
 
 

GASTENBOEKBERICHTEN WEBSITE STEVIN HBS/LYCEUM (periode 2013-2014) 

 

Naam: Eva Jonker 
Woonplaats: Zoetermeer 
Geplaatst op: 20-11-2013 om 21:26 

Ik heb al met al een leuke tijd op de Stevin-HBS gehad met in het algemeen leuke leraren. Herr Gobius du Sart, Veen, 
Jansen Smit, Reints (wat minder), Mooijman (was de laatst levende leraar 10 jaar geleden en nog velen meer natuurlijk. 
Trauma's in die tijd van Nagelsmit maar wie niet. Maar in alle klassen leuke klasgenoten die ik op 29 maart graag weer hoop 
te zien. 

Naam: Frank Bom 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 21-11-2013 om 11:25 

Jazeker, een leuke tijd daar aan de Raamstraat. Ik herinner mij een tolerante lerares Engels (naam?) die toch dit wat 
geestige(?) jongetje vriendelijk aanpakte. 
Tussen de middag: tafeltennissen met de administrateur: Lankhorst? 
Met sommige van de klasgenoten van de eerste jaren: Ton Batenburg, Luc vd Bogaerde, Frank van Hees heb ik de 
eindstreep in 1966 gehaald 

Naam: Henny Weerwag 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 21-11-2013 om 12:02 

Ja, Lankhorst, dat is waar ook. En er was ook een conciërge of amanuensis die tussen de middag een handenarbeidclubje 
leidde. Ik herinner me dat ik daar aan het zagen en pitrietvlechten was.  
En natuurlijk denk ik wel eens terug aan de danslessen in de gymzaal aan de Achterraamstraat. Daar voerde het echtpaar 
Poptie de scepter. Jongens en meisjes zaten aan weerszijden van de zaal op banken. En dan was het naar de overkant 
sprinten om een partner te kiezen. Het was een mooie tijd! 

Naam: Victor Knippenberg 
Woonplaats: Maassluis 
Geplaatst op: 21-11-2013 om 21:29 

Ik heb slechts 3 jaar op de Stevin HBS gezeten, 3e klas in de Raamstraat , daarna 4e en 5e klas op de Zuidlarenstraat, In 
1966 eindexamen(gehaald) Leuke tijd, toen nog met jasje dasje , opkomst lang haar m.n. Bert de Winter en Peter de Ronde, 
maar die zaten ook in een band , Peter zelf korte tijd in de Golden Earring !. De directeur, met kaal hoofd, had moeite met dit 
fenomeen,. Terugkijkend denk je: Waar gaat dit over. Waar maak je je druk om . Toch leuk om te merken dat n.a.v. dit 
initiatief oude herinneringen weer bovenkomen.  

Naam: Frank van Hees 
Woonplaats: Amersfoort 
Geplaatst op: 22-11-2013 om 12:20 

ik kijk met veel plezier terug op deze periode om te beginnen in1960 Geschiedenis van Hr. de Haas: Fatum/noodlot etc zo 
snel mogelijk de winnaar kreeg een reep chocolade. En natuurlijk Mr. Nagelsmit streng edoch rechtvaardig: Wat zette hij mij 
vaak voor joker, alleen omdat ik familie in Engeland had. Over Van Zutphen de tekenleraar, die mij vanaf het eerste moment 
in het lokaaltje apart zette. En nog veel meer. We zien elkaar in maart 2014 :-D  

Naam: Frank Bom 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 22-11-2013 om 19:59 

Oh ja van Zutphen. Aardige man die wel inzag dat ik totaal geen tekentalent had. Met het afwassen van de verfpotten en 1 
tekening per kwartaal als tegenprestatie kreeg ik toch altijd een 6- (H)  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: werlte 
Geplaatst op: 24-11-2013 om 00:47 



 
 

Victor, laat ik lang gedacht hebben dat je Meyer heette. Leuk wat van je te horen.Wie kent Bart Spoelstra nog die in de stad 
ging shoppen als je iets voor je fiets of brommer nodig had en inspiratie haalde uit een Nudisten plaat voor een mondelinge 
beurt? Of de oude scheikunde leraar die kruipend de trap opging naar het scheikunde lokaal. Nagelsmit, heb ik geen leuke 
herinneringen aan,omdat hij mij van school wilde sturen nadat hij in de krant had gelezen dat ik een contract bij ADO kreeg. 
Helaas heeft de Onderwijs inspectie dat terug gedraaid. Van Zutphen die naam was ik vergeten. Was het even koud in 
1963! Op de schaatsen naar school en terug.  

Naam: Wim Schul 
Woonplaats: Breda 
Geplaatst op: 27-11-2013 om 08:41 

Wie weet waar Ton van de Klei gebleven is? Eindexamen HBS-A 1965.Tien jaar geleden konden we hem niet vinden, nu, 
met alle nieuwe zoekmiddelen, ook niet. Hij was in de accountancy gegaan, had met veel succes meegedaan met 'Voor een 
briefkaart op de eerste rang', maar daarna... 

Naam: Eva Jonker 
Woonplaats: Zoetermeer 
Geplaatst op: 30-11-2013 om 15:58 

Het is zo leuk bezig te zijn met de voorbereidingen van deze reunie. Ik ga echt weer terug in de tijd en voel me af en toe 
weer 15 jaar. Ik heb maandag alvast een voor-reunietje met iemand die ik ook 50 jaar niet meer gezien heb. Dat wordt 
herinneringen ophalen. Ik verheug me er op. 

Naam: Luc van den Bogaerde 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 1-12-2013 om 18:40 

Die fotos brengen weer heel wat herinneringen naar boven. Nr. 25 is inderdaad 5B3 Eindexamenklas 1966. Op 
schoolbank.nl staat nog een andere waar we gewoon nog op de grond staan en niet in het "kunstwerk" geklommen zijn. 
 
Foto 24: We logeerden in de jeugdherberg aan de Elandsgracht. Karel die een ode uitbrengt aan ???. Zeker niet aan de 
heer Jansen Smit, die tijdens een onvervalst kussengevecht enigszins "gekwest" uit de vuurlinie terug was gekomen. 
 
Fotos 22 en 23: Schoolfeesten in de gymzaal. Volgens mij hadden wij een keer een optreden van Golden Earrings, toen 
Peter de Ronde nog in de band zat. Daar schep ik in ieder geval nog steeds over op! 
 
Fotos 19 en 20: In dezelfde gymzaal, ik heb ook ooit nog eens in een toneelstuk meegespeeld. Met Jopie Siskens in de 
hoofdrollen. Henny weet jij de titel nog? 
 
Frank van Hees, jij was niet het enige slachtoffer van de Heer Nagelsmit, ik stond ook vaak te schutteren als ik weer eens 
eruit gepakt werd om het huiswerk te laten zien en horen. Gek he dat ik nu al meer dan 28 jaar in Engeland woon! 
 
Trouwens het was vaak dringen onder de klok in de Raamstraat, wij waren geen lieverdjes. Op het matje komen bij meneer 
De Haas was ook geen uitzondering. Ook zijn we eens uit de Bijenkorf gezet omdat daar we posters van Vroom en 
Dreesman hadden opgehangen... 
 
Die concierge was meneer De Boer, een echte ADO-fan.  
 
Administrateur Lankhorst, ik zie hem nog een deuk rijden in zijn nieuwe Ford Anglia (die met de schuine achterruit). Het was 
moeilijk om die draai naar het plein te maken. 
 
Nog veel meer herinneringen zullen naar boven komen als ik die doos met eigen fotos op de zolder kan vinden..... ;-)  
 
 
Groetjes allemaal en tot ziens, ik wil dit niet missen! 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 3-12-2013 om 00:15 

Luc je weet nog wel wat? Golden Earrings (toen nog) speelden volgens mij voor het eerst in de aula aan de Zuiderparklaan. 
Kan me nog herinneren dat George Kooymans twee keer aansloeg en de stoppen doorsloegen. In de Raamstraat hadden 
we de wekelijkse Poptie show. Vooral Ma Poptie met die zilver en goudgekleurde schoentjes. Zie op een van die foto's Fred 
van Elk verlangend naar een dame uitkijken. Had die later minder moeite mee.  



 
 

Naam: tonny van dijk 
Woonplaats: den haag 
Geplaatst op: 7-12-2013 om 21:24 

de biologieles: 
 
aan het eind van de gang, links langs de klok, vlak voor een soort opslagplaats, bevond zich het biologielokaal. we zaten er 
in oplopende tribune-rijen; heerlijk met ook nog een vak onder je tafel. daar kregen wij les (1960/1 klas 1a/2a) van meneer 
pronk. die achtte het nodig dat wij 80 soorten apen uit ons hoofd leerden (was dat echt zo?? hoe betrouwbaar is het 
geheugen?). en al die prehistorische perioden (o.a. trias/jura/krijt). wat een manier, om alles totaal on-interessant te maken! 
en om mij bedreven te maken in spiekbriefjes.... 

Naam: Frank van Hees 
Woonplaats: Amersfoort 
Geplaatst op: 27-12-2013 om 15:13 

Wat een leuke berichten 
Ter verduidelijking 
Ik heb in 1966 eindexamen gedaan, want de 4e klas heb ik over gedaan met een heleboel luitjes 
Bom, Ten Cate, Van Hees, Oranje, Brandt noem maar op want toen we overgingen naar de Zuidlarenstraat was 1/3 van de 
klas blijven hangen 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 30-12-2013 om 01:35 

Frank, een derde van de klas? Is helemaal aan mij voorbij gegaan. Komt waarschijnlijk doordat Nagelsmit me van school 
wilde hebben. 

Naam: Dick Bos 
Woonplaats: Eindhoven 
Geplaatst op: 30-12-2013 om 23:07 

D'r moeten wat stoelen bij rond de tafel van examenklas 5B van '64 zie ik :-D  

Naam: Frank Bom 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 8-1-2014 om 23:46 

Ja het wordt een mooie reünie met al die Stevinners van lang geleden. 
 
Van eindexamenklas 1966-5B3 komen in elk geval 12 mensen opdagen.  
 
Ik heb nog een vraag: weet iemand van andere jaargangen nog waar resp. Sonja van der Laan, Gerda Timmer, Harry Pals 
en Joop Vis uithangen? Wil jij ze dan zelf op de reünie wijzen of hun (email-)adres doorgeven aan ons? 
 
Op de namenlijst zie ik ook Ronald en Ria Vis, Martje Pals en Anja van der Laan staan. Zijn dat familieleden van 
bovengenoemden? 
 
Tot in maart. 
 
Frank 

Naam: Jope Masseling-Mooijman 
Woonplaats: Etten-Leur 
Geplaatst op: 11-1-2014 om 15:08 

Heb bijna alleen maar leuke herinneringen aan de jaren 1960-1965. Klein wiskunde trauma in de eerste twee 
jaar(Herbschleb)maar de A-kant ging me goed af. M'n eerste sigaret gerookt in de Duitse les van Gobius du Sart (Pall Mall 
zonder filter). Ik herinner me ook nog een drie-daags schoolreisje naar Amsterdam (jeugdhotel, bezoek aan bedrijven en de 
"Sound of Music"in Carre. 
Ik kijk uit naar de reunie, ben benieuwd of we elkaar herkennen. 

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 13-1-2014 om 18:22 



 
 

Ik heb mij enige tijd geleden opgegeven, maar nog geen tijd gehad om te reageren. Ik was ook veel vergeten, maar na het 
bestuderen van de foto's en de bijdragen komt veel weer naar boven drijven. Het probleem is dat we niet allemaal in 
hetzelfde jaar zijn geëindigd. Ik ben in 1959 gestart en in de 2e klas blijven zitten. Daardoor heb ik docent Vader (net zo'n 
oude man als de gymleraar) nog als natuurkundeleraar gehad. Die kon het mij niet uitleggen. Gelukkig hadden we een jaar 
later de wiskundeleraar (naam?)voor natuurkunde. Dat ging een stuk beter. In 1965 heb ik mijn diploma gehaald. Ik heb in 
de afgelopen tijd gebeld met Fred Couprie en Wim van Helden. Voorlopig hebben ze nog geen behoefte om te komen. 
Frank heeft mij nog gebeld. Daardoor heb ik er in ieder geval zin in. Van het laatste jaar in de Zuidlarenstraat weet ik niet zo 
veel meer. Eén leraar kan ik mij nog goed herinneren. Dat was de scheikundeleraar Koch. Napoleon stond altijd met zijn 
hand in zijn jas. Koch stond altijd met zijn hand via zijn broekriem in zijn broek. ;-) Van het bezoek aan Amsterdam weet ik 
niets meer. Ik heb nog wel een foto van mij voor het jeugdhotel. Verder heb ik nog wat foto's van mijn eindexamenklas en 
natuurlijk de klassefoto 3B (1962) met daarop een aantal van jullie. Tot ziens! 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 13-1-2014 om 20:06 

Ronald, ik heb me altijd afgevraagd waar Fred Couprie uiteindelijk terecht is gekomen. Heb nog samen met hem in ADO 
gevoetbald en we zijn in 1966 samen naar Cannes geweest om daar een toernooi te voetballen. Willem van Helden heb ik 
voor het laatst gezien in de derde klas.  
 
Samen met Fred van Elk heb ik er 7 jaar over gedaan. Moet zeggen dat het de laatste twee jaar met Fred wel de moeite 
waard was. Herinner jij je Heijligers de gymleraar met de stok nog, die zo trots op zijn clubje Quick Den Haag was?  

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 13-1-2014 om 23:03 

Karel,Fred is tekenleraar geworden op een middelbare school in Huizen. Omdat hij vanwege zijn beroep nogal vaak 
betrokken is bij reunies, heeft hij eigenlijk geen zin om naar de Stevin-reünie te gaan. Maar ik zal hem jouw opmerking 
toesturen. Misschien bedenkt hij zich. Met Willem heb ik een paar jaar geleden nog een drankje gepakt in Laren. Bij Fred 
van Elk heb ik geen beeld. Heijligers kan ik mij vooral herinneren als een man die te oud voor zijn vak was.  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: werlte 
Geplaatst op: 14-1-2014 om 01:49 

Ronald, kun je Fred zeggen dat ik hem na zoveel jaren weer eens terug wil zien. Heb bij de laatste reunie van ADO nog kort 
over hem gehad met Martin Woltman en leo de Caluwe. Die kent hij wel. Ik ben ook niet van de reunies maar na 45 jaar ben 
ik eens bij de reunie van oud ADO spelers gaan kijken en dat is me goed bevallen. 
 
met Fred en Rene Smit heb ik de Lagere school en een groot deel van de Middelbare school doorlopen. Helaas is Fred in 
2004 op de Golfbaan aan een hart stilstand overleden. Rene zal ik na 50 jaar in maart weer terug zien.  

Naam: karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 14-1-2014 om 01:57 

Ronald heb Fred even op You Tube kunnen bekijken. Reunie Stad en Lande geloof ik. Hij moet echt komen! Na 15 jaar in 
het buitenland mijn functies te hebben vervuld, ben ik de contacten met de oude mannen helemaal kwijt geraakt. Dit is 
eindelijk een kans om elkaar weer eens in de ogen te kijken.Per slot hadden we beiden dezelfde hobbies, hij beter in 
tekenen en ik in voetbal. 

Naam: Dick Bos 
Woonplaats: Eindhoven 
Geplaatst op: 14-1-2014 om 02:41 

Tsjee, Heijligers, da's waar ook. Zo worden je herinneringen weer aangeboord. De sympatieke gymleraar met de stampende 
stok. 
En de vergroeide handen waaraan hij zich liet opereren en daarna weer een paar oefeningen voordeed ondanks zijn leeftijd. 
De moeilijkere capriolen liet hij over aan Rob Olieroock en Wim Burgler, de spierbundels van ons groepje. Rob heeft zich al 
aangemeld, ik verheug me op het weerzien, nou Wim nog en al die anderen van onze jaargang. 

Naam: Wim Schul 
Woonplaats: Breda 
Geplaatst op: 14-1-2014 om 08:44 



 
 

Ronald, weet je nog dat je Frank en mij hebt geïntroduceerd bij de waterpoloclub ZIOS. Zwemmen Is Onze Sport, en dat is 
wat mij betreft zo gebleven! Heel wat uurtjes in het Zuiderparkbad doorgebracht. In het laatste jaar zaten we in dat 
noodgebouw, erg ver van mijn huis, het zwembad lag op de route, en menig keer kon ik daar dan, in dat podiumpje boven 
het bad, huiswerk doen en daarna een duik nemen, het betere werk.  

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 14-1-2014 om 22:01 

@Karel. Ik heb wat van onderstaande berichtjes doorgestuurd naar Fred Couprie. 
 
@Wim. Dat ik jullie bij Zios heb geïntroduceerd weet ik niet meer. Tot in mijn diensttijd ben ik lid van die club geweest. 
 
@Dick. Van Heijligers heb ik wel een beeld, maar veel details herinner ik mij niet. Wel weet ik dat we af en toe naar een 
sportveld bij Voorburg gingen sporten. Van jou herinner ik mij dat we ieder in een verschillend kamp zaten. Jij was fan van 
Cliff Richard en ik van de Everly Brothers. 
 
Later kwam daar voor mij de Golden Earring bij. George Kooijman woonde bij mij in de straat. Zijn zus zat bij mijn zus in de 
klas. Rinus Gerritse woonde bij mij om de hoek. Ik weet nog dat iemand bij mij met hun 1e single Please Go langskwam. Ik 
vond het toen niets. Dat is later wel verandert. Ik ben naar concerten geweest, o.a. hier in de buurt (Baarn) op het terrein 
van een voetbalclub. Door de vele regen stonden we tot onze knieën in de modder. Halverwege was er een enorme 
kortsluiting. Het was het leukste concert dat ik heb meegemaakt.  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: werlte 
Geplaatst op: 15-1-2014 om 00:07 

Ronald bedankt. Kom op 29 januari vanuit Duitsland even buurten in Uithoorn, Uitgever voor een boek van mij gevonden. 
Misschien een gelegenheid om elkaar ergens te treffen. Wie weet samen met Fred en Willem?  

Naam: Dick Bos 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 15-1-2014 om 03:09 

@Ronald, die herinnering is niet goed hoor want ik was en ben nog steeds van de Everly's (God bless Phil's soul) en weet 
dat er een soort strijd was met iemand die voor Cliff Richard was. Wat een heerlijk onschuldige verbale gevechten waren 
dat. 

Naam: Eva Jonker 
Woonplaats: Zoetermeer 
Geplaatst op: 17-1-2014 om 15:29 

Het is zo leuk al die berichten van jullie in het gastenboek te lezen. Via de mail komen ook ideeën binnen en dat maakt het 
organiseren van deze reünie zo leuk. Willen jullie allemaal nog eens in oude dozen, kasten, plakboeken zoeken naar foto's 
e.d.. Hoe meer we binnen krijgen hoe leuker het wordt. Ik kijk er naar uit jullie te zien op 29 maart. 

Naam: Frank Bom 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 18-1-2014 om 13:45 

@Ronald, ja Wim moest mijn geheugen ook opfrissen wat betreft het feit dat jij ons bij ZIOS introduceerde. Het was een 
gezellige club, we trainden veel in dat verschrikkelijk warme water van het Regentessebad. Voor die tijd wist ik niet dat je 
ook in water kon zweten. 
 
Trouwens misschien ook een leuk idee om karakteristieke uitspraken, gebruiken of gebaartjes van leraren en leerlingen naar 
boven te halen en die ook op te sturen naar Eva. Hier zijn er al wat: 
 
(van?) Doornik (leraar Nederlands): "echte humor is de lach vermengd met een traan" 
 
Gobius du Sart (leraar Duits): "Hitler noemde zijn rijk het 1000-jarige rijk, het heeft dan ook wel 20 jaar bestaan". 
 
Nagelsmit (leraar Engels): vond het blijkbaar zo zonde van het laatste druppeltje thee/koffie in het lepeltje dat hij dit tegen de 
rand van het kopje hield waardoor het drupje in het kopje gleed. 
Tot mijn schrik ontdekte ik later een keer dat ik dat ook deed. 
 
Graag meer 



 
 

 
Trouwens de ontmoeting met Ton Batenburg afgelopen donderdag was ontzettend genoeglijk. Over 48 jaar heb je dan heel 
wat dingen uit te wisselen. 

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 21-1-2014 om 07:23 

@Karel. In principe ben je op de 29e van harte welkom, maar ik zit nu in Vancouver en blijf voorlopig nog enige tijd aan de 
andere kant van de oceaan. Dus ben ik op de 29e niet thuis. Jammer. In ieder geval tot 29 maart. 

Naam: jan bourquin 
Woonplaats: den haag 
Geplaatst op: 21-1-2014 om 12:52 

Ik wil nog even terugkijken naar 10 jaar geleden, toen ons klasje van 14 bij elkaar is geweest. Onze klassenleraar, Cees 
Mooyman, stelde spontaan zijn bungalow ter beschikking en heeft ons ongelooflijk gastvrij onthaald. Het was echt een feest. 
Cees, nog bedankt hiervoor en ik hoop echt dat je nog de zin en energie kan opbrengen op 29 maart je opwachting te 
maken. 
Het zien van al die oude schoolfoto's zorgt weer voor veel herinneringen. Het is grappig te constateren dat ik een colbert met 
stropdas droeg. Deze heb ik een aantal jaren later, op sommige bijzondere gelegenheden na,min of meer afgezworen.  
De strandfoto's heb jij zeker geplaatst, Hennie(weerwag) De foto met jou, Anneke(vd Berg) Peter(heidt) en ikzelf heb ik zelf 
ook nog. Die andere met ons vieren en Jan Putters en Henry Houben kan ik me niet zo goed meer herinneren, zal de leeftijd 
wel zijn. Mooie verhalen in dit gastenboek, o.a. over het fenomeen "onder de klok". Ik heb daar zelf ook een aantal keren 
mogen staan. Ik herinner me een leerling, zijn naam ben ik vergeten, die ook daar werd verwacht. Niet verschenen. Het 
bleek later dat hij onder de klok van de Bijenkorf had staan wachten.  
Veel getafeltennist met Lankhorst, Klasse avond in het BB-lokaal, dat zich achter de tafeltennishal bevond, daar ook 
sketches opgevoerd, mooie herinneringen. 
Daar ik wat extra jaren op de Stevin heb doorgebracht ken en herken ik behoorlijk wat mensen. ik verheug me nu al op een 
hernieuwde kennismaking op 29 maart.  

Naam: Henny Weerwag 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 21-1-2014 om 13:15 

Ja Jan, de strandfoto heb ik geplaatst. Erg leuk dat zowel jij als Henri, Anneke en Peter kunnen komen. Jan Putters hebben 
we helaas nog niet gevonden. 

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 23-1-2014 om 06:30 

Heeft iemand nog wel eens gehoord van of contact gehad met Joop Michels? We trokken regelmatig samen op, maar na het 
eindexamen heb ik hem nooit meer gezien. 

Naam: Frank 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 23-1-2014 om 13:45 

Hoi Ronald 
Nee, Joop is nog niet bereikt. Joop staat op de foto van Haagsescholen.nl., ook te zien op deze website. 
Jij, wij zaten bij hem in klas 3A (1962). 
Toeval of niet? Vanmorgen kreeg ik net de nieuwe lijst van op te sporen personen. Joop Michels ontbrak op deze lijst, dus 
die heb ik laten toevoegen.  
Nu kunnen alle Stevinners die hem kenden met hun opsporingsvaardigheden aan de slag. 

Naam: Peter de Ronde 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 27-1-2014 om 19:20 

Wat een leuk idee, deze reunie en ook dat zo wat het hele organisatieteam bij mij in de klas heeft gezeten. Geweldige 
herinneringen aan die tijd, uiteindelijk in de 4E klas van school gezet i.v.m. mijn lange haar en muzikale aktiviteiten, die in de 
ogen van Nagelsmit geen genade konden vinden. Na de paasvakantie kon in de hal aan de Zuidlarenstraat gaan nadenken 
over de kapper en werd mij ook nog aangeboden dit op kosten van de schoolkas te laten gebeuren. Mooi niet! Dus ik kon 
vertrekken. Ik zag ook onze klassefoto van weleer geplaatst, zit i nog met kort haar, naast Frank Bom. Ik ken (bijna) nog alle 
namen. Leuk ook dat Bert Winter met de Scarlets spelen, zoals ik ooit ook met de Earring(s)in de aula op een schoolfeest 



 
 

stond. Met Bert, die ook nog bij mij in de klas heeft gezeten, heb ik ooit nog in huiskamerverband de eerste Beatlesongs 
gespeeld. Vele herinneringen komen boven en ik zie er naar uit de nodige mensen van toen weer te zien.  

Naam: Tonny groeneveld 
Woonplaats: Laren 
Geplaatst op: 28-1-2014 om 21:13 

Hi, ik ben na 32 jaar in het buitenland gewoond te hebben weer terug in Nederland en zou het heel leuk vinden weer in 
contact te komen met klasgenoten uit mijn Hbs tijd. Ik heb van 1963 tot 1969 op het Stevin in Zuidlaren straat gezeten. 

Naam: Eva Jonker 
Woonplaats: Zoetermeer 
Geplaatst op: 28-1-2014 om 23:57 

Zijn er nog Raamstraters die zich herinneren dat we op schoolfeestjes in de gymzaal ook een eigen schoolband hadden. In 
mijn hoofd zit nog steeds "kom van dat dak af" maar ik kan er naast zitten natuurlijk. Wie geeft mij mijn geheugen terug? 

Naam: Dick Bos 
Woonplaats: Eindhoven 
Geplaatst op: 1-2-2014 om 22:09 

Ik herinner me Eu Wha Yang met zijn Vagrants, die hebben de gymzaal wel eens op zijn kop gezet. 

Naam: Doro Eversteijn-Keus 
Woonplaats: Duiven 
Geplaatst op: 5-2-2014 om 18:42 

Bij de in memoriam is een verkeerde foto van André v.d. Mark geplaatst. Een duidelijke foto van hem staat links op de 
klassenfoto van 4A. Hij is al in de herfst of winter van 1964 overleden door een schietincident in militaire dienst, volgens mij 
kan Hennie Weerwag dat bevestigen 
Groeten Doro 
Ps. Peter Krieg woonde ooit in Alphen a.d.Rhijn en was muzikant bij de Ned., Marinierskapel :-)  

Naam: Frank Bom 
Woonplaats: Heino 
Geplaatst op: 6-2-2014 om 16:56 

Ja, Peter, leuk dat je de Haas zo levendig in herinnering weet te brengen. Een klassieke directeur, die hield van zijn 
klassieken. En ach ja dat die generatie niet zo van ons soort muziek hield, het is hen natuurlijk vergeven... ze wisten niet 
beter. 
Ik verheug me op het weerzien met alle muzikale klasgenoten van toen o.a. met jou.  
 
Wie weet komt het nog tot een jamsessie. 

Naam: Frank van Hees 
Woonplaats: Amersfoort 
Geplaatst op: 6-2-2014 om 22:36 

ik heb lang na HBS tijd nog contact met Joop Michels gehad. Hij woonde aanvankelijk in Nijmegen met Miriam en 2 
kinderen. Maar huwelijk ging voorbij daarna stuurde hij me ieder jaar een kaart maar zette er nooit een adres erop. 
Ik weet alleen dat hij Chemie in Delft heeft gedaan. Ook verheug ik me erop Peter de Ronde te ontmoeten. We hadden een 
band omdat we beiden enig kind waren. 25 jaar geleden hebben we nog een ontmoeting in Den Haag gehad. 

Naam: Wim Schul 
Woonplaats: Breda 
Geplaatst op: 7-2-2014 om 14:55 

En dan Schoenmakers, de Engelse leraar na Nagelsmit. Best wel herinneringen aan een opvallende man, zoals deze: hij 
kwam eens pontificaal met een grammofoon en een dubbel-LP aanzetten. Niet voor muziek, al hield hij daar best van. Het 
was Julius Caesar, met de stem van Richard Burton (die we in de film met Liz Taylor gezien hadden). Zijn manier om ons 
snel en doeltreffend te laten kennismaken met Shakespeare. Wie zich dat herinnert - hoeft niet de inhoud hoor, die ging toen 
grotendeels aan ieder voorbij - hoort een vervolg.  



 
 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 7-2-2014 om 16:01 

Wim, het slechtste wat ik van Botai (zo scherven we dat vroeger, van wege zijn vlinderdas) Schoenmakers kan herinneren is 
het zitten in de bank tegen de muur naast het bord. Vaak met Fred van Elk naast me. Heb van Engels toch iets geleerd 
blijkbaar. Kon het goed gebruiken in zes jaar USA. Zou die man nog leven?  

Naam: Mieke van der Plaat 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 9-2-2014 om 10:11 

Ik zou het leuk vinden om oud-klasgenoten terug te zien, zoals Jenny Met, met wie ik veel omging. Op de deelnemerslijst 
herken ik echter erg weinig namen van jaargenoten (eindexamen hbs-a 1969). Daarom twijfel ik om me aan te melden. 
Misschien hebben meer mensen die aarzeling? 

Naam: Luc van den Bogaerde 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 9-2-2014 om 13:11 

Hallo allemaal! 
 
Net terug uit Turijn waar we de 21ste verjaardag van onze dochter hebben gevierd. Meteen maar een Juventus-shirtje met 
de oude meester Pirlo op de rug gekocht. Hangt nu naast het allereerste Bergkamp Arsenal-shirtje. 
 
Leuk om nieuwe namen op de lijst te zien zoals Peter de Ronde en een paar dames zoals Hilde Kuiper en Jopie Siskens. 
Het blijft moeilijk om op meisjesnamen te zoeken natuurlijk! 
 
Leo van Mourik ik zat naast je, ben ook vrij veel bij jouw thuis geweest. Fred Couprie woonde vlak bij mij, lid van het 
straatelftal. Op de lijst mis ik ook nog Wijnant Plasier. Zat naast hem in 4B4 denk ik op de laatste rij; Yvonne van Ginkel en 
Hilde Kuiper moeten ons nog wel herinneren want zij waren de eerste targets voor het proppeschieten. 
 
Kan mij ook de voetbaltoernooien op Ockenburgh herinneren, de leraren waren toch wel trots op ons dat we vele keren 
kampioen van Den Haag werden. Moest ook wel met spelers als Karel Brantz, Fred Couprie van ADO, en Hans Strik (zijn 
broer Pleun speelde bij PSV en in het Nederlands Elftal). 
 
Ik mis bij de reeds genoemde leraren de Heer van Dorssen, die wiskunde deed. Net zo streng als de heren De Haas en 
Nagelsmit, maar desondanks zeer gezocht als klassevoogd. 
 
De heer Heyligers is al in beeld geweest. Toen we nog in de Raamstraat waren was de gymzaal heel dichtbij, maar voor 
buitensporten moesten we helemaal naar Klein Zwitserland daar bij Duindigt. OP DE FIETS! In de Zuidlarenstraat lag het 
veld natuurlijk aan de overkant, lekker dichtbij. Maar ik hield (en houd nog steeds niet) van rondjes lopen op de 
athletiekbaan. Geen bal in zicht..... 
 
Lessen Frans: ik weet niet meer welke lerares dat was in de Raamstraat. Ze kwam of te laat of helemaal niet. Geen wonder 
dat mijn Frans niet zo goed is als mijn Duits (Gobius du Sart, "Ich moechte meine Lektion nachholen", "Jetzt kommen die 
grossen Kamelen") en Engels (Nagelsmit en daarna bijna allemaal jobs in de computer industrie). 
 
De ferry-crossings zijn geboekt; tot ziens op 29 maart. 

Naam: Peter de Ronde 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 10-2-2014 om 20:54 

Geweldig om te zien dat er zoveel ex-klasgenoten aktief zijn in dit gastenboek. En ja Luc, onze dames van weleer komen 
ook. Gingen we in die tijd ook nog mee naar dansles. Mevrouw Popti, gezellig klein mollig dametjes, met een enorme baljurk 
en goudkleurige schoentjes, geassisteerd door haar ietwat stijve echtgenoot, leerde ons de eerste danspasjes: Weense 
wals, Engelse wals, Foxtrot, Tango, Jive etc. Aan het eind van het cursusjaar groot feest en demonstratiedansen in het 
aloude gebouw van de Haagse Dierentuin (bestaat nu niet meer, staat nu het gebouw van de Provinciale staten, vlak bij het 
malieveld).  
En ja, die beroemde uitspraken van sommige leraren, die ze eeuwige faam gaf. Nog een: Vrij trap, wegens stom spel!! 
Inderdaad, van de in de Hall of Fame thuishorende sportlegende de heer Heyligers. Ik maak me sterk dan onze jonge 
voetbalhelden van toen, waaronder Karel Brandtz hier de basis van hun spelinzicht hebben gelegd en ze rijp maakten voor 
het grote avontuur bij o.a. ADO. 



 
 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 11-2-2014 om 00:00 

Peter, van Heijligers heb ik wat voetballen betreft nooit wat geleerd. Komt waarschijnlijk door dat getik met die stok op de 
grond. Hij zag er ook niet erg sportief uit. Trouwens in de vierde klas vroeg hij me of ik niet voor zijn clubje Quick Den Haag 
wilde gaan spelen. Hij kon wel regelen dat ik in het eerste zou komen. Ik moest er wel om lachen, omdat ik net een contract 
bij ADO had getekend en voor het Nederlands elftal 16-18 was geselecteerd. Hij liep hoofdschuddend weg over zoveel 
onbenul. In 2013 voetbalde de kleinzoon van mijn broer zo goed bij jawel Quick Den Haag dat hij op zijn 11 de jaar een 
contract bij Sparta kreeg. Wel geen echte Brantz, maar wel een van de Brantz tak. Heeft Heijligers toch nog een beetje gelijk 
gekregen.  

Naam: Maarten Mulder 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 12-2-2014 om 17:15 

Erg leuk om foto's en namen uit de 'Raamstraat-periode' te zien. 
 
Zelf heb ik nog steeds contact met drie klasgenoten en hun partners uit de 5A2 van se Melis Stokelaan. 
We, drie jongens en een meisje uit die klas, komen naar de reunie. 
 
Maarten 

Naam: Maarten Mulder 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 12-2-2014 om 19:35 

Heiligers! Geweldige man. Elk wedstrijdje hockey moest van hem in een gelijk spel eindigen. Pracht stand, zei hij en blies af 
Het heeft jaren geduurd eer ik dat begreep. Onvergetelijk ook zijn vrije slagen die hij gaf: wegens stom spel, danwel wegens 
zeer stom spel. 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 14-2-2014 om 11:47 

Frank ik zit mijn hersens te pijnigen wie bij ons in de 5de klas de Biologie en Handelswetenschappen leraren waren. Van die 
laatste herinner ik me dat hij een bril had en er ranzig uitzag, de uitbundige speeksel lessen waardoor we op de eerste rij 
met zo´n parapluutje van een ijsje zaten. Van die laatste kan ik me absoluut niets herinneren. Dacht eerst dat het 
Bruggemans was met zijn be bop haar, die doorlopend verbaasde uitdrukking achter de brillenglazen, lange witte jas en 
waterpolo verhalen met de kurketrekker greep in het kruis. Maar die was de scheikunde leraar. Bourgonjen met zijn open 
gulp twee verschillende sokken en ongekamde haar ook niet. Weet jij wie wel? 

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 01:54 

Karel, volgens mij heette die scheikundeleraar Koch. 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 10:27 

Ronald bij jullie wel. Maar bij ons in de vijfde klas was dat Bruggemans. Bijna iedere les had hij spannende verhalen over 
zijn waterpolo carriere. We noemden hem door die lange witte jas ook wel eens Dokter Kildaar naar de serie over Kildare. 
Heb niets bij de man opgestoken. Bourgonjen was het bekende verdwaalde manneke die verbaasd de wereld in keek. 
Regelmatig twee verschillende sokken in die Jezus sandalen aanhad. Heb ik ook niets van geleerd. Volgens mij dateerde 
mijn wiskunde kennis nog van Herbschleb. 

Naam: Luc van den Bogaerde 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 14:43 

Karel, was die Handelswetenschappen-man in de 5B3 tijd toch niet nog steeds Jansen-Smit?  Of heette dat vak toen al 
Economie? In de Zuidlarenstraat periode was dat een les om maar te vergeten. Of we kwamen gewoon niet opdagen, of we 
werden in de gang gezet wegens praten (helaas geen klassieke klok om onder te staan in dat gebouw. 



 
 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 19:10 

Kan wel Luuk. Weet je nog dat we door die kantelramen naar buiten zijn gegaan? en de lampen hebben verwisseld? Toen 
Rood Groen werd i.p.v. Rood zijn we allemaal weg gegaan. Jansen Smit die naam doet wel een belletje rinkelen. Volgens 
mij noemden we het economie, maar kan dat in het jaarboek 1965-1966 niet meer terug vinden. Hoe was Turijn? Liggen de 
oefenterreinen daar nog? Daar ken ik Turijn, Milaan, Verona en Padua van. 

Naam: Peter de Ronde  
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 19:48 

Karel, gezien de meerdere reakties m.b.t. dhr Heyligers, mag ook het volgende het tot de herinnering worden geroepen: 
Hij was inderdaad van vele markten thuis, ook honkbal (softbal) mocht zich in zijn bijzondere belangstelling verheugen. 
Alleen....... bij deze typische zomersport zat hij op c.a. 10 m achter de thuisplaat, gezellig in het zonnetje, op een klapstoel, 
na willekeur kreten als wijd en slag (voor de kenners bekend) roepende en 3 slag, 4 wijd net zo gemakkelijk wisselend met 4 
slag 3 wijd, vrije loop, uit (!!!), zodat niemand er meer een touw aan kon vast knopen. 
Met name Victor Knippenberg (leuk dat je komt), een getalenteerd honkballer destijds en een jaar klasgenoot, bracht hij 
daarmee regelmatig tot wanhoop. 

Naam: Peter de Ronde 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 15-2-2014 om 20:00 

Frank (van Hees), 
Leuk dat wij elkaar ook weer treffen. Veel met elkaar opgetrokken de eerste drie jaren. 
Ook nog met Henk Oroh op de fiets met tentje naar den Treek geweest, met zijn tweeën na c.a. 10 dagen als echte bikkels 
door storm, onweer en slagregens weer terug naar Den Haag, op weg naar ongeruste ouders. we waren toen 13 jaar, dacht 
ik. We hebben ook samen veel met Edu (Latuperisa) opgetrokken, wiens dood ik ook nooit vergeet. Goed ook om Rolf weer 
te ontmoeten. 

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes (tijdelijk Bozeman Montana) 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 03:18 

Wat ik mij van de examenklas 5B3 nog herinner is dat ik met een paar klasgenoten ben wezen kamperen in Vierhouten op 
de Paasheuvel. Allemaal op onze Puch. Ik weet alleen nog dat Fred Couprie er bij was. Wie de anderen waren weet ik niet 
meer. We zijn toen ook naar een bioscoop geweest in Epe. We hebben daar met z'n allen de rang fauteuil bezet. Dat was 
een balkon met echte fauteuils. Wat ik mij ook nog herinner is dat je in 1965 nog gewoon met je bromfiets over de Veluwe 
mocht scheuren. Tijdens een van onze scheurtochten bleef iemand, ik dacht Fred, met zijn trapper hangen achter een van 
die gemene paaltjes langs het zandpad. Als iemand van jullie er bij was, dan graag even melden. 

Naam: jan bourquin 
Woonplaats: den haag 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 11:39 

Karel/Luc, 
Handelswetenschappen is niet veranderd in economie, dat was staathuishoudkunde, gegeven door Alting, een man met een 
brilletje. Hij gaf overigens ook recht. Volgens mij was er maar 1 biologieleraar, Pronk. Jansen-Smit gaf inderdaad 
Handelswetenschappen( Boekhouden en Handelsrekenen) en was tevens conrector op de Melisstokelaan, waar we hem 
niet al te vaak zagen. 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 13:10 

Bedankt Jan. Inderdaad Alting. Goh ik zie die man nog snotteren toen we in 1966 ons diploma kwamen afhalen. Ik heb hem 
nog even bemoedigend toegesproken ha, ha.  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 13:10 



 
 

Bedankt Jan. Inderdaad Alting. Goh ik zie die man nog snotteren toen we in 1966 ons diploma kwamen afhalen. Ik heb hem 
nog even bemoedigend toegesproken ha, ha.  

Naam: Luc van den Bogaerde 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 16:29 

Ronald: Ook ik was een van die kampeerders in Vierhouten. Helaas had ik geen Puch, maar nog de Sachs van mijn vader. 
Herinner dat we door de regen naar huis redden, zonder handschoenen. Brrrrrr. 
Later kocht mijn vader een 2de hands rode Kreidler, die ging veel te hard (90 km/h, Karel weet je nog de rit naar de training 
van Ernst Happel?). Dus ingeruild voor een hele nieuwe, gewoon een grijze die ging niet zo hard....Later weer wel toen ik er 
een andere uitlaat op had gezet. Nooit een bekeuring voor gehad!  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 16-2-2014 om 18:48 

Luuk jij hebt wel een ijzeren geheugen. Rit naar training? Inderdaad trainde Happel ons toen. Maar van die rit kan ik me 
niets herinneren. Vertel! 

Naam: Theo Geurst 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 19-2-2014 om 22:12 

Eigenlijk hoor ik niet in dit Gastenboek, want ik was gedurende de Tweede Wereldoorlog 
al op de HBS Raamstraat. Al ben ik nu 87 jaar oud toch vind ik het erg leuk om de herinneringen van de latere lichtingen te 
lezen. Twee daarin genoemde namen herinner ik mij nog nl.de Haas, was directeur en ook toen al moest ik "onder de klok" 
als ik uit de klas was gestuurd. Door een strenge de Haas, met priemende ogen achter dikke brilleglazen, werd ik dan 
toegesproken. Verder herinner ik mij dat Nagelsmit in mijn tijd als jonge vent aantrad. Ik vond hem onsympatiek. Ik herinner 
me nog veel andere leraren en leerlingen, maar daarover zwijg ik maar want dat zegt jullie toch niets. 
De school werd in de hongerwinter gesloten, ik was echter daarvoor al ondergedoken. 
Ik wens iedereen een fijne reunie. 

Naam: Peter Heidt 
Woonplaats: Leiden 
Geplaatst op: 20-2-2014 om 12:50 

Geweldig leuk om de herinneringen van iedereen te lezen. We hadden aardig wat muziektalent: o.a. Peter de Ronde 
(Golden Earrings) en Tjibbe Veelo (jumping Jewels) en in de Raamstraat ook nog een eigen schoolband. Nooit geweten dat 
Peter een haarconflict met Nagelsmit heeft gehad met gevolg dat hij (Peter dus) de school moest verlaten.  
Eva, Volgens mij trad dat schoolbandje (kom van dat dak af) op onder de naam "The Stev Rockers". Het was een geweldig 
optreden waar een aantal leraren lang wakker van hebben gelegen! 
Henny, die amanuensis was de heer Nieuwenburg.  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 20-2-2014 om 17:39 

Eva ik kom mijn pluim van de week 50 jaar te laat op de reunie ophalen.  

Naam: Luc van den Bogaerde 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 20-2-2014 om 20:05 

Karel dat verhaal over die rit achterop de buddyseat vertel ik wel op de reunie, anders wordt dat hier gecensureerd.... 
Ben gisteren weer op de zolder geweest. Vijf dozen verder en ik heb nog steeds geen fotos van die periode kunnen vinden. 
En er moeten er veel zijn, fotograferen was toen al een hobby van mij. Arghhhh!!!! 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 21-2-2014 om 00:08 

Kom op Luuk en goede B klant laat zich niet uit het veld slaan. Die dozen met foto´s heb ik niet! Probeer ze wel voor 28 
maart te vinden. Mazzel. 



 
 

Naam: Folkert ten Cate 
Woonplaats: Rotterdam 
Geplaatst op: 21-2-2014 om 00:38 

nu ik al die berichten lees komen toch wel wat herinneringen bovendrijven. van de Raamstraat de directeur dhr de Haas en 
Doornik,de nederlandse leraar. Van hem is de uitspraak "een leeuw is iemand die bang is voor niemand" Ik heb 4 jaar op de 
Raamstraat gezeten en 2 jaar in de Zuidlarenstraat.deed in 1966 eindexamen klas 5B 3. klasgenoten Karel,Brantz, Kees 
Mioch,Bert Winter, Hans Strik. Ik trok veel op met arnold Oranje en Harry Pals. Jan Jaap Harts kan ik me nog herinneren 
,was de zoon van een geschiedenisleraar. Ook Frank van Hees staat me voor de geest, woonde vlgs mij in Kijkduin. Hoop 
hen allen te zien 

Naam: bert winter 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 21-2-2014 om 02:08 

Hey Folkert, ik zal er zijn en ook ik kijk er naar uit om jullie weer te ontmoeten. Nol, Kees, Jan Jaap, Luc! Dat is echt 
heeeeeel lang geleden :-D !!! 

Naam: Jope 
Woonplaats: Etten-Leur 
Geplaatst op: 21-2-2014 om 12:06 

Leo van Maurik, 
Ik zou het ontzettend leuk vinden als je toch naar de reunie wilt komen. Je was per slot van rekening mijn eerste liefde. ;-)  

Naam: Matty Boon 
Woonplaats: La Grande Verriere (F) 
Geplaatst op: 1-3-2014 om 22:21 

Via mijn zus kwam ik acher de reunie. Ik zal er zijn! Leuk die herkenning, Frans Everstein, Doro Keus, Kees Dieke,Rob 
Olierook Vanaf 1960 t.m klas 3 was ik er, toen Thijmstra HBS, en uiteindelijk kostschool Instituut Hommes in Hoogezand 
waar ik de HBS-B eindelijk afmaakte! 
Dir, De Haas (streng), gymleraar Heiligers: "de la boulangere", Nahelsmit, Kalf? en een prachtige lerares Nederlands met 
strak zwart truitje. Ik zie er naar uit, helaas kan ik maar tot ca 18.00u aanwezig zijn. 

Naam: Matty Boon 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 1-3-2014 om 22:24 

klas 3c 1963 aan de rechterkant op de foto naast de leraar. 

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 2-3-2014 om 23:56 

Matty Boon, dat is een tijd geleden! Herkende niet direct je naam, maar toen ik je gezicht zag begon een lampje te branden. 
Herkende ook die uitspraak van Heijligers. Zie je over 4 weken. 

Naam: tonny van dijk 
Woonplaats: den haag 
Geplaatst op: 8-3-2014 om 20:11 

Naar aanleiding van het verhaal over directeur De Haas (van Peter de Leeuw): 
 
Onze klas 1a (1960) kreeg geschiedenisles van De Haas. Hij mocht dan een reep chocola uitloven voor degene die het 
snelst de Griekse goden en godinnen (+ Romeinse tegenhangers)uit zijn hoofd kon opzeggen, er ging ook een soort terreur 
van de man uit. Want wee je gebeente, als je ze niet uit je hoofd kende! Uit diezelfde klas is toen een jongen door hem naar 
huis gestuurd, omdat hij "hiëroglyfen" niet goed op het bord schreef...En ook wij kregen te horen, dat wij gingen behoren tot 
de 10% van de Nederlandse bevolking, die zo'n opleiding had genoten.. 
Later, toen ik zelf voor de klas stond, hoorde ik van een collega geschiedenis, dat meneer De Haas na De Oorlog een 
tijdlang gezuiverd was geweest. Geen kosjere man, dus.. 

Naam: Dick de Gunst 
Woonplaats: Eindhoven/Ricany 
Geplaatst op: 10-3-2014 om 17:02 



 
 

De Haas, afschrikwekkende man. Nagelsmit die in een DS met franse nummerplaten en een kunststofdak verscheen. De 
leraar Frans (Mooiman?) die een oogje had op de oogverblindende lerares Nederlands. Gobius du Sart (leraar Duits) die ik 
tot wanhoop wist te drijven door mijn aperte weigeren om moeite te doen voor Duits (de oude vijand). Kreeg niet eens een 1 
voor de moeite maar een dikke 0 (H)  

Naam: Dick de Gunst 
Woonplaats: Eindhoven/Ricany (CZ) 
Geplaatst op: 11-3-2014 om 14:26 

Ik zie dat Frank van Hees (gitaar) en Rien Haring (theekistbas) ook aanwezig zullen zijn. 
Tijd voor een optreden van de "Mysteries" met Apache? :-D  

Naam: Victor de Mos 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 17-3-2014 om 18:00 

Zijn er nog mensen die mij kennen van de HBS tijd Zuidlarenstr/M Stokelaan periode 1962-1967? Zo ja, ga je ook naar de 
reunie? 

Naam: Frans Schaasberg 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 23-3-2014 om 19:13 

Frans Schaasberg – eindexamenklas 1964 
Herinneringen aan mijn leraren Stevin HBS, Raamstraat, Den Haag 
 
Als je ervoor gaat zitten, de foto’s hebt gezien en herinneringen van anderen hebt gelezen, dan blijkt het 
langetermijngeheugen nog aardig te functioneren. Nou, lees maar of het ook bij jullie herinneringen oproept. 
 
N.J. Reints, leraar Frans 
Hij legde eens uit, dat er in het Nederlands geen eigen woord bestaat voor het Franse savourer: aandachtig proeven, intens 
genieten, hij sprak het Nederlandse woord vervolgens langzaam en aandachtig uit: “savoureren” en daarbij verried zijn 
gelaat het denken aan een héél prettige ervaring! 
Wat we beslist moesten weten: “opgestaan, plaatsje vergaan!” in het Frans: “qui va à la chasse, perd ça place, om er 
vervolgens verontwaardigd aan toe te voegen: “et quand il revient, il trouve un chien!” 
 
B. Veen, leraar aardrijkskunde/geografie/kosmografie 
Heel vriendelijke man, die in alle rust de leerstof overbracht. 
Als ik me niet vergis, kregen we ook vrijwillig bijbelkennis van hem. Staat me bij: “Tittel noch jota”(lettertje noch puntje) en de 
“jat”, het tijdens het lezen van de schrift wijzende kunstvingertje. 
 
Dr. P.M. Vader, leraar natuurkunde,  
Aardige, oude, broze man (75?), die bij ons af en toe inviel voor Herbschleb en ons heel rustig en met wat humor doorspekt 
de natuurkunde uitlegde. 
 
drs. F. Herbschleb, leraar scheikunde en natuurkunde 
Volgens mij heeft hij als jonge leraar op de Stevin als voorwaarde voor zijn aanstelling bedongen dat hij in een fris en 
gerenoveerd scheikundelokaal kon lesgeven, want zo nieuw zagen de lokalen er nergens anders uit, neem bijvoorbeeld het 
biologielokaal, dat nog het interieur had van zeker 100 jaar geleden. 
Naderhand ontmoette ik hem nog eens in het auditorium van de TU Delft op een reünie van afgestudeerde ingenieurs, 
hijzelf was op de TU docent geworden. Hem verteld dat ik enorm genoten heb van zijn heldere manier van uitleggen en 
inwijden in de geheimen van schei- en natuurkunde. 
De topper onder de proefjes was en stukje natrium op een bakje met water leggen, waarna de hel losbrak in geluid, 
rondsuizen en fel licht van grote hitte, e.e.a. voorbereid door de amanuensis Nieuwenhuis met Engelse butler kwaliteiten: op 
de achtergrond en dienstbaar als je hem nodig had. 
 
mevr. Lotsy, lerares Frans 
Met verbazing zat ik altijd naar haar ouderwetse en tuttige haaropmaak te kijken, want ze had vlechten die ze in een plat 
vlak opgerold op haar oren had geplakt! 
 
C.H. de Boer, leraar geschiedenis 
Heel aardige en rustige man, die alles met een vleug humor oploste: Els Couprie zat eens tijdens de les in de bank volledig 
omgedraaid met haar achterbuur te praten, waarop hij zei: “Kijk uit hoor meisje, want zo kan je jezelf makkelijk met je vulpen 
in je rug prikken!”  
 
D.H. Gobius du Sart, leraar Duits 
Uitstraling van rust. 
 



 
 

C. Mooyman, leraar Frans 
Hij kon altijd heel geaffecteerd een sigaret in zijn hand houden 
 
drs Nagelsmit, leraar Engels, naderhand directeur 
Hij vertrouwde ons toe, dat hij de Engelse koningin Elisabeth een koude en onaangename stem vond hebben, in 
tegenstelling tot die van onze toenmalige koningin Juliana. 
Zijn standaardzinnetje: “Repeat the whole sentence, loud and clear”. 
 
Tromp, leraar Engels 
Onze leraar Engels in de eerste leerjaren, heel aardige en blije man die niet veel overwicht had op de klasgenoten….. en als 
het uit de hand liep met propjes en onderling praten zelfs dan nog aardig bleef…. 
Vertelde dat hij te voet naar school kwam omdat dat gezond was voor lichaam en geest. 
 
drs P.M.Stofberg leraar wiskunde 
Onder deze leraar pas goed wiskunde geleerd. 
Naderhand had ik hem tijdens de propaedeuse als wiskundedocent op de TU Delft, later bleek dat je die moeilijke wiskunde 
als bouwkundestudent helemaal niet nodig had… 
 
G. de Haas, directeur en leraar geschiedenis 
In het eerste leerjaar had De Haas ons onder zijn hoede genomen en leerde ons over de Griekse mythologie en wereld. Ik 
hoor het hem nog zeggen: ”het eiland EU-BOE-HA”.  
We moesten alle Griekse goden kennen met hun Romeinse versies.  
Al pratend stond hij altijd met beide handen tegelijk onder de revers van zijn colbertjas te wrijven…een variant op Napoleon? 
Peter Heidt en ik waren door hem uitverkoren (waar we dat aan te danken hadden?) om een stokoude invalide kennis van 
De Haas uit zijn statige herenhuis te sjouwen en daar ook nog een heel oud scheikundelaboratorium vanaf zolder uit te 
huizen. 
 
J.L.E Doornik, leraar Nederlands 
Hij had vaak heel jolige en maar ook heel knorrig buien. In beide gevallen wist je niet wat je als onschuldige leerling 
overkwam! 
 
J. van Zutphen, hand- en rechtlijnig teken 
Van die man en dat vak had niemand last, je kon lekker aquarelleren en dan kreeg je hier en daar welwillende suggesties 
om het beter te maken. 
 
J.P. Heyligers, lichamelijke opvoeding 
Als hij iets nadrukkelijk wilde overbrengen, stonden zijn neusvleugels onder spanning, zodanig, dat de doorbloeding eruit 
verdween waardoor zich lichte plekje op aftekenden. 
 
wie lerares biologie? mevr. F.J. Pronk? 
Heel aardige en goede docente. Ik herinner me van haar: petrischaaltjes, de snelle voortplanting van fruitvliegjes, de 
eilandjes van Langerhans. Les in het biologielokaal met zware houten banken in amfitheateropstelling, daar achter een 
gangetje en hoge vitrinekasten met beesten en lichaamsdelen op sterk water in glazen cilinders. Voorin het lokaal een 
opgezet geraamte. 

Naam: Peter Heidt 
Woonplaats: Leiden 
Geplaatst op: 24-3-2014 om 12:32 

Frans, wat een geheugen!!! Leuk om al je herinneringen aan de diverse leerkrachten te lezen. Pronk (biologie) was toch 
echt een man. Die aardige biologielerares kan ik zo voor me halen maar haar naam komt niet boven. Misschien heeft zij er 
aan bijgedragen dat ik na mijn militaire dienst biologie ben gaan studeren. 
Van Zutphen (tekenen) was inderdaad een aardigen man. Ik herinner me dat ik samen met Theo van de Voorde in de 
zomervakantie in zijn nieuwe huis in de Celebesstraat heb staan verven.  
Heyligers heb ik een keer een wel zeer rood hoofd (zonder wit plekje) zien krijgen toen we tijdens een uitgevallen les van 
hem een opstel moesten schrijven over het "nut van de gymnastiek" en ik als eerste mijn epistel bij hem inleverde. Hij werd 
tijdens het lezen steeds roder javascript:void(0);. Na het lezen brulde hij "heb je wel eens van onbeschoft gehoord" en toen 
ik daar bevestigend op antwoordde schreeuwde hij "er uit!" en ben ik naar de Haas gehold om niet te worden ingehaald door 
de woedende leraar gymnastiek. Uiteindelijk heb ik een paar dagen 's-morgens vroeg onder de klok moeten staan vanwege 
het schrijven van een beledigend opstel (ik was me van geen kwaad bewust, had alleen maar een les van Heyligers 
beschreven). Verder ben ik, volgens mij, een redelijk brave leerling geweest. 

Naam: Dick Bos 1964 
Woonplaats: Eindhoven 
Geplaatst op: 25-3-2014 om 21:59 

In het rijtje van Frans mogen dr.Tijm (aardrijkskunde) en drs.Van Dorssen (wiskunde)niet ontbreken! Tijm, de zachtheid 
zelve. Als de klas het al te bont maakte (er was vaak ruimte voor onderling gekwek) reageerde hij met de zalvende woorden 



 
 

"hè toe nou jongens, blijf er even bij" of iets van die strekking. En Van Dorssen, door hem leerde ik wiskunde bijna leuk te 
vinden. Een verdraagzaam man ook. Toen ik eens uit balorigheid een punaise op zijn stoel had gelegd strafte hij mij slechts 
met de opmerking dat dit een echte kleuterstreek was. Hij suggereerde mij ook om naar Het Grote Philips (we schrijven 
1964) te gaan "want daar kon je computerprogrammeur worden". Is gelukt.  

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 28-3-2014 om 17:16 

Dick. We zijn dus collega's geweest. Na mijn studie en 5 jaar wetenschappelijk medewerker in Delft heb ik 25 jaar bij Philips 
gezeten. 
Als ik hieronder het overzichtje van alle leraren lees, dan komt er toch nog wat naar boven. Van de geschiedenisleraar de 
Boer kan ik mij nog herinneren dat we ergens in een lokaal zaten op de bovenste verdieping. De Boer zat met zijn tafel en 
stoel op een verhoging. Op een gegeven moment hebben we hem zo kwaad gemaakt dat hij de glazen asbak optilde en die 
daarna met een klap op de tafel liet neerkomen. Daarbij vloog de asbak uit zijn hand. De asbak zeilde daarna met een 
noodgang over onze hoofden. Ook dreigde hij vaak met "onder de klok gaan staan" als we weer vervelend waren. Het bleef 
meestal bij dreigen. Op een gegeven moment waren we het niet met hem eens en toen is een aantal van ons uit de klas 
opgestaan en is zelf onder de klok gaan staan om ons beklag over de Boer te doen. Weet niet meer hoe het is afgelopen. 

Naam: bert winter 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 29-3-2014 om 22:23 

Wat een geweldig feest van herkenning was de Stevinreunie. Ik zit nog vreselijk na te genieten!!!! 

Naam: Folkert ten Cate 
Woonplaats: Rotterdam 
Geplaatst op: 29-3-2014 om 22:35 

Vandaag bij de stevinreunie geweest. Mijn felicitaties en dank aan het organisatie committee. Jullie mogen eer van je werk 
hebben. Vele oud klasgenoten ontmoet en gesproken. Zo komt het verleden toch wel terug. Het is toch wel opvallend dat je 
na 48 jaar gewoon weer verder praat alsof het gisteren was. Van de leraren kan ik me niet zo veel herinneren, eigenlijk heeft 
behalve dhr Schoenmaker niemand veel indruk op mij gemaakt. het was een triest verhaal wat Kees Mioch over hem 
vertelde. Bert Winter was eigenlijk ook niet veranderd. Het was een leuke avond, waarvoor nogmaals mijn dank aan de 
organisatie  

Naam: Rien Haring 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 29-3-2014 om 23:20 

Lieve mensen, 
 
Wat een machtige reunie. 
Leuk om weer je klasgenoten te ontmoeten! 
Gezellig bijkletsen en oude verhalen en anekdotes weer op te halen.Alsof de tijd stil heeft gestaan. Het was maar een 
voorstel,maar wel met een uitroepteken!....Marion van Arenthals...wij willen zo graag weer volgend jaar een klasse 
happening hebben,in bv Scheveningen...Ook al keek je bedenkelijk, jij hebt toch alle adressen?.. Wat vinden jullie ervan? 
Groetjes aan allen, 
Rien Haring :-D ;-)  

Naam: Dick de Gunst 
Woonplaats: Eindhoven/Ricany (CZ) 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 12:35 

Beste allemaal, Het was een feest van herkenning en zoete mijmeringen. Merkwaardig hoe flexibel de geest is en simpel de 
draad na 50 jaar weer oppakt. 
Rien, geen theekistbas maar gezellige herinneringen. Marion, die regelt het allemaal. Tonnie nog geen steek verandert en 
Jope idem. 
Nog eens 50 jaar wachten is teveel maar we hebben er vertrouwen in dat Marion ons alleen bijeenroept medio maart/april 
2015 ergens in Den Haag of Scheveningen om weer gezellig bij te praten. 
Prima reunie, muziek kon wat zachter maar verder niets dan lof!! 

Naam: Maarten Mulder 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 12:35 



 
 

Frank, Eva, Wim, Henny, Bert, Wat hebben jullie een geweldige reünie georganiseerd! Heel veel dank daarvoor. 

Naam: Victor Knippenberg 
Woonplaats: Maassluis 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 13:27 

Het was weer een feesT der herkenning, komisch dat je na al die jaren (bijna 58 jaar) zoveel herkent en zoveel boven komt 
als je naar de gezichten kijkt, daarna komen de namen en de verhalen vanzelf. Ik kijk uit naar de klassefoto van heden, 
Dit had ik niet willen missen. Nooit geweten dat het meisje dat een jaar lang achter mij in de klas gezeten heeft , mij zo leuk 
vond ! Dank je wel Tonny van Dijk Mijn zelfbeeld kan niet meer stukl !! Hulde en heel veel dank aan alle organisatoren. 

Naam: Jope Mooijman 
Woonplaats:  
Geplaatst op: 30-3-2014 om 15:19 

Wat een geweldige reunie. Ik had het voor geen goud willen missen. Grote dank aan de organisatoren. Het was het feest 
der herkenning.  

aam: Karel Brantz 
Woonplaats: werlte 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 20:37 

Eva, Frank, Henny en Wim gelukkig dat jullie het initiatief hebben genomen. Nu kon ik Ton Batenburg weer Bas noemen, 
Victor vertellen dat ik jarenlang dacht dat hij Meijer heette, Nol weer smakelijk zien lachen en rood worden, eindelijk te weten 
komen waarom Frank altijd een zonnebril op moest hebben, gezellig met Folkert over serieuze zaken kunnen praten, Luuk 
kunnen plagen met zijn sport figuur, de nieuwe scheiding van Kees Mioch kunnen bewonderen, Frans en Dora kunnen 
complimenteren met tientallen jaren samen zijn (mijn hulde, ik heb dat niet kunnen volhouden), eindelijk een goede zoen 
van Eva kunnen krijgen, Jopie Ciskens kunnen bedanken voor haar onschatbare steun op wedstrijddagen, de brede lach 
van Jan Jaap opnieuw kunnen inschatten, kunnen constateren dat Ronald Heemskerk geen haar veranderd is, Eddie Bok 
na jaren terug kunnen zien, Euwa Yang in zijn bolle wangen kunnen knijpen,gezien dat Willem van Helden God Zij dank 
zwaarder is geworden, de charmante echtgenote van Rene Smit kunnen bewonderen (Sorry Rene, maar ze was te 
charmant)en ....tot mijn verbazing gehoord en gelezen dat ik blijkbaar bij een van de dames niet zo`n grote loser blijk te zijn 
geweest, waarvoor mijn dank. Zij die niet gekomen zijn hebben de verkeerde keuze voor deze zaterdag gemaakt. Het was 
een unieke avond en een gelegenheid om oude vriendschappen te hernieuwen. Om het zo te zeggen wat mijn 
eindexamenklas betreft: mannen (want de dames waren er niet) we zijn echt 5B3 2.0, beter dan in 1966.  

Naam: Karel Brantz 
Woonplaats: Werlte 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 20:45 

Sorry, maar ik was twee namen vergeten, Frank Dingeman, Puch en voetbal broeder, goed te horen dat mijn 
voetbalschoenen jou de nodige magie hebben gegeven om uit te blinken. Bedankt voor het geven van de naam van petietje 
die bij jou om de hoek woonde. Tonny Jansen. De magie van het onbekende is verbroken. Ronald, Roy Nolten, makker je 
bent gelukkig nog steeds de springer van vroeger. Jammer dat je bij Joyce van Loon populairder was dan ik. Maar daar kun 
je ook niets aan doen. Mannen het gaat jullie goed.  

Naam: Willem (Wim) van Helden 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 20:48 

Aan de reünie gisteren heb ik zowat meer plezier beleefd dan aan mijn zes (1x blijven zitten, in de tweede klas) Stevin-jaren 
bij elkaar. Een waardevolle dag dus. Iedereen van harte bedankt, vooral organisatoren Eva, Henny, Frank, Wim en Bert. 
Complimenten ook voor de leerlingen van ROC Mondriaan (prima catering) en voor de prima band. Dat ik sommige 
klasgenoten helaas niet of nauwelijks heb kunnen spreken illustreert in feite het succes van de dag en avond: alles is voorbij 
gevlogen. 
Ik was onder de indruk van het verhaal van Kees Mioch over de heer Schoenmaker. Ik kreeg Schoenmaker in 4B (1963, 
was dat zijn debuutjaar op de Stevin?). De enquête gaf aan dat velen, onder wie ik, hem hoog achten als leraar. Bij mij werkt 
de invloed van zijn literatuurlessen in ieder geval nog altijd door in mijn leven, in positieve zin. Dit is, denk ik, precies waar 
een betrokken leraar het voor doet. Ik wil daarom de heer Schoenmaker, en met hem alle andere goede en toegewijde 
leraren op de wereld, graag mijn respect en erkentelijkheid betuigen. 
Ach ja, goede leraren. De reünie rakelde ook wat dat betreft het nodige op - maar slechts weinig goede leraren. Behalve 
Schoenmaker respecteer ik Koch (betrokken – en soms puike 'acts', inclusief zijn woede-uitbarstingen) en Van Dorssen 
(mild, geestig en geduldig). Verder Doornik, Herbschleb en Veen, hoewel die al trekjes hadden van de routineuze lesboer. 
Gisteren hoorde ik dat Doornik niet zo populair was, maar ik heb veel van hem opgestoken. Ik had ook een zwak voor Tijm: 
een lieve man, hoewel ik van hem verder niets heb geleerd. 
Wie ik niet snel vergeet is Tromp (Engels). Ik had hem de twee jaar in 2C (1960-’62). Wat hebben we die man murw gebeukt 



 
 

met gekeet, gerotzooi, gekrijs & geschreeuw. Een permanente kolereherrie heerste in de klas. Tromp kwam er ook met 
stemverheffing niet bovenuit. Vanaf de voorste bank, vlak voor zijn tafel, zag ik in close-up de wanhoop en het verdriet op 
zijn gezicht, de tranen in zijn ogen. En toch stónd hij er iedere volgende ochtend weer, de dappere man. Vriendelijk en 
monter, een milde glimlach. Vol goede moed om het beste te maken van de nieuwe dag, en van de nieuwe confrontaties 
met de meedogenloos brullende monsters die wij konden zijn. Het is met respect en ontzag dat ik aan hem terugdenk. Weet 
iemand wat er van hem is geworden? 
Van de overige docenten heb ik niets geleerd. Ze waren voor mij allemaal, op hun best, mediocre, saaie lesboeren. En op 
hun slechtst vond ik het non-valeurs, of zelfs uitgesproken 'creeps', zoals Reints en geschiedenisleraar De Boer. 
Van docenten die ik nooit heb gehad, zoals Mooiman en Birnie, kan ik uiteraard niets zeggen. Ook die lerares Nederlands 
met dat spannende strakke truitje heeft mij helaas nooit, in wat dan ook, mogen onderrichten. 
En over spannende strakke truitjes én de helaasheid der dingen gesproken: de meisjes op wie ik destijds even 
hartstochtelijk als kansloos verliefd was, waren er gisteren geen van beiden (snik). 
Desondanks was het een mooie dag. Allen nogmaals dank daarvoor. 

Naam: Maarten Mulder 
Woonplaats: Den Haag 
Geplaatst op: 30-3-2014 om 21:31 

Beetje laat. 
Vanochtend bladerde ik het gastenboek nog eens door en las deze herinnering van Tonny van Dijk (8-3-2014) aan de heer 
De Haas. Zij schreef o.a. "Onze klas 1a (1960) kreeg geschiedenisles van De Haas. Hij mocht dan een reep chocola 
uitloven voor degene die het snelst de Griekse goden en godinnen (+ Romeinse tegenhangers) uit zijn hoofd kon opzeggen, 
er ging ook een soort terreur van de man uit. Want wee je gebeente, als je ze niet uit je hoofd kende! Uit diezelfde klas is 
toen een jongen door hem naar huis gestuurd, omdat hij "hiëroglyfen" niet goed op het bord schreef..." 
Ik was die jongen, die naar huis gestuurd werd. De Haas maakte in zijn tirade over mijn schrijffout een opmerking over mijn 
lengte. Ondanks mijn 13 jaar was ik al 1,90 meter en dat was al gauw zo’n 25 cm. langer dan de directeur.  
Mijn moeder ging onmiddellijk met mee terug naar school en heeft hem op zijn opmerking over mijn lengte aangesproken. 
Hij ontkende en ik moest (toch) strafwerk maken. In latere jaren, toen de scores op mijn rapporten niet erg indrukwekkend 
waren, heeft hij daar nooit veel van gezegd. Anderen kon hij, zoals je je wellicht nog herinnert, daar bestraffend op 
aanspreken. 
Soms komen excuses in merkwaardige vormen naar je toe. 

Naam: Gerrit Helleman 
Woonplaats: Delft 
Geplaatst op: 31-3-2014 om 11:13 

Langs deze weg wil ik de organisatoren van de reunie hartelijk danken voor hun inspanningen. Mensen, het was fantastisch. 

Naam: Dick Bos 1964 
Woonplaats: Eindhoven 
Geplaatst op: 31-3-2014 om 16:25 

Dat pakken ze ons niet meer af, sodekrent wat een geweldige bijeenkomst! De ontmoetingen waren altijd leuk en soms 
onverwacht, ik trof zelfs mensen uit m'n lagere schooltijd. 
Al pratend met elkaar stoften we oude herinneringen af en werd het soms zelfs hilarisch. Ik heb in tijden niet zo 
onbeschaamd gelachen als deze avond samen met Herre, Wim en Frans. 
Het was zo ongelofelijk goed om elkaar weer te zien. Organisatoren: dank, dank, dank! 

Naam: Lucas 
Woonplaats: Thatcham, UK 
Geplaatst op: 31-3-2014 om 20:07 

We zijn weer terug in Engeland, de oude Mercedes heeft het weer gehaald! 
Dat was een geweldige dag, vooral die "sportkeuring" van Karel was bijzonder.... 
Alle gekheid op een stokje, de oude sfeer was er weer helemaal. Alsof we niet weggeweest waren. Zelfs mijn vrouw en zoon 
vonden het een belevenis, nadat ze meer en meer in de kring waren opgenomen. 
Het buffet bestond precies uit die dingen die niet in Engeland te krijgen zijn, zoals kleine garnaaltjes, paling, haring, 
carpaccio, sateh. Dus dat was best wel smullen. 
Zelfs op de dansvloer geweest, de Scarlets mogen over vijf jaar wat mij betreft wel terugkomen. Of ik dan nog die soepele 
sixties dansbewegingen kan maken is een tweede, natuurlijk. 
Organisatoren BEDANKT! :-D  

Naam: Ronald Heemskerk 
Woonplaats: Eemnes 
Geplaatst op: 1-4-2014 om 14:10 



 
 

Beste Eva, Frank, Wim, Henny & Bert, 
Afgelopen zaterdag heb ik genoten van de Stevin reünie.  
Op 2 personen na had ik iedereen sinds 1965 (bijna 49 jaar) niet gezien. Desondanks herkende ik de meesten in één 
oogopslag. Het gaf iets vertrouwds. Heel bijzonder.  
Uiteraard zijn de contacten tijdens zo’n reünie tamelijk oppervlakkig, maar ik vond het vreselijk leuk om de mensen weer 
eens terug te zien.  
Verder was de reünie door jullie uitstekend georganiseerd. Een prima ruimte, een heerlijk buffet en lekkere muziek. 
Daarvoor heel hartelijk bedankt. 
Wat mij betreft doen we het over 5 jaar nog een keer. Hopelijk komen dan ook de mensen die geen zin hadden om te komen 
of die niet konden komen. 

Naam: Aad Kuiper 
Woonplaats: oudewater 
Geplaatst op: 1-4-2014 om 17:05 

Frank, Wim, Eva, Bert en Henny bedankt! Iedereen die er was en zeker zij die er nog weer net iets meer van makten dan 
elkaar alleen ontmoeten, Scarlets, fotografen, Roemer Visscher College: bedankt! 
Heel leuk om al die oude bekenden weer eens terug te zien en te horen. Heel leuk om te herkennen en herkend te worden. 
Leuk om herinneringen op te halen en nieuws te delen. En prima georganiseerd. 

Naam: Erik Smits 
Woonplaats: Heiloo 
Geplaatst op: 1-4-2014 om 20:49 

Ik sluit me graag aan bij alle positieve reacties. Jammer dat niet iedereen er was. Dus maar weer gauw op herhaling? 

Naam: Ton Batenburg 
Woonplaats: Zoetermeer 
Geplaatst op: 14-4-2014 om 08:17 

Excuus allereerst voor mijn late reactie, maar na de reünie ben ik op 01-04-2014 naar Fuerteventura vertrokken en pas 13-
04-2014 teruggekomen. Heb nu alle eerdere reacties gelezen en zal dus niets origineels meer kunnen toevoegen en alleen 
maar beamen wat uit de reacties naar voren komt: een uitermate prettig samenzijn, buitengewoon plezierig de oude 
klasgenoten terug te zien en wat bij te praten, de meeste waren meteen herkenbaar. Blij dat ik, dankzij Hans Vos, toch 
bevestigd heb gekregen dat we een lerares Nederlands, mevrouw Sleutelaar(s), hebben gehad, ik begon al aan mezelf te 
twijfelen. 
Dank uiteraard aan de organisatoren, wat een karwei moet het geweest zijn, maar het geeft hopelijk veel voldoening dat 
iedereen zo enthousiast is over het resultaat. 
Voor nu: gezondheid en geluk gewenst, en wie weet tot ziens. 

Naam: hans vos 
Woonplaats: den haag 
Geplaatst op: 17-4-2014 om 07:51 

Eindelijk ook nog mijn reactie, zeker, Ton B., naar aanleiding van jouw weerwoord. De meesten die in 1960 zijn begonnen, 
mijn klasgenoten dus, hadden naast Mevrouw Sleutelaar voor Nederlands voor het onderwijs in de schone Franse taal de 
heer Hamers (bekend om zijn stopkreten Bon! Bien! of de dubbelequivalenten BonBon! en BienBien! De heer Mooijman 
doceerde slechts een hulpuur Frans. De leraar Biologie was de al eerder gememoreerde heer Pronk, voor de bovenbouw 
(zeg maar de exacte kant) was er ook nog mevrouw Hofdijk. Ook mijn grote erkentelijkheid voor het hele gebeuren aan de 
kopstukken Henny, Eva, Marion en de anderen. Zeker, ik dacht een uitzondering te zijn, maar iedereen heeft dus iedereen 
stante pede herkend. Knap na 54 jaar! dus hoop ik dat er voor een nieuw weerzien nu iets sneller uit de bus komt. Dus snel 
tot weerziens allen ! 

Naam: Wim Schul 
Woonplaats: Breda 
Geplaatst op: 2-5-2014 om 05:06 

Wat leuk zijn die foto's geworden. Nog steeds 'o ja' bij sommige gezichten. En herinneringen die steeds weer opkomen. 
Gisteren met groepje bij elkaar (Eva, Henny, Frank, Bert en ik) en één ding weten we zeker, namelijk dat dit niet de laatste 
keer is. De tijd is altijd veel te kort. 

Naam: Frans en Doro Eversteijn 
Woonplaats: Duiven 
Geplaatst op: 10-5-2014 om 11:33 



 
 

Henny, Eva en alle andere organisatoren geweldig bedankt voor de leuke reünie! Goed gedaan en... Wat een werk! 
Heerlijk om alle oud-klasgenoten weer te zien en vooral te spreken. En zelfs weer een keer lekker te dansen. Inderdaad was 
het erg snel om, dus over vijf jaar willen we er graag weer bij zijn. Leuk is het ook om daar samen nog eens over na te 
praten. Ach ja, Karel (Brantz), dat is een kwestie van geluk hebben, maar ik heb toch liever dat je me Doro noemt. :-) :-)  

 


