
Natuurlijk is een school meer dan een ge-
bouw, een organisatie of een aantal historische 
feiten op een rij. Een school is een samen-
leving, een groep van mensen die samen 
gelukkige momenten en trieste momenten 
doormaken. Ook de R.H.B.S./ RSG Ter Apel 
heeft die momenten gekend. Onuitwisbaar 
zijn de trieste herinneringen aan leerlingen of 
medewerkers die zijn overleden. Onvergetelijk 
zijn de gekke, vrolijke en grappige ervaringen 
tijdens de lessen (soms), de schoolfeesten,  de 
vele werkweken of excursies die zijn georga-
niseerd. 

Voor ons is het ondoenlijk geweest om al deze 
blije en droevige gebeurtenissen en al die vro-
lijke en minder vrolijke ‘bewoners’ de revue 
te laten passeren. Met het treff end gedicht dat 
leraar Nederlands Harrie Woldendorp heeft 
geschreven voor het boekje ‘RSG Kanjers: ’n 
kleurrijk team!’ in 2010,  willen we daarom 
eer betonen aan alle mensen (leerlingen, ou-
ders, personeelsleden en bestuurders) die zich 
voor de school hebben ingezet en de RSG Ter 
Apel hebben gemaakt wat zij nu is:
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“Wat ons bindt is natuurlijk het onderwijs dat we met 
zijn allen geven. Maar wat ons uiteindelijk bindt is onze menselijkheid, 
het samen met elkaar omgaan, respect tonen voor de collega en de 
leerling die zo anders is en zo anders denkt. Wat ons bindt is dat we 
elkaar steunen als het tegenzit en blij zijn voor elkaar als het goed gaat.”

Henk Dekker, toespraak lerarenvergadering augustus 2009
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Een school is geen gebouw
In mijn boekenkast
vol oude werken
die in de bibliotheek
van nu veelal 
zouden zijn afgeschreven
dan wel vervangen 
door luisterboek of DVD,
staat een zeker exemplaar 
met de intrigerende titel:
Een school is geen gebouw
Dit inzicht, deze gedachte,
geeft kort en bondig aan
waar het in wezen om gaat:
Scholen maken mensen,
mensen maken scholen.
                     
Harrie Woldendorp
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Verantwoording
Om de leesbaarheid van het geheel 
te bevorderen, hebben we afgezien 
van voetnoten. Lezers die meer willen 
weten, worden van harte uitgenodigd 
contact op te nemen met de redactie. 
Dat kan altijd via het info mailadres 
van de school.

We hebben voor de ‘ervaringsverha-
len’ veelvuldig gebruik gemaakt van 
teksten uit  ‘De Oude Weg’. Het is 
ons niet altijd gelukt de schrijvers van 
deze teksten te achterhalen. Ook zij 
kunnen via het info mailadres contact 
met ons zoeken.

Fotoverantwoording
De foto’s en documenten in dit 
boekwerk zijn afkomstig uit de privé 
collecties van de heren D. Wolf,  
A. Wagt, H. Wachters, J. Mantingh, 
R. Sijderius, R. Wolf, H. Dekker,  
P. de Vries, H. Banus, H. Lukkien,  
H. Oolders, G. Westerhout,  
W. Kamerbeek, A. ten Velde,  
W Sluiter, R. Kras, T. Bosklopper,  
J. Kruit, en van de dames, E. Wolf-
Dijkstra, mevr H. Hut-Dost en  
L. Wijshake-Rancic. Daarnaast  
werden foto’s en documenten gescand 
uit de archieven van de RSG Ter 
Apel, de gemeente Vlagtwedde, de 
Groninger Archieven, het N.I.O.D. 
en de G.L.V. 

De Redactie
Schrijvers: Paul de Vries, Hans Wach-
ters, Rienhart Wolf en Henk Dekker
Redactie beeldmateriaal: Rienhart 
Wolf  
Correctiewerk: Frits Bergman
Interviews: Paul de Vries
Fondsenwerving:  Hans Wachters en 
Henk Dekker
Eindredactie: Henk Dekker
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Veendam, 2008
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Dankwoord
Veel dank zijn we verschuldigd aan 
de vele personen die ons geholpen 
hebben. Het zijn er te veel om op te 
noemen. We zijn allen zeer erkentelijk 
voor de gastvrijheid en het enthousi-
asme waarmee we werden ontvangen 
en het vertrouwen dat in ons werd 
geschonken .

We zijn erg dankbaar voor de bijdra-
gen van de volgende instanties/per-
sonen. Zonder hen was dit boek niet 
mogelijk geweest:

Dhr. A. Visser
Mevr. De Boer – Visser
De Rabobank Zuidoost Groningen
De G. Lindeijer Vereniging
Fa. Kral- Westen 
Dhr. H. Lulf 
Dhr. D. Wolf

Hans Oolders en Hans ter Heijden 
hebben ons geassisteerd bij de correc-
tie van (een deel) van de teksten. Ook 
daarvoor onze dank!

Bij de DVD
De DVD bevat 3 complete films: 
Zomaar een schooldag 1971 is een 20 
minuten durende film met gesproken 
tekst en achtergrondmuziek, gemaakt 
door dhr. van Delden, destijds docent 
Engels, en dhr. Lagerweij, destijds 
docent Nederlands. Ook van de 
hand van dhr van Delden zijn de 2 
korte films over een schoolreis naar 
Londen in 1972 (8 minuten) en 
de werkweek in 1972 (7 minuten). 
Daarnaast bevat de DVD een aantal 
korte filmfragmenten waarvan één 
gefilmd door Ter Apeler fotograaf 
Lunow. Dat fragment is afkomstig uit 
de archieven van het GAVA (Gronin-
ger AudioVisuele Archief ). De andere 
2 fragmenten komen van de website 
www.oudterapel.nl.  Daarnaast is het 
merendeel van de foto’s uit het boek 
op de DVD opgenomen als een dia-
voorstelling. De redactie is de heren 
van Delden en Lagerweij veel dank 
verschuldigd voor het geheel belan-
geloos beschikbaar stellen van hun 
filmmateriaal voor deze bijzondere 
gelegenheid.
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