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HOOFDSTUK 7

de g. lindeijer 
 vereniging vereniging

‘Een unieke school verdient een unieke oud-leerlingenvereniging’

Het begon allemaal in juli 1926 op het 
eindexamenfeest, dat gevierd werd door de 
achttien geslaagden en het achthoofdige 
docentencorps, in de lerarenkamer van de 
nieuwe school.  Het was de derde “lichting” 
leerlingen, die eindexamen deed na in 1921 
op school gekomen te zijn. De heer Visser, 
leraar gymnastiek en geschiedenis, stelde voor 
tot de oprichting van een vereniging van oud-
leerlingen, leraren en oud-leraren te komen. 
Of het inderdaad de heer Visser was, die met 
het voorstel kwam, is niet helemaal zeker, 
evenmin als het verhaal dat de naam, ‘de 
G. Lindeijer Vereniging’, werd geopperd door 
leraar J. G. Hoff enkamp.

In totaal hadden er bij de oprichting, sinds 
1921, nog maar 31 leerlingen hun drie  of 
vijfj arige diploma gehaald. Bijna alle geslaag-
den werden lid. Een enkeling schreef, dat hij 
geen lid wilde worden, omdat de verre reizen 
naar Ter Apel hem te bezwaarlijk waren. Hij 
woonde dan ook helemaal in Hoogezand!! En 
te voet was dat natuurlijk ook wel een heel 
eind!

Statuten en huishoudelijk 
reglement:

In de eerste versie werd gemeld:

 “…dat de vereniging is gevestigd te Ter Apel, 
althans 3 bestuursleden zijn daar woonachtig. 
Het bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan 4 
oud-leerlingen  zijn. De contributie bedraagt 
vijftig cent, in één keer te voldoen. Het eerste 
bestuur bestaat uit de heren Ir. G. Lindeijer , 

voorzitter,  Drs J. G. Hoff enkamp, secretaris 
en L. J. Visser, penningmeester, en de oud-
leerlingen Mej. H. R. Bakker, Mej. M. Zeevat 
en E. Krijgsveld en A. Smook.”  De dames 
werden in 1929 opgevolgd door resp Mej. A. 
Kruize en M. de Vries. De GLV telde dat jaar 
juist 100 leden! In kas 170.- gulden!!

De in 1930 naar Haarlem vertrokken en kort 
daarna overleden penningmeester, leraar L. J. 
Visser, werd opgevolgd door leraar wiskunde 
P. Schuurman.

Het H.B.S.-lied
Ons bekende H.B.S.-lied werd door de eerder 
genoemde leraar Visser in 1924 geschreven: 
“de H.B.S.-marsch met tekst en muziek 
voor 1e en 2e viool, fl uit, cello en piano”. 
Een voortreff elijk lied, door vele generaties 
H.B.S.’ers met volle overgave gezongen: …
aan de Zuidpunt van Westerwolde daar staat 
een H.B.S.. 

Ook nu in 2011 bij het 85-jarig bestaan 
van onze GLV wordt ons ‘lijfl ied’ door alle 
leden/deelnemers aan de reünie nog,  voor 
zover mogelijk, staande gezongen..!! Er werd 
ooit zelfs een serie toverlantaarnplaatjes van 
gemaakt!

De Oude Weg
De eerste 6 jaren moest de GLV het zonder 
een eigen lijfblad stellen. Wel verscheen er 
jaarlijks een overzicht van de fi nanciën en een 
ledenlijst. Op voorstel van de penningmeester, 
leraar wiskunde P. Schuurman, verscheen ech-
ter met Kerst 1932 de eerste ‘De Oude Weg’ . 
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Men dacht zelfs aan een maandblad! Het bleef 
echter bij enkele uitgaven per jaar. Daarna 
ging het een aantal jaren moeizaam:  redac-
teur Zwiers riep tevergeefs de leden op actief 
mee te werken door het leveren van kopij. 
“Lauwheid van, dankzij de R.H.B.S., omhoog 
geklommen mensen “  Dat soort woorden 
zullen nog vele malen worden herhaald in de 
loop van het bestaan van  ‘De Oude Weg’…

De G.LindeijerVereniging zelf
De eerste reünie zou gehouden worden in 
1931 om het tienjarig bestaan te vieren. Er 
bleek helaas te weinig belangstelling voor te 
bestaan, hetgeen door het bestuur zeer werd 
betreurd. In de jaren daarvoor, en ook jaren 
erna, werden GLV-leden uitgenodigd voor 
de jaarlijkse PEOS- schoolfeesten, die al die 
jaren in december in Hotel Boschhuis plaats 
hadden. Leden van de GLV kregen 25 cent 
korting op de toegangsprijs. De GLV betaalde 
dit bedrag als subsidie aan de school terug! In 
1932 beliep dat de somma van fl. 12.50!

In 1935 verzocht een aantal GLV-leden de 
feestavonden uit te breiden met…”bal na”.  
En dat verzoek werd ingewilligd! Paul Krüger 
werd tot propagandist van de GLV benoemd. 
Het ledental steeg tot 450. De drukkosten 
voor ‘De Oude Weg’ waren toen fl. 28.70 
(inclusief zegelkosten). 

De economische crisis en de naderende mobi-
lisatie/oorlog en het vertrek van de directeur, 
Ir. E. J. Baumann, veroorzaakten, eind jaren 
dertig, een afname van de schoolactiviteiten en 
daarmee van de belangstelling voor de GLV. 

Op 7 september 1940 werd onder voorzit-
terschap van de nieuwe directeur, Dr. H. J. 
Blikslager, vergaderd in aanwezigheid van 25 
leden. Hij stelde een kwijnend bestaan van 
club en blad vast en wenste daar wat aan te 
doen. Er was de laatste jaren zelfs geen con-
tributie meer geïnd! Er was nog een bedrag 
van fl.259,62 ( en een halve cent!) in kas. Er 
werd een nieuw bestuur benoemd: Dr. H. J. 
Blikslager werd voorzitter, H. H. Schoonveld 
(leraar Nederlands en geschiedenis) werd 
secretaris en J. Hemkes (leraar aardrijkskunde 
en tekenen) werd penningmeester. Naast de 
docenten werden lid van het bestuur, de oud-
leerlingen mej. A. Hemkes en de heren, H.J. 
Kuipers, R. Warringa en  het latere Tweede 
Kamerlid  R. Zegering Hadders . Nummer 1 
van ‘de nieuwe reeks’ verscheen. Op zondag 

13 oktober 1940,  zondag 19 april 1941 en  
zondag 14 december van dat zelfde jaar werd 
vergaderd om ‘De Oude Weg’ tot leven te 
brengen en de nummers 2 en 3 verschenen.  
Er werd een voorstel gedaan ‘...om het geld-
doosje te vervangen door een  geldkistje van 
enigszins ruimere afmetingen, “der vereeni-
ging waardig”’. Ja, ja… geen geld maar aan 
stijl ontbrak het niet!!

De Ter Apeler Kolonie 
Op 6 november 1941 werd er in Groningen, 
na goedkeuring door de Procureur Generaal 
in verband met het samenscholingsverbod, de 
Ter Apeler Kolonie (TAK) opgericht door 30 
personen in Café Bleeker. In dezelfde gelegen-
heid werden enkele bijeenkomsten gehouden, 
maar toen werd het stil rond blad en club van-
wege de Tweede Wereldoorlog. Ledenlijsten 
werden bewust niet meer uitgegeven en ook 
het samenkomen van oud-leerlingen stopte 
wegens het gevaar van razzia’s, voor zover de 
oud-leerlingen niet ondergedoken waren, 
gevangen zaten of  zich om andere redenen  
liever schuil hielden. En zo zweeg de GLV tot 
december 1945.

Uit de as herrezen … Op 9 november 1945 
werd er ook een Hollandse Kolonie opgericht. 
In december 1945 verscheen bovendien het 
eerste illegale nummer met oranje leeuw en 
rood-wit-blauwe vlag uitgegeven en verzorgd 
door de Ter Apeler Kolonie in Groningen 
onder de kop ‘Na de bevrijding’ met als items 
: “1: help mee onze GLV weer op poten te 
zetten 2: geef U omgaand op als lid der GLV 
3: schrijf den secretaris der GLV en geef Uw 
juiste naam en adres, werkkring enz. 4: zendt, 
indien gij op het voortbestaan van de Oude 
Weg gesteld zijt, copy voor het volgende 
nummer!”

De voorzitter der GLV,  Dr. H. J. Blikslager, 
schreef het volgende: “ Toen de cellulose hon-
ger van de Duitse oorlogsindustrie de uitgave 
van De Oude Weg onmooglijk maakte, toen 
de barbaarse jacht op onze jonge mensen er 
toe dwong alle archieven van de GLV diep 
weg te stoppen, bleef, met het onverwoestbare 
vertrouwen op een uiteindelijke verlossing 
van de nazi-terreur, bij Uw voorzitter de hoop 
levend, dat met de herrijzenis van Nederland, 
ook onze GLV zou herleven. En nu die herle-
ving op zo’n verrassende wijze door een groep 
van leden aangekondigd wordt, is er in mij 
een grote vreugde!  De verbondenheid met de 
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Beeldverhaal van toverlantaarnplaatjes over het H.B.S.lied uit de eind 30er jaren 
door leerling Jan Beins, zoon van burgemeester Beins. Later zou hij samenwerken 
met o.a. Ploegschilder Johan Dijkstra.

11251 Jubileumboek RSG-Ter Apel.indd   69 26-8-11   13:37



70 Hoofdstuk 7 De G. Lindeijer Vereniging

Ter Apeler R.H.B.S. is dus geen fictie, aan-
gepraat door den directeur en enkele leraren, 
neen, deze verbondenheid blijkt een levende 
kracht, die zich zeer gelukkig uit in dit eerste 
nummer van ‘De Oude Weg’, dat ‘illegaal’ 
verschijnt, maar door mijn woord niet slechts 
wordt gelegaliseerd, maar wordt toegejuicht 
en begeleid met de hartelijke wens, dat dit het 
eerste nummer zal zijn van een lange reeks 
geboren uit de geestdrift van de LEDEN voor 
onze GLV, het symbool van ons saamhorig-
heidsgevoel! “ 

De heer Hemkes, penningmeester, schreef, 
dat de kas er zelfs op vooruit was gegaan, daar 
oud-leerling Albert Zikken,  onverstoorbaar 
was doorgegaan, ook in de oorlogsjaren, met 
het automatisch gireren van zijn jaarlijkse 
contributie. Diezelfde Albert Zikken gireerde 
ook in de jaren tachtig zijn 50 cent nog steeds 
automatisch, dus lang nadat de contributie 
reeds op een bedrag van tien gulden was 
gebracht!

De Hollandse Kolonie vierde met oud-leer-
lingen uit Rotterdam, Delft, alsook Gouda, 
Amsterdam, Utrecht en Wageningen op 9 
november 1945 Sinterklaasfeest!

De Ter Apeler Kolonie hervatte op 19 
november 1945, in de oude stamkroeg Café 
Bleeker aan de Vismarkt, haar bijeenkomsten. 
Zo’n samenkomst was er ook op 15 januari 
1946 met ruim 30 personen. Helaas moest de 
oud-leraar Fop I. Brouwer (later zeer bekend 
door zijn radiopraatjes over ”Alles wat leeft en 
groeit en ons altijd weer boeit “) verstek laten 
gaan. De GLV leefde weer, want er was iets 
van Westerwolde’s  Zuidpunt blijven hangen, 
…”….iets waar we niet meer zonder kunnen 
en dat leeft in ons allen omdat het een deel 
van ons is geworden, een waarlijk fundament”

In 1952 werd aan de TAK een vervolg 
gegeven door oprichting van de Groninger 
Kolonie. Na ruim tien jaar stierf deze club 
echter langzaam uit.

De GLV ontwaakte na de oorlog langzaam 
uit een boze droom. Ondanks nog steeds 
moeilijke levensomstandigheden werden er 
plannen gesmeed om in 1946 een reünie te 
gaan houden. En dat werd een reünie, die 
door de aanwezigen van die tijd nooit meer 
vergeten zou worden!!

Wijziging statuten
Op voorstel van de directeur en qualitate qua 
voorzitter der GLV, Dr H J Blikslager, werd 
in 1947 de samenstelling van het bestuur 
gewijzigd in: zeven leden waarvan één leraar-
bestuurslid. De directeur werd beschermheer. 
Na 25 jaar werd het bestuur van de oud-
leerlingen vereniging nu echt overgedragen 
aan de oud-leerlingen zelf. Dat eerste be-
stuur bestond uit: L.Wams, voorzitter, H. J. 
Kuipers, secretaris,  mevr. H. Burema- Had-
ders, penningmeester,  J. Hemkes, leraar-
bestuurslid en de leden Jhr. J. W. Alberda van 
Ekenstein, mej. A. Hemkes en R. J. Warringa. 
Een nieuwe periode brak aan.

Editie van ‘De Oude 
Weg’ uit 1966 bij het 
overlijden van de eerste 
directeur Lindeijer
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Op 1 maart 1954 en 1 december 1968 wer-
den de statuten nogmaals gewijzigd, waarna 
het bestuur uitsluitend uit oud-leerlingen zou 
bestaan en de GLV ook voor oud-leerlingen/
leraren van de RSG geopend werd tijdens 
een zeer emotionele, historische vergadering 
in Utrecht. Het beschermheerschap van de 
directeur kwam te vervallen.

In 1981 werd de GLV ook opengesteld voor 
personeel van de RSG en buitenleden. Laat-
stelijk werden de statuten gewijzigd in 2009, 
toen ook oud-leerlingen van het Gemeentelijk 
Internaat werden toegevoegd.

En daarna
‘De Oude Weg’ ging weer regelmatig verschij-
nen, al werden er regelmatig oproepen voor 
kopij gedaan. In 1953 nam een nieuw bestuur 
onder voorzitterschap van Ir. Jan Scheepstra 
de leiding over. In 1959 werd in aanwezigheid 
van vele leden, ons erelid Hemkes gehul-
digd voor zijn bijzondere bijdragen aan onze 
GLV en mede in verband met zijn afscheid 
als leraar. Hij werd onder andere via tapes 
toegesproken vanuit Washington, Calcutta 
en Christchurch. Zo waren er ook reünies, 
bijvoorbeeld in1961 bij het 35-jarig bestaan 
van de GLV, waarbij afscheid werd genomen 
van Mevr. A van Vreumingen, lerares Duits. 
Ook werd er een reünie georganiseerd bij het 
afscheid van directeur Hoffenkamp in 1963, 
na 42 dienstjaren. In 1968 kwam men bijeen 
om conrector en sportleraar Bliek te huldigen.  
In 1967 werden er, ter vervanging van vier 
oude populieren, nieuwe exemplaren aange-
boden. Deze sieren ook nu nog de inrit naar 
het fietsenhok.

Er werden diverse andere reünies gehouden. 
Meestal was dat in Utrecht ten kantore van de 
echtgenoot van secretaresse , Wil v.d. Doel- 
Melchior. Dat gebeurde onder andere in 1965 
toen de bijeenkomst werd bijgewoond door het  
80-jarige erelid Ir. G. Lindeijer en in 1968 toen 
de reeds eerder genoemde ‘historische’ bijeen-
komst  werd gehouden. Er kwam weer leven in 
de brouwerij. De GLV leefde weer volop!

Tieme Platje nam in 1968 in Utrecht het 
voorzitterschap over. Hij bleef die functie 
33 jaar met veel enthousiasme vervullen. 
Miep Wijkmans-Boerma, helaas veel te jong 
overleden, werd secretaresse en wekte vele 
oud-leerlingen op lid te worden van de GLV. 
Het ledental ging weer groeien.

Overlijden Ir. G Lindeijer:
Op 17 september 1966 overleed helaas, op 
bijna 81-jarige leeftijd, onze naamgever, Ir. 
G. Lindeijer in het ziekenhuis Eudokia te 
Rotterdam. Vele oud-leraren en vele oud-
leerlingen waren bij de begrafenis in Wester-
veld aanwezig. De heer Hemkes sprak namens 
ons allen. De essentie van al hetgeen gezegd 
werd was, dat hier een waarlijk goed mens 
was heengegaan; een mens in de ware zin van 
het woord, open voor iedereen, rechtschapen 

en vol belangstelling voor alles wat het leven 
te bieden had, en voor mensen, die in zijn 
nabijheid kwamen. Een enorme klap voor zijn 
oud-leerlingen: zij zagen in hem de personifi-
catie van de Ter Apeler R.H.B.S..

‘De Oude Weg’(2)
In 1970 kwam Jan Bert Moerhuis in het 
bestuur. Hij ging vol energie aan de slag als 
redacteur van ‘De Oude Weg’. En met veel 
succes. Al wijzigde de verschijningsvorm en-
kele malen, elke drie maanden is er sindsdien 
een exemplaar van ons lijfblad verschenen. 

Brief van Lindeijer aan de G.L.V. drie weken voor zijn overlijden.
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Van 1971 tot 1986 verleende bestuurslid en 
journalist Jaap Kwak zijn medewerking aan de 
redactie.

Totaal verschenen er in de periode 1933- 
1939 zestien edities, in 1940-1945 vier stuks, 
in 1946-1969 waren dat er 68 en van 1970 - 
september 2011 nu 164 exemplaren. Er vielen 
dus ruim 250 ‘Oude Wegen’(!)  in een brie-
venbus ergens in Nederland of ver daarbuiten!

Reünies
In 1970,  wederom in Utrecht, werd er een 
bijeenkomst georganiseerd, waarbij oud-
conrector en gymnastiekleraar, de heer Bliek, 
werd gehuldigd in verband met zijn 65ste ver-
jaardag en het feit dat hij Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau was geworden. In 1971 
kwam er in samenwerking met de school een 
grote reünie: “50 jaar voortgezet Rijksonder-
wijs in Ter Apel en 45 jarig bestaan van de 
oud-leerlingenvereniging GLV.” Het werd 
een groots festijn…er waren 550 deelnemers. 
Een officiële herdenking werd gehouden in 
Het Klooster.  Toespraken waren er onder 
andere van Z.E. de minister van Onderwijs, 
mr. C. van Veen, burgemeester Loopstra, 
oud-leerling R Zegering Hadders en mevr. C. 
Lindeijer-Bakhuizen van den Brink. Het eer-
ste exemplaar van het Gedenkboek werd door 
conrector, drs. H.B.Bodewitz, overhandigd 
aan de Minister. We liepen achter de Ter Ape-
ler Harmonie aan door Ter Apel, namen deel 
aan een  voet-rally door de bossen en er was 
een geweldig cabaret onder leiding van leraar 
Lagerweij onder de titel: ‘Vuurwerk voor een 

school’ waarbij een aantal doorzetters ’s nachts 
vaststelde dat ‘het bier en het eten op was 
bij Het Boschhuis’. Die avond werd er door 
de Handelsvereniging Mercurius een echt 
vuurwerk aangeboden. En dat alles afgerond 
met een autorally op zondagmorgen. Aan de 
school werd een vleugel geschonken.

Daarna werd er elke vijf jaar een reünie ge-
houden. Zo was er in 1976 een  expositie ge-
naamd “Etsen van Hemkes” in Het Klooster, 
geopend door burgemeester Mans Flik, was er 
een feestrede door Henk J. Kuipers in verband 
met 50-jaar GLV, oud-leerling Paul Krüger 
vierde met ons zijn 65ste verjaardag, een 
erelidmaatschap was er voor mevr. Lindeijer-
Bakhuizen van den Brink, conciërge Koops 
werd lid van verdienste, er was cabaret met 
David Hartsema en Lianne Abeln met bal na 
muzikaal opgeluisterd door Pluche.

In 1981 was er  ‘De Zetmeelshow’ geschreven 
door leraar Henk Lagerweij en uitgevoerd 
door leerlingen en leraren van de RSG. En zo 
werd elke vijf jaar steevast een bijeenkomst 
georganiseerd, werd het aantal oud-leerlingen 
van “voor de oorlog” helaas steeds minder. 
Er werd daarom overgeschakeld naar een 
frequentie van twee-en-half jaar.

In 1991 ‘liftten’ we mee met de ‘grote’ door 
de school georganiseerde reünie, die in dat 
jaar door 1500 oud-leerlingen (uit 12 landen!) 
werd bezocht. Zo’n grote reünie stond ook 
op het programma in 2001, maar werd door 
MKZ-problemen verschoven naar 2002. Bij 

Optocht 1971 ter 
gelegenheid van 50 
jarig bestaan van de 
school. Vooraan in de 
optocht de oudste 
lichting van afstuderen, 
op een der borden om 
de hals is te lezen 1924
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dit soort reünies beperkte de GLV zich tot 
een ‘feest-der-herkenning-bijeenkomst’ in het 
Boschhuis op de vrijdagavond voorafgaande 
aan de grote reünie

De door de GLV georganiseerde ‘tussen-
reünies’ brachten ons in Bourtange, het Emmer 
 Dierentuin, het Veenmuseum, Orvelte, het 
Aard[t]s Paradijs, Museum Klooster,  maar ook 
op school.  Zo was er een expositie van werken 
van Hemkes, geopend door zijn zoon en oud-
leerling Boy en een schoolcabaret onder leiding 
van leraar Jan den Boer, waarbij de school een 
vlag met het vignet van de school werd aange-
boden. Er was een diner in de kloostergangen 
waarbij de bestuursleden in middeleeuwse kledij 
gehuld gingen en de middeleeuwse muziek 
verzorgd werd door “Gheselscap Goet ende 
Fijn”. Stuk voor stuk pareltjes aan de keten van 
dierbare herinneringen.

In 2011 bij het 90-jarig bestaan van onze 
R.H.B.S./RSG en het 85-jarig bestaan van 
onze GLV zal de combinatie van grote reünie 
georganiseerd door de school met op vrijdag-
avond daaraan voorafgaand, de bijeenkomst 
van de GLV in het Boschhuis, opnieuw 
uitdrukking geven aan de verbondenheid, die, 
voor zowel jong als oud,  met de school als 
met elkaar bestaat.

Klokkenstoel met bel 
Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 
(29 september 1885) van de naamgever van 
onze club, Ir. Gottfried Lindeijer, ontvingen 
wij in het refter van Het Klooster,  daar waar 
de R.H.B.S. startte in 1921 en de familie eerst 
woonde, een bel met klokkenstoel voorzien 
van inscriptie aangeboden door de familie 
Lindeijer. Dit op initiatief van de kleinzoon 
van de heer Lindeijer, G. Lagro. Een gebaar 
waar wij erg dankbaar voor mogen zijn en 
waaruit een hoge mate van verbondenheid en 
respect spreekt.

GLV-award
In 1989 werd door het bestuur de GLV-award 
ingesteld, bedoeld om iemand, betrokken bij 
de RSG, die zich in de afgelopen periode op 
een meer dan verdienstelijke manier heeft 
ingezet voor de RSG, een schouderklopje te 
geven. In 1996 werd de naam gewijzigd in 
Pim Nieuwenhoven-award als postume hulde 
voor diens jarenlange, niet aflatende inzet 
voor onze GLV. Er zijn uitreikingen geweest 
aan:

• leerlinge Renske Beintema in 1989
• hoofd administratie de heer  

W. R. H. Egges in 1996
• rector Drs. M. C. van Hoorn in 2001
• leden van de reüniecommissie van 2002:
• mevr.A. Hemmes, mevr. S. Elting-Rozeboom, en de heren  

Tj. Bosklopper, G. J. Smid, P. L. R. Boelens, H. J. Oolders, en  
R. W. Krikke.

• leerlinge Ilse Borgesius in 2005 

Ereleden:
• 1927: Ir. G. Lindeijer oud-directeur en naamgever van de GLV;
• 1952: J. Hemkes, oud-leraar; 
• 1968: H. J. Kuipers, oud-secretaris en 32 jaren (tegen kostprijs) 

drukker van De Oude Weg;
• 1976: Mevr. C. Lindeijer-Bakhuizen van den Brink, oud-lerares en 

sinds 1947 vrouw van onze naamgever;
• 1996: W. L. Nieuwenhoven, oud-penningmeester  (1967-1996); 
• 2001: T.Platje, oud-voorzitter (1968-2001);
• 2002 : J. B. Moerhuis, secretaris/redacteur De Oude Weg, 

bestuurslid van 1970-heden;
• 2009: D. Wolf, bestuurslid van 1959-heden;

Leden van verdienste:
• 1976: K. Koops , conciërge en jaren behulpzaam bij het stencillen 

van ‘De Oude Weg’;
• 2001; mevr. T. Nieuwenhoven-Venekant, bestuurslid van 1963-

2001;
• 2002: mevr. T. Moerhuis- Wenning, bestuurslid van 1982 –heden;

Het huidige bestuur
• J. W. E. Sluiter, voorzitter sinds 2001 en bestuurslid sinds 1965;
• J. B. Moerhuis, secretaris en redacteur van De Oude Weg sinds 

1970;
• Mevr. I. Bliek, penningmeester sinds 1995 en bestuurslid sinds 

1986;
• D. Wolf, bestuurslid sinds 1959;
• Mevr. I. v.d. Weitering-Blaauw, bestuurslid sinds 1984;
• Mevr. T. Moerhuis-Wenning, bestuurslid sinds 1982;
• Mevr. T. vd Wijst-Heslinga, bestuurslid sinds 1999
• A. Mantingh, bestuurslid sinds 2001

De toekomst
Onze vereniging is uniek. Dat wij ook in 
2011, bij ons 85-jarig bestaan, nog ruim 250 
leden tellen, is bijzonder. De leden van het 
eerste uur zijn overleden. Na 1968, waarbij 
de Mammoetwet een einde aan de R.H.B.S. 
maakte en de RSG introduceerde, is de 
aanwas slechts beperkt gebleven, met af en toe 
een kleine oprisping. Werd het middelbaar 
onderwijs vroeger meer gewaardeerd? Vond 
je het vroeger fijner, dat je die mogelijkheid 
kreeg? Wordt de RSG te groot? Gaat daardoor 
de onderlinge band wat verslappen en het 
gemeenschapsgevoel minder spreken?
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74 Hoofdstuk 7 De G. Lindeijer Vereniging

Met vlugge pasjes en een kort knikje kwam juffrouw 
van Vreumingen onze klas binnen. Plichtsgetrouw, 
zoals wij van haar gewend waren, gebruikte zij ook 
deze laatste les voor de vacantie om ons iets van de 
schoonheid van Goethe’s werken en van veel ande-
ren bij te brengen.  Buiten scheen de zon, alsof zij 
ons tartte om de vacantie twee dagen eerder te laten 
beginnen. Gelukkig had zij begrip voor onze stem-
ming; de grammatica konden we laten waar ze was 
en we gingen lezen in ‘Hundert Deutsche Gedichte’. 
Via Goethe, Schiller, Heine en nog enkele van die 
groten, kwamen we toch vrij ongemerkt aan het eind 
van de les. 

Na een korte zakelijke mededeling, dat we in de 
middagpauze allemaal een boekje in de bibliotheek 
konden halen en nadat ze ons een prettige vacantie 
had gewenst, ging de bel voor de middagpauze.

De meesten liepen direct naar de bieb, sommigen 
echter verkozen de buitenlucht. Gauw naar het fiet-
senhok rennen om je broodtrommeltje en flesje thee 
te halen en dan heerlijk in dat stukje gras te liggen 
vlak bij het scheikundelokaal. 

Wij lagen daar rustig bij elkaar te piknikken. Chris, 
Douwe, Slof en nog enkelen, waarvan mij de namen 
niet zo gauw te binnen willen schieten. We hadden 
juist de kruimeltjes uit onze broodtrommels geklopt 
of daar kwam juffrouw langs, om van haar verkorte 
pauze te genieten. Nauwelijks had ze ons in de ga-
ten, of Chris werd op het matje (al was het dan ook 
een grasmatje) geroepen. We hoorden: “Zeg Chris, 
waarom heb je zoëven geen boekje gehaald?”

“O juffrouw”, was het antwoord, “ik heb een boek van 
iemand te leen gekregen, met de verzamelde werken 
van Goethe, en dat wilde ik onder de vacantie door-
worstelen.” 

Terwijl Chris’ antwoord aan de juf genoegdoening 
schonk, werd mij de grond te heet onder de voeten. 
Ik had me n.l. ook onttrokken aan de goede bedoe-
lingen van juffrouw Van Vreumingen en ik voelde de 
onweersbui naderen.

En hoewel ik me in een grote boog uit de voeten pro-
beerde te maken, de eenmaal opgemerkte prooi kon 
niet aan haar scherpe blikken ontkomen en ik werd 
uitgedaagd voor een tweede kruisverhoor.

Het verhaaltje van Chris leek mij een smoes, waarvan 
de deugdelijkheid gebleken was. Maar zie, de belang-
stelling van haar reikte verder dan ik vermoed had! Aan 
mij werd namelijk ook de titel van het boek gevraagd. 
Daar mij op dat moment niets beters te binnen schoot, 
fantaseerde ik maar een titel van een boek dat iemand 
volgens mij wel eens ooit geschreven kon hebben en 
ik antwoordde: “In die Bergen von Switzerland”. 

En zie onze goede Duitse ten voeten uitgetekend: 
zo goedig van karakter, dat ze niet eens liet merken 
dat hier iets gezegd was, dat haar wel door haar ziel 
moest snijden! Opgelucht konden we ongestoord 
onze weg vervolgen.

Wat hebben we gelachen om die vele blunders, in 
dat kleine zinnetje gemaakt!

Na die middag meende ik, dat ik toch iets goeds te 
maken had tegenover haar. Ik ben naar haar toege-
gaan om te zeggen dat ik toch nog wel graag een 
boekje had voor de vacantie.

Toen ik later eens echt op vacantie was in de bergen 
van Zwitserland, heb ik nog dikwijls het nut ondervon-
den van datgene, wat ik dank zij haar van de Duitse 
taal had geleerd!

A. J.  Joosten (“De Oude Weg” , december 1960)

in Die Bergen von SwitzerlanD‘
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75Hoofdstuk 7 De G. Lindeijer Vereniging

Het zou jammer zijn van de GLV, maar als 
straks de GLV niet meer gedragen wordt door 
gevoelens als boven genoemd dan…ja, dan…
moeten we vraagtekens zetten achter het 
voortbestaan der GLV. Aan het enthousiasme 
van het bestuur ligt het niet, maar langzamer-
hand wordt de club, die de reünies nog kan 
bijwonen zeer beperkt. Is dus het einde van de 
GLV in zicht? Of staat er toch een nieuwe ge-
neratie van oud-leerlingen op, die zoiets unieks 
als een GLV ook in de toekomst mogelijk in 
een gewijzigde vorm,  een zinvolle inhoud gaat 
geven op weg naar het 100-jarig bestaan?  

De afgelopen 85 jaar hebben vele oud-leer-
lingen en oud-leraren genoten van het elkaar 
regelmatig ontmoeten gedurende vele reünies. 
Blijdschap om vrienden uit je schooljeugd 
terug te zien, weemoed om wat is geweest en 
nooit meer terug komt. Een tijd, die je voor 
het leven heeft getekend. Met herinneringen, 
vorm gegeven door ons aller GLV. Want het 
was en is een unieke club, net als een unieke 
school, en …dat moet eigenlijk zo blijven!!

Tieme Platje, oud –voorzitter GLV

Oudleerlingen met de 
automobiel van Pa(?) op 
de stoep van de school, 
eind jaren 20
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76 Hoofdstuk 4 De Klooster school 1921-1224
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