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Ten seleide
door A. E. Loen
Naar te verrvachten vas, verschijnt dit Gedenkboek iets later dan
verwacht werd. Er moest dan ook nog heel wat werk verzet worden,
vóór het zove|was. En daar dit werk slechts voor een uiterst klein
gedeelte verricht is door de voorzitter der Redactie-commissie, wiens
naarn hier boven prijkt, verkeert deze in de gelukkige omstandigheid,
zonder bijgedachten de dank te kunnen vertolken welke toekomt aan
hen, die dit werk wél verricht hebben. De heer Y. Jongstra te 's'Gravenhage was onvermoeid bezig, en wist ons, gesteund door de leden
van zijn Comitê, talrijke gegevens te verschaÍÍen. In het bijzonder
zijn hier ook te noemen de Helderse leden van zijn Comité, mej.
B. M. l. de Boer en de heer A. P. Vlam, die zich belastten met de
zeer tiidrovende samenstelling van de Oud-Leerlingenliist. En dan
ook mej. B, f. Niemeyer en de heer H. |. R. Smith, die eveneens na
al het werk, dat zii ten behoeve van de reiinie deden, nog vele uren
besteeddeu aan de voorbereiding van dit Gedenkboek. (Dit ,,ten geleide" wordt niet aan de Redactie-commissie ter inzage gegeven).
Tenslotte onze harteli;'ke dank aan allen, die een bi;drage voor dit
Gedenkboek leverden.

Het stuk van de heer G. ]. Rietmulder, ,,Herinneringen aan Den
Helder in oorlogstijd" werd op ons speciaal verzoek geschreven. Wij
vroegen hem, uit eigen herinnering te vertellen over het illegale rn'erk,
waarbij hij betrokken v/as geweest. Terwijl hii zich liever op de
achtergrond had gehouden en bevreesd was, het eigen aandeel in dit
rverk te breed uit te meten, stemt het ons tot voldoening, dat hij ter
'wille van dit Gedenkboek deze schroom heeÍt overwonnen-
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Bii het 50-iarig bestaan van de R.H.B.S. te Den Helder
door A. .L S, van Dam
In8pecteur van het Middelbaar 0nderwiis

Is het vreemd, dat ik van scholen houd?

W4 kennen onze kerken, de oude, grote gebourven, door godvruchtige handen opgebouwd. eeuwen her. Hoeveel voeten zi.jn er doorgeschuiÍeld, omvangen door de machtige ruimte; hoevelen hebben er
geknield en aanbeden, in dank en vreugde, in diepe kommer, bij doop
en huwelijk, bij dierbare doden; wat heeÍt het orgel er gezongen en hebben stemuren er gepredikt, door de eeuwen heen. De priesters zwaaiden
er het wierookvat en de kaarsen brandden op het altaar. De beeldenstorm sloopte er de versieringen en de Hervormden kalkten de muren,
zongen hun psalrnen en luisterden naar de verkondiging van het
Woord. Jonge predikanten droomden er van machtige predikatiën en
grijsaards herdachten in de stilte van een weekdag de bezieling en
overgave van de kracht van hun leven. De hoge momenten van het
aardse bestaan vonden daar de passende ruimte; de ziel werd er aangedaan door eerbied en verlangen naar de onzienlijke dingen.
'Wij kennen ook de winkels en de pakhuizen, de werkplaatsen en
de fabrieken; de kantoren en regeringsgebouwen; de havens en de
schepen. Hier is het leven van de week, de strild om het brood oÍ de
winst, nederlaag en overwinning. En dan de tuin en de akker, de
heide en de polder, de dilken, de gemalen, Heel het rijke leven van
een volk.
En ook de scholen. In het kleine dorp zijn drie grotere gebouwen,
de kerk, de school, het gemeentehuis, dadelijk te herkennen. De school:
schilnbaar wat afzijdig, wat naast het leven, een eigen wereldje, wat
klein, bijkans onbeduidend. Àl te bekend, een stukje leven, dat elke
volwassene achter zich liet, bijna vergat. En toch een onmisbaar deel,
in 't leven tot het leven.
Voor velen geheimzinniger is, zoals voor bijna allen de laboratoria,
waar de nieuwe dingen worden gevonden en verkondigd: de hogere
burgerschool. Geen wonder dat in kleine plaatsen de mensen op de
Zondagse wandeling langs het gebouw gaan en de naam hardop
lezen, in grote letters boven de deur: RIJKS HOGERE BURGERSCHOOL. Wat speelt zich daar af in de dagen van de week? Een
gewone iorgen wordt er een, die iets geleerd heeÍt, die dokter kan
worden of ingenieur, misschien wel Minister. Alle grootheid van het
leven moet bereikt worden door dit gebouw. Is't niet te begrijpen,
dat de mensen trots waren, toen in hun plaats er zó een verrees, dat
nu ook hÉn kinderen aan dit wonder van't leven deel konden hebben,
dat zij mee konden doen aan dat werk met het hoo{d: fabrieken be6

sturen, machines bouwen, mensen genezen, iÍr het labyrinth deÍ wetten
de weg weten, nieuwe dingen vinden, de rvereld vooruit brengen.

En zo is ook in Den Helder ruim 50 laren geleden een paar
schooldeuren opengezet en de kinderen zijn er binnen gekomen: eerst
schuchter en eerbiedig, dan vertrouwder en rondweg brutaal en critisch,

vrolijk soms en dan weer gedrukt, jaar na iaar. Velen hebben het

opgegeven, omdat het te moeilijk was en ziin teleurgesteld v/eggegaan,
-"-u",r"1" anderen zijn geslaagd en op een glorierijk ogenblik buiten
verwelkomd door wachtende ouders en vrienden met een groot papier:
toegangsbewiis tot baan oÍ hogeschool. Het leven heeft deze school
gebruiktr deze school is óók deel van het leven geweest en zij is het
iog. Mut o"tt hebben er hun leven aan gewiid' mannen hebben er hun

leven aan te danken! Er zijn er aan te gronde gegaan, er zijn er
gelukkig door geworden. De school is verheerlilkt en zij is ook wel
i.",rlo"kt; de herinnering aan haar wordt gekoesterd als een kostbaar
bezit en meegedragen als een boze droom. Welk een bundeling van
velerlei lot: de school, welk een rijkdom van leven, 50 jaar lang.
Wie, die van buiten toeziet, peilt, q'at alles hier geleefd is? Welke
mooie uren er geweest zijn; hoe de blik werd verwijd door historie en
geographie, door vreemde talen en literatuur! Welke angst van ionge
van jongens voor strenge meesters. Harielijk gelach, woede'
i"ru""o
"r,
eenzame strafmidáagen. Ademloos doorgebrachte uren; op potlood
kauwende wrevel en verveling. De spanning tegen het proefwerkuur,
de weldadige rust daarna. De blijdschap van het einde van het laatste
uur en de onverwachte mededeling, dat er een uur vrii is. Grote
vriendschap, de eerste liefde, Onderlinge haat. Toekomstdromen,
wanhoopsuren . ,

.

De school is een rijk begrip. Er is veel zegen van uit gegaan.
Dankbaren zullen in Den Helder bileenkomen om dit te getuigen. Moge
zij zo blijven, lêvend èn toegang tot het grote leven door begrip van
de wereld, een basís scheppend voor jonge mensen tot heil van ons volk.
's-Gravenhage, Zomer 1948.
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volken, door catastrophen gebeukt; het had, ondanks crisis

door A. E.

werkeloosheid, nog iets overgehouden van de idylle van het onbedreigde

Loen

Oirecteur der Il. H. B.

S,

Het doet wat protserig aan. Onwillekeurig denken wij aan

het

wereldgebeuren in deze tien jaren en vragen wij ons dan af, oÍ de
geschiedenis van deze school er nu wel zo veel toe doet. Wij denken
aan de verdrukking en het lijden, de heldenmoed en het verraad, zoals
deze in een tiid, die hei leven rauwer en soms zeer rauw maakte,
openbaar werden. Een tijd, rlraarin de waarheid door verwisseling
van vermomming zich althans onontwijkbaar manifesteerde. Het kan
potsierliik schijnen, de lotgevallen van een school gedurende deze
iu het groot barue tijd te gaan boekstaven. Wordt dit niet onvermiideli.ik
een terugval in kabbelende gelijkvloersheid oÍ opgeschroefd pathos?
Er is tenslotte iets gebeurd. Er is ook in Nederland iets gebeurd.
Er was verzet, teruggeworpen worden op datgene wat verbindt, wat

moet verbinden omdat het het naakte zijn was. Het verzet kan
verloochend worden, het wordt verloochend; desondanks heeÍt het een
stempel op ons volk gedrukt, ten goede in herinnering of ten kwade
in verloochening.
En nu toch. Toch moest het rnogeli.jk zijn, de lotgevallen van onze
school op waardige wijze te memoreren. Het grote liiden, het grote
verzet, is méér dan de som van het lijden en het verzet der enkelingen.

Maar toch werkt het grote zich uit in het kleine, zozeer, dat uitsluiiend
in de ware en lieÍdevolle weergave van het kleine ook het grote zijn
juiste uitdrukking vindt.
Nu gaat het hier over een school * iets onpersoonliyks. De toppen
der heldhaftigheid en de diepten van het leed mag men hier niet
verwachten. Hier is slechts het kleine falen en de klàine afbraak, En
voor_ zoveÍ enkelingen die aan het school-leven deel hadden die toppen
en die diepten wel gekend hebben, is dit een andere geschiedenis,
Met eerbied willen wil ook hen gedenken, die hun levá inboetten.
Hier gaat het over
_kleinigheden. De pen van een Arnold Zweig zou
nodig ziin, om ook
in deze kleinigheden het grote gebeuren tot
uitdrukking te brengen. Err dan zou het een romáu rnoJt"r,
Hier moeten wij het stellen met de beschikbare vaardigheid. -ord"rr.
_ In September 1938 vierde de school haar {O-jarig jubileum onder
d.e druk van de gespannen internationale várhoïáingen. Dit is
allerminst een praten achteraÍ: die druk was toen reeds zór reëel, des
te meer door de ongewisheid en onvoorstelbaarheid van het komende.
De. eerste wereldoorlog was, letteÍli.ik en figuurlijk, langs ons land en
volk heen gegaan; het was in zijn mentaliteii niet, gelilk áe omringende
8
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leven uit het begin der eeuw
hetzelfde, wat ook nu nog in
Zwitserland opvalt. Het was niet- voorbereid op zijn beproeving, en,
dit wetende, dubbel verontrust.
September 1938. Ook de R.H.B.S. kent haar speciale druk en
verontrusting. Enkele jaren geleden is de voormalige Helderse
Handelsschool omgezet in een H.B.S. A, die spoedig wordt uitgebouwd
tot een volledig Lyceum, bestaande uit Gymnasium a en p, H.B.S.
A en B. De poging, de gymnasiale afdeling bij onze R.H.B.S. te
krijgen, is niet gelukt, zelÍs niet de vorming van een A-afdeling. Onze
B-school staat pover naast een z, p, A, B-school. Het aantal leerlingen,
in September 1938: 167, is dalende. Concurrentie van scholen? Daar
heb ik ernstig bezwaar tegen. Scholen zijn er in het belang van hun
leerlingen; onderlinge concurrentie is in strijd met hun wezen. Ik meen
dan ook gerechtigd te zijn hier te constateren, dat de beide scholen,
hoewel elke leerling méér voor de ene een leerling ninder voor de
andere betekent en zij in zover dus concur{enten zijn, toch in hun
intern optreden en hun wederzijdse betrekkingen niet alleen laakbare
concurrentie-practijken hebben verrneden maar zelÍs vriendschappelijk
hebben samengewerkt.
Dit neemt niet wegr ook een school is een levend organisme. Kwilnt
dit leven, dan gaat dit met leed gepaard. Achteruitgang van leerlingental
is kwijning. Ook hier, in miniatuur, de druk van een ongewisse
toekomst.
Overigens: welk een gulden tijdl De school was gehuisvest in een
gebouw dat wii, in contrasterende herinnering, wel een paleis mogen

noemen. Bi;na alle leraren hadden een eigen vaklokaal. Zo zijn
thans nog verreweg de meeste middelbare scholen in NederlanC
ondergebracht. BesefÍen zij hun weelde?
Einde Augustus 1939 rcakte de draaikolk van het gebeuren even
met haar onderste trechter-punt de school. Gedurende tien dagen werd
het gebouw ten behoeve van vóór-mobilisatie en mobilisatie gevorderd.
Vóór het einde der vacantie was alles weeÍ opgeruimd. De karrevrachten
rommel, die verwijderd moesten rvorden, waren een verontrustende
voorproef van de onverschilligheid voor de stille, liefderiike zorg van
het dagelijks leven, welke een oorlog met zich qede brengt.
De cursus 1939-1940 begon met 156 leerlingen. Nederland hield
de adem iq, angstig afwachtend t'anneer de slag zou vallen. De
voorschriften voor evacuatie en luchtbescherming, de haastige bouw
van bunkers, de oefeningen van het luchtdoelgeschut, de toenemende
activiteit op hèt vliegveld De Kooy, intensiveerden de spanning in
Den Helder, in en buiten de school. In hun hopeloze inadaeguatie

(hoe kon het anders) accentueerden deze maatregelen de dreiging van
datgele, v/at in Mei 1940 zou losbarsten.
Voor de school viel de eerste slag met het bombardement op de
avond van 14 Mei, een paar ufen ná de capitulatie. Een onzer illusies
gedurende de oorlog q'as de verwachting, in de gulden tijd die na de
overwinning zou komen, opheldering te ontvangen omtrent de reden
van deze misdaad. Was er overeenkomst met het bombardement van
Rotterdarn? Wilde de LuÍtwaf{e zich de kans op een oeÍening met
schelp niet laten ontglippen? Die opheldering is, voor zover ik weet,
niet gekomen. Er rvaren enkele tientallen slachtofÍers onder de burgers
van Den Helder. Het bombardement vond plaats in de onmiddellilke
omgeving der school, die werd beschadigd. Alle ruiten waren
gesprongen, plafonds gescheurd, deuren ontzet, goten doorzeefd. De
concierge en ziiÍ\ gezi\t, die alleen in de school aanwezig waren,
doorleeÍden uren van ontzetting. Talloze Nederlanders zouden in de
volgende maanden en jaren hetzelÍde en elger dóórmaken, echter met
één veÍschil: aan Rotterdam in het groot en Den Helder in het klein
bleef het voorbehouden, de spits af te biiten van de oriëntatie in een
v/ereld, waarin het onvoorstelbare plotseling werkeliikheid was.
Welk een regenererend vermogen heeft toch de dwang van het
dagelijks werkl Enkele dagen later reeds hield ik in het ontredderde
gebouw zitting ter inschrijving van nieuwe leerlingen, waartoe
gegadigden werden opgeroepen door middel van een aankondiging
op een bij de ingang geplaatst schoolbord. Reeds op 23 Mei was het
herstel van het gebouw zo ver gevorderd, dat het onderwijs vooltgang
kon hebben. Spoedig echter werd de ligging van het gebouw
Kanaalweg 202 te gevaarliik geacht, zodat de school op 1 en 3 |uni
verhuisde naar enkele lokalen in het gebouw ener lagere school in de
toenmalige Schoolstraat (Oude Helder), die door de gemeente Den
Helder wclwillend ter beschtkking werden gesteld.
De zomer van 1940 bleeÍ in Den Helder buitengewoon onrustig. Nie(
voor niets was het marine-haven: niet voor niets zagen wij in het
Marsdiep de
uiterst primitieve
voorbereidingen voor de invasie
- Met een mengsel van
- herleeÍCe hoop en toenemende
van Engeland.
verslagenheid ondergingen de inwoners de steeds frequenter bezoeken
van vliegtuigen overzee
tot het bombardement van 24-25 Juni
kwam, dat aan elk, die -het meemaakte, voorgoed in het geheugen
gegrift zal staan. Was het dan zo bilzonder zwaat? Dat eigenli;k niet;
maar het rvas langdurig en vreemd. Na een kort bombardement, door
Engelse vliegtuigen, op de Riikswerf, zweeg het aÍweergescliut, en
lieten enkele weinige vliegtuigen uren lang, laag vliegend, ongehinderd
bommen op de stad vallen.
De school .,vas bezig met het eindexamen. Er waren toen 27
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candidaten; de laatste groep moest nog één dag mondeling examen
doen, Na ook bii daglicht het gehavende Den Helder' zonder
marine-bondsgebou\v en politiebureau, in ogenschouw te hebben
oenomen, kwámen wii samen in de Schoolstraatr een deskundige, die
á" qehele nacht in en bil het Timorpark op de grond had gelegen;
een candidaat. die dingen had meegemaakt, welke ik hier niet kan
beschrijven; de anderen na uren van angst en gevaar; toch waren
biina allen aanwezig. Daar uit een onvoldoend examen onder dergelijke
omstandigheden toch geen conclusies Íe trekken waren, hebben v/ii het
spoediq afgebroken; de beslissing werd getroÍfen op grond van het
examen, het reeds aÍgelegde deel van het mondeling
".hrift-ti;k
en in de schoolprestaties voor de resterende vakken. Het is een
examen
opmerkeliik feil, dat, ook zonder dat clementie behoefde te worden
toegepast, het resultaat van dit eindexamen, 'waarvan het schriÍtelijk
gedeelte toch ook reeds na de capitulatie plaats vond, zéér goed was.
Op deze zelfde dag vluchtte de bevolking van Den Helder; slechts
weinigen (de ,,Piet Heinen" volgens een gevleugeld woord van een
raadslid) waagden het, na dit bombardemeut in de stad te bliiven
wonen. Na verloop van tijd kwamen sommigen weer terug; velen
echter zochten voor de verdere duur van de oorlog elders een veiliger
onderkornen, Daarmede begon dan een lange periode van grotere en
kleinere ontberingen: men huisde in kippenboeten, op hooizolders' in
veel te kleine ruimten bij vreemden oÍ kennissen in huis, en mocht zich
dan nog gelukkig prijzen, als men niet om de haverklap iets anders
moest zoeken; het deel der bevolking, dat zijn werk in Den Helder
had, moest dagelijks heen en weer in koude en donkere treinen, die
later nog meermalen beschoten werden; in Den Helder zelÍ waren
teveel Duitsers, orn zijn gedachten te kunnen verzetten. Zo gelooÍ ik,
dat weinig plaatsen in Nederland zo langdnrig onder de dagelijkse
druk van de oorlog hebben gestaan als Den Helder.
Dezc vlucht uit Der Helder nam zo gÍote afmetingen aan, dat de
lessen liet meer gegeven konden worden; op 25 Juni 1940 moest de
zomervacantie geacht rvorden te zijn ingegaan; deze zou tot 3 September
duren. Door het probleem, dat zo ontstond wat betreft de bevordering
der leerlingen, moest de vergadering van leraren zich heenslaan. Het
spreekt vanzelf, dat in gevallen van twijfel beslist werd in de zin van
bevordering. Zulke twijfelgevallen zullen er altiid bliiven, ook onder
normale omstandigheden; indien echter, zoals toen, hun aantal groot
rvordt, en er dus een naar verhouding te gloot aantal leerlingen
bevorderd wordt, voor wie doubleren bete! geweest'Á'as, bemoeiliikt
dit het onder\Á,ij s.
Gedurende deze lange zomervacantie werden de leraren nog bij
toerbeurt uit hun vacantieverblijf opgeroepen om, samen met andere
11

burgers van Den Helder, hun plicht te vervullen bij de luchtbescherming.

Telkens gedurende een nacht moesten zii op een bepaald punt de
wacht houden en eventuele bominslag rapporteren.
Begin September 1940 had zich de toestand in Den Helder enigszins
geconsolideerd, zelfs zodanig, dat de school naar haar eigen gebouw
op het Molenplein kon terugkeren. Dit gebou.rz had, nadat het leeg
was gekomen, eerst de Nederlandse marinestaf gehuisvest, was daarna
onder Duits beheer gekomen, maar werd nu 'weer vrij gegeven,
De school zou er blijven tot Februari 1942. . , , Deze eerste
ontruimingsperiode liet reeds haar sporen na, negatieve sporen wel te
veÍstaan; van alles was ontvreemd: boeken uit de schoolbibliotheek,

natuurkundige instrumenten, klokken, matten, lopers, schoolborden,
schoonmaakartikelen, platen, spiegels, sportartikelen, een mooie
kleurets,

Wij waren die. eerste Dinsdag in September in spanning, hoeveel
leerlingen zouden verschilnen. Het vraren er 87 (een jaar tevoren 156).
Dit aantal zou nog geleidelijk afnemen, tot begin September 1944 het
Iaagste punt bereikt was met 63 leerlingen,
Er volgde aanvankelilk een betrekkelijke rustige tiid. Na alles, wat
de voorzomer van 1940 over ons had gebracht, en gemeten aan de
geruchten, die vóór Mei 1940 uit Tsjecho-Slowakije en Polen tot ons
waren gekomen, viel het een beetie mee. De Duitser toonde nog niet
zijn ware gezicht
de eerste redevoeringen van Seyss-Inquart ten
En
het
eigenaardig:
zoals steeds in deze tien jaren, spiegelde
fpiit.
-is
het lot van Nederland
zich in het lot van de school. Wil. *ur"r, -"""
in de eigen omgeving, zi.i het ook in angstige nabifheid van
de Rijkswerf, herhaaldeli;k opgeschrikt doo" luihtalarm. En hoe
betrekkelijk welvarend was Nederland nog in dit eerste oorlogsjaarl
Mijn jaarverslag'40-'41 meldt; ,,de stoÍiering, voor zover

.l

vernield.

of ontvre-emd, kon weer aangevuld worden (gordijnen, vloerbedekking,
klokken)". Thans, 3 iaren na de oorlog, zou het nog nauwelijks á
spoedig en zeke! niet tn dezelÍde kv,aliteit mogeliik ztjn.
Niet lang echter zou deze schiyn zich handhaven. Nederland moest
blilkbaar gepaaid worden voor een z.g. ,,verenigd Europa" onder
Duitse dictatuur. Toen dit niet lukte, werden àe duimschroeven
aangedraaid. En, of het zo ziin moest, prompt kwam ook de parallel
in het schoolleven: begin Februai 1942 v'erd het gebouw door de
Duitsers in beslag genomen. Op een kwade dag kwari de aanzegging,
dat het op zeer korte termiin ontruimd moest iijn. De inboedel mocht
er uit verwijderd worden.
Dit laatste was betrekkelijk eenvoudig rvat betreft de banken en
andere grote stukkeq; hoe echter te handelen met de zeer krvetsbare
verzarnelingen voor natuurkunde, scheikunde en biologie, die een
12
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grote geldswaarde vertegenwoordigen en voor de school zeer
waardevol zij\, en met de school'bibliotheek? In het tijdelijk
onderkomen der school was hiervoor geen plaats. De veiligste plaats,
die ik kon bedenken, was de zolder van het Raadhuis, de veiligste

y/iize van tlanspoÍtr pe! open handkar, door de leerlingen. Om te
(edden \Á/at er te redden viel werden deze dus ingeschakeld in dit
trieste werk van afbraak. Want het was onvermijdeli;'k, dat veel werd
beschadigd.
De school kwam weer in het
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1940 bekende gebouw Schoolstraat

no. 4, waarin ook het Gem. Lyceum was ondergebracht
wel het
oudste schoolgebouw van Den Helder.
Het is een eigenaardig feit, dat van de gezichts-, gehoors- en
reukzin de laatste, hoewel het minst gedifferentieerd, zich toch het
meest met de herinnering versmelt, Niet de aanblik, maar de geur van
het huis, waarin wif onze feugd doorbrachten, plaatst ons onmiddellijk
in die tijd tetug, Zo blijft voor mij de herinnering aan Schoolstraat
no. 4 verbonden aan de doordringende, hooÍdpijn-verwekkende
IysolJucht, die door geen luchten te verdrijven was.
Neen, opwekkend is de helinnering aan d,eze lijd, niet, en het
gebouw in de Schoolstraat was daarmede in overeenstemming. Doch
het had althans dit vóór, dat het achteraÍ lag, zodat de school weinig
opviel. Ik weet niet; oÍ het hieraan te danken was; maar in elk geval
zijn wij steeds gespaard gebleven voor inmenging van de zijde van de
Duitsers of de N.S.B. Natuurlijk kwamen de stukken uit Den Haag
die, voor zovet ze niet voor uitvoering vatbaar waren, in een lade
verdwenen; merkwaardig rvas, dat Den Haag dan niet inforrneerde,
waarom geen antwoord werd ontvangen.
Wij bleven dus ongemoeid; doch dat wisten wii niet van tevoren.
Ook niet, toen de toestand in Nederland en Den Helder meer en meer
onhoudbaar vrerd, de fosÍorbommen gingen vallen, de tazzia's
begonnen. In evenredigheid met de hoop, gewekt door de gekeerde
kansen ,,op alle fronten", steeg de bezorgdheid, of Nederland, of wij
het lang genoeg zouden kunnen uithouden. De leerlingen der hoogste
klassen bleven weg, uit vrees voor een inval in de school. Den Haag
deed schone beloften ter geruststelling, die prompt door de Íeiten
achterhaald werden. Wij ziin echter de dans ontsprongen.
Het verhaal van deze twee iaren
zou eentonig
-'42-'44
worden. Het was een tijd van verlatenheid,
waarin -wat er .was aan
licht en warmte afgeschermd moest worden, voor de Duitser was het
immers contrabande; een tijd van meedogenloze winters, koude
treinen, honger, mensenjacht, fosforbommen, albraak, krakende vloeren,
lysol-lucht
tot in Februari 1944 ook deze aÍbraak nog moest worden
- en de school moest doorzeulen onder nog slechtere
afgebroken,
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omstandighedeo. De Duitser beval, dat heel de Oude Helder gesloopt
moest worden. Nu, ik meen niemand te krenken, als ik zeg, dat wii

om Schoolstraat no, 4 geen traan gelaten hebben; maar- tenslottá
moest de school toch ergens onderdak. Daar bovendien ook het
Lyceum in hetzelÍde geval verkeerde, en er reeds tevoren een nijpend
tekod aan beschikbare schoolruimte was, werd de toestand zeer

moeilijk.
Met_de heer Noë bezichtigde

ik de beschikbare ruimten: een glote
particuliere woning kwarn niet in aalmerking rÁ'egens gevaa;Ijke
ligging vlak bii de Rikswerf; errige zalen en café's -ur"o árrg"".hikt
wegens versnippering van de school, die hei gevolg geweest zou zijn.
Tenslotte was het de concierge, de heer Stuyvenbeig,- die de aandacht
vestigde op het Íeit, dat het perceel Kerkgracht nt. 15 onbev,oond
was. Bij onderzoek bleek, dat de school ei precies in zou kunnen.
Zo werden dan, na een onderbreking van vier dagen, de lessen hervat
in dit woonhuis. Het bevatte viif niet grote kaire"s, voor elke klas
één; een keuken als conciergekamer, en een zolderkamertje als
directeurskamer, vraar behalve het archieÍ en een schrijftafel ook nog
de persoon in kwestie met moeite in kon, Een leraarskamer ontbrak
helaas. De eerste morgen liep de zaak trouwens allesbehalve vlot:
het bleek, dat een schoorstêen verstopt was, zodat een der kamers
vol rook stond. Bii het Kantongerecht hebben wij toen gastvrijheid
gevraagd en verkregen, zodat een klas die dag les Éad in de
wachtkamer van dat gebouw. Gelukkig kon na een paar weken
aanmerkelijke verbetering bereikt worden door inhuring van de
percelen no. 14 bovenhuis, no, 16 en 18. Nu kon ook een leáarskamer
ingericht worden, terwi.jl door het doorslaan van mulen enkele grotere
lokalen verkregen werden.
Een maand later, in Maart 1944, viel ook het eigen gebouw
Kanaalweg 202 (Molenplein) ten oÍfer aan de afbraakwiede.- Als tk
onze (oÍ, om niet teveel te zeggen, althans mijn) gestemdheid onder
deze gebeurtenis in het kader van die tiid zou rvillán veergeven, zou
ik het eigenli.jk bij deze korte constatering moete! laten. Heigebeurde.
Dat was erg. Maar het was te verwaarlozén in de orgievan veóoesting,
welke over de wereld ging. En tenslotte betroÍ het slechts steen en
hout.
En dan . .. . de verwachting groeide. De invasiel Dolle Dinsdag!
^Doch de stagnatie, spoedig daarna, nam voor Den Helder
weer een
bijzondere vorm aanr omstreeks 20 September 1944 werd Den Helder
geëvacueerd. De leerlingen en leraren van de school moesten een goed
heenkomen zoeken, en werden over het land verspreid. Twee of drie
leraren konden tijdelijk een klein groepje leerlingen om zich heen
verzamelen; verder lag de school acht maanden lang stil.
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Welk een moeite het kostte, na de bevrijding de zaak weer op gang
te brengea, daarvan kan ik getuigen. Een paar dagen na de bevrifding
keerde ik in Den Helder terug. Na in Alkmaar afgesnauwd te zijn
door een B.S.-er van omstreeks achttien lentes (,'wij hebben hier wel
belangrijker dingen aan het hoofd") gelukte het mii toch in een of
ander bureau een pas te kriigen voor Den Helder. Dat was nameli;k
wel niet meer Sperrgebiet, maar toch versperd gebied, Doch de leraren
hadden, voor terugkeer met hun gezinnen, nodig: een verblijÍsvergunning en een verhuisvergunning, en er waren een paar lveken mede
gemoeid, die los te krijgen. Nu, het zal vrel nodig geweest ziin, het
was een chaotische tijd, men zal wel belangrijker dingen aan het hoofd
in elk geval, op 30 Mei
gehad hebben, la critique est aisée enz.
en
een groepie leerlingen,
1945 begon de school weer, met vier letaren
Den
Helder woonden, per
die ik, voor zovet ze i^ de omgeving van
was
en werd voor
De
lesrooster
onconventioneel,
fiets had verwittigd.
werden
de leraren
langzaam
aan
vastgesteld.
Doch
elke dag opnieuw
jaar
werden
aan de
leerlingen.
Dat
kwamen
er
meer
weer voltallig en
uitgeexamen
zonder
vijfde
klasse
de
einddiploma's
der
leerlingen
u'erd
verdere
opleiding
aansluiting
bij
een
eventuele
maar
de
reikt;
daardoor voor deze leerlingen v/el heel rnoeiliik. Ook op school zou
het iaren duren, voor de achterstand van nagenoeg een geheel jaar
ondanks de tegemoetkoming, die natuurlijk van
was uitgeziekt
- betoond.
regeringswege vrerd
Nu zijn wij dan in een tijd van herstel. En weer blijÍt de parallel
met het gebeuren in groter verband van kracht: het is een tijd van
moeizaam herstel. De school'afbraak konden wil in een barre tijd, in
beslag genomen door de wereld-aÍbraak, langs ons aÍ laten glijden,
maar de opbouw vereist minutieuze zorg. Thans ondervindt de school
van uur tot uur dat zii geen doeltrefÍend gebouw, geen voldoende
hulpmiddelen heeft.
Doch herstel is er:
In het aantal leerlingen: bij het begin van de cursus 1945' 1946,
1947,1948 achtereenvolgens 88, 103, l2l, 138.
In de uitbouw van de schoolr in 1947 vrerd er een A-aÍdeling aan
toegevoegd.
In de verdere vooruitzichten: de toezegging werd ontvangen. dat er
spoedig een nieuw gebouw zal verrijzen.
Overigens: het is eigenlijk verkeerd, aan een school zo de maatstaf
van achter- of vooruitgang te vrillen aanleggen. Het is het voorrecht
van allen, die aan de school rverkzaam ziin, dat zii een gemeenschap

vormen, die ondeíinieerbaar maaÍ toch reëel is, die vooral niet geidealiseerd moet worden maar ook niet genegeerd. De leerlingen bezorgen hun docenten niet enkel aangename uren; maar tenslotte is

t5

de meesren,. ondanks misschien de schijn van het
r"j-l,r^ï.:p
tegendeel, toch een zich van harte invoegen in
die gemeenschap, dat
Iater soms. trefÍend. blijkt. Deze g".""nJ.hup i" d."
rri"t t"t
geDouw, ntet uiteÍliike rnalaise of voorspoed.
".hooiZij omvat ook de oud-leerlingen en de oud_leraren. En ik mag dit
""."
overzicht, niet beèindigen, zonder de ,ru*"r, t"
leraren, die s:dyr"ld: het grootste gedeelre van h"t;;";
".""*" d"ï a"r"

naaÍ gescnreoems !n tJelangriike mate rnede hebben bepaald,
en ".uoot
in dit
taatste decennium wegens het
de
pensioengerechtigde
.bereiken_van
leeftiid hun ambt moesteu neerleggen: Dr. C. H. t<"tn".,"O.'S.
Ivï.
van Dalfsen en Dr. l. C. Reeders.
Dat de draad van hun rverk niet moge afbreken, dit .de wens
' -- is ."'
die wij aan onze school rvillen medegeven.
Den Helder, Najaar 1948.
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0ntmoetingen
door Y. Jongstra
Ontmoetingen . . . , de wereld is er vol van; zii ziin dan ook op
zichzelve beschouwd niet altiid van een bijzondere betekenis. Maar
zodra deze ontmoetinger Nieuwediepers gelden en oud-leerlingen der
Helderse R.H,B.S., dan wordt het toch wel even anders.

Dat mijn oude H.B.S.-makker Meerens en ik, met onze resp.
onze vacanties gezamenlijk
voor de oorlog
echtgenoten
lang
geen bijzonderheid meer,
v/as
voo!
ons
reeds
doorbrachten,
evenmin dat wij elkaar nog geregeld ontmoeten, Toch, hoeveel
oud-H.B.S..ers kunnen op zo'n lange en oer-solide vriendschap
bogen? Maar, dat wij in 1928 eer kasteel op Herren-Insel (Chlmsee)
bezichtigend, daar enige Nieuwediepers ontmoetten, was wel iets
bijzonders. OÍ misschien is dit het juiste woord niet, want rÁ'at zit er
eigenlijk voor bijzonders in? Je beleeÍt het echter als een kleine
se]rsatie, als je

^S-
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in den vreemde plotseling bekende Helderse gezichten
ziet. Dan wordt zo iets in eens een ontmoeting en ie zegt: Wat is de
vrereld toch klein; en je herinnert ie nu weer de school, welke je
tezamen bezocht, de klasse waarin ie samen zat en daar samen de
gebruikelijke streken uithaalde. Moeten we nu iuist naar zo'n ver
gelegen kasteel gaan om deze ontmoeting en die oude herinneringen
te beleven, om elkaar nadien nimmer y/eer terug te zien?
Wat is toch de betekenis van het gevoel dat mij bekruipt, 'wanneer
ik in Genua ziinde een Helderse Jan zie passagieren en hem aanschiet
om een praatie met hem te maken? Welke is de diepere zin van de
vreugde, welke ik smaakte toen ik op een eenzane weg in het
berglandschap van BergÈn, onder de last van een zware rugzak
voortsfokkend, plotseling mijn oude vriend en oud-H.B.S.-er fan Kamp
met echtgenote ontmoette? Sentimentaliteit? Neen, dat gelool ik niet
en ik wil dat ook niet geloven omdat, naar men zegt, sentimentalíteit
het kenmerk is van afnemende levenskracht! Ik wil het dus liever zien
als het levend of bewust worden van het besef, dat er tijdens onze
schooliaren een bepaalde band is ontstaan tussen Den Helder en de
School, tussen Nieuwediepers en leerlingen onderling. Want zulke
ontmoetingen betreffen verschillende mensen en het zou wel heel
toevallig ziin, indien zij allen aan sentimentaliteit zouden liiden.
Het was in 1935, toen wij in Noorwegen onze vacantie doorbrengend,
in Balholn op een andere boot overstappend, welke ons naar Fjaerland
zou brengen, daar het Nederlandse oorlogsschip ,,Hertog Hendrik"
zagen liggen.
De aanwezigheid van dit schip heeÍt toen tot verschillende
ontmoetingen geleid; wij voelden ons daar tussen de fjorden in de
21

e€rste plaats Nieuwediepers en dus klampten wij verschillende ledea
der bemanning aan, die op hun beurt verrast .waren daar zulke rasechte
iutters aan te treÍfen. Maar ook ontmoetingen van mee! bijzondere
aard vloeiden hieruit voort, nl, met onze oud-klassegenoot Wóldringh,
die als le ofÍícier op de ,,Hertog Hendrik" diende, en die wif zeker
in geen 25 jaar gesproken hadden.
Doch de eigenaardigste ontmoeting had plaats aan boord van het
scheepje, dat ols naar Fjaerland braiht. Ais passagiers reisden mee
een dame en heer, waarmede wij
het wáren íIollanders _ in
gespret kwamen. En dan plotselin_g -dat verrassingsmoment als blijkt

dat hij

. . ._Nieuwedieper en oud-lèerling der Heiderse R.H.B.S.
is,
waarmee Meerens en ik in onze leugálaren aan de Buitenhaven
hadden gespeeld! Leen van RoosendaáI,' aanvankeli;k ln;;1""d;;;
voor zee-officie.r, Iater notaris in Amsterdam. En íiy hebben niet
alleen met elkaar in Noorwegen gereisd, doch we troÍÍen
oot
we-er op de terugreis van Bergea naar Rotterdam, Kunt "it.u,
u zich voor.
stellen
-wat er tjidens die ontmoetingen alzo is verhandeld? Elk
ogenblik waren Den Helder, onze Jchool, onze g"ru-""ti;L" of
".,r.o
persoonlijke kwajongensstreken
onze ge_de onderwe"p"n
sprekkerr, ofschoon
oÍ juist daardoor *uurschi,irrliyk _
tijdsverloop van bijna- 30 jaar tussen onze spelen en deze ontmoeting
". ""r,
lag. En onze hernieuwde kennismaking rrerd vier jaar later
nog eens
gevierd, toen we elkaar tijdens de zonervacantie
ontmoetten in. . .
een hotel in Verhoutenl Enkele jaren geleden zijn èn Woldringh
èn Van Roosendaal overleden, een aangename herinnering ons
nalatend aan deze ottmoetingen.
wonderliik JopËn in de wereld als het ontmoetingen
.bettett.
l. .l*_k""
Zo werd ik in de vroege ochtend van de l2e Mei 1940
opgeroepen om met andere bewoners uit de buurt een loopgraaf
te
maken aan de Laan van Poot, een gebeurtenis *u.ri, aài-.,noo"
pracht-verhaal aanwezig is, maar dàr gaat het nu niet oor,
""n
ik schriil
over ontmoetingen... en jan'el hoor. ik ontmoet daar, terwijl hii een
gevangene
met ziin schop ,.in de aanslag", natuurlilk een
,bewaakt
oud-Jutter_ (en
wat voor éénl) en oud-HBSer.. . Jan van der Hoeven!
Len kosteiiike ortmoeting, welke ten gevolge heeÍt gehad, dat
er een
nauwe vriendschap uit is ontstaan.
Een volgende
,Laan van
.ontmoeting met een oud-HBSer had plaats op de
Meerdervoort. Ik reed verleden jaar op de Íiets op die
verkeersweg, toen ik plotseling moest stoppen voor het daar
aar_
wezige signaal. Miin íiets schoot nog even door en raakte het achter_
wiel van een meneer, die voor m4 stond. Hij draaide z'n hoofd om,
de gewone reactie nietwaar in zá'n geval. ik maakte m4r verontschuldiging.., en dan zegt de menelr lachend tot mi,j: ,,Àls oud22

lachende gezicht van Habermann, ook 'weet zo'n
oud-jutter en oud-leerliag der R,H.B.S. Het gevolg was, dat we
samen verder Íeden niet alleen, maar elkaar sindsdien herhaaldelijk

ik keek in het
ontmoetten.

Gayen deze toevallige otrtmoetingen reeds aanleiding tot gewaarwordingen van vreugde, niet minder aangenaam vraren de
oatmoetingen met oud-leerlingen, welke vooÍtvloeiden uit de actie
welke op tourv werd gezet voor het inzamelen van gelden ten behoeve
van het de school aan te bieden geschenk ter gelegenheid van haaÍ
50-iarig bestaan. De bijeenkomsten van ons Comité in Den Haag, de
uitgebreide correspondentie met vele oud-leerlingen, het teleÍonisch
oÍ op andere wijze onderhouden contact met anderen, de kleine
voor-reiinie van een aantal correspondenten (oud-leerlingen ) ten
huize van de gastvrije mevrouw Seckel-de Boer te Utrecht, waren
even zovele bronnen van genoegen als uitingen van saamhorigheid
en eenheid van gevoelen voor eenzelÍde zaak.
Maar al deze begrippen en gevoelens kvramen eerst recht tot
uitdrukking en tot leven en bezieling op I I September, de dag van

ons Íeest in Den Helder: de reiinie, de receptie, het diner en de
gezellige avond. Wie dit Íeest, hetzij geheel oÍ gedeelteliik heeft
meegemaakt, v/eet dus uit ervaring wat zulke ontmoetingen betekenen. Immers hier bereikten de gevoelens, welke die ontmoetingen
opwekten hun hoogtepunt, en ik geloof, dat er niemand van de
aanwezigen naar huis is teruggekeerd, die niet onder de indruk en
de bekoring is gekomen waartoe bepaalde ontmoetingen aanleiding
hebben gegeven. Nogmaals, ik vermag in deze gevoelens geen
sentimentaliteit te zien, daarvoor varen zii m.i. van een te gezonde,
menselijke aard. Ik kan iÍr deze ontmoetingen niet anders zien dan
een conírontatie met onze jeugd-herinneringen en -belevenissen,
welke een band van subtiele en toch stevige aard tussen ons allen
hebben doen ontstaan, aan de hechtheid .waarvan niet kan en mag
worden getwijÍeld, en deze zal ook door ,,buitenstaanders", die
getuigen waren van die ontmoetingen, riet kunnen zijn misverstaan.
Mogen ook de huidige leerlingen iets van de betekenis dezer
ontmoetingen hebben begrepen

Inderdaad, die ontmoetingen met oude schoolvriendinnen en
-vrienden, waren voo! mii van zodanige aard en betekenis, dat ik er
met grote vreugde aan terugdenk, Maar ik had helaas tijdens mijn
verblijf in den Helder ter gelegenheid van het 5O-jarig bestaaa van
onze R.H.B.S, ook nog andere ontmoetirgen, welke niet tot vreugde
sternden, integendeel!

Het betreden van de Helderse grond, welke ons iaren lang

zo
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vett(ouwd onder de voeten.was, betekent toch ook êen ontmoeting.
Want ik beschouw in dit verband een ontmoeting liet in de eerste
plaats als het elkaar tegenkornen en voorbijgaan van mensen, die al
oÍ niet met elkaar bevriend zijn. Voor mii ziin ontmoetingen meer
dan ships that pass in the night. Ik zie een ontmoeting als eeÍr
belevenis, iets \vaaraan herinneringen e,d. ten grondslag liggen,
welke bepaalde gedachten en gevoelens opwekken. Zo heb ik dan nu
q/eer Den Helder ontmoet, en inderdaad werden vele herinneringen
wakker geroepen bij de aanblik van vele bekende straatbeelden, maar
meer nog dan zovele onbekende stadsbeelden, die Íeitelijk even
zovele schrikbeelden vormden. Want het is wel heel
-"t ".lruo
De".Helder, zoals wij reiinisten het eenmaal kenden,".gis geworden.
Welk een stenpel hebben de vernielingen en verwoestingen op deze
stad gedrukt. Neen, zulk een ontmoeting met Den Helder zelve stemt
niet tot vreugde. En zeker niet indíen men als oud-leerling een
ogenblik verwillt op de plaats waar eens die goede, oude R.H.B.S.
stond.
_Welk e€n ontmoeting met dit stuk woàstenij omgeven door
prikkeldraad, het symbool van een blijkbaar nog niet afgesloten
tijdperk! Hoevele beelden doemden op, toen ik op dit eens zo vertrouwde en nu zo ontzettend vreemde en aÍschuwlijke plekje grond
miin voeten zettel Zij, die beelden, rolden aan mijn geestesoog vàorbij
als een Jilm, welke wordt afgedraaid in zwart-v/it, ;Í in de iiynste oi
Íelste kleuren, steeds als hoofdmotief bevattend het gebouw van en
het leven ia die school, die Rijks H.B.S., welke zó veel tot miln
vorming heeÍt bijgedragen. Voor mij betekende deze confrontatie
met de werkeliikheid een ontmoeting van die realiteit met de herinneringen uit miin jeugd, en ik kwam tot het beseÍ, dat zulk een
ontmoeting andere dan prettige gevoelens kan opwekken.
Een andere ontmoeting waarop ik doelde, berustte op een bezoek
aan de woningen aan de Kerkgracht, waarin thans de R.H.B.S. is
gevestigd. fa waarlijk, hier is een Riiks Hogere Burger School met
5-jarige cursus ondergebracht! Een verzameling ka-ertles en hokies
op de begane grond en op de verdiepingen, de iaatstbedoelde bereikbaar door middel van steile laddertjes. Deze kamertjes en hok;es
moeten de leslokalen voorstellen, en ik weet niet wie ik 't meest moet
bewonderen: de Directeur en de docenten, die hier les moeten geven,
oÍ de leerlingen, die in zulk een armoedige omgeving moetenlerenl
Maar ik- bewonder beide partijen, want wat hLr máet worden gepresteerd onder de meest ongunstige en zeer primitieve omstandigheden, moet aan het wonderbaarliike grenzen.
De ontmoeting, welke ik in dit bezoek verbeeld zag, v/as er een
gebaseerd_niet alleen op realiteit en herinneringen, maar ook op
Íantasie. De leliike werkelijkheid, d.i. de krot-school van thans,
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ontmoette hier de herinnering aan de vernielde school van vroeger,
maar tevens het gedachte-beeld van de toekomstige nieuwe school.
Deze ontmoeting wekte daarom gemengde gevoelens op, maar ten
slotte overheerst de vreugde, welke ons rverd bereid door de oÍficiële
toezegging tijdens de receptie op 11 September, dat een nieuwe
R.H.B.S. in Den Helder zal worden gebouwd. Ook deze toezegging
gold een ontmoeting ,,als ie beglijpt rvat ik bedoel", zoals Heer
Bommel tot Tom Poes zou zeggen!

fa, de wereld is vol ontmoetingen, en Den Helder was het

op

11 September 1948 eveneens. Ik beleeÍde eÍ enige, doch ik hoop er
nog vele aan te kunnen en te mogen toevoegen, want zij geven mede
kleur en betekenis aan verleden, heden en toekomst.
's-Gravenhage,

19,18.

^6-'
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Terugblik
door J. Buiskool
'Wanneer

n'ii ons een gevestigde positie in de wereld verworvel

in

ogenblikken van stille overpeinzing terugdenken aan
het verleden, verwijlen we zonder twijÍel met onze gedachten ook
bij onze vroegere H.B.S.-tiid. En dat is geen wonder! WaÍen niet
onze H.B.S.-iaren een belangriike periode in ons leven? In die laren
toch groeiden we van knaap tot ionge man (oÍ van meisie tot ionge
vrouw), leerden we iets van de ernst van het leven kennen, wat
ons toch nog niet vreerhield volop en zorgeloos te genieten van alles,
wat de ieugd biedt, We deden aan sport, toneel, dansles en wat al
niet meer, Ànderzijds beijverden we ons in de klas een zo goed
mogeliik Íiguur te slaan en besteedden daarom enige uren per dag
aan het naken van huisvrerk en het voorbereiden van repetities en
examens. We hadden altijd en voor alles tiid, we hielpen elkaar met
het oplossen van wiskundige vraagstukken en het maken van moeilijke thema's in de vreemde talen. We discussieerden over litteratuur en geschiedenis. We dwaalden op onze atlassen over de hele
wereld en kregen enig begrip van de betekenis van werelddelen en
landen voor het geheel, De beginselen van staatsinrichting en staathuishoudkunde r*'erden ons bijgebtacht en we terden eraan herinnerd, dat een behoorlijke boekhouding ertoe biidraagt om de
touwties aarr elkaar te knopen. In natuur- en scheikundelessea vrerd
een tip van de wonderen der natuur voor ons opgelicht, wat in niet
mindere mate ook geldt voor de plant- en dierkunde, waarbil we
ook onszelÍ te voeten uit getekend kregen,
Wanneerwe nu, na ruim 30 iaÍen, aan dat alles terugdenken,
moeten we erkennen, dat het niet vergeeÍs geweest is. We
zijn tot de erkenning gekomen, dat de grondslagen voor ons later
maatschappelilk leven t o e n gelegd zijn en dat we niets te veel in
onze ionge hoofden gestampt kregen. Het moge waar zijn, dat voor
de een bepaalde vakken later meer betekenis hebben gehad dan
voor de ander, maar het leven van de huidige tijd doet ons wel
inzien, dat het brede karakter van de H.B.S,-opleiding en haar gerichtheid op de practijk van het leven alleszins haar nut hebben.
De universitaire studie is een specialistische studie. Zii votmt de
oud-H.B.S.'er in een bepaalde richting. Wat wij van hetgeen thans
in de wereld on ons heen gebeurt, begrijpen, hebben wil te danken
aan de veelzijdige opleiding der H.B.S, Op wat wij toen hebben
geleerd, zijn wij in latere iaren gaan voortbouwen, ieder op eigen
wijze. De een door studie, de ander door practisch werken, een derde
hebben en
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door alleen maar te denken, een vierde door altild met aandacht de
krant te lezen.
Dit alles vervult ons met dankbaarheid iegeas oaze iubilerende
H.B.S. en onze vtoegere lercre* Zii hebben de grondslagen gelegd
vooi onze latete maatschappeliike positie'
is meer. In onze H'B.S.-tijd ziirl orl,ze karakters mede ge'
Maar er,Wij
hebben opvoeding genoten, verdraagzaamheid en kamevormd.
raadschap geleeÍd, liefde voor ons vaderland en oas vorstenhuis is
ons biig;br;cht. Banden van hechte vriendschap ziin gesloten, die
tot nu ioe voortgeduurd hebben. Meer dan éên huweliiksband heeÍt
zijn ontstaan of de H.B.S. gevonden. In de nog maar korte tiid
achter ons liggende bezettingstiid hebben we kunnen ervaren, van
hoeveel nut onze geestelijke H.B.S.-vorming is geweest.
Welke richting we ook in ons later leven zijn ingeslagen, zil is toch
altiid mede bepaald geweest door onze H.B.S'-vorming. Natuurlilk
ziin er uitzonderingen, maar zii doen aan de geldigheid van de
stelling niet aÍ. Het latere leven, met al zíin stliid en zorgen, heeft
ook ziln invloed gehad. Maar die invloed
hoà kan het anders
-was groter oÍ kleiner al- naatmate de kern, u'elke in de H'B.S.-iaren
tot ontwikkeling kwam, zwak oÍ sterk was.
Vriendschap! 'We dwalen met onze gedachten nog eens door de
klas. We zien hen allen weer voor ons. Jan en Piet en Klaas, Marie
en Tine en Ànnie. We glimlachen bii de gedachte, dat onze beste
vriend Piet, die de zee tot zijn levensideaal had verheven, ziin weg
in de luchtvaart heeft gevonden. En Jan, die niet begrijpen kon, hoe
iemand altiid op een bureau kon zitten, bracht het langs alle rangen
tot bankdirecteur! Hij sleet al dertig iaar in een bureau' Annie, die
nooit rx'ilde trouwen, maar als vriie vrouw aan maatschappelilk werk
wilde gaan doen, werd door Amor gestrikt, vóórdat een onzer deze
verleider had ontmoet (de H.B.S.-laren niet meegeteld natuurlijk!).
Er zijn er, die we uít het oog hebben verloren en waarvan we ook
nooit meer iets hoorden. Leven ze nog, en v/at is er van hen gewor'
den? Met weemoed denken vre aan hen, die reeds zijn heengegaan,
er niet zonder trots stamelen we de namen van de helden, die in de
striid tegen de overweldiger vielen, het vaderland getrouw tot in
de dood. Hun opofÍeringsgezindheid getuigde van een wiisheid, die
\rij misschie! maar ten dele kunnen begrijpen. Wij blijven aan hen
denken.

Het leven gaat verder. En ook wii moeten verder. Maar toch
heeft het zijn nut om aÍ en toe even stil te staan en terug te blikken.
Het geeÍt ons steun en kracht. Het houdt de band met het verleden

in stand. En een jubileum als dit leent er zich extra toe om even
stil te staan en om te zien. We Írissen rweer eens op en we putten
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sieuwe kracht voor de toekonst. We hebbea elkaar weer eens gezien en gesproken en oude herinnêringen opgehaald.
We hebblen
elkaar_ geplaagd met her ,,buikje", de angstig jedunde of vaa kleur
-bril
veranderde haardos, het niet meer zonÁer
kunnen lezen van
het feestmenu. W* spraken onze iongste vrouweliike klassegenoot
met ,,oma" aan. Ach, waar blijÍt de tild!

Mogen deze door het 5O-jarig H.B.S.-Íeest v/eer opgewekte herintreÍingen ons sterken om in deze helaas nog zo verscheurde vereld
onze lasten eJt zorgen te dragen en eensgezind te stleven naar vrede
en gerechtigheid.
's-Gravenhage, October 1948.

.\6-

28

De Reiinisten van '48
door P, Janzen
tijdens een vacantienu iuist tien iaar geleden
Toen ik mij
van
schrijven
een artikeltie voor
zette
tol
het
te
Hilversum
verblilf
het Gedenkboek 1938 werd ik door een menigte van herinneringen
besprongen. Herinneriagea uit prille en latere jeugdjaren waaronder
uiteraard vele uit miin H.B,S.-tiid. En het ene lieÍliike beeld na
het andere verscheen voor mijn geestesoog in bonte wirwar zonder
het oinste onderlinge verband oÍ chronologische volgorde.
Thans moet ik mij moeite geven om verschillende dier herinneringen in mii op te rapen en slaag er niet in om de veelheid van
beelden van weleer te bereiken, Van een zich opdringen dezer
heiinneringen is ií het geheel geen sprake meer. Gebleven is slechts
de herinnering aan die herinneringen, de herinnering aan het zoete
zich vermeien en het geïdealiseerde verleden.
Opdringen doen zich nu slechts herinneringen aan een meer
recent verleden, Aan oorlog en bezettingsxiid, aan honger, kou,
ellende, gruwelen, pogroms en ander onrecht. |a, vooral aan dat
onrecht, moge die herinnedng nimmer verÍlauwenl
Beladen en belast met de ervaringen van die vijÍ oorlogsjaren
maken wij ons op om rÁ'eer ter reiinie te trekken. Weer zal er de
blijdschap ziin van het wederzien, weer een onnoemelijk aantal
handen worden gedrukt en in vele opzichten zal de reiinie 1948
gelijken op die van 1938.
Maar we ziin :iet meer de reiinisten van '38. We zien immers
de beelden uit onze jeugd niet meer. Het uitzicht daarop is versperd
door het donkere scherm der ervaringen '40-'45. We hebben deze
ervaringen nog triet verwerkt, we hebben ons er nog niet va!
kunnen bevrijden. We kunnen ze nog riet op een aÍstand plaatsen
en er als toeschouwer naar kijken omdat ze nog deel van onszelÍ
ziin.
Later, eeÍst veel later zullen 've er van los komen en dan zells
erkennen dat we die ervaringen nooit zouden hebben willen missen,
omdat ook het ervaren var smaÍt leven is. Want gelééÍd hebben
we toen, sterker en intenser dan voorheen en we kennen thans
maar éên vrees: dat ons verdere leven die intensiteit niet zal behouden, dat we weer zullen terugvallen in het gezapige, ia burgerlijke leventje van vóór 1940.
Neen, we zijn niet meer de reiinisten van '38. En het verschil
zal et niet minder om worden als we straks in Den Helder biieen
zullen komen.
Een huis wordt oud, vervalt en wordt gesloopt. Ben je er aan
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gehecht, vinden je herinneringen daar een ateutpurt, dan kan dat
slopen pijn doen-. Maar_ie berust gemakkeli,ik in het onrreÀildeliyke.

Maar dat wii onze H,B.S. niet terugvinden is vele áalen aangrijpender. Daarin berusten we-niet, de wrevel, de ergenis blijft
omdat onze school gevallen is als slachtoÍÍer van een d"oor collectleve Íazetnii bezeten horde.
Een stad wordt verÍtaaid, aangepast aan de eisen van het moderne
Schilderachtige plekjes verdwijnen, We kunnen dat
-verkeer.
tildelijk
betreuren maar schiklen ons spoedig in de zinriyke verandering.
Maar dat we Den Helder zullen
-terugvinden aÍgetakeld en geschonden, het wondt ons diep en bl4veid
g"""" g"Ju;ít"r, ..o
schonere wederop-standing kunnen ons onze""gemoedsrust
hergeven
omdat de zin ontbreekt, de. zin die orrs het ïergevei-lemakietryk
naakt.
Een mens wordt oud en sterÍt. Zijn heengaan kan vcel
smart
veroorzaken. Maar we berusten al gauw. Wát i. outuurií""
dun
het sterven van wat is uitgeleefd?
MSar
schoolmakkers zullen missen die
!a-t 1ij bíj de reiinie oude
nct heerliike
herinneringen aan ,3g nu *"a".oi
zouden ztn gekomen als niet , . . De"rii",rï..,
""""
gedachte sniidt
1)t*Y"or"p,
de
adem al. Vy'anneer zullen we daaraan kunnen -<lenken
zonder
een-. benevelende opstandigheid, een q,ilde
fu.i- io lrr"'ï. lro"l"o
oprijzen?

*" ziin niet meer de_reiinisten van '3g. Ouder geworden?
,^ \";.il
,4, lu taar, meer niet. Riiner? ]a riiper, meer dan l0 jaar.-Bewuster
Ievend? fa, gelukkio!
Maar de prijs hiervoor betaald, mede door vroegere
.kers,
schoolmakle gt..ons
re verplichtin gen op. Dat *i; orrïïu-".iàrrï"*u.t
.zwa

mogen blijven!

Noordwijk aan Zee, 19 Juli

1948.
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Een Betnist keefi huiswaarts
door R. Ruymgaart
Da bàckt

Bích's hínuÍet mit lieberdem Blíck
Es kommen, es kommen die Wasset all

';i'ffi*i:,0#,#Íï,::"il*L."*o*

( Det T aucher, Schíllet ).
De reiinie is voorbij, doch de Zondag daarna hield Den Helder mij
toch nog gevangen. Ik ben trouwens al de jaren na mijn schoolleven
aan dat plaatsie boven Hollands boomgrens door familiebanden
gebonden gebleven. Het huis van miin zusters waaÍ ik dikwijls toeÍ,
was zelÍs tot voor kort nog miin ouderlijk huis.
Het ouderliik huis. Wie Uwer kent ,,La Maison" van ik meen
Henri Bordeau. De lcraar in Frans moge mii vergeven indien ik mii
in de naam van de. schrijver vergis, maar wie het ook schreeÍ, al
ware het slechts voor de begin'pagina's, lees dat boek eens.
Het ouderlijk huis omvat nóg neer dan het schoolleven. Het laatste
zal niet meer dan een exponent van het eerste kunnen zijn.
Als ik dan poog een schetsje voor het Gedenkboek te schrijven, en
nog al wat moeite heb om orde te scheppen in de chaotische samenstelling van een overvloed aan herinneringen, dan kriig ik deze
zekerheid, dat indien ik de strofe uit fan Kruisinga's gedichtle in
het vorige Gedenkboek: ,,Den Helder dat ik nooit vergeet" kan na
zeggen, dit hierdoor komt, dat in Den Helder miin ouderlijk huis
stond en dat thans in het schrale zand van Huisduinen's KerkhoÍ,
mijn beide ouders de iongste dag wachten. Twee malen een droeve
tocht door het zilverpeppel laantje, dat van de straatweg in een
scherpe hoek naar de rustplaats van zovelen voert, het laantie waar
wij als iongens stoeiden of de zilveren bladeren plukten voor het
herbarium dat wij voor Miinheer Schuitema moesten aanleggen.
Maar ik wil U niet al tê zeer in die al te persoonliike herinneringen
betrekken, al zal ik U hier en daar moeten confronteren met het feit
dat ik nooit erg op Den Helder gesteld ben geweest, dat ik daar
steeds min oÍ meer een vreemdeling was, waartegenover ik echter
ook stellen moet de wondere ervaÍing die ik had, toen, ik, nadat de
oorlogswaanzin voorbij was en na vele jaren een zieltogend stadie
wederzag, plots moest erkennen dat er toch zovele plekjes waren
die ik gaarne had wedergezien: de school, het Dijkje, ,,de oude
Helder", veel intiems dat door een schennende barbarenhand zinloos is weggevaagd.
Die Zondag heb ik thuis, dat blijÍ ik toch nog zo noemen, nog
prettige ontmoetingen gehad, zoals met een oud lclassegenote en
ook met Dr. Reeders, wiens eerste stappen bij het Middelbare Onder-
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wis door mii niet ziin veraangelaamd, doch

u,iens naam

ik bij het

eindexamen gelukkig niet te schaade heb gemaakt. Over dat resultaat
ziin, rl,aat ik vermoed, wij beiden even aangenaam verrast geweest.
EÍ is nooit rancune geweest, doch ik zou toch nooit hebben kunnen
dromen dat_ hii het nog eens zo goed met mijn iongste zoon zou
kunnen vinden en met mijn oudste mannel,jke nazaaÍ de'perspectieven

van de huidige stand van de wis- en natuurkunde zou'bespreken.
Het is dus Maaadag geworden en als ik 's morgens. á..,ruog".
door een licht gevoel van s/eemoed de deur van Àet huis aan de
Singel achter mí, dichttrek, valt er ook.naast mij een deur in het slot.
'Waarlijk dat is
fongstra, de nervus rerum van het reiinisten comité.
]ongstra die in 1906, toen ik als een eenzaam en onwennig iongetie
de eerste klas van de H.B.S. binnentrad reeds in de vierdJ klas zat
en als,,al de,aankomende iongelingen in de vierde
.r|Íd" klu"
"n der herten,
een bolhoed droeg, die opgehangen mocht worden op een
geweien, die in die tijd Massa's schoolbel, die het einde
van iedere
Ies aankondigde, Ílankeerden. Wat een onderscheiding vào"
deze
heÍen in de_ogen van ons nieuwelingen, die onder á" t.op
bescheiden plaatsie voor hun petjes vo"nden. VanzelÍ"pr"k"rrd ""r,
h""Ít
Jongstra mij toen niet gekend, op school trourvens
*áit au.rvoor is de aÍstand tussen de bewoners van de verschillende
"""it,
klassen
te groot. Maatschappelijke
hoe
groot
ook,
zijn
-standsverschillen,
slechts een lractie van de aÍstanden
tussen H.B.S. scholieren in áe

onderscheiden klassen.

Maar _nu, 42 iaren later, kennen

*"

rrrel en voelen ons

nauwverbonden omdat we op dezelÍde school
"lk.u"
onze opleiding kregen
en lro waren van het reiinistencomité 1949, .waalvan hil het onge-

kroonde hoofd was.
Hi;, vrqagl rne of hii mi naa! de trein zal vergezellen. Een
ware
genadeg.itt, de_ze_ aanbieding, want nu kan ik nog iets
langer toeven
ln oe sleer ot de situatie zoals de moderne sociologen dat plegen
te noemen van de tijd toen ik nog 17 oÍ lg jaat was "en in het
leven
een tiidsomvatting van bilkans onbegrensde' duur zag.
Bi de tretn zal ons afscheid zijn, want Jongstra wilïoo even rond
-tr"."q
zien_ of er nog meer reiinisten zjin, díe ziJh
t"
uit lr"t
oord van hun jeugd vermochten los te maken. "t".t
Het zijn Jroge stappen die ik nemen moet oE van het laqe
Helderse
pexron in de trein te komen, doch,mijn herwonnen
áoei
nij dle
;eugd
hindemis spelenderwijs nemen. Nog eve"
ï"
JJï..rta.r,
tuur de. verdwi jnende gestalte van
""rUf;i',ttr""Já*"rr. a"
Jongstra o.
coupe,binnen, waar reeds een jonge mama, een dito
"r, papa en dus
ook
de_baby aanwezig zijn. Toen zei de baby: Dá opa.
Miin eerste reactie is om die groet amusant te vinden. Als ik na
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enige uren thuis ben houd ik het nog even vol, doch itl die houding
schuilt een goede dosis schiin. Ik zie de realiteit, want al ben ii
niet de opa van die scherpziende kleine rakker, zijn groet heeÍt mij
duideliik gemaakt, dat ik in mijn uiterliik de onmiskenbare kentekenen van het genus opa mede draag. Da! is heel even ooeiliik te
dragen voor de reiinist van enige dagen terug, die nu plots zo klaar
kon zien de grote aÍstand tussen de sfeer der ieugd waarin hii een
dag heeÍt vertoeÍd en het heden dat getuigt van een gevorderde
leeftijd.
Een gevoel van weemoed overvalt me en vreemd genoeg deze
vreemoed voert mij evenals alles op die korte Íeestdag terug naar
de dagen van miin jeugd die ik ook au weerzie, doch thans ontdaan
van de stralenkrans die onze herinnering weeÍt om de dagen zonder
zorg en vol vreugd van weleer.
Want ik weet het stellig, die dagen waren voor mii niet zo zonder
zoÍg eA zo vol vreugd als ik diep in mijn hart zo gaaÍne zou willen,
althans niet die dagen die besloten lagen in mijn schooljaren in Den
Helder. Ik denk niet zo zeet aar. de periodieke kwellingen die menig
schoolleven verduisteren, als Íepetities en rapporterl oÍ toevallige
onaangenaamheden als strafbriefjes.
Boveq die last van iedere schooljongen droeg ik nog iets anders
in mij mede en wel dit, dat Den Helder voor mii was als Egypte in
een ver verleden voor de foden: het land mijner vreemdelingschap.
daar als vreemdeling gekomen en als vreemdeling gegaan.
- Ik ben
Miln
oude kennis, de schipper van de sleepboot der Torpedisten
had het zelÍde en dat bracht ons te zamen. Die had in jongere iaren
de oceanen bevaren, de bijna oeverloze zeeën. Hii had een harts-

tocht voor Engels, zodat toen de jaren kwamen dat ik wat Engels
had leren brabbelen een verdere toenadering ontstond en ik op een
dag met hem mee mocht naar Europa, dat voor hem bii Alkrnaar
begon. Op die dag kreeg ik een Engelse loman van hem ten
geschenke, The Martian van George du Maurier, Ik heb dat boek
nog. Nog zie ik die oude zeerob staan in ziin kleine stuurhut, lange
Goudse pijp in zijn mond, een kanarievogel in een kooitje aan de
achterwand en altiid bereid v.'oedend te zijn als een nieuwe meester
in de machinekamer zijn commando's met de scheepstelegraaf volgens
de gestelde regelen met de telegraaÍ beantvzoordde. Als hi1 zo aan
het stuurrad stond kon hil soms met een meewarige blik naar zijn
benen kiiken. Het rechter been was kaarsrecht, het linker krom. Hij
heeÍt me in een intieme stemming eens toevertrouwd dat hii in
vroegere iaren trÀ'ee gelilke kromme zeebenen had. Doch zíjn rcchler
been
híj noemde dat oneerbiedig zijn poot
had hij eens gebroken
- was onder bevoegde handen in kaarsrechte
en dat
vorm getezen.

leveo lang een groot íerdriet voor hem gebleven dat hij
J]et.is zill
bij die gelegenheid zijn beide ,,poten" niet gebroken had.
Ik ben dus niet geboren daar waar Hollands vaste land zich verliest
in de onrustige watereÍl van het Marsdiep en.waar in een ononderbroken cadans de golven van de Noordzee op Den Helders granieteo
kust in schuim te pletter slaan.
Miin eerste jeugd speelde zich af in het vruchtbare land. van ZuidHollands zeekleigcbied, v/aar wij in het vroege vooriaar langs de
bermen der vochtige dijken het Maarts viooltje vonden, in de lente
de lage landen bedekt waren met een dicht kleed van paarse pinksterbloernen, in de brede rietkragen de karekiet brutaal zijn niam riep,
doó zijn kunstig nest verborgen hield tot de najaarsstormen áe
riethalmen uit elkaar sloegen, en vzaar 's zomers de goudgele korenaren boven onze hoofden uitgolÍden.
Daar was in heel vroege jaren de gestalte van het altiid vriendelijke
.boertie
grootvader
zijn gestalte licht gebogen naar de
- mijn hii in jongere- jaren
bodem waaraan
met ijverige hàndei de vruchtbaarheid ontworsteld had. Daar was ook zijn boomgaard met aan
de ingang de koepel van jubelende gouden-regens à seringen en
aan de zoom de brede sloot waarin mijn zusjei en ik naar stekelbaarsjes visten. Daar waren de zeiltochtyes op de zilver qlanzende
golÍjes der rivier, de zeehonden op de zandplaten bij de ïonding,
en op en boven het land en in de bosjes een menigte van zangvogels,
in de groene weiden het vee en dan de paarden.
'Wat \a'eet * oÍ wist althans
in mijn iaren
een Helderse jongen

van paarden aÍ? Slechts eenmàal rvas het een paard,
dat een bewogen-op
heid in ons Helderse leven gaf, Dat was toen
een Zaterdagochànd
in het vrije kwartier
mi.in kinderen
thans van ,,dË pauze"
- van de rveduwespreken
het kleine foxhondje
de Barbanson, zo uit het bad,
-glanzend wit in de deuren van de manufacturenwinkel stond. Daarachter mild lachend de gelukkige eigenaresse van zo'n Íraai glanzend
wit, pas-gebaad foxhondye. Waar ter wereld zou nog zo'n hond;e zil.n?
Tot plots het foxhondje .en zeet uitdagende groàne berg ontdekt,
k-ort
vorelr_ door een paard van van Gend 6 Loos achiergelaten.
-te
Het foxje
bedenkt zich niet en stort zich tot gÍote vreugde van wel
550 schooljongens in die uitbundige heuvel en het,".s i,,el een heel
erg groen hondye dat de ongelukkige weduwe weder in de duisternis

van haar winkel terug dreeÍ.
Het vrije kwartier heeft ook wel andere vreugden gegeven.
Ik herinner me dat op een goede dag de heer van Dalfsen voor de
school verscheen met aan de ene voet een zwarte schoen en aan de
andere een bruine pantoffel, Hij begreep aanvankelijk niets van de
onbegrensde vreugde die zijn komst, kort voor het áinde der pauze
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veroorzaakte, toldat hij raar ziin voeten keek en kennis van de ramp
kreeg, De geweldige sprongen
'*'aarmede hij toen huiswaarts keerdé,
deden stellig zijn reeds eerder verkregen bijnaam van ,,Kangeroe"
alle eer aaa,
OÍ die andere maal toen een knaapje dat met enige vriendjes liep
te stoeien plots onder het inderdaad eerbiedv'ekkende embonpoint
var onze directeur, Dr. Kerkhoff, die net van huis naar de school
overstak, verdwaald raakte. Toen het baasje zich eindelijk uit die
overkoepeling bevrijd had riep het vinnig: ,,Buik", een deÍinitie welke
wij allen grijnzend aanvaardden, doch die door onze steeds goedgemutste directeur, wiens stentorlach luid over het schooiplein
schalde, luidruchtig werd toegejuicht: ,,Hii zegt buik", lachte hij
ons toe,,,en hil heeft gelijk."
Ik keer terug naar begin September 1906, toen ik als een volslagen
eenzame op het schoolplein van de HBS stond, in een onbekende
wereld en aan een ieder vreemd.
Het is met die eenzamen dikwijls wonderlijk gesteld. Geruime tijd
kunnen zij stil en teruggetrokken hun weg gaan, aanvankeli.lk tot
voldoening der leraren, doch ook weer niet te lang, omdat zij in hun
vÍiie uren hun dagdromen uitleven en uit stil protest weinig oI niet

werken, Doch de dag komt, vroeg of laat, dat zij zich op hun
omgeving gaan wreken en drukker dan de drukste, brutaler dan de
brutaalste worden, Dat zij hiermede het laatste Íestie sympathie
verspelen deert hen slechts uiterliik Íriei, terwijl zij uiterlijk aansluiting met anderen vinden, die zij echter innerlijk niet gekomen
weten. Dwazen die zii zijn, de enige weg die tot het doel zou kunnen
leiden, nl, harde arbeid met goede resultaten, waardoor èn leraren
èn medescholieren geboeid worden, laten zii links liggen.
Wat me zelf betreÍt, ik heb me ook nog trachten te wreken in de
vrije opstellen, die ,*'e nu en dan moesten maken. De rustige natuur
van Dr. Detmers bleeÍ daar onbewogen onder, doch de grotere
bewogenheid van de heer Van Maanen kon dat minder goed verdragen. Zo gebeurde het wel dat ik van hem te horen kreegr ,,fe hebt
een goed opstel gemaakt en ie hebt een slecht opstel gemaakt. Ik heb
je een 8 gegeven en ik heb het verscheurd". Wat kon hij mij, die
veel mee! voor Schiller gevoelde, tot opnrinding brengen met zijn
grote verering voor Goethe, tot welke dichter van mensheid en
rrenselifkheid ik ondanks me zelÍ en dank zij mijn zo on-duitse Duitse
leraar steeds nader getrokken werd en waardoor ik in later iaren de
vriendschap kon winnen van de grootste Goethe-kenner die ik ooit
ontmoet had en later ooit zal ontmoeten.
Neen lezer, tracht niet de naam van deze te vinden, want het
publiek kent hem niet, Maar anoniem kent oÍ kende de grote voor35

drachtskuastenaat Dr. Ludwig Wiillner hem wel, n aat toen deze
jaren geleden in Den Haag Goethes Faust voordroeg en een gegeven
moment liet verder kon, ko! mijo vriend die ook het eerste J".l ,r"r,
de Faust geheel van buiten kent, hem zacht de gezochte stroÍe
toezeggetl,

Als ik nu, zovele jateo,later, nu het leven zoveel goeds en milds
op mija pad heeít gezaaid, maar ik toch niet zonder spiit ben oveÍ
zovele gemiste kansen in mijn jeugd, terug zie o"u. -ijo jeugd in
Den Helder, vraag ik me aÍ, oÍ lk wel de enige eenzane was.'
Hoe stond het met de volwassenen in mijn schoolwereld?
- Kan ik nu misschien begrijpen waarom de directeur, Dr. Kerkhoff,
die goed en welwillend voor de aan hem toevertrouwde
ieugd was,
mii trimmer een onvriendelijk woord heeÍt toegevoegd en dà in de
mijn ernstige ziekte, mijn ouders en mii zo grote vriendeil_O-en y1
lijkheid bewees, Was hij niet eenzaam, hij die naar helt verhaal, dat
onder ons de ronde deed, vrouw en kind verloren had en dus ook
verlaten in het leven stond. Begreep hij daardoor zoveel?
Als iongens konden wij ons slechts vermaken
maar na schooltild
.
dan,
zi'!
gezonde iaren ging er gÍoot
gezag en grote
,want .in
waardrgheid van hem uit
over zijn methode van lesgeven.
Hij was e-rg gesteld op-nauwkeurige bcgripsomschrijvingen, zodat
,
als wij zeiden dat iets eelr ,,vergeiilking" -was, zijá zJare stem
iedere- lettergreep beklemtonend uitschaláe:,,V.rgeli,jkiog, lr"rg"lïking? Is dat een rode vergelijking? Is dat een g"o"i" í""gïfi;ktni?"

De vrede keerde eerst weder als eàn onzer daniei, ,,Neen- míynhJer,
het is eea vierkantsvergelijking",
Talloze andere voorvallen zou ik nog kunnen aanhalen, doch ik
zal mij beperken tot de wiizE waarop htl ons inleidde in de kennis
vatr.de imaginaire getallen. Dat was in de tijd toen de firma Nijpels
de theehandel van Kamp aan de overzijde van de school had bezet.
De grote etalage-ruimte was gevuld met een aaqtal gestalten in
prachtige
_costuums, voorop een zee-oÍÍicier in een witie tropische
uniÍorm. De les, begon aldus (ieder woord oaderstreept): ,;In de
uitstalkast van Nijpels staat een wit aangeklede man". óoodse stilte
in de klas. Verwonderd glanzen de ogen van onze directeur achter
zijn brilleglazen. Nogmaals: ,,In de uitstalkast van Nijpels staat een
wit aangeklede man". Weer doodse stilte. En dan áe wanhopige
kreet van de directeur: ,,Maar het is geen man, het is een pop;'.
Wii begrjipen het en kijken opgelucht op en de directeur gaat verjer
door_ op het gebied waarop wiJ hem slechts aarzelend volgen, want
wie kon rveten waar hi,j een nieuv/e val voot ons had opge"steld.
.'O

Ea dan, was Milnheer de Haan niet eenzaam? De man die geen
onzer zonder ruimte-vtees heeÍt gekeod, die aanvankeliik per
vigilante naar school werd gebracht en later toen hii di;hte;bii
woonde, vanuit het pooÍtie van zijn tuin, naar het tekenlokaal
over\À.ipte.

Slechts hij die overspannen geweest is en aan dwanggedachten
heeÍt geleden, kan zich voorstellen wat deze man moet hebben
doorgemaakt, een man vol belangstelling, doch van de wereld aÍgesloten.

Ik

gelooÍ dat die vreês hem wel eens opstandig moet

hebben

gemaakt, want ziin hobby was sterrekunde en meermalen hingen in
het tekenlokaal buitengemeen handige door hem zelÍ vervaardigde
sterrekaarten en zo had ik wel eens de indruk alsof hii op deze
wíjze zijn vrees de aÍstanden der ongemeten wereldruimte in het
gelaat wilde werpen.
Overigens, het klinkt wat vreemd voor een man van zijn leeftid,
was hij een enfant.terrible. Allerlei bijzonderheden over zifn collega's
werden ons door deze rvereld-vreemde medegedeeld. Zo ook dat
de directeur uitsluitend DelÍts.blauw in zijn huishouding toe liêt, tot
de intiemste slaapkamerartikelen toe.

En mijnheer Schuitema, die een droefgeestig waas op ziin gelaat
droeg? Een knappe man, die op alle gebieden der wetenschap thuis
was, maar de humor niet kende.

Nog zic

ik

hem

in mijn

gedachten zijn kinderen naar school

brengen. Hii liep altiid snel en de korte kinderbeentjes konden hem
niet bijhouden. De kinderen hingen dus schuin achter hem aan. Nu
gelooÍ ik dat verschillende moeders haar kinderen aan de rij vasthaakten, zodat als Mijnheer Schuitema voorbij school draaÍde, er
een schaar van een ongemeen aantal kinderen door hem werd voort-

gesleurd en waarvan hil vermoedelijk niet het minste besef had.
Hij had ook een hond die Minka heette en waar hil dol op was.
Minka was buiten de school altiid bif hem. Onophoudelijk sprong

het dier dan tegen hem op en takelde hem met ziin vuile

poten

aÍgrijselijk toe. Maar dat gaí niet. Minka mocht alles. Dat arme dier
is op een goede of iuister slechte dag door de een oÍ andere ellendeling
vergiftigd. Dat heeÍt hem groot verdriet gedaan. Toen wij op zekere
dag Minka begonnen te missen, vroegen wii naar het dier. Nog hoor
ik het leed in zijn stem, toen hij in zijn typisch Gronings idioom zei:
,,Minka is sterven gaan".
Hoe schitterend gaÍ hij les. Hii had een buitengemeen ruimteliike
voorstelling en als hii beschriivende meetkunde gaf, was hii in extase.
Dan was hii met rode, blauwe, gele en witte kleurkriiljes in de weer,
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smeeÍde ziin neus order het krijt en als de les rvas aÍgelopen droeg
hij alle kleuren van de regenboog, doch dat deerde hem niet. Wel ats
hij middeu in een betoog gestoord werd. Dan kon hii kribbig zeggen:
,,Enter ne sert niet". (Ia gewoon Hollands: Interesseert me niet).
Ik kan mij natuurlijk vergissen, \vat wisten vii iongens trouwetrs
en de leraren van ons
doch in miin ieugdige
van onze leraren aÍ
- Mijnheer Schuitema
- eens de humor
wel
overwegingen heb ik
van
Mijnheer van Maauen oÍ van Mijnheer Francken toegevensr.
la, deze laatste ook! Wat kon hii, als hij ons het vermoedelijke
ootstaan van sociale misstanden toelichtte, olie op de golven van
onze verontwaaÍdiging werpen door onder een brede zwaai van
zija rechterarm te zeggen: ,,En als fullie er getveest waren, dan was
dat allemaal niet gebeurd".

Ik wil het bi het lichte aantoetsen van de Íiguren van deze leraren
laten, omdat ik mii, ofschoon onuitgesproken en nimmer.getoond.
tot hen het meest aangetrokken gevoelde. Dat er niet meer u/aren
zal aan miin gebrek in aanpassingsvermogen hebben gelegen. Hoe
het kan zijn dat er op de scholen steeds enkelingen vertoeven die
daaronder leiden, wil ik hier niet onder de ogen zien. Het gevaar
zou bestaan dat Miinheer van Maanen deze bladen evenals miin
vroegere opstellen zou verscheulen en dat zou ik niet graag willen.
Zijn blijde herkenning op de reiinie deed mii zo goed en die sÍeer wil

ik

bewaren.

Àl ligt in Den Helder niet dat deel mijner jeugd dat mii het meest

bekoort, het neerschrijven dezer regelen
daartussen staat veel
dat ik alleen lezen kan
heeÍt mij toch -duidelijk gemaakt dat ik
groter waarden uit Den -Èelder heb mede genomen, dan mij eerder
bewust was.
Stond de aanhef van mijn opstel edgszin in rnineur, het mag toch
zo niet bliiven en zo kunnen ook hier, ondanks alles, de woorden
uit Staring's ,,Herinneringen"
een gedicht dat Dr. Detmers zo
mooi vond
gelden

-

LeeÍ lang in blij herdenken voort,
Gewijde stond! geheiligd oord!
's-Gravenhage, 1948.
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Herinnerlngen aan Den Helder
door G. J. Ilietmulder

in

oorlogstiid

iï, *:

i" ;'!tray ï%;!
Een stad aan het eind van een schier eindeloze veg, met aan

?i;.i::i,

de ene kant een saaie dijk langs een smal kanaal en aan de andere
kant een steeds kaler wordend landschap. Dreigende wallen rondom
een samenleving v'aar de cultuur schilnt weggebannen. Markante
gebouwen ontbreken, het natuurschoon beperkt zich, dank_ zii de
lure zeewind, tot enkele kromgewaaide iepen en kaal-gekruinde
populieren.
En toch.. , wordt deze dor- en saai uitziende stad gedragen door
de lieÍde van nagenoeg allen, die haar kennen'
Velen zullen dit niet begriipen. Velen van u zal het vergaan zijn
als mii, toen zii hun verknochtheid aan Den Helder moesten verdedigen tegen schampere kritiek van hen, die eens of t'veemaal
door de stad gingen op hun doorreis naar Texel. Ge hebt het misschien, evenals ik, geprpbeerd door te wiizen op het mooiste dat
Den Helder in uw ogen bezit: de Marine, de haven, het Wierhoofd
en ,,De Harsens", op de grachten en de oude Helder. Maar uw
vriend vindt de Marine niets bijzonders, de zee is op zoveel plaatsen even mooi, het WierhooÍd is een doodgewone havenpier, de
Harsens; een ouderwets Íort, dat de moeite van het opruimen niet
waard is. En terwijl hij spreekt beseÍt ge dat de grachten stinken
en dat de oude Helder eÍ niet meer is.
En toch... geeft ge het niet op. En als uw vriend dan ziet dat
het een oubegonnen werk is om u te overtuigen, zal zijn laatste
verweer zijnr ,,Nou ja, er zal dan wel iets bijzonders ziin met dat
Den Helder!"
Oageweten heeÍt hij het bii het rechte eind. Er is iets biizonders
met Den Helder, en vvat dat iets is kunt ge niet verklaren aan
een vreemde. Maar het is er.
Het bezielt de bewoners met een gevoel dat uitgaat boven de
gewone genegenheid van de stedeling voor zijn woonplaats. Zij'
àie de worsteling van Den Helder en ziin inwoneÍs in de oorlog
meemaakten, kunnen begrifpen dat de heer Terpstra het ,,gelooÍ"
noemde. Dit is geen profanie, geen gewilde schoonschriiverii. Evenals we in de oorlog zagen dat de kreet van de viiand over ziin

')

Oooenomen
-tlitqeve.ilin de bundel ,,53"

de C.V.

N.B"'vaq

v.h. C. de Boer Jr. te

lln

deze Helderse dichter, verschenea

biJ

Helder itr ,'het vierde oorlo€sjaar".

Chr, Terpstrà is hËt psetdoniem van de heer J. C. M. Kruisinga, die o.m. een bildrage
leverde voor het vorlqe qedeoLboek
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winst op alle Íronten, de vraarheid akelig dicht gitrg benaderen,
maar we geloofden. in de overwinnirg van datgenè wat we reeds

als kind leerden kenaen als recht en vrijheid, zo zagen we met onze
eigeu ogen dat Den Flelder vrerd vernield door bombardement en
êÍbraak, dat alles rrat typisch oÍ aantrekkelijk r-as in onze stad
verdrdreen, èÍ door moÍíen bezet óÍ ,,abgesperrd" werd, maar toch
$leven we geloven ia het behoud van onze stad. En alleen dat geIoof deed ons leven.
Over dit leven van Den Helder in oorlogstijd dien ik u blijkens
mijn opdracht te vertellen. Ge begrijpt dat het niet alles kon zijn,
daartoe ontbreekt mij het materiaal, de plaatsruimte en de kennis.
Daarom nam ik de vrijheid de opdracht in enigszins gewijzigde
vorm te aanvaa.rden, het konden slechts enkele herinneringen zijn
en dan nog slechts persoonli.jke herinneringen. Veel van *át u be.
langriik acht, zal in deze bijdrage ontbrekeo. F"it"r, oÍ oersonen die
niet vermeld ziin dienen evenwel niet als nninder belanirijk te worden beschouwd. Het geschrevene dient slechts om u eËn'indruk te
gev_en, het wil geenszins een kroniek zijn.
Onwillekeurig gaan de gedachten naar de vreseliikste van alle
oorlogsnachten: 24-25 Juni 1940. In deze nacht valt niet de eerste
kennismaking met bombardementsvliegtuigen en gierende proiectielen; in de avond van de 14e Mei, toeir de cap-itulatie van ons
leg-er en onze vloot reeds enige uren oud was, heáÍt de viiand een
latte. stuka-aanval uitgevoerd, die vele uit hun huizen gevluchte
Heldersen tot slachtofÍers maakte en op Vrijdag Zt
Juii is let
Marinehospitaal in vlammen opgegaan. ivlaa, 'deá nu.írt ko.,
geen eind aan. De ene bom na de andere suist over de stad., het licht
""
van de brandende huizen maakt het doelwit voor de piloten duidelijk zichtbaar.
Tegen twaalven neemt het bombardement in hevigheid af. Ik sta
op de hoek van de Keizerstraat en de Westgracht, É"r,
-oJ".ug.zijn brandt, maar er is niemand om te blussÁ. De polifiebiandweer
kan.het onmogelijk aan-. Dan komt er een spuit vai a" *""i. Vrii_
willigers gevraagd. Alles wat man ls helpt. In de Wezenstraat
staan tw€e- huisjes te branden, er achter in de Keizerstraat brandt
een winkelpand. AIs er niet geblust wordt gaan beide straten
€r
er is ge€n arateriaal. Ergens vandaan duiken een paar
ïi.
lekkeT"".
slangen op, die aan de waterleiding gekoppeld worden. Ér is
geen druk, een armetierig st(aaltje weet-hàt amper tot
de dakgoot
te- brengen. Dan maar op het dak er naast. Ik
zlt me schrap tegen
o"
.-ull en zes Jantjes bedienen zich van mijn handen, sciroude"s
en hootd om het dak te beklimmen.
Ik kan hier niet verder van dienst zijn. Maar er is meer te doen.
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,,De Gruyter" op de hoek van de SpooÍstraat en café ,,De Toelast"
branden en in de Spoorstraat staan nog twee huizen in lichterlaaie,
Brigadier Horsman komt om assistentie vragen. We gaa[. Bii het
Militair Tehuis, toen al distributiekantoor, is de toestand kritiek.
De distributie-ambtenaren, nog half in nachtgewaad, dragen de,,bescheiden" naar buiten. Een motorspuit probeert de brand in dit hoge
gebouw te bedwingen, maar moet de strijd staken. De benzine is
op. Intussen proberen lÁ'e met een slang, die ziiwaarts door de lekken meer water geeft dan door de straalpijp, de brand in de CaliÍorniestraat baas te worden. Maar het is hopeloos. Steeds meer
huizen vatten vlam en boven het knetteren van het vuur en het
geraas van het water en de motorspuiten klinkt het gedreun van
steeds weer nieuwe vliegtuigen, steeds weeÍ nieuwe explosies. Het
bombardement was om 12 uur niet aÍgelopen. Het was slechts een
adempauze geweest, of... waren toen op de geallieerde vliegtuigen
die van de vijand gevolgd, die verraderlilk een Íiere stad vrilden
straÍÍen voor haar moedige houding? Is dit raadsel al opgelcist bii
de berechting van Rauter, Christiansen of andere oorlogsmisdadigers? Voor zover mii bekend niet.
Eindeliik komt er tekening in de strijd, De Àlkmaarse brandweer
nadert met een Íorse motorspuit en machtige magirusladder, onze
motor heeft weer benzine geklegen (waar het vandaan kwam weet
ik nog niet, zekeÍ niet uit het Politiebureau, want dat was toen ook
al een vlammenzee). We hebben muren omgehaald, zodat de brand
in de kleinere huizen geen gevaar meer vormt. Maar dan gaat de
Alkmaarse spirit even te vroeg weg. Het liikt alsoÍ het distributiebureau toch nog voor onze ogen zal aÍbranden. Maar langzaam,
heel langzaam aan, wint het water het van de vlammen en tegen zes
uur in de moÍgen gaan we doodmoe naar huis toe. Miin regenias
was eens wit ger*'eest, nu was hij nauweliiks te onderscheiden van
een kolenzak, geen droge draad neer aan ons lilf, de handen één
bloederige massa van het glasgruis dat aan de brandslangen was
bliiven kleven, maar deze brand was geblust.
Zoals wij in de Wezeastraat en Spoorstraat hadden gez\roegd
was het overal gegaan in de stad. Overal had het gebrand, door
de hele stad heen, van oud Den Helder tot aan Bassingracht, waren
de brand- en brísantbommen kris-kras door Den Helder gesmeten.
Maar overal hadden polítie en burgers gewonnen.

Ik zal u niet verhalen van andere bombardementen. Het zii u
genoeg dat het er vele, ontelbare vele, zijr; geweest. Soms even verschrikkelijk als dat van deze nacht
ik denk aan 31 October 1940
en 19 Februari 1943, op klaarlichte -dag
soms waren het ,,slechts"

-
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Ênkele bonmen aan het Diikie, in Tuindorp oÍ in de Reigerstraat.
Ze waten niet minder verschrikkelilk voor hen die het trof en lieten
van Den Helder aiet veel anders over dan een stad met puinhopen,
open plekken, dichtgespijkerde huizen en rouwdragende mensetr.. '
Een woestenij.
Toen achtten de moÍÍen de tijd gekomen om de burgers uit de
stad te dÍiiven. De bombardementen waren eÍ niet in geslaagd om
de Nieuwediepers hel land op te jagen. Schrik na de eerste rampnacht deed aanvankeli;k velen vluchten, maar de meesten kwamen
terug. Getrokken door het heimwee. Heimwee? Naar wat? Ik weet
het niet, maar ze kwarnen! En toen de Ortskomrnandantur bevel gaÍ
onr te vertrekken, veÍz€tten zii zich tot het uiterste en,.. bleven

dan nog vaak klandestien in de stad, Feldgendarmerie en politie
ku'amen controleren oÍ aan het ,,EvakuierungsbeÍehl" gevolg gegeven was. Ze vondea een dichtgespijkerd huís, belden voor alle
zekerheid nog even aan, vroegen bij de buren oÍ ,,de mensen hiernaast" niet thuis waren, maar kregen te horen dat die,,toch zeker
geêvacueerd" waren: ,,dat weet u toch wel, ze waren er toch zeker
voor op het Raadhuis en de Ortskommandantur geweest?" En als
de contróle weg \Á/as x'erd stiekum het karige broodrantsoen over

de schutting aangegeven.
Later werd het moeiliiker. Toen kwamen de ,,Àusweise" oÍ zoals
een rasechte iutter zegt: Ausbewiize. Het waren lichtgroene kaarten, die je moest halen in het huis van Klercq (wanneer leert Den
Helder dat het geen Klerko is?) op de hoek van de Gravenstraat en
het ,,Plantsoen". Terwijl je (lang) moest wachten kon ie je bezinnen op de leugens, die je binnen venste op te hangen. Maar als je
daar kwam was er toch nog wel wat moed voor nodig: Minstens
zes moÍÍen en in de hoek achter de tafel ,,neheer de Ortskommandant" met twee burgers. Die herkenden iedereen. Dat was de trouwe,
gemoedelijke bevolkingsagent: Groenemeyer, alias Herreman oÍ
Groen; die was goed, daar twiiÍelde niemand aan. Maar: ,,die andere snuiter van het Raadhuis zal wel van de N.S.B. zlir.. Hii zit
maar in zijn papieren te bladeren en te praten met die oÍficier".
Dat laatste gold mij. De kwaadsprekers hebben het later eerliik
opgebiecht. Ik was voor het baantje aangewezen door burgerneester Wessel (Burgemeester Ritmeester was toen al wegens ziin illegale werkzaamheden geanesteerd), Het bleek zijn bedoeling te ziin,
dat ik niet de moÍÍen, maar de burgers zou helpen. Ik beschou,vde
de aanwijzing als een onderscheiding en belooÍde de heer Daalder,
,die mii inlichtte, mijn best te zullen doen. Zonder assistentie van
iemand die de Helderse mensen en toestanden door en door kende,
ging het echter niet. Het viel niet mee de Ortskommandant te oveÍ42

tuigen van de noodzakelilkheid van twee ambtenaren. Eén ging nog
aan (hoewel ze hadden een eigen "Dolmetscher", maar ziin
Duits vas beter te begrijpen dan zijn ,,Nededands" ), maar voor
die tweede was geen werk, vond men. Dat klopte dan ook. Groen
heeÍt nagenoeg niets anders uitgevoerd dan tips geven aan het
oubliek over geÍingeerde werkzaamheden, die een verblilf in Den
iïelder noodzakelilk maakten. Soms q'erd ik ook nog even ingelicht:
,,Denk er aan dat ie die en die er doorsleept, hij is onmisbaar voor
let Parool," oÍ, op z'n Amsterdams: ,,Houw ie gedeist, die goser
.met die uilebril is van de club." Geen moÍ die dit groot-mokums
verstond en ik was gewaarschuwd dat ik niet te veel moest liegen.
Soms viel dat liegen wel mee, Ik genoot het vertrouwen van de
de heren. De heer Wessel had aan de Ortskommandant verteld dat
ik een ,,betrouwbaar anbtenaar" was en blijkbaar u'erd dit anders
uitgelegd dan het bedoeld was. Ik maakte na enige dagen op de
neest brutale wiize ,,nisbruik" van het vertrouwen. Ik zou bladziiden vol kunnen schrijven over de meest ongelooÍwaardige verhalen. Een oud vrouwtje, dat fluisterend en onverstaanbaar vanrÀ'ege
de zenu'*'en prevelde dat ze ,,wel eens een wasje deed", werd in
de vertaling betiteld als ,,Fiihrerin" van een wasserij. Mensen die
v{oeger eens sigaren verkocht hadden .verden plotseling ,,Zigatrengroszhàndler". De,,Kolonialwarenhàndler" verrezen als paddestoelen uit de grond, Maar o wee, als het niet klopte met de lilst die
de secretarie ingezonden had, Maar ook daar v/isten we iets op te
vinden. Voor het gedeelte dat nog niet klaar was werden uitgebreide vervalsingsconsignes aan de collega's verstrekt. Op het gedeelte dat al in het bezit van de mofÍen was volgden verbeteringsbladen, die, omdat ze van het Raadhuis kwamen, direct het volste
vertrou\À'en genoten.
Soms ging het niet, hetzii doordat de heren een slechte bui hadden, hetzij doordat de mensen nijn smoesies niet begrepen. Zo bijv.
de dames van de heer Wolthuis. Zeer gebelgd u/aren ze over ,,die
mijnheer Rietmulder, die wel eens bij u komt". Ik had ze niet kunneq
redden en orndat ik bang was dat bij hun naam ,,Evakuieren" geplaatst zou worden, zei ik ze, dat ze nog minstens twee heren er
bii moesten nemen vrilden ze kunnen blijven. 's Avonds maakte ik
de zaak samen met de heer Wolthuis il orde, een week later kwamen de dames terug met de een oÍ andere geÍingeerde verklaring.
Het ausweis vrerd nu niet geweigerd, en mijn goede naan bi; de
dames was gered,
Nog één ding moet ik van deze ,,ausweise" vertellen. De Oberleutnant tekende stapels van die dingen blanco, Ze lagen naast de
schrijÍmachine van de typiste. Het kwam niet vaak voor dat er nic.
neC
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mand ir de kamer was, maar de keren dat het gebeurde verdrx'enel
twee kleine stapelties in de zakken van Groen en van mij. Veel'
onderduikers hebben er van geproÍiteerd.
Later q'erd het me nog gemakkelijker gemaakt. De ausvreise wer'
den in die tijd op de secretarie getikt en werden ondertekend, nadat ze voorzien wareÍr van een staatie dat betrokkene moest invullen en dat voorzien moest ziin van een Duitse handtekening en
van het bekende stempeltie. Ik legde iedere dag ongeveer 20 aanvragen ter ondertekening voor. De goedgekeurde werden aÍzonderlijk gelegd en later van stempel en handtekening voorzien. Wat was
makkeliikeÍ dan er iedere dag een stuk oÍ 5 tussen te schuiven,
die de rnof nog niet gezien had. Aan het eind van het onderhoud
waren aantal en namen al lang vergeten en werd alles getekend.
Nog later kwam de grote evacuatie van September 1944. Oud
Den Helder, de Kanaalweg en onze zo typisch gebouwde H.B.S.
ïsaÍen toen al aÍgebroken. De Duitsers v/aren strenger geworden,
er kwamen nieuwe stempels, ingewikkelder ausweisformulieren en
andere handtekeningen. De nieuwe cheÍ van de ,,Ausweisstelle"
vertrouwde mii voor geen halfje. De heer Wessel was oadergedoken en Frinking (alleen de N.S.B.-ers noemden hem burgemeester) troonde op het Raadhuis. Maar intussen had de illegaliteit niet
sÍil gezeten, De bij Dr. Loesberg en zijn moedige vrouw ondergedoken slager Van Gelder was eer uitstekend stempelsnijder. Ieder
aieuw stempel werd nagemaakt. |o Loesberg kon uitstekend handtekeningen namaken boven een door vader
of zijn zoon Paul, dat
- Abbenes zorgde voor
weet ik niet
geconstrueerde lichtbak. Dick
valse blanco-kaarten, iammer daf de kleur even aÍweek van die
van de echte. Geen nood, op de secretarie zagen Geert Smits, Gerrit
Bakker en faap van de Poll kans de nodige blanco exemplaren te
gappen als ze de nieuw aangekomen stapels onder de ogen van de
N,S.B.-wethoudeÍ moesten tellen. Ook kon ie voor één man twee
kaarten tikken. Eén werd eÍ niet aígehaald. Het papier was zè
goed dat je van het uitstuÍíen weinig of niets zag en we hadden
een blanco-ausweis ter beschikking; kant en klaaÍ met handtekeningen en stempels.
Het werd steeds moeilijker, maar de onderduikers bleven in de
stad, volledig gedekt met ,,officiêle" papielen. Illegale koeriers en
verbindingsoÍÍicieren, bezorgers van Trouw en Parool, allen konden
de stad ongehinderd in- en uitgaa!.
Natuurlijk kwam er voor een en ander meer kijken dan een ausweiskaart, Persoonsbewilzen moesten worden vervalst, valse stamkaarten en bonkaarten moesten uitgereikt worden. Ausweise voor
vrijstelling van uitzending naar Duitsland leverden een bijna on.
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overkomelijk bezvraar. Maar ook daaraan qrerd steeds ha.d gewerkt.
Onder de ogen van de toen iuist gearriveerde Frinking werden
in de trouwzaál van het Raadhuis normale èn clandestiene kaarten
tegeliik uitgeÍeikt, Allerlei methodcs van ontduiking u'erden ook
hièr gevonden. We k'samen natuurliik stamkaalten te kort, maar
dank zii de maandelijkse aanvulling van onze interlocale contact'
punten, die bii de distributiekantoren in de omtrek ,,gekraakt" wa'
ien, konden de L.O. mensen iedere maand hun onderduikers verzorgen.

De persoonsbewiizen hadden hun eigen moeilijkheden. Het ging

hier vooral om het wiizigen van de iaartallen van geboorte,
zoals u weet. Aanvankeliik nog onervaren op dit punt, moest her-

haaldeliik de hulp ingeroepen worden van Jan Verhage, miin trouwste vriend uit de illegaliteit, die wonderen verrichtte met zijn schuin
doorgebroken scheermesie. Later werd het óngewenste persoons'
bewiis eenvoudig ,,verloren" en werd een nieuw afgegeven, \*'aarop
de onderduiker een oÍ twee jaar ouder of longer gemaakt was.
De voorziening van ,,Ausweise voor Duitsland" werd eenvoudig
in de war geschopt door honderden zogenaamde Z-kaatten in te
zenden met geÍingeerde namen en adressen. In één avond moesten
ze '*'orden gefypt. De kamer van |an Verhage heeft die avond
gedreund van de schriifmachines en van het gezang van de ver.
trouwde typistes, dat het geluid van de machines, terwille van
voorbilgangers moest overtreÍÍen.

De gelegenheid ontbreekt om u mee! te vertellen over de striid
van Den Helder tegen de overweldiger. Nog éên Íeit, onze grootste
dilect zichtbare overwinning kan echter niet onvermeld blijven'
Toen er volgens de ofÍiciële telling nqg 7000 mensen in Den
Helder over waren (in werkelijkheid waren het er een kleine 9000),
gaÍ de Ortskommandant bevet dat een aantal werkkrachten voor
Duitsland moesten worden geleverd. Voorlopig 500. De opdracht
werd onder de strengste geheimhouding aan de N.S.B.-bewindvoerder verstrekt, Frinking en ziin assistenten togen zelÍ aan het
werk, geen ambtenaar kv'am er aan te pas. Wethouder Buys zorgde
voor een voorlopige lijst van plm. 250 namen, die door een politiekoerier naar Schagen werd gebracht, waarheen het grootste deel van
de secretarie.ambtenaren rvas geëvacueerd. De acht in Den Helder
achtergebleven ambtenaren, noch de koerier, noch het overige deel
van de secretarie, dat in Schagen werkte, wist iets af van de inhoud
van het pak dat de politieman aan de N.S.B.-ambtenaar Simoons in
Schagen afleverde. De koerier moest in Schagen wachten. Simoons
ging zelÍ achter de schrijÍmachine zitten en draaide zelÍ stencils aÍ.
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Dat gaÍ de Flelderse ambtenaren in Schagen te denken. De eerste
kleine Íout werd Sirnoons noodlottig. Aan iedere stencil zit een
schutblad, waarop de te stencillen tekst, na een paar slagen aan de
machine, duidelijk leesbaar verschijnt. Dat schutblad werd achteloos
in de prullemand gegooid en door een goeie ambtenaar gegapt. Het
stencil bleek een oproep in te houden om op een bepaalde datum

aan de Ortskommandantur te verschijnen ten einde twee dagen ,,voor
de Wehrmacht te werken", Eet- en scheerge(ei en twee dekens meenemen, Toen wisten ze het al in Schagen. Dit werd een depoÍtatie
naar Duitsland. Dag en uur waren ingevuld, maai geen naam. En
Simoons zat zwetend van het ongewone werk in z'n eentie formu-

lieren in te vullen. Als je die in handen kon krijgen, zouden de
ramen bekend zijn. Even werd er geconÍereerd en het plan was
gemaakt. Even later kwam Simoons om een touv/tie te vragen erl
listig werd een even groot touw van dezelfde soort achtergehouden.
Toen werd de koerier aangehouden en na enige aarzeling stond hii
zijn pakje af. In de keuken van het evacuatieoord van de heer
Reinink hebben hij en Gerard BrandhoÍf zich blauw zitten pennen.
J/an alle formulieren werden de namen op een lijst overgenomen,
zo vlug als het kon, want het vertrek van de koerier was reeds aan
Frinking gemeld. Lijst en schutblad werden aÍzonderlifk verpakt, de
Íormulieren gingen in het oorspronkelijke pakje en de koerier kreeg
opdracht het ene pak bii Frinking te brengen, het andere bii mii
aÍ te leveren.
's Àvonds tegen 8 uur, tijd om binnen te bliiven, wordt het bij
mij aÍgeleverd door een zenu.wachtige koerier, die z'n andere bood.
schap al gedaan heeÍt, z'n cheÍ al heeÍt ingelicht en reeds vol zit
met onderduikplannen. Bij een zoevende carbidlamp lees ik het
schutblad en de namen, begrijp niet veel van het onsamenhangende
verhaal van de koerier, vertel hem niet onder te duiken maar als de
weerlicht enkele personen aan te zeggen dat ze om acht uur in het

ziekenhuis moeten ziin.
Het ziekenhuis fungeert

in die tijd als slaapplaats voor de heer
Rusting, chef van de O.D., en voor mij. Als ik dte avond op onze
kamer kom blijken van de uitgenodigden te zijn verschenen de heren
Langerak, verzorger van het illegale nieuwsblaadje voor Den Helder
en inspecteur Schippers, waarnemend korpschef van politie. De
laatste is al enigszins op de hoogte, de anderen u/eten nog niets.
lk leg het geval in't kort uit en stel voor gezamenlilk tot regenmaatregelen te besluiten, daar ik het alleen niet aandurÍ. Alle rnensen stuk voor stuk waarschuwen gaat niet, het zou spelen met ons
leven betekenen. Daarom worden de bekende vertro'uwde mensen
er uitgezocht, die zonder gevaar persoonlijk ingelicht kunnen worab

den. Verder zal het gerucht zeer stellig verspreid $'oÍden-met datum'
uur en veÍdere bijzonderheden er bii. Onder andere zal dit- gebeuren

in het nieuwsblaádj" lt.o de heer Langerak. (Hii ls zell ook

een

van de slachtoÍfers).
De volgende dag gaan twee ambtenaren pet trein van Schagen
,raa. Detr Helder, als ie niet beter wist zou ie zegget dat ze bii
elkaar horen. ze hebben hetzelÍde doel, maar een verschillende bedoeling. De N.S.B.-er Simoons wil de razzia bevorderen. Gerard
BrandhoÍf komt informeren naar de maatregelen die tegen haar genomen zullen worden.
Alles liikt goed te gaan, sommigen zorgen voor doktersverklaringen, anderen verdwijnen uit de stad. Maar dan komt de fatale
dag, Geen tazzia, geen verspreiding van oproepingen. We hebben
de grootste moeite om de mensen van de waarheid van het gerucht
te overtuigen. Maar we doen al ons best, oveltuigd als we zijn
dat het toch zal komen, En het komt twee dagen daarna, 's avonds
tegen acht uur, zodat men bijna niet meer weg kan om onder te
duiken, vrorden de oproepingen uitgereikt en pelsoonsbewiis en
ausweis ingenomen. Somr,igen weten toch nog te ontsnappen, velen
zijn overeenkomstig onze instructies niet thuis, anderen worden
's nachts met behulp van luchtbeschermingsmensen en politie alsnog
naar een ondercluikadres gebracht en de volgende dag melden zich
biina niet anders dan invalide mensen. Het wordt een débacle voor
de moffen. De Ortskommandant en Frinking zi;n des duivels' Nog
twee pogingen worden gewaagd. Treinreizigers nrorden in der haast
,,eíngespent", maar moeten bijna allemaal weer losgelaten worden
op veÍtoon van gewichtige werkgevers- en doktersverklaringen. Een
Íazzia op een gÍoep aardappelrooiers levert nog een klein succesie
op. 's Middags vertrekken met de trein die voor meer dan 250
mensen was gereserveerd nog geen 60 mensen Onze actie is ondanks de tegenslagen een groot succes geworden. Frinking en consorten zoeken naar de daders. Van nu af aan wordt geen van de
secretarie-ambtenaren meer vertrouwd,
Ik zou u graag nog mee! uitvoerig vertellen. Bijvoorbeeld hoe in
opdracht van de districtscommandant de later zo jammerlijk omgekomen stoottroep in Anna Paulowna werd gevorrnd. Ik stond
in die tijd doodsangsten uit als ik met Jo Krijgsman in de baby-Íord
van me1'. Dr. Werkhoven door de stad en de polder kruiste, voorzien van een ,,ofIiciële" toestemming daartoe van de Orts.kommandantur, In hetzelfde autootie rÀrerd een mof buiten de stad gebracht,
die tegen inlevering van ziin wapenen was ondergedoken. Tevoren
was hij door Dr. Loesberg zwaar verbonden; hij fungeerde nl. als
een bewusteloze zieke die geëvacueerd moest worden,
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Ik zou u kuanen vertellea van die keer dat ik bijna gearresteerd
werd vanwege een ontdekte ÍalsiÍicatie in een Ausweis, van de
twee kerea dat ik ontslagen werd wegens het niet uitvoeren van
een N.S.B.-opdracht. Als de laatste keer aiet alle hooÍdambtenaren
van de secretarie op initiatief van de heer Daalder hadden verklaard dan in dat geval eveneens ontslag te zullen nemeu, was ik
zeker in Duitsland terecht gekomen.
Het zou echter teveel worden voor dit boek. De bevrijding kwam
met haaÍ slechts ten dele vervulde verwachtingen, Alles was echter
achteÍ de rug, Het doel was bereikt; de vrijheid, ook voor Den
Helder, was bevochten. Ons past een woord van eerbiedige hulde
aari de nagedachtenis van hen die deze vrijheid met hun leven moesten bekopen.

Er was niet veel van de stad overgebleven en veel van haar
,inwoners keerden niet terug. Maar éên ding was gebleven; het gelooÍ in Den Helder, in zijn grootheid en ziin toekomst, Dit gelooÍ
dat ons sterk maakte als de zaak soms hopeloos scheen zal ook nu
de mogeliikheid opleveren voor een volledig herstel van Den Helder,
dat ik nooit vergeet.
Leiden, September 1948.

Een schoolrelsie in heÍ land der herinneringen
iloor A, Ghampagne-Yan Straaten
Boordevol met indrukken over de Reiinie l9{8 kwamen 're thuis.
zóveel vreugde geweest en haast kinderliike blijdschap: Al
die bekende gezichten y/eer te zien, de schijnbaar vergeten trekken
te herkennen. Het was eelt. zorgeloze dag, zoals we die alleen kenden
in oaze schooltijd.
Ik ben er zeker van, dat ik uit veler naam spreek, wanneer ik
allereerst mitn grote dank uitspreek aan allen, die meegeholpen
hebben deze dag tot een succes te maken.
In mijn handen houd,ik een waaier van veten, en een ieder, die in
mijn gedachten de revue passeert, steek ik een veer op de hoed.
In de eerste plaats is daar de Directeur, de heer Loen, die een
ieder met raad en daad terzijde stond.
Dan de heer en mevrouw Smith, die bergen werk verzet hebben,
en kilometers brieven schreven, ia, soms wel papieren stÍiid moesten
andeÍs ziin we weer
voeren. (- Don't creep away, Mr. Smith!
-, We want Smith!").
genoodzaakt om te roepen. ,,We u'ant Smithl
Dáár waren zoals gewoonlilk, de repetities aan huis, met de leerlingen
voor het toneelstuk. Daar was het opsnorren van de tegenwoordige
adressen der oudJeerlingen. Daar waren de eindeloze besprekingen.
Te veel om alles op te noemen.
MejuÍfrouw Niemeyer vervulde de weinig benijdenswaardige
functie van penningmeesteresse. Is het wel genoeg tot ons, reiinisten,
doorgedrongen hoe ze gekreund moet hebben bij de gedachte, hoeveel
er nog in het laatie moest komen, wilde zii ons naar behoren kunnen

Er was

ontvangen?

^.$-

Het punt van inkwartiering vormde ook een probleem door de
zeer schaarse hotelruimte. Dit werd prachtig opgelost door de gastvrije wijze, waarop leraren, ouders der leerlingen en in de buurt
wonende oud-leerlingen hun logeerkamers ter beschikking stelden
voor de moe-gedanste Reiinisten. [Dat de vier gebroeders ]anzen
(met een Z) hiewan geen gebruik hebben gemaakt, maar na het

bal, een dijkwandeling maakten, en vervolgens de eerste boot naar
Texel namen, ligt aan hun eigen smaak].
Verdienen ook die leerlingen niet een pluirn, die de wit-blauwe
strikies maakten, en in oneindig veel envelopjes deden; die de zaal
zo gezellig met vlaggen en bloemen versierden; die bii aankomst,
voo! onze koffers zorgden?
À//es liep zo op rolletjes, en het werd ons allen zo gerrakkelijk
gemaakt. Genoeg hierover. Ieder, die ooit iets organiseerde, zal
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besefÍen vrat een moeite en zorg het betekent, te maken dat alles
volgens programma verloopt.
Als in een film trekken de beelden voorbijr
De tÍeinreis, waarbil we speuren naar eveneens feestelijk er uitzlende medeteizigers, versierd met het blauvr-\ritte strikie, Hoe

Noordeliiker vre koqen, hoe meer strikies. Bliide en aarzelende

herkenningen. Bii het knooppunt Uitgeest beginnen we al samen te
groepen. Dan, in Alkmaar, als klap op de vuurpiil, de Reiinistenwagon (gevolg van een seintie van het Comité aan de Ned. Spoorw.).
Alles, wat jeugd is, oÍ zich verbeeldt nog te zijn, rept zich daar heen,
en het geiuich, waarmee iedere nieupbinnengekomene wordt ontvangen, is niet van de lucht. Àlles schudt elkaar de hand. Er wordt
geïnformeerd naar gezondheid en familie-sterkte. Foto's gaan over
en \veêr, en q/orden prompt bewonderd.

Ondertussen holderdebolderen v/e

in dit ilrukke gekwebbel

en

geroezemoes, gezellig Hollands Noordpunt tegemoet. Het over.
bekende landschap van koolvelden, sloten, gras, sloten, glijdt vaag
voorbii, maax we nerken het niet.
Voor we het weten wordt er naar koÍÍers gegrepen; we naderen
het eind van de reis, de reis, die zo lang kàn duren, maar nu omgevlogen is, Plots klinkt een hoge stern: ,,Waar is myn koffer?" Na
enig zoeken vis ik verbaasd het gezochte voorwerp op. Het bliikt
het kleinkind van een week-end-koÍfert ie te zijn. Onder grote
hilariteit verklaarde de eigenales, dat het tèch evengoed een avondjapon, schoenen, toilet- en nachtgerei bevatte.
Dan, na het nodige geknars, staat de trein stil, en zwermen we
het perron op. Dáár gaan de hekken open, en komen het Comité van
Ontvangst en de vele reeds aanwezige oud-leerlingen oos begroeten.
Er wordt hevig gewuiÍd, omhelzingen wordea gepleegd, stevige
handen geschud, beleefdheidshandjes gegeven.

Onze koÍÍers worden onder de hoede gesteld van enige Ílinke
knapen van de H.B.S.-kruiersdienst, door wie zij naar de diverse
kwartieren zullen worden gedirigeerd.
Wat een servicel
Bii het stationshek worden we ongemerkt gefilmd. Dan q,andelen
rve, voorafgegaan door een radiowagen, het stationsplei! op, en
omgeven van belangstellenden vrolijk de stad in. Pluvius is vooreerst
ons goedgunstig gestemd. En zo kronkelt de lange stoet zich via
Kerkgracht langs de verzameling deuren en vensters, die men d.e
tegenwoordige H,B.S. noemt, naar het Helden-der-Zee-plein. We
pogen de ruines te negeren. Verder gaat het, langs wijlen Kanaalweg,
onder de vrolijke tonen van de muziek naar de plek, waar eens onze
School stond.
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De heer |ongstra, díe zich, laast onze bekende Belia de Boer en
zo vele anderea, uiterst verdiensteliik maakte als lid vaa hei oudleerlingen Comité, hield hier een kernachtige redevoering. Na een
hartelijk applaus werd de stoet ontbonden, .r'aarna ieder zich kon
gaan sterken voor de komende gebeurtenissen.
Alle lof komt toe aan het Comité Jongstra uit Den Helder,
bestaande uit mej. Belia de Boer en de heren Arie Vlam en Wim v. d.
Braak, voor wie geen moeite te veel was om de Reiinie te doen
slagen.

Mej. de Boer en de heer Vlam belastten zich tevens met het
tijdrovende werk om de oud-leerlingenlilst voor het Gedenkboek II
te verzorgen,
Het was al laat in de middag, toen v/e de overvolle, rokerige
teceptie-zaal poogden bianen te komen, alwaar zich achter een
zoemende mensenzee Directeur en Leraren moesten bevinden,
Trots het oÍÍiciële karakter hing hier reeds die typische sfeer van
intimiteit, die men zo z.lden bij dergelijke gelegenheden ontmoet.
Geef iemand een bonnetje-goed-voor-een-petit-Íour in handen, en
op mysterieuze wijze. doorstroomt hem plots het gevoel van verwachting uit ziin kinderjaren.
Het aantal Reiinisten groeide steeds aan. Nieurx'e ontmoetinge!
en even zovele hartelijke begroetingen. De geserveerde thee en gebak
laven ons zichtbaar. We schuifelen verder, steeds meer naar het
doel, handen drukkend, terwijl we glimlachend tot de ontdekking
komen, dat de ,,lions" onzer bakvisiaren veel rran hun charme hebben
ingeboet. En zij, die vroeger over het hooÍd gezien werden, staan
daar opeens ten voeten uit voor ons.
Dan sta ik plotseling tegenover de heer Reeders, die ons de
geheímen der Natuur op zo onnavolgb are wíjze openbaarde, en op
de vacantie-voorleesuurties onbewust de kiem legde voor onze grote
vereling van de Pickwick-Papers.
Wanneer we eindelilk de keurig versierde leraarstafel hebben
bereikt, en onze complimenten gemaakt hebben, klinkt de stem van
Burgemeester Ritmeester door de zaal, die de jubilerende school het
beste toewenst.
En kort daarop sluit de heer Loen met een enkel woord dit gedeelte
van de Íeesteliikheden, en daarmede de receptie aÍ. Het is al laat
geworden, en rve haasten ons in de thans stromende regetl traar
huis, waar de taxi reeds klaar staat, besteld om ons naar het diner
te brengen.
Het diner, het hoogtepunt van deze dagl Niet slechts om zijn
culinaire geneugten. De stemming wordt er al dadelijk ingebracht
door de heer Buiskool, die, als President der taÍel uitverkoren, een
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korte, gsg51;gg openingsrede hield, waarirr têvens piëteitvol de oudleerlingen u'orden herdacht, die door de oorlog omkvramen.
Als vanzelÍsprekend heeft ieder zijn eigen iaaÍgeÍroten opgezocht. En zo ziltea we dan als vogels van een zelfde pluimage bijeen.
De kwinkslagen vliegen over en weer. De allerdwaaste dingen.
Broederli;k verdelen ï/e onze soepballetjes over minder bedeelde
disgenoten. An Spruit, die mede het menu samenstelde, verklaarde,
dat wij die die daakten aan haar economische beleid.
De eetzaal is ei-vol; letterliik en Íiguurlijk. In lange riien staan
de tafels naast en tegen elkaar. En we besefÍen, waarom het Comité
de echtgenoten der Reiinisten moesf weigeren. Wii weten, dat velen
dáárom niet gekomen ziin. Dit is verklaarbaar, en exg iammer. Maar
in de gegeven omstandighede!, met het ontstellend tekort aan ruimte,
kón het Comité niet anders handelen.
Ondertussen is het diner in volle gang. De kellners lopen aÍ en
aan, overal klinkt gelach, uitbundig in de hoek der veteranen. Wij,
jongeren, konden een voorbeeld nemen aan het aantal en de humor
van hun speeches. Ieder genoot er zichtbaar en hoorbaar van.
Herinneringen, met een suggestief gebaar opgeroepen en met
gejuich ontvangen, Het daverde soms. De stemming was van een
niet te beschrijven blijheid, zonder een enkele wanklank. Het was
kenurerkend voor dit hele Íeest der herinnering.
Nu ik zo peinzend op mijn vulpen kluif, overdenk ik al die ontmoetingen, zo met enkele van de alom bekende oude leraren.
Daar was tijdens onze ioyeuse entrêe de heer Van Maanen, die
ik plotseling ontdekte. ZiF yÍíendelijk gelaat was mogeliyk nog
zachter gevrorden. Wie van ons herinnert zich niet het adembenernende eerste stuk proza, vol voetangels en klemmen, dat we
van buiten moesten lereni ,,Der alte ]áger Moritz
De ver-"!van boter.
buigingen van ,,der-die-das" worden onder het aroma
balletjes tot in den treure ingestampt, om nimmer te vergeten.
'Wat maakt onze ogen zo peiÍlzend?
Niet de vervoeging van het
,,verbe être", maar wel de betekenis van ,,Le vase brisé; ,,Il est

n'y touchez pas".
De heer Van Dalfsen, dit keer zonder het noodlottig krijtje in de
slanke hand, het kriitie, waarmede op het bord uit een nachtmerrie
van lilnen die enig juiste hoek getoverd moest worden.
Ik schuif langzaam het kabinet van miin herinneringen dicht, als
een donderend applaus losbreekt. De heer Ketner gaat spreken, en
hij doet het op zijn eigen speciÍiek genoeglijke wijze,
Wii vinden het nu tijd, om één der onzen eens de beurt te geven,
en heel listig wordt de heer Buiskool ingeÍluisterd, dat de heer Piet
lanzen zo graag iets zeggen wil. Arme Piet! Een ogenblik staat hij
brisé,
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perplex, maar da! v/eet hij zich op een sublieme wiJze elt toet een
Ílux de paroles van deze opgedrongen taak te kwiiten. Harteliik
applaus!

De stemmen gonzen, het eetgerei tinkelt. Boven onze hooÍden
hangt dreigend: ,,Swiagen is verboden", De tijd is omgevlogen, en
in het tegenwoordige Casiao (voorheen R.K. Volksbond) wachten
reeds ongeduldig de acteurs van ,,De Privé-Secretaresse", om aan
al die vreemde mensen hun kunnen te tonen'
Zoals in ieder prettig verhaal staan ook hier buiten de autobussen
klaar, om de gasten naar de schouwburg te brengen. En weer komen
we in de ban van het verleden. Met vertedering kil'ken we in de
broeiend warme duisternis naar het toneel. We kennen de opwinding
en voelen de spanning, die achter de coulissen thans moet heersen.
Zii doen het uitstekend, en hebben veel succes. Deze zware avond
is voor hen voorbij. Morgen en overmorgen zullen zii spelen voor
de ouders en tegenwoordige leerlingen, wat natuurliik veel gemakke.
lijker is.
Het bal is een voortzetting van de íeestelijke stemming, en oude!wets gezellig, De leraren hebben hun eigen bekende plaatsen weer
ingenomen en gaan ons in de traditionele Polonaise voor, onder
deskundige leiding van mevrouw De Wit. Weg vallen weer de
jaren! De dansen van voorheen worden weer geprobeerd. De
Schotse Drie wordt mishandeld. Het strijkje op het toneel doet zijn
best; het wordt in de pauze afgelost door de bassist van ènze tiid,
Meerens, en de virtuoze pianiste Hanna Brizée.
Ook merken we met vreugde op, dat één onzer vriendinnen nog
dezelÍde bokkesprongen van louter plezier kan maken als vroeger,
In de dwarreling van de dans, en het tevreden uitblazen, vliegen
de uren om.

Maar ook aan dit geslaagde feest, dat reeds vier uren van de
nieuv/e dag gegrepen heeft, komt een einde. Het Comité kau met
grote tevredenheid terugzien op deze vreugdevolle dag, welke het
ons met zoveel zorg bereidde.
Tegen de avond van die nieuwe dag halen wii nog iuist de trein,
waarin vele vrolijke feestgenoten met ons de reis naar het Zuiden
terug maken. En wanneer wij de laatste huizen van Den Helder zien
verdwijnen, zingt mij 't oude versleten ÍeÍreintie door het hooÍd:
Partir, c'est mourir un peu!
Voorburg, 1948.
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Een sÍem uit Brahant
door M. de Haas
Zonder iets te kort te doen aan de waarde van de andere bijdragen, die met elkaar de inhoud van een gedenkboek van een
school vormen, meen ik te mogen constaterea, dat de naamlijsten
van leraren en leerlingen eer. zeet bijzondere attractie voÍmen.
,,Waar ís zii, wa is hij gebleven? Zotd,en ze nog leven?" zijn
vragen, die onwillekeurig opdoemen, indien men eens in eeu ver.
Ioren ogenblik stilstaat bij het verleden.
En laat ik het maar bekennen; 't is een verschijnsel, dat ieder
kent, die Abrahan heeít gezien
dat verleden herleeÍt bij de dag

meer, komt als het ware steeds dichter
bij.
'Nu ik in het gedenkbóek van 1938 de
lerarenlijst en 1903, mijn
,aar van inschrijving,. onder de loupe neem, herriizen leraren

en

medeleerlingen van toen; de een duidelijk, de ander vaag. Ik zie
ons weer op de banken van onze H.B.S.
Zo'n naamlijst is een kostbaar historisch document, ze is gedeelteliik ook een necrologie. Uiteraard geldt dit voor de leraren meer
dan voor de leerlingen, al zal dit nieuwe gedenkboek mogeliik
demonstreren hoevele iongeren het ofÍer van hun leven hebben
gebracht voor het vaderland.
Voor het vaderland. Voor het leger. Voor de marinel Elke school
heeÍt haar eigen karakter. Dat de Helderse H.B.S. zeer nauwe betrekkingen onderhoudt met leger en vloot, ligt voor de hand. De

leerlingenlijst spreekt in dit opzicht boekdelen. En als de voortekenen niet bedriegen, zal dit in een vernieuwd Den Helder niet
minder het geval ziin.
Een vernieuwd Den Helder met een nieuw gebouw voor het
Middelbaar Onderwijs. Me dunkt, zo kunnen we in 1948 onze
gelukwensen het best concretiseren.
De oude H.B.S. is niet meer. Ze heeÍt met de Kanaalweg, mei
mijn ouderlijk huis, het lot van de vernieling moeten delen,
Brede beschouwingen hebben hier geen zin. Hier past slechts een
kort memoreren van de Íeiten, dit memoreren zij eea dankbaar herdenken van allen, die ons daar hebben geleid en die daar ons lieÍ
en leed hebben gedeeld.
Dit koÍte artikel, geschreven in het hartje van Brabant, in de
grootste wolindustriestad van ons land, ver van ,,Den Helder, dat
ik nooit vergeet," moge een plaatsje vinden in het gouden gedenkboek van onze oude H.B.S. als een oprechte uiting van hártelijke
dank voor het vele goede, dat leraren en leerlingen hebben meegegeven aan iemand, die nu zelf geroepen is zich te wijden aan het
heil van jonge mensen.
Tilburg,22 Àug. 1948.
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0verpeinzingen
door A. G. Iloem
Alweer bijna vijÍtig iaar!
VllÍtig laar sedert de H.B.S.'ers Zaatman, Riesselrran, Meyer,
Robertson en Weber in het oude Tivoli, aan de Loodsgracht, het
schone lied van de Noordpool kweelden.
,,aan de Noordpool is het beter dan hier", zongen zii, €n lieten
volgen: ,,men heeÍt daar nog plezier".
ÀlsoÍ er in Den Helder geen plezier zoude zijn!
Maar dat kon men dáár ook hebben, hoor!
Terwijl ik dit op de machine tik is het de eerste rreek van fuli,
de kermismaand in Den Helder. En onwillekeurig gaan de gedachten dus terug naar de rii kramen en tenten langs Kanaalweg
en op Haven- en Westplein.
'Wie herinnert zich niet die goede oude tild?
Alleen al het opbouwen van de kramen en spullen was een feest,
een zeldzaam gezellige bezienswaardigheid. En zelÍs reeds als de
eerste kermisschuiten door het kanaal voeren en hun ligplaats innamen, ging er een golf van enthousiasme door de jeugdige beworreÍs van de ]utterstad,
Op het Molenplein, dicht bij de plaats waar eens onze H.B.S.
stond, sloegen de beignet- en waÍelkraam van Porton en de schiettent van de dames BoneÍang, muurvast ieder jaar, hun spullen op.
Wie zal dat vergeten? Schieten, heren?
En op het Havenplein de stoomcaroussel van |anvier en de
Hippodrome. Reeds bii de opbouw een verzamelplaats van ieugdige
H.B.S.'ers en een oorzaak van vaak te laat komen op school.
Want Massa had al lang gebeld en de voordeur was dicht!
En denkt u eens aan de meeting van H.B.S.'ers in de koekhakkraam van Piet Mul, nabij de Kolensteeg! Op het laatste nippertie
stoven lvij vandaar naar school, gristen de boekentas van de stoep
en vielen buiten adem in de klas in de bank. En een boÍ als er dan
het eerste uur gymnastiek was, want dan kon er wel een minuut oÍ
wat af. Hoewel de heer Francken óók niet dol was op laatkomers,
Zó lang geleden.., . en toch nog zo vers in ons geheugen, alsof
riij het verleden week beleefden!
famrner is het, dat je in die H,B.S.-iaren niet beseÍt welk een
prachttijd ,e beleeÍt en welk een betrekkeliik onbezorgde tiid het
dan is. Maar toen rnopperde le op de school (en ook wel eens op de
leraren!) en vedangde ie daarvan eindelijk eens bevrijd te ziin.
Je wilde altild maar ouder ziin om, na het eindexamen, school en
woonplaats vaarwel te kunnen zeggen, niet wetende dat dán eerst
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de moeiliikheden zouden komen en de goede tijd voorbii ton zijn.
Ia, en toen wij ei af waren? Toen wij Den Helder hadden ver,
latea? Den Helder dat ie waarliik nooit vergeet , . . ?
En dat, hoe gehavend het nu ook is en hoe weinig aantrekkeliik
voor'hen die het nooit goed hebben gekend, altild blilft ons goede
oude Heldertie. |a, toen verlangden wii er naar terug.
Voor wie, zoals ik, er geboren is en er ziin jeugd heeft doorgebracht, blijÍt de noordelijke punt van Noordholland altiid tÍekken.
En dáárom is het zo goed dat er van tijd tot tiid een reiinie is!
Hoe weinig men er moge terugvinden, de oude bekoring blijft, en
het doet goed de mensen van toen weer te spreken, de verhalen
van vtoeger weer te kunnen ophalen.
. Door zo'n reiinie, en het voorbereidende werk, wordt het contact
weer levendiger en er zullen vreinigen zijn die geen interesse hebben voor de jaren van hun jeugd en de mensen, die daarin een rol
spelen, Dan komen de oude tijden \Á'eer voor de geest en is het
,,Weet ie nog" niet van de lucht.
Helaas zullen er vele hiaten zíin, veel ledige plaatsen, zowel van
leraren als van medescholieren.
Velen zijn heengegaan.
Van de mij bekende leraren zijn er nog slechts enkelen in leven,
van de leerlingen zullen er, helaas, ook verscheidenen ontbreken.
Maar ook veel zal er nog zijn te vragen.
fa, weet ie nog? Toen op het Galgeveld? Toen de H.B,S, tegen
Brinio uit Hoorn voetbalde? Toen de Bruine, als middenvoor, het
leer door het doel goochelde?
En de oeÍenpartijen op het grasveld bii de Windwiizer, waarbii
de bal permanent óf in de sloot aan de landzijde beneden èí in de

in serie moest aanhoren dat
of ,,auf einem Baum ein Johiko sasz"!
Hoe is het ooÈ -""t, fansen, Pietersen, Klaassen, zei de heer
Bouman, als hil wel zag, dat ie er geen laars van kende, zodat ie
qeen tiid had om zelfs je mond open te doen.
" E á" Natuurkundells, waarbii lachen levensgevaarliik was!
Te veel herinaeringen om op te sommen!

Herinner je je de geslaagde voordracht van Willem Elte en Hummelinck, als Chinezen op een H.B.S.-uitvoering? (Tekst van Meyer
Polak, muziek uit de Geisha).
'Weet
ie nog dat wij 's avonds tegen een eivormige voetbal trapten op het landie naast de Houten school met Dikke Rieselman, die
zo geweldig kon shotten?
En onze praestatiën op cricketgebied toen diezelfde ,,Dikke" aan
het batten vras en de bal in de mond van een toekijkende marinier
sloeg, zodat al zijn tanden meevlogen?
O, dat u'aren goede jaren!
En wat de lessen betreÍt: Wie weet niet meer het ,,Ezeltles en
Sto^m-merikies" van de Franse leraar, la Fontaine Verwey?
Of lret ,,ik zal je een 1 geven" van de heer Baints, rret de gevolgen van dien?

steeg, met ziln haringtrekkers en mensenredders?

zee dobberde?
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Àls

deze letaar voor de vierde maal

,,der Lenz war angekommen"

Een uitstekend materiaal voor de reiinie 19481
Den Helder, dat ie nooit vergeet ' . . , met zíiÍr maÍine en mariniers'
Met de marinekapel, aangevuurd door kapelureester Koning met
de snorren!
Hoe eindeloos vele malen hebben wii de troep weggebracht,
's morgens, en opgehaald Donderdagmiddags, en genoten van de
standies, die de heer Koning uitdeelde aan de muzikanten, die te

laat kv'amen en onderweg eerst aansloten.
En hoe precies moesten wii uit(ekenen om zo lang mogeliik mede
te kunnen marcheren en toch niet te laat voor Massa te staan.
Den Helder met ziin stlaattypen als Harkes en Hete Nagel, het
echtpaar Sjoukes en Zwarte Kardoesl
Met zijn dronken mariniers, aan vrier vechtlust en drankmisbruik
brave Helderse politie-agenten ten oÍÍer vielen.
Wie denkt er niet meer met weemoed aan de uitstekende danslessen van het geslacht Polak, in Musis, en in het nu ook vernielde
Casino?

Aan het voor de meisjes zo zalíge Assaut der adelborsten en de
aÍternoon-Íuiven van de Sportvereniging?
Aan het Zondagsmiddags-schieten in het Centrum en de gymnastiekavonden in het Nutsgebouw, hoek Rozenstraat?
Wie kan de Oude Helder vergeten met zijn Kromme Elleboog'

Is er iemand, die niet meer weet hoe wij Ílaneerden in het Vrii
kwartier langs Kanaalweg en Kruisweg? En genoten van geschillen in de Steigersteeg, waar Neeltje Kraan de scepter zwaaide? En
soms dansten op de lieÍlijke tonen van het orgel van WolÍ, aan
welk orgel je soms ook eens mocht draaien?
Weet u ook nog de sigarenwinkel van Schoen, naast het snoepwinkeltie op het Molenplein, waar ie voor een dubbeltle enorme
priizen kon winnen bij aankoop van een doosie ,,Ogdens" met
een zwart plaatie, doch meestal slechts een doosje lucifers als prijs
bemachtigde?

En 's winters, in de Kerstvacantie op het Helderse kanaal, als de
trekschuit oÍ de boot van Zur Muhlen het ifs stuk had gevaren, en
wii over de schollen zwierden.
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wie herinnÊrt

neeÍ de lieÍliike geuÍen

En
zich niet
van dat kanaal!
'Wilt
u een zomeis beeld? Stapt u dan op de Kruisweg io oaze
stoomtÍam naar Huisduiiren en stoort u zich er niet aan dat men
dit miniatuur-vehikel, van de heer Pot uit Alkmaar, ,,de bokkewagen" noemde. Zet u comÍortabel in een oude strandstoel aan het
strand, onder het badhuis, en geniet van de zee en de zandbank
Onrust.
PreÍereert u een wandeling door de duinen oÍ hebt u moed genoeg
on de vuurtoren te bestifgen? Overal zult u herinneringen vinden
en met blijdschap denken aan de goede dagen van weleer.
GaÍ uw Moeder u als kind ook drie cent mede om eea glas melk
te kopen in dat caÍétie nabij de boerderij van Terra en versnoepte u

die centies dan ook liever in het winkeltie bij het oude kerkje?
Later zat u natuurliik deftig in het badhuis en probeerde ook of
hêt groene laken bestand was tegen uw manipulaties met de biljartqueue.

wij ons voelen! En tóch dachten wif: als wij naar
eerst de school en Den Helder vaarwel kunaen zeggen!
Maar Den Helder en de H.B.S. r aren the best gearc of out Life
en dat besef Je pas later.
Moge de reiinie, ter gelegenheid van het viiÍtígiarig bestaar vatr
onze school, dit weer bevestigen!
Ja, toen gingen

Hilversum,

|uli

1948.

^C-

Bii

goslichr

iloor Wim Labout
Wàt, d.at mij aan deze mensen bindt?
dan d.at utij allen zijn geheven
Niets
Ap de- toppen van één golÍ ean tN;
Dat uij brekeí in dezelfde rcven.
Waac het strand des doods onze aandritt splijt.

l. C- Bloem.
Soms als ik op een lichte voorjaaÍsmiddag naar mijn werk ga, daa
is het mij oÍ de tijd heeft stilgestaan, oÍ eÍ geen méér dan 30 laren
liggen tussen foen en nu, Dan is het oÍ steurmingen van lang geleden
mii weer doorzinderen, dan ben ik weer een ogenblik diezelÍde die
eeunaal trok langs straten en pleinen van een verÍe stad. Dan
worden huizen, Helderse huizen, bomen, Helderse bomen, de lucht
een Helderse lucht.

Waar heb ik dat meer gezien, diezelÍde lichtval, diezelfde spiegeling in het water?
Een kinderstem kliakt, een bal veert op, eeo iongen trapt tegen
een lege bus.
'Was
het eenmaal niet net zo?

.

En het is alles weer zo als vroeger, als in die lang voorbile tilden
in die verre stad. Terug ben ik in het begin van deze eeuw, waarin
Top NaeÍf haar schoolidyllen schreeÍ, waarin Letje groot werd. De
tijd van gaslicht en rood triip, van piano's, die zonder een gipsen
,,Faust und Gretchen" toch eigenliik geen echte piano's waren! De
tiid van stiive omgangsvormen en stiive kleding, van vaders met
manchetten en moeders met hoge halzea, val broers met hoge
boorden en zusteÍs met knoopschoenen! Een tild, die de zegen kende
van in biina honderd laar geen oorlog aan de grenzen te hebben
zien verschijuen, al gaven de gebeurtenissen itr Atieh dan ook een
lichte schok en al lagen Kortenaer, Evertsen oÍ Piet Hein in altijd
grauwe dreiging op de rusteloze rede van Nieuwediep.
Nog liep in de bocht van de Kerkgracht langs hoge huizea de
lantaarnopsteker, die mÊt een zwaai van zijn haak de vlam opwekte,
die zou gaan wapperen oÍ knorren op zacht ruitengetinkel van zilte
avondwind.

Nog dansten wij onze statige walsen, onder leiding van nog
statiger balletmeesters en baadde ook Casino in gaslicht, dat weerkaatste op de gulden lilst van een grote spiegel en schaduwen op de
zijwand wierp van palmen en balletiesÍranje.
Maar de tijd kwam, dat bij De Boer in de Koningstraat, de grote
kaart van Belgiè en Noord-Frankrilk hing. En wie daar passeerde
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bleef staan om de stand van de vlaggetjes te controleÍen. Een bakker,
een kruidenier, een korporaal van de marine, een H.B.S.-er.
De eerste wereldoorlog ging orrq Europa. Schaarste .was er aan
levensmiddelen, schaarste aan brandstof en het licht dooÍde vroeg in

de stlaten van Den Helder, Thans ligt de tweede wereldooilog
achter ons. En wat men in de jaren van'14-'18 vreesde, is daarin
rÁ'eÍkeliikheid geworden en harder dan men ooit had durven denken.
En nu zullen we niet tÍeuren om de vele eentoaige huizenrijen die

verloren gingen, maar rvel om de mensen, die het 1even lieten, om
menig karakteristiek plekie in de Oude Helder, het Dilkje, het oude
Raadhuis, de Westerkerk.
De Kanaalweg is verdwenen, de Kanaalweg, die niet mooi was.
Maar nu we wandelen langs de kale boorden van het kanaal, langs
deze leegte, gevoelen we des te sterker, hoezeer dit beeld van Kanaalvr/eg en Kruisweg voor ons de drager was van vele dierbare herinneringen,

Op de thans kale vlakte langs de Helderse Zeediik, zie ik in

gedachten ons H.B.S.-front van weleer herrijzen met de bocht van
. het kanaal en de plek waar eens de oude molen stond op de achtergrond. Altiid als ik het gedenkboek van 1938 opensla moet ik dat
,,Moment musical" van f. C. M, Kruisinga, nog eens herlezen over
de verweerde iepen, de molen en het liedje van die orgelman!
Daar liepen wij tijdens de jaren van de eerste wereldoorlog met
onze boekenvracht heen en weer, van de klok van Vogelpoel tot aan
het politiebureau, totdal Zuideyland aan de bel trok.
Daar passeerden ook de leraren, Íietsend of lopend.
, In ,,Pieter Bas" geeft Godfried Bomans een beschrijving van de
Latijnse school van Rector Boddens. De eerste de beste vreemdeling,
die het gebouw zag en niets van de bestemming aÍwist, zou de hoeà
aÍnemen en zeggen: ,,Dit moet de Latijnse school zijn".
,,Miin God wat een bel!"
,,Miin hemel, wat een wachtkamer!"
Nu bltlve de humor hier verre!
Ik ben geen humorist en nog rninder een Bomans. Maar als ik
terugdenk aan de groene deuren met ijzeren loÍwerk van het gebouw
aan de Kruisweg in het tweede decennium van deze eeuw, dan
overdrijf ik niet veel, indien ik, zoals deze schrijver, uitroep!,,Mijn
hemel, welk een school, mijn hemel, welk een directeur, welk een
leraren en leraressen!"
Ik zie neneer van DalÍsen het stÍaatie tegenover de Mosterdbrug
in gaan met zijn city-bag vol van onze schriften. Dit was bepaald
de korste weg naar zijn woning in de Stationsstraat.
M4nheer Francken! Onze leraar in Staatsinrichting, Staatshuis60

houdkunde en Boekhouden. Wat een erÍrst, wat eêrr toewijdiÍrg!
Ik herinner mij nog dat, het was meea ik in het naiaar van 1918,
Den Helder werd opgeschrikt door een brand in de pyrotechnische
werkplaats aan de overzijde van de Buitenhaven. W'e zaten in een
lokaal aan de Zuidkant boven, vanwaar je over de matglazen horren
het in Zuidelijke richting aÍbuigende Helderse kanaal tot voorbij de
WerÍbrug kon aÍzien.
We hadden boekhouden. Om 12,35 hoorden we pas wat et aan de
hand geweest was. Den Helder was aan een groot gevaar ontsnapt!
We hadden van niets gev/eten. Ik gelooÍ trouwens, dat meneef
Francken rustig met de les ware doorgegaan, ook al was het
dreigende onheil hem bekend geweestl
Welk een aparte sÍeer had het tekenlokaal met ziin bovenlicht op
het Noorden, waar de heer De Haan zijn platen ophing oÍ zijn
modellen plaatste. Wandelend tussen de bordenrijen door besprak
hij met ons van alles. En hoezeer leeÍde hij mee met alles v/at in die
dagen in Den Helder, maar ook daarbuiten voorviel,
MejuÍfrouw Ranneít (thans mevlouw N, Boelen-RanneÍt) bracht
ons de liefde voor de literatuur blii, We lazen HooÍt:
Sal nimmermeet gebeuren Mij dan nae deze stondt
De vriendschap uan u oogen, De wellust uan u mondt?
Het is maar één moment uit de talloos vele, die mii bijgebleven zi.in.
Nog ligt mii in het geheugen de toon, waarop zii voollas. Van haar
krachtige persoonlilkheid ging bezieling uit. En al stonden onze
jeugdige gemoederen nog niet open voor alle schoonheden, die ons
werden voorgelegd, we zagen met {espect op naar de dichters uit de
l7e eeuw, ryier portretten in Leopold prijkten. En ze kregen geen
pijp in de mond en ook geen bril op! Iets waar Kamerlingh-Onnes en
Joule bepaald jaloers op konden zijn!
En wie van de vierdeklassers uit het jaar 1916 ligt nog gelijk mij
in het geheugen:
,,Poète, ptends ton luth et me donne un baiser;
La fleur de l'églantiet sent ses bourgeon! éclore".
We lazen het op de Franse les bij mejuÍÍrouw B. ]. Niemeyer.
En nog vaak als ik dool door de herfstige bossen van miin tegenwoordige woonstreek schieten mii de verzen van Lamartine te
binnen:
Salut, bois coutonnés d'un reste de uerdure!
Feuíllages jaunissants sur les gazons épars!
Convient' à ma douleur, et plaít à mes tegards.
Salut, derniets beaux jouts! le deuil de la nature.
Dit voorjaar las ik het oveÍliidensbericht van onze vroegere leraar
|, van Hinte, die geruime tijd aan de Rijks-H.B.S. te Den Helder
6I
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verbondeo was en valdaar naar eerr school t9 Àutsterdam giug, waar
hij op 60-jarige leeftiid stierÍ.
Velen, die dit lezen, zullen zich zijn lange gestalte herinneÍetr,
staande tussen de banken en pogeade ons, rakkers vat 16 en 17 jaar,
te interesseren voor de Vaderlandse en Algemeue geschiedenis.
Ik heb nog foto's, die gehrigen van onze excursies naar de duinen,
onder leiding van de heer Reeders.
Ook nog een van het eerste bestuur van H,B.S.V., genomen in de
serre bii de Íamilie Redeke, Ik zie daarop:
Lies Redeke, Fok Oosterhout (overleden), Sieny Spruit, Theo
Deelder en miin pelsoontie.
Deze nieurse vereniging werd in het naiaar van l9l8 opgericht in
de gymnastiekzaal in tegenv/ooÍdigheid val directeur en leraren
en verving de bestaande met de initialen S.H.B,S.
Wat eel gewichtige tijd volgde daarop!
Ik denk aan onze samenkomsten onder presidium van Lies in een
der vertrekken van het Zoólogisch Station, waaÍ serieus aan Statuten
en Reglement werd gewerkt.
Later: een algemene vergadering in de ontbiitzaal van Bellevue,
waar de leden dat alles moesten aanhoren en . . . slikken!
In't voorjaar van'19 de eerste uitvoedng met ,,Buiten Werken"
van Nolst-Trénité, ingestudeerd onder leiding van mei. RanneÍt.
En zo zou ik nog wel een poosie door kunnen gaan met het ophalen
van vele, vele herinneringen. Waar zijn Dop Doornberg gebleven en
|an Haaijen, met wie ik 's Zondagsmiddags laags de lijn stond als

S.H.B.S. tegen H,F.C. speelde.
Deze regels hebben geen andere bedoeling dan het verleden nog
eens te doen herleven, geen andere dan uiting te geven aan het
gevoel van verbondenheid met de makkers van weleer,
En al is het dan niet ,,het krachtigste ciment, dat harten bind, als
muuren breecken", het is dan toch een krachtig ,,ciment" van zeer
speciale aard, waardoor ik mij tot hen verbonden gevoel: het ge.
zamenlilk doorleefd hebben van een ieugdperiode in een ,,Den
Helder, dat ik nooit vergeet".
Wi; maken ons op om een iubileum te gaan vieren, het 5O-jarig
bestaan van een school, die een belangrijk aandeel had in onze
vorming voor het leven. Moge ik op de aanstaande reiinie vele
vrienden van vÍoeger terug vinden en moge de Helderse H.B.S.
herriizen, schoner en krachtiger dan voorheen, dit is de hartewens
van haar oudlee(ling
w. Labout.
Almelo, Voorjaar 1948,
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Heldefs oude

H.B.S.
door G. T. Campagne
'Waar 't Hollands land aan alle ziiden
De golven van de zee ontmoet;
Waar, slechts door het Marsdiep gescheiden,
Den Helder Tessels stranden groet,
Daar stond, nog vóór een iaar oÍ zes,
Ons aller oude H.B.S.

'Waar achterom de huisies scholen
Onder de glooiing van de Diik,
Waar ruimte was om rond te dolen , . .
De zee zó binnen ons bereik...
Dáár leerden wij zo menig les
In Helder's oude H,B.S.

Waar Kanaalweg, Kruisweg, Westst(aat

En't

lagen,

Bureau van Politie stond;
En waar in die voorbije dagen
Zich menig lieve plek bevond,
Was ook het blauwstenen bordes
Van Helder's oude H.B.S.

Die plek is vol herinneringen.
't 'Was onze ieugd, die daar verging . . .
En 'k voel geluk, als ik die dingen
Bij deze reiinie bezing . . ,
Bii 't viiftigiarig feestcongres
Van onze oude H.B.S.
Maar horden uit 't Oosten kwamen,
Met woest geweld en ruwe hand,
Die in hun barbarisme namen
Het beste van ons dierbaar land.
Zij zelteí óók hun Nazi-mes
In Helder's oude H.B.S.

Nu strekt zich op die dierb're

I

I

l
l

l

gronden

Een kale, lege vlakte uit...
'Wat schrijnt weer de bezettingswonde
Als 'k goed beseÍ wat dit beduidt;
Het somber lot bif dit proces
Van onze oude H.B.S.
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Floch, er wordt een klank vernonen
Vau opbouw, van herrijzenis.

.

Daar kàn, daar moet het oole uan komen.
Ik meen, dat reeds de daad er is:
De Reiinisten in de bres
Voor Helder's nieuwe H,B.S,

Ik zie ons àllen weer te

-

-..

zamen'

Naar Holland's Noordpunt gaan wij heen.
Van wèlk aarddeel wij ook kwamen
Voor't leggen van de eeÍste steen. Dàn zal 't uit zun met 't recès
Van Helder's oude H.B.S.

Voo.burg, September 1948.

Eerbied en mls
iloor D. Th. Houben
Een zekere schroom vervult mii, nu ik me neerzet om iets over
onze H.B.S. te schrijven, een zekere vrees, dat deze pennevrucht
misschien wel aardig, maar toch eigenliik Íiet de noeite waard
gevonden zal worden,
Want, al heb ie veertig lange jaren met allerlei firma's, werven
en rederijen in binnen- en buitenland gecorrespondeerd en zaken
gedaan en je meuing in allerlei toonaarden te kennen gegeven, het
overkomt ie als niet-letteÍkundige toch niet alle dagen, dat je gedachten onder de aandacht van zeer velen zullen komen. Maar
dan herinner ik mij de lessen van onze onvergetelijke Dr. Detuvers
die ons zo heerliik allerlei vrije opstellen liet maken en ons altijd daartoe aanmoedigde. En dan denk ik daarbij aan de 10, die ik eens van
hem kreeg vooÍ miin opstel over onze vacantie-voetreis, die ik met
Àrie Metzelaar en Loo Kamp maakte en zijn opmerking: ,,ga zo
door, jongea, daat zit wat in". Helaas, dat ,,doorgaan" is niet
doorgegaan, het leven heeft me een andere kant uitgestuurd, die,
ik moet zeggen, me gelukkig niet minder voldoening heeÍt geschonken.

En zo kom ik vanzelf aan het eerste gedeelte van mijn opschrift;
in de eerste plaats voor hen, die ons onderwezen,
voor de grote kennis, dJe zii bezatet en voor de volharding en
bezieling, u'aarmede zij trachtten die kennis in ons oveÍ te pompen.
Àch, dat voel je als iongen op de H.B.S. toch niet zo, dat dringt
toch bijna niet tot ie door, die schat van wetenswaardigheden, die
onze leraren bezitten, al ben je nog zo van ie zelf overtuigd en al
droegen wij i! die iaren als l9-iarige jongeling lange broeken en
bolhoeden. fa, één keer toch wel, toen we, drie grote, lange knullen,
in het vrije kvaÍtier door Sjoukes op de Dllk voor leraren werden aangezien en ons het eerbiedig verzoek werd gedaan, te willen
zorgen, dat die kleine jongens het hem niet zo lastig wilden maken.
Toen waren v/e op eens verwaaad; ,,Zeg, was die even Íiin, werden
we voor leraren aangezien." Toen drong het toch tot ons dooi, dat
.die mensen op zo'n veel hoger niveau als wij stonden.
Maar als de maatschappij ie opeist en ie uitnodigt je plaats in
haar rijen in te nemen en als ,,de vriend met ijzeren vuist en koel
gebiedend oog" je wenkt en van ie vordert je werk met iiver en
zo goed en zo nauwkeurig mogeliik te doen, kiik, dan heb je toch
dikwijls diezelíde dingen nodig, die de H.B,S. ie geleerd heeÍt en
ga ie zo langzamerhand beseÍfen, wat dat allemaal zeggen wil en
-wat een kranen die mensen ziin geweest, die dat alles voor
ie uit€erbied. Eerbied
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gekiend hebben. Want daa ziin wij toch eigealijk allen maar een
min oÍ meer miserabel stelletje stakkers, tegenovs! die G(oten, die
hun weteaschap niet vaIr anderen geleerd hebben, doch wier roeping het was dat alles zelf te ontdekken en te verklaren. Laten
we eerlijk zijn, wie durÍt met de hand op het hart te verklaren,
dat hij zelÍ het theorema van Pythagoras zou gevonden hebben oÍ
de wet van Buys-Ballot oÍ het radium ontdekt zou hebben. O ja,
dat wordt ons allemaal geleerd en met veel rnoeite, aÍhankeliik van
de dikte van ie huid, aan het verstand gebracht en dat vind je
dan prachtig en je aanvaardt alles, alsof het zo maar varzelÍ
spreekt, Maar pas veel later beseÍ ie, wat een reuzen die mensen
waren, die dat bedacht en zo steekhoudend verklaard en bewezen
hebben.

Zi,et, d,an bekruipt je iets als een eerbiedige huivering voor het
grote, dat in die mensen zat en dat er uit moest, dat ze niet in
zich konden houden, maar zich geroepen voelden aan de mensheid

te

openbaren.

Eigenlijk is zo'n H.B,S. oÍ Gymnasium en elke verdere onderwijs,
inrichting toch een pracht van een schatkamer, waar de schatien
zo m. aaÍ voor het grijpen liggen. Geen diamanten oÍ robijnen, als
in de pompeuze paleizen der vorsten van India, rnaar p".cÉ;u*elen
yan l1-gnnr'.s en wetenschap, ons in zo ruime mate aangeboden door
het rijke leven en ontdekt door hen, die geroepen i,aren de ge,
heimen dr,r Natuur te doorvorsen en aan Èet dáglicht te Lr"rrg"r.
Het is als een ruim voorziene bibliotheek, waarii men .l".t t" b".
!9{t tg Sninen en als een openbaring gaat alles ,oo. op"r,.
Vol ee16i"6 ho-or je de stemmen der wt,jigàen .r, g"l""rà"rr',lLIoi"t"rt
hp verklaringen en bewondert hui doorzett'ingslr".-og"r,
ïir
vornardrng om ten koste van zo talloze opoÍÍeringen, tot zelfs "o
het
offer van hun leven toe, datgene wat in hen ,it, n u, buiten te
dragen en te verkonden.
Bij die eerbied voegt zich dan een gerroel van trots, dat hebt
mogen behoren tot hen, die mede aan die welvoorziene dis ie
Lebben
mogen aanzitten en beladen mei. zij het dan slechts een klein kv,rantum dezer wiisheden, de maatschappij hebt mogen jnqaan. Trots
-áiá
on. ond"i*"r"rr" en geleerd
9o]r- op onze H.B.S. en de leraren,
&ebben en trots op de vele dingen, die zij ons.""g"g;r,"o lr"tb"r,
ner,leven in en waar je, wanneer je ouder bent geworden, uog
zo
vaak een nuttig gebruik van maakt en die daÁ meestal pas- de
vruchten dragen. die in ie ionge iaren nog slechts te rijpen hingen,
IJn op gevaar af voor chauvinist te worden uitgémaakt, wil ik
-hier.nog
w_el verklappen, dat ik in mijn hart oot t Ët.-["rr-op
oor"
Helderse H.B.S.-ers zelf. Waar ter wereld
L""t, o"".uf t""l
i"

ie Helderse iongens aan. Als marine-officier oÍ gezagvoerder der
handelsschepen bevaren zii de rrereldzeeên tot in de veÍste uithoeken. In de rimboe's van Indonesië treÍ ie ze aan als bestuursambtenaar of planter en hoevele doktoren, ingenieurs enz. heeft oÍrze
H.B.S. niet afgeleverd. Loop het gedenkboekie van 1938 maaÍ eens

i"

door en je staat er van versteld, waar zich die vroeger zo luidruchtige bende jongens, die vóór de schooluren de Kanaalweg on.
veilig maakten, toen bevonden en in welke functies.
Het is mogeliik, dat men dit van elke H.B.S. of Gymnasium in
elke willekzurige stad kan zeggeí, maaÍ ik ben er trots op een
Helderse H.B.S..er le ziill. ea ik hoop en geloof, dat onze R.H.B.S.
in de toekomst nog menige zoon der duinen en stÍanden de
weÍeld in zal mogen zenden, beladen met de onontbeerlijke kennis
en bereid om zijn land en ziin gebooÍteplaats, hetzii dichtbij oÍ
veÍaÍ, de eer aan te doen, die beide zo volop toekomt.
Àmsterdam, Juli 1948.
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Het verleden
door Y. Jongstra
De ouderen onder ons zullen mij 't best begrijpen als ik zeg, dat
wii in ons leven eens een tiidstip bereiken, v/aarna v/ij steeds vaker
naaÍ het verleden teruggriipen, en dan gaarne aan onze ieugdjareu
terugdenken, vooral indien deze zich hebben gekenmerkt door bepaalde genoegens, een zekere onbezorgdheid. En ik geloof, dat in
Let algemeen de iaren op de R.H.B.S. in Den Helder doorgebracht,
voor velen wel tot de genoegelijkste van hun leven behoren. Misschien zullen de huidige leerlingen dit niet direct kunnen oÍ willen
beamen, maar ik ben ervan overtuigd, dat ook voor áen eens het
ogenblik zal komen, dat zii mijn mening zullen delen.
Het is met dit verleden overigens eigenaardig gesteld, want indien het waar is, dat men eerst op latere leeÍtiid tot de erkenaing,
en zo men wil, de waardering van het verleden komt, dan zou het
qrel eens een teken van aftakeling kunnen ziin.
Vele dichters, schrijvers en denkers hebben zich met het verleden
bezig gehouden, zij zijr, daarbii tot bepaalde uitspraken gekomen,
u'aarvan ik er enkele wil aanhalen om aan te tonen, dat, hoewel
er niet direct eenstemmigheid in hun oordeel over het verleden
bestaat, hieruit toch de belangrijke plaats, welke het verleden inneemt, spreekt:

l.

Het verleden is een lijk aan boord van ons levensschip.

2. In het verleden ligt het patroon van ons leven,
3. Wie aan zichzelf denkt, kan geen toekomst zien . . . alleen ver.
leden.

Í. Wie

het heden wil begrijpen, moet het verleden kennen.
verleden, in het nu wat worden zal.
dus de een als ballast beschouwt, is vooÍ de ander voorwaarde voor het begrijpen van heden en toekomst. Misschien zijn
al deze uitspraken juist, en ziin ze zo te begrijpen, dat geval voor
geval moet worden beoordeeld, wil men tot de iuiste waardering
komen, oÍ dat er in ieders leven perioden zijn te bespeuren, waaÍin
dan de ene, een volgende keer de andere uitspraak waar kan zijn.
W; ouden van dagen, de ,,ouwe taaien" onder ons, kennen het
verleden en hebben een verleden, waarmee ik niet bedoel te zegge\,
dat er onder ons ,,oud-leerlingen met een verleden" zi;n! BJjrl;p
gU goed, ik wil slechts doen uitkomen, dat wij een zodaniqe lee-Ítiià
hebben bereikt,_dat wii, terugblikkend op onze ieugdtijd, Ëen eigen
verleden zien als deel van en dus nauw verbonden met Het Verleden van onze samenleving. Ik zal hierover niet verder uitweiden.
Liever wil ik het woord richten tot hen
en dat zijn dan in hooÍd-

5. In het heden ligt 't
'Wat

-

die bezig
zaak de tegenwoordige leerlingen va! onzê R.H.B'S.
zii! aan de bouw van datgene, dat voor hen thans íog -in het hedel
liqt, doch dat in een verdere toekomst tot het verleden zal behoÍen'
,,Weer zo'n oudeding, die meent ons de les te mogen lezen en
een zedepreek tot ons wil richten", zeggen de jongen vermoedeliik.
.Stel u gerust, dit ligt volstrekt niet in miin bedoeling. Uit leeftiid,
welke ook, spruit geen recht voort tot het zeggen van bepaalde
diagen. Ik heb er geen behoefte aan om lessen uit te delen, en
pÍeken liggen mii niet. Bovendien zou het vtel eens kunnen zijn,
dat ik eerder de les oí de preek nodig zou hebben dan gif! Ik denk
in dit verband aan deze uitspraak van La Rochefoucauldr
,,De ouden houden ervan goede raad uit te delen on zich erover
te troosten niet meer bij machte te zijn slechte voorbeelden te geven".
Àlvorens mij tot de iongeren te wenden, wil ik nog dit opmerken.
Men heeft ons van oÍÍiciële zijde medegedeeld, dat een nieuwe
R.H.B.S, 5 j.c. in Den Helder zal worden gebouwd, een mededeling,
welke, gedaan tijdens de receptie op 1l September, bij die gelegenheid met grote vreugde werd ontvangen. Nu is een school een gebouw, dat karakter kan hebben, indien het een goede school is, Vermoedelijk is de bouwmeester thans bezig een schoolgebouw te ont'
\r/erpen naar ziin inzichten en naar de eisen van de tiid in meer
dan één zin, d.w.z. met op zijde schuiving van het verleden, sraar
waarschijnlijk toch rekening houdend, zii het intuïtief, met de lessen
van het vededen. En wij vertrouwen erop, dat het een schepping
zal rvorden, welke aan onze verwachtingen voldoet. Dít zo zijnde,
moet die schepping ook rx'orden bevolkt door schepselen, die ín
overeenstemming zifn met de waarde, d.w.z. de waardigheid en het
karakter, van het cultuurmonument, dat wij dan de nieuwe school
noemen, en zijnde een onderdeel van en in de wederopbouw van
Den Helder en van het middelbaar onderwijs aldaar.
Wederopbouw, ja ook hier; u'elk een bekende klank in dezc
wereld! Welnu iongeren, hoe staat het met uar wederopbouw?
'Want
en hoe kon het .anders
ook u heeft de
- monumenten.van ,,slopershand"
niet ongemoeid gelaten, ook in u ziin
hoge waarde
verwoest, vernietigd, geschonden. Straks zal de nieuwe van karakter
getuigende school door nieuwe leerlingen worden bevolkt? Neen,
het is toch werkelijk geen preek, ik vraag slechts,
Maar ik deed nog iets anders ook. In de lente van 1944 maakte
ik ter gelegenheid van de afbraak van onze school een,,gedicht"l
Nu ja, het was niet een heus gedicht; dat is een te groot woord
voor miin stuntelige en stumperige rÍjmelarij. Maar op zích zelf beschouwd, doet dit weinig ter zake; in een bepaald gedeelte richt
ik het woord tot de jeugd, dat is dus tot u, leerlingen:
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Er zal straks vooÍ uw hooÍd en handen, Neerlands jeugd,
Veel werk te doen ziin, doch bedenk, dat slechts één deugd
Bestaatf niet aan zichzelf te denken
Begrijp rnij goed, mijn doel was niet te krenken
OÍ te beschuldlgen u rran zelÍgenoegzaamheid,
Integendeel, te wiizen op uv/ taak, zó uitgebreid,
Dat gij, volbrengend, u zelÍ eeÍst moet verliezen
Om u eens weeÍ te vinden; thans kunt gij niet meer tiezen
Langs welke weg ge gaan wilt, die keuze is gedaan.
Misschien zult gii dit niet geheel begrijpen en verstaan;
Maar hii, die aanpakt, behoeft ook niets te vrezen,
Omdat hii doet hetgeen hij kan, 't zij al dan niet geprezen.

'Want vrees is voor de mensen, die steeds wachten;
Zii willen bovendien ook niet begriipen, Want zij, in hun gedachten,
VÍezen niets zo zeer als eigen kleinheid toe te geven.
Vrees blijÍt dezulken dan ook steeds omzweven
En rnaaki hen zwak, naar 't oordeel van de sterken.
Maar bovenal, ook niet geschikt te werken
Voor. enig hoger doel, dat oJÍer kan gaan vÍagen..:
Toch zouden wij die zwakheid lichter kunnen dragen,
Indien wij zelf sterker nog waren dan wij ziin,
En ons wat rninder voelden als derx'aarheid Paladijn,
Uw weg is aangeduid, Uw taak daarmee bepaald
DurÍt gil nu ook te zijn
et hier mag niet gedraald
Slechts die ge zijt en wat- ge ziit, zoals het dier
Is wat het is, of het een leeuw is oÍ een mier.
DurÍ daarom mens te ziin, maar zo gii iets
Bedenken moet, dan is 't dat mens-zijn niets
Betekent zonder mensen; wat zouden zij beduidea
Zo zij elkaar niet hadden? De doodsklok kon dan luiden
Over rnens en mensheid; en zo gi dan alleen
Waart, geen metgezel, als goede toetssteen
Aan uw ziide stond, dan zouden Goed en Kwaad
En ied're naar eigen inzicht te verrichten daad
-Beoordeeld
moeten worden door u zelÍ; oÍ neen,
Gil zoudt niet oordeel'n naar ik meen,
Omdat het voor u zelf geen verschil zou maken
het genoegen van een goede daad te smaken
-OÍ Om
gij iets doen zoudt om het doen van 't goede Dan wel van 't kwade! Daarom, u'ordt gii niet noede
In alle mensen op uw weg u zelÍ te zoeken,
Gij vindt u zelÍ niet alleen in mooie boeken
Àl zoudt gij dag en nacht daarin gaan lezen,
7A
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'W'at gij zoudt vinden, was slechts een beeld van 't wezen
Met uw gestalt', zoals een spiegel slechts weerkaatst
Het beeld van hem of haar daarvóóÍ geplaatst.
't Is waar, gii ziet dat beeld, en toch bestaat het niet,
Zoain de regenboog bestaat, die gii soms ziet,
het regent en ook zonneschiin
Als kleurenboog
zich voordoet als een kleur-Íestijn.
Op't zelÍde ogenblik
van heden
Gij ieugd, dat is, gij iongeren
Zult om te kunnen werken, met het verleden
Moeten breken; v'ant het verleden is een lijk
Aan boord van 't Levensslhip, en daarom blijk
Niets slechts van dood, doch van een ballast-zrfaartê ook,
De gang van 't schip vertragend, will 't dieper dook
Dan nodig was indien het lichter voortbewoog
Oí, als een grote vogel, over 't water vloog.
Gij jeugd van Nederland, gii zult dan verder.
Toch nog een keuze moeted doen: of gij als herder
Dan wel als schaap uw weg vervolgen wil:
Behoren tot de herders oÍ de ftudde maakt verschil!
Gij moogt der tiiden platgetreden paden
Niet opnieuw betreden, v,/ant uit de kracht der daden
Komt slechts vernieuwing vooÍt, dat isr de opbouw
Van een maatschappij, die steunt op trouw,
Rechtvaardigheid en rnenselijk altruisme,
Terwif l Cultuur niet komen kan, indien uw idealisme
Niet voor haar werkt, en haar de grote weg bereidt
Waarvan cle richting en het doel reeds zijn bepleit,
Eens werd de rrens yefteerd door dorst
Naar zingenot, dle brandde in zijn borst,
Die steeds nog steeg, omdat hii uit de beker van Vreugd
Bleef drinken; hil rneende van zijn nood een deugd
Te kunnen naken, d'arme dwaas; het resultaat.
Kunt gij nu'zien; indien gii gadeslaat
'Wat om u heen en in de wereld is gebeurd,
Veel ligt ter aarde, werd vernield; verscheurd
'Vy'at eens als hoogste goed der mensen werd beschouwd.
Gij jeugd, staat bij de scherven, die wij ouden sloegen
Gii viÍrdt daarom mísschien, dat 't ons toch niet kan voegen
Om u te zeggen hoe gij u noet gedragen,
Opdat gll ant'woord geven kunt op alle vragen,
Die straks de toekomst u zal stellen.
Gij zult daarbij een oordeel moeten vellen
Over alles wat ais oorzaak gelden kan
7T

Van wat als ramp meo acht; ik hoop dan
Dat gij weet te onderscheiden tussen Ramp,
Noodlot oÍ u'el Vloek, en onvermiideliike Kamp.
Om dat te kuuen, dient gij eerst te weten
Waarom die oude Maatschappij, die aangevreten
Àls 'n schilnbaar mooie vrucht door wormen,
Moet worden omgebouwd naar oieuwe normen.
Eerst als gij dit begriipen zult, en werken
Wilt aan nieuwe opbouw, eerst dan zult gii bemerken
Dat alles wat gebeurde, ook gebeuren moest,
Wijl de rcachine, oud, versleten en veÍroest,
Steeds weer weid opgelapt, terwijl daarbíj de druk
Ook hoger werd; baart het dan wonder, dat met een ruk
Het deksel van de ketel vloog en dus de stoom
Met kracht ontvlood en ons ontwaken deed uit lange droom?
Gíi zult straks bouwers zijn, en't nieuu'e apparaat hanteren,
Maar eerst zult gli de theorie en de techniek nog leren!
Daarom, o jeugd, scherp uw verstand, ontwikkel inzicht en gevoel,
Span al uw krachten in voor 't bereiken van dat ene doel:
Een Maatschappii te helpen bouwen, waarin het Leven
Waard is om te leven, en waar het allen is gegeven
Zich zelÍ te zijn en vrij, naar lichaam en naar geest,
En wat iets schoons zou zijn, gelijk een feest
Q, ieuSd van Nieuwediep, voor u zii het parool:
Te ijv'ren eerst voor 'n ,,nieuwe school",
Dán om te konen tot het iuist begrip,
Dat gii aan boord zijt als bemanning van een schip,
Waarvan de koers reeds uitgezet is àp de .kaart,
Ik wens u goede wacht, alsook behouden vaart.
Misschien
-zult gii, iongeren, mij nu nog meer zien ats een geest
uit een schimmig
en schimmelig verleden, dat niet meer ter zake
doet omdat het zover reeds achier u ligt. Voor mij is dat ni"t
naar oÍschoon ik u adviseerde om met het rre"íeden te breken,
""g,

daarvoor moet u het eerst kennen. En het zou mii spiiten, indien u
de waarde, de algemene strekking en betekenis .,r"o'h"t verleden
migkende. Want het verleden is voor een,deel toch ook gematerialiseerde ervaring van anderen, Welnu noge die ervariio uw weg
verlichten, zodat ge die niet in het duister behoeít aÍ te Ïe;qen.
's-Gravenhage, 1948.
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fierstfeest '44 en Nieuwiaar '45 in het concenratiekamp
Íe Amersfoort
door H. Bos
Hafill4 No. 8964

3izx"#;#:r",,!r::"iz:!,zi
Daí in uw duístenísse blínclct!

Als gewoonlijk luidde om 7 uur 's morgens de grote bel bii de
Hoofdwacht; het licht in de barakken knipte aan en het geroep
,de bel, de bel" vreerklonk door deze ruimten.
De ,,Hàftlinge" hieÍdoor uit hun slaap gewekt, haastten zich hun
vodden aan te trekken, de barakken te verlaten om zich zo snel
mogelijk naar het vrashok te begeven, dat op enige aÍstand gelegen
ï/as.
Hier probeerde ieder zich, zo goed en zo kwaad als het ging, een
\*'einig te verfrissen. Het was daar steeds een groot gedrang van
de komende en gaande man. Door de duisternis botste men, buiten
gekomen, dik\À'iils tegen elkaar aan, zodat het aan vloeken en
schreeuwen niet ontbrak. Ieder haastte zich, ta d,eze was- oÍ liever
poedelpartii, zo snel mogelijk naar ziin barak terug om een beker
warm bruin vocht, dat de weidse naalu van koíÍie droeg, in ont,
vangst te nemen. Snel zijn krib opmaken en dan wachten op het
sein voor het appèI. De zuinigen, d.w.z. zii, die nog iets van hun
avondbrood hadden bewaard, nuttigden dit snel.
Op het geroep ,,appèI, appèI" sprong ieder overeind om zo spoedig mogelijk op de appèlplaats te komen.
)ongeren en ouden, zieken en gezonden, zwakken en sterkeren,
êén grote menigte van sjofele Íiguren in lompen gehuld.
Kapotte uniÍormen van het Nederlandse Leger, tot op de draad
versleten dienstkleding van spoor- en tramwegpersoneel qras de
dracht der bevoorrechten; de minder bedeelden moesten zich met
katoenen pantaloas en dunne iasies tevreden stellen. Allen liepen
op klompen, die dikwijls totaal versleten waren, zodat de voeten
dezer ongelukkigen, soms in vodden gewikkeld, de z.g. voetlappen,
steeds met de vieze grond van de kaurptereinen in aanraking
kwamen.
De terreincontroleurs, knuppelaars genaamd, gerecruteerd uit het
uitvaagsel der maatschappij, schreeuwden en ioegen de anderen als
vee naa! buiten. ,,Opschieten, haast ie wat," uitÍoepen gepaard
gaande met evenveel, zo niet meer godslasteringen.
Alvorens de appèlplaats te kunnen betreden, een grote, door
prikkeldraad omrastering aÍgesloten ruimte, moesten allen een
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nauwe doorgang passeren, gevo.md door een laag van gevlochten
prikkeldraad aan de ene zijde en een barakwand aal de andere.
Op de appèlplaats aangeland gingen de be,voners van iedere barak
bij elkaar staan in liien van 20 man. Angstvallig wordt uitgekeken
oÍ deze 'sel recht zijn en ieder richtte zich op zijn voorman, Mocht
hieÍ iets aan haperen als Kotálla het ,,appèI" afneemt, dan wisten
ze bij ondervinding, dat erweer een donderbui over hun hoolden
zou losbreken.
Gelukkig was het nu KerstÍeest en dus zou het wel neevallen.
De S.D. had 's nachts ,,Weihnachte" gevierd met ,,Wein, Weib
und Gesang". Reeds dagen van te voren had de kok konijnen, ganzeto.. hazen moeten braden, pasteien vervaardigd. Drank was ruimschoots aanwezig en dus zou hij voor de ,,Háftlinge" heden wel
wat minder stÍeng zin.
Plotseling klonken de bevelen, de barakoudsten controleerden de
gevangenen en meldden de kampoudste, dat alles klopte.
Om k.rrart vóór acht stonden ze reeds op hun plaatsen, 's Nachts
had het gesneeu'vd en nu vroor het nog 4 graden. De meesten
stonden van de koude te trappelen, handen in de zakken gestoken
en wierpen telkens een blik naar de poort om te zien of Kotálla al
kq'am-

Àcht uur geen Kotálla; kwart over acht nog niets. Eindelijk half
nefen naderde hij de poort, vergezeld van zijn honden. Duitse herders, getraind om de mensen van achter aan te vallen.
,,Ps... Stil ... Opletten... Daar komt ie." Het gezoem der
stemmen en klompengetrappel verstomde plotseling.
Daar klonk het bevel van de kanpoudste, een geschikte kerel en
ook een gevangene:
,,Stillstand . , . Miitze ab . . . Auge links". Ieder richtte ziin ontbloot, kaalgeschoren hooÍd naar links. joep presenteerde de gevangenen en meldde dat alles compleet was.
,,4yS" gerade aus.,." In één gelijkgerichte beweging ,verden de
,hooÍden
gewend. ,,Miitze auÍ , . ." De mutsen werden àp het hoofd
gelegd, daar de S.D. veronderstelde, dat gevangenen te stom waren
on hun muts dadelijk goed op te zetten. Vervolgens klonk het
',Korrigier, .," De mutsen rnochten nu pas goed worden opgezet
maar de handen bleven aan weerskanten van het hooÍd gehouden,
Hierna ,,Hànde ab..." en met êén beweging sloegen di handen
tegen de dien. Eindelijk klonk het ,,Riihrt euch..."
Nu nog ,,Abzáhlen . . , ' Als laatste: de gang van Kotàlla langs
_
de rijen. Ieder dacht dat dadelijk deze dageliy'kse morgenkwelling
voo,rbij zou zijn en dat dan het KerstÍeest zou beginnen. in gedachtl
snelde ieder reeds naar zijn barak om zijn door en door vákleumd
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bij de brandende kachel te veÍwaÍmen of zich op ziin krib
uitstrekken.
kunnen
te
Inolaats van ,,Nach die Baracke" schreeuwde de beul hen toe'
waren- en de
a.t-'"t a" vorije dag enige ,,HáÍtlinge" ontsnaptvervloekte
col'
gesteld'
O,
v,/erden
.rr,"rio"tt hier.,oà, aan;plakaliík
aÍge'
KerstÍeest
het
werd
Als
straÍ
t"ii"í" .,"runt*oordelikheid.
last en tot nader order moest ieder ,,op de plaats rust" bliiven staan'
De gevangenen moesten hun lotgenoten bewaken, omdat de cipiers
Íeest vierden.
Zo stonden dan op Kerstdag '4{, ongeveer 1200 man, onvoldoende gekleed en door de steeds knagende honget van hun weerstand grotendeels beroofd, op deze plaats der vervloeking in de
stand rust, terwill de gure oostenwind hen tot in de botten ver'
kleumde. In het begin ging het nog wel, maar weldra zag men nu
hier en dan weer daar een gevangene in elkaar zakken. Bil wijze
van gunst mochten zijn makkers hem dan van de grond optillen'
naar de barakken brengen en op ziin krib leggen. ZelÍ mochtera ze
daar niet blijven. De knuppelaars liepen in deze houten keten rond
en ioegen hen naar de appèlplaats terug, Eén hunner bleeÍ, omdat
hij met de behaadeling van deze patiënten bekend was. Overal was
hulp nodig; hier kwam er één bii en vloeg om wat drinken' daar
lag een ander als een kind te snikken en vervloekte zijn lot. Een
woord van troost deed hen dikwijls kalmeren. In twee aÍdelingen
van één batak werden er 26 van deze ongelukkigen binnen gedragen; het totale aaÍrtal van hen kon, zonder overdrijving op een
kleine 100 worden geschat. Niettegenstaande al deze ellende was
het voor hem, die mocht helpen een mooi KerstÍeest. 't Was alsoÍ
hii êen stem hoorde, die zei: ,,'Wat gii voor dezen doet, hebt gii
Mij gedaan".
Eindeliik k'n'am om 12 uur het. beVel: ,,Naar de barakken; van
avond geen brood en om 7 uur de lichten uit." Deze straÍ beduidde
dus, dat vóór de volgende middag geen voedsel .r'erd verstrekt.
Als gunst mocht het. Rode. Kruis aan elke gevangene 2 biscuities
schenken en 1120 liter .lirnonade. De grote Rode Kruis Kerstpak.
ketten mochten niet in het kamp worden gebracht.
Het wekelilkse Rode Kruispakket, dat elke Vrijdag kwam, en de
pap, die 's Woensdags werd verstrekt, nraren de gebeurtenissen in
het leven der kampbewoners. Het was dan ook van zelfsprekend,
dat hierover bijna de gehele week gesproken werd. ,,Hoeveel boter.
hammen zouden er in zitten? Zou er,,consi's" in zijn of een appel?"
De één wist dit, de ander vreer dat, alles natuurlijk van betrouw,
bare bron. 'Wie deze ,,betrouwbare" bron was, wist niemand,
De Sociale Dienst van het Rode Kruis met aan het hooÍd mevr.
lichaam
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E. v. Overeem, die de etetitel van ,,The Lady with The Lamp"

zeet zeker toekomt, heeft door deze paketten-verstrekking zeer velen
van de hongerdood gered. Bij alle kritiek, die men over de vereniging, dikwijls onverdiend en ondoordacht, uitte, weld meestal ver,
geten, wat het Rode Kruis voor de bewoners der Ned. ConcentÍatiekampen deed. De kribben, matrassen, dekens, medicamenten,
verbandmateriaal, enz. Alles v,'aren Rode Kruisgaven.
Het was dan ook voor allen een harde slag, toen de Kampcommandant, UntersturmÍiihrer Berg, halÍ Dec. het verstrekken ván
deze pakketten verbood. Hierdoor mocht ook het Kerstpakket niet

worden uitgereikt.
Diep tÍêurig uras het, dat vele gevangenen de hen verstrekte
boterhammen, voor ,,consi's" oÍ tabak verkwanselden en zich niet
ontzagen daarna hun lotgerroten te bestelen. Men kon zijn pakket,
dat zijn grootste schat was, niet onbeheerd laten liggen, ónherroèpeliik werd het gestolen,
Terwijl 's middags de werkploegen wederom uitÍukten, mocht
mevÍ. v. Overeem in de ziekenbarak een kerstwijding houden. In
barak No. 9 werd het KerstÍeest, niet tegenstaandJ het verbod,
's avonds toch gevierd. Een groepje gerratrgenen, naast elkaar gezeten op de rand van hun kribben, luisterden naar één hunner Jie
een Kerstinleiding hield, vervolgens het Kerstverhaal voorlas en
daarna enige kerstvertellingen vertelde, zoals hij dat in huiseliike
kring op _die dag placht te doen. De kerstliederán, die zij zongen,
werden door de anderen overgenomen en q,eldra klonÍen dlze
door de gehele barak. Dit KerstÍeest werd in donker gevierd, omdat
de lichten waren gedooÍd, maar misschien juist hieidoor straalde
het Kerstlicht helderder in hun harten dan ooit te voren. Die avond
werd in Barak 9 geen enkele... vloek gehoord.
Wat is in elk concentratiekanp, ja in elke gevangenis het onbereikh_aarste . . .? De Vrijheid. Bil velen wordi dit -verlangen zo
sterk, dat zii zelfs hun leven riskeren om dit hoogste goed te bemachtigen. Wanneer 's nachts een schot, ge.,olgJ dooi een kreet,
werd gehoord, dan wist ieder, dat
orrà".rJ-"r, onvluchtingspoging wederom nislukt was; toch "".
schrok dit lot anderen niet aÍ
om
opnieuw te wagen. Een enkele keer hadden ze succes, zoals
_h,et
op Kerst en op 3l December.
Àls g-errolg hiervan had de comnandant strenge maatregelen be.
volen. Niemand kon bevroeden waaruit deze zàuden besiaan. Op
Oudejaarsavond kwam het bevel, dat de volgende
o- hutt
zeven appèl zou worden gehouden. Of dezá order-""g";
niàt goed begrepen of verkeerd overgebracht was, wie zal het zeggeri? In
elk
geval er was afgeroepen: ,,Morgen ochtend halÍ zeven réveille."
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Toen dus de bel u'erd geluid stonden de gevangenen pas op. Een
oude man, die steeds één der eerste was' werd bii de barakuitgang
door Kotàlla met een dracht stokslagen op hoofd en handen getracteerd. Het bloed liep deze 65-iafige uit tal van gelaat- en handverwondingen. De kampdokter kon hem niet velbinden omdat het
ochtendrapport was aÍgelast.
Het geroep ,,Kotálla" weergalmde door de barakken; ieder haastte zich oE iets aan te trekken. De meeste probeerden, half gekleed,
zo snel mogelik de barak te vellaten. Als een vraanzinnige liep deze
halfdronken S.D.-er langs de kribben, overal stokslagen en schoppen
uitdelend; dit laatste het lieÍst tegen de genitaliën,
Door dit optreden ontstond er een geweldig gedrang bij de nauwe
barakuitgangen, waardoor velen hun lompen nog verder scheurden
of gelijk met hun klompen verloren. Op weg naar de appèlplaats
stonden met stokken gewapende S.D,-ers de barakbewoners op te
u'achten en dreven hen met slagen tot groter spoed aan. Nadat
deze mensenkluwen zich door de nauwe doorgang had geperst, werden op de appèlplaats snel de gelederen gevormd. Hier en daar
stonden reeds verscheidenen met bebloede hooÍden. Het appèl werd
zoals gewoonlilk aígenomen, de uitgangen door de knuppelaars a[gesloten en het leed begon.
,,Liegen". 1200 man lagen met hun buik op de modderige grond.
,,ÀuÍstehen". Allen sprongen weer overeind en namen de houding
aan, Steeds sneller volgden de bevelen ,,Liegen... Aufstehen" elkaar op. Na enige tijd klonk het bevel ,,Riihrt euch". Gelukkig even
tiid om uit te blazen. Plotseling klonk het ,,Nach die Baracke". Als
waanzinnigen persten de Hàftlinge zich door de doorgang, maa! werden aan de andere zijde door Kotálla opgewacht. Hij schoot ziin
revolver in de lucht af, sloeg en trapte ieder, die in zifn nabijheid
kwam. ,,Zuriick" en weer golfde de mensenmassa terug. Niemand
lette meer op de ander, ieder probeerde, zo goed als het ging, zich
in veiligheid te stellen.
Op de appèlplaats werden de riien weer onmiddelliik gevormd
en daar klonk het: ,,Kikkeren.,." Dit betekende, dat ieder, op zijn
hurken gezeten, zich al huppelend moest voortbewegen. Voor kin.
deren is dit al een vermoeiend spelletie, voor deze verzwakte mensen een marteling, Wee degene, die door uitputting niet verder kon.
Enige stokslagen deden hem deze ,,oeÍening" vervolgen. Na een
kwartier gehuppeld te hebben rverd ,,Aufstehen" bevolen. Daarna
weer het naar de barakken heen en weer drijven. Vervolgens, na
voor de zoveelste maal de gelederen te hebben gevormd, werd
,,Robben" bevolen. Àllen moesten op hun buik gaan liggen en met
de ellebogen zich voortbewegen. Koiàlla en zijn medebeulen Lepen

over de lichamen hunaer slachtoffers en sloegen ieder, dle ziin
knieën gebruikte met hun knuppels op de resp. zitvlakken. Na een
keer oÍ tien op deze wijze het terrein vice-versa te hebben over.
gekropen mochten de gevangenen rrreer opstaan. Niet allen stonden
opt sommige waren door uitputting bewusteloos geworden. Met zijn
stevige laarzen schopte Kotálla net zo lang tegen hun borstkas en
buik, dat ze door de pijnprikkels wederom tot bewustzijn krvamen

Iets voor ,,ionge JutteIs"
door F. G. Lutie Schipholt-Smith
Heel lang is het geleden, sinds

ik voor

de heer Wolthuis wel

eens een opstel maakte, en anders dan voor het ,,plegen" van particuliere oÍ zakeliy'ke brieven, is lxijn pen het schrijven ontwend. Maar
een iarige, en nog wel een die een dergelijk kroonjaar bereikt, moet

je toch wel op ziin minst met iets van ie hand verrassen; ik ver-

en naar hun plaatsen strompelden. Nog éénmaal werd gekikkerd en
toen klonk het ,,Die Strafe ist beendet, nach die Baracke, aber
heute bekomsren Sie kein Fressen". De torenklok van de kerk te
Leusden sloeg 12 uur.
Was het dan ook een wonder, dat in de eerste weken van |anuari
de dysenterie hoogtij vierde en gemiddeld vier doden per week aan
deze ziekte bezrryeken? Op I fanuari hadden de verplegers in de
ziekenbarak handen vol werk. 130 mensen waren min of meer ernstig ge\rond. Gebroken ribben, gekneusde polsen en enkels, been

tÍouw echter dat bekwamer en waardiger pennen dan de mijne dit
ook zullen doen.
Nu ík nog maar zo korte tijd in Holland ben is het mij een behoeÍte ons aller trou,r'e vriendin, onze iarige H.B.S., iets te schriiven
over datgene v/at mij zo na aan het hart ligt, en waartoe ik weer
terugkeer: de eilanden en volkeren van Insulinde, en speciaal fava.
Immers de band die ons, futters, daarmede verbindt is al oud en
hecht, en de strijd die om dit land is ontbrand, is fel en vele terzake
oadeskundigen hebben een stem in het kapittel.
Het lot dan heeÍt mii, door vele eigenaardige spelingen, gevoerd
naar het binnenland van Java, in de ,,cultures", op een zogenaamde
onderneming. Hier leven groepies Europeanen in een vrij groot
isolement, ten dele zeer verspreid, in een groot gebied te midden
van de inheemse, in dit geval zuiver favaanse, bevolking, zich bedienende van de eigen taal van het volk instede van het elders
meer gebruikelilke Maleis ,,het espeÍanto van het Oosten". Het
contact tussen Europeaan en Javaan was vrii gÍoot, de verhouding
zeer goed. De sociale zorg was behoorlijk: ouderdomspensioen, invaliditeitsuitkering, vÍiie medische en chirurgische behandeling, gratis onderwiis, zeer goedkoop wonen in behoorlijke stenen huizen.
De favaan is een rustig, arbeidzaam en zich veelal waardig gedragend mens. Onder de ouderen bestaat veelal nog een grote angst
voor het zich onderwerpen aan enige medische behandeling, dit,
gepaard gaande met hun gering begrip van hygiëne, iets wat zii

en vleeswonden waren legio. En zo begon in het P.D.A. het jaar
1945.

Harderwijk, Najaar 1948.
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met alle Oosterse volkeren gemeen hebben, maakt dat bil onvoldoende contróle het gevaar voor besmettelijke ziekten zeer groot is, welk
gevaar zich dan aan de Europese bevolking overdraagt.
Door de Europeaan wordt in de cultures, zowel als overal elders,
zeer hard gewerkt, harder dan men zich in Europa kan voorstellen.
De verschillende bedrijven werken veelal continu gedurende het
grootste gedeelte van het iaar, en een 8-urige werkdag behoort dan
gew-oonllA tot de onmogeliikheden. Een koÍte liid slechts liggen
de Íabrieken stil, dan worden de verloven genomen, men gaat eens
uitblazen en zet vaak in de bewoonde wereld de bloemetjàs buiten.
Men kan dan voor de een of andere sociëteit een groepje phnters
79
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zie'r zitten met rode hooÍden
zii ziin imlrers altiid i! de buitenlucht in de brandende 2en - 619 iassen los, een groot glas schui- toe weerklinkt een áaverÀd gelach.
mend bie! voor zich en aÍ en
Dit.is_ de iad_ruk die de oppervlakkige buitenstaander van de ,,planter" kriigt. Maar onder de ,,Indischgasten" is ,,planter" een erenaam, niet verdiend met bierdrinken en dergelijke.
De oorlog maakte aan dit alles een plotseling einde. Wat hierna
gebeurde is goeddeels bekend. Voor de Europeànen, mannen zovrel
als vrouwen en kinderen, de kampen
een iarenlange elleade,
- de Éuiten,reïeld,
zonder enig uitzicht en zonder coniact met
waar
rnen bil mishandeling en vernedering, honger, armoede en vervuiling
alleen met een uiterste scholing, tot zelÍbeheersing, mens kon blli
::r
l.yuu" alle maatschappelijke en andere ,r"r"ihill"r, wegvielen.
De desjllusie daarna, toen wii achter het prikkeldraad moesÈn bl1yen, niet weer konden beginnen, waar wij allen de noodzaak
tot
opbouw zo groot zagen, en machteloos moesten toezien hoe wii,
toen pas, door het.uitblijven van herstel van orde en recht, ,,gezicht
verloren", het in de Oosterse rrrereld zo onvergeeflijk iets. Èeken,
'naande.nla_ng, bleven de |apanners in mooie àuto's rondriiden en
doen alsot er niets gebeurd was. En ook de inheemse bevolking
had in deze iaren zwaat geleden. Hele dessa's, tot
tàt.ul lr.o
millioenen, waren door Soekarno als contractkoelie's ""o
aan de fappen
geleverd, en ziin nooit meer teruggekomen. Het qrootste
dJ .rr.r, A"
oogst werd gevorderd voor het |apanse Ieger, hàe sawah complexen
werden bebouwd met de beruchte dlereiplant, waaruit viiegtuigolie werd gemaakt, en grond hiermede beÉourvd i" g"à;r.rrd" ,r"le
jaren niet voor andere cultuur geschikt. KofÍie, thee
eri rubberplanten
w-erden omgehakt, vele boscomplexen omgehakt, *uu.doo"
á" grorra
aÍspoelde. De jongeren werden gedwonó"" a" ,í-.""iJjtt.,"
in
y?:. het .lapanse leger te rreden, waarbij zil werden gedrild
li:r::
als de Hitleriugend. zo niet erger. Deze
iongeren _ p"^o"du,. _
waren het die later zo'n terreui op blanká en" bruine d;;ik;g
,r"den uitoeÍenen, imners het hanteren van wapenen en het gebruiken
van
rvas het enige dat zii hadden gelecrd. LeprozËri"ën
.geweld
bllndentehuizen waren door de
"r,
fap gesloten en de bevolking daar_
.ï"uj
geiaagd.
De
grore
zendingsziekenhuizen,
die lot ver
lul
:p,buitenland
ln het
bekend waren, en waar honderden inheemse verwerden opsereid
,rg"lllnleeslter3
legen kampongs
geplaatst te worden, en waar duizenden qratis
wer_
den verpleegd, werden door de
]ap opgeheven oÍ voor le"gering van
troepen gebruikt.
Na_ de capitulatie van de
]ap .was onze eerste indruk van de
.bevolking
al, nadat zii en wrj samen de o-t eirrirrg"o lr.rrïrrz"
ka--

*:g::-l

.- toa;-i;;;,.,

oen hadden weqqebroken: een volk in lompen' erger nog dan wij'
irtr kinde.eo rn'Jt net zulke trommelbuikjes en spillebenen als de
onze, vol zweren, schurÍt' net als wii.
Héi vreer op peil kriigen vaa deze bevolking is geen gemakkelijke
taak. De Englllen, die wii aanvankeli.ik als bezetting kregen, laten
zieh over hei algemeen aan Krama (letterliik onze bruine broeder)
niet veel gelegen liggen, grote gebieden waÍen voo! ons ontoe'
gankelijk. De Rode KÍuis teams echter komen tot in de verste uithoeken, Overal waar de Hollander weer enigermate rustig kaÍr
werken, is de eerste zorg die voor voeding, kleding en mediciinen
inet zieke mensen is het trouwens niet mogelijk te vrerken. Hoe de
verhouding zich zal ontwikkelen? De favanen zijn een kinderlijk
volk, met in vele opzichten een behoeÍte aan leiding. Een verstandig
ouder staat aan kinderen een met het klimmen der iaren groteÍe
mate van vrijheid toe, dat is de enige \*'aarborg voor een duurzame
goede verhouding. Een kind voor het stadium van volle riipheid,
na veel leed, over te laten aan diegenen die alleen op eigen voor.deel bedacht zijn, is wreed. Het is niet goed om met een taak op
te houden voor zii beëindigd is, alleen omdat zii moeiliik is, veel
begrip en tact veÍeist, en omdat men bang is voor het oordeel van
de buitenwereld. Maar voor deze taak zijn nodig ionge mensen,
enthousiaste mensen, die er iets voor over hebben, niet te veel
kankeren oÍ verwachten als een nabob binnen enkele iaren weer
terug te komen.
's-Gravenhage, 1948.
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Het kleine gebouwtie
door Thils Meerens

Als

_zich opmaakt om- eett reiinie van oud-H.B.S.-ets bl, rc
daarbii ztn,eigen figuur tijdens het scheren in de spiegel
beziet,_ komt de gedachte de ziel binnen sluipen, dat
men misichËn
dezelÍde onaangename ervaringen zal gaan ápao"rr, ai"-,,Á"q",,
i"
de Camera Obscura ten deel vielen, toán hij àp
*-_.
C.g ."o
verre wandeling maakte om een oude
op ""o
t" ,o"t
Orr*itt"".i"rrá iutt lrur, -_""*o.O
keurig komt men dan in die half sarcastische,
"rrdeernis vervulde stemmind. die Johan tug". .o"t lo"pii"r"r, "o
.1"
hij ,,in het spionnetle ki;ktÏ'.
Maar als dan de ochtendpost. de_maandelijkse dosis ziltigheid
bevat ia de vorm van het nautische blad
,,De btuu_" fifi-p"t,,
daar achterin een artikel staat van a" frá", yo"f.i.., 'àu,
"r,
lucht met een foto van onze H,B.S. zoals ai" Ë"""'*1 ," lr"r,., a""
kÍiigt het gevoel de overhand, dat daar
**;",'J.,'"r"
p *lt
behoorde, voor goed verdwenen is en een"""
klein verdriet kiu"gt uuo
je hart.
Kijk, daar boven is de kamer van de Baas, waar _
althans in
ie
o.nze tiid.
alleen kwam om een ,,bon" t" i"tln lorrt.u"iirr.""r,
-Ët"r,
de begeleidende geluidsqolven ower je zondig t
"o
oofJ i"
_"g_
ebben, om daarna met eán krvasie-opgewekt
lefgezicht bij ie klassegenoten terug te keren.
Daaronder het natuurkundelokaal met dat
malle pijpje naar bui_
ten,. dat je steeds nieuwsgierig maakte,
totdat je iáï"" á.
werkeliykheid van het ,,licht_somm en_maken,,
begreep, dat dit ".u*"
appa_
raat diende om op prozaïsche wijze
licht te vangen,,. Er voor
is nog iets te zien van het heiligdom,,het
;r-J;. R;"d";:]'*u""in
ÍaÍÍiliezieke tuinman alle planten volgens
de voorschriÍten
een
"J"ïilï,ï,.ï", van ""r,
zekere Linnaeus familiegÀiis bi,
*,,*
bordyes had voorzien, zádaj het geheel
"ii.:";;h-;
meer leek op een honden_
kerkhof dan op een tusthof
Fj;;b;;ï"'";,n;"o;ï]
waar _
"""genot te vinden
althans voor ons_- wèrkeriyk
was:
het
tekenrokaal,
waar steeds qoderne oaeda.,Jgische
t"^d";;;, ;;;;,i '"ï*a""
de.bel niet als een verlossjni ,.tont...
""
vlaar het grote gebouw, waarin_ men,
ondanks stijlloosheid van
de steenmassa en de oroenaescf.,ila"ra"'fr."iJrï.r,1ffi'
oo .r,"
kasten, €rin slaagde ois
bii te brengen,
-àïï.,.ï"ïi
valt
in
het
,""
niet
bij, dat.kleine stenen gebouwtje,
j"t Írrt. .o
'evïnsstiil
-i"fr""i"ïir"ll,
.."g-eleund schi.int tegen het
Íiersenhok.
centrum in het niet bii dit kleine..huisje O"
"tuai";; ;; ilr*;, ,1ï".htis"
stoep, waaruit men slechts
op bijzonjere a.g;;
ï..rï;aali;L"
""ï
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hrandspuit haalde, die minstens zo slecht rrerkte als de zuig-persdie in het natuurkundelokaal prijkte'
conbiíatie,
--i..""" dáár
was de plek, waar waarlilk werd gestudeerd, waar
van buiten werden -geleerd en sommen met de
lessen
in ÍecoÍdtiid
kwartier, of deftlg gezegdr de pauze, duurt
(een
vrij
spoed
Leste
nu eenmàal slechts vijftien minuten) werden nagepend van een voor een bepaald vak de meest betrouwbare - medeleerling,
Daar werd de ,,zelÍwerkzaamheid der leerlíngen", die in een
voorwoord van een leerboek werd aangeprezen, in de - minder
practijk gebracht, daar werd gezwoegd en gewerkt' Daar
nette
.weÍd -de ,,copieerlust des dagelijksen huiswerks" botgevierd, met het
geringste Íisíco, dat bij het werk een snedige opmerking werd geplaatst (ook als ie het ditmaal zelí had gemaakt) in de geest van
,,Wie is de organisator"? oÍ: ,,Zie cahier van fansen", terwijl de
leraren met rechtsgeleerde inslag er het vreselijke ,,Fraude" bii zetten. Maar ja . . . zonder dat we het v,/isten blachten we één van de
paedadogische waarheden: ,,dat door copiëren het memoriserên
gunstig wordt beïnvloed" tot ons eigen nut en lering in de practijk
en... het plekie was volkomen veilig! Want zoals de ringslang en
de kleine rooÍdieren zich tegenover hun belagers omhullen met de
pittige lucht van hun faecaliën, zo hadden wii
natuuÍliik onbe- Molenplein vlak
wust
het meest onhygiênische plekje van het
bij de-,,dubbelgedraaide plaatijzeren dwaaltuin" uitgezocht als open,
luchtacademie. In geen leraarsbrein kwam het op, daar in de pauze
een luchtje te gaan scheppen. In de veilige nabijheid van dit niet
nader te noemen nuttige openbare bounrsel werd de wetenschap
rijkelifk op stoep en deuren gegriÍt. Daar verschenen goniokrabbels
en algebraformules, daar werden reoeilijke woorden op geprobeerd
en daar verschenen de meest onwerkelijke doorsneden van lichamen
uit de stereo.
Hier kon men dankbaar een stuk wetenschap van een ander
overpikken of met een grootmoedig en zelfverzekerd gebaar zijn
eigen werk laten circuleren onder de klasgenoten, die de avond te
voren ,,te druk" waren geweest.
Als we ter reiinie opgaan, zullen we met weemoed constateren,
dat het trotse monstergebouw aan de Kanaalweg is weggevaagd,
maa! we zullen weten, dat degenen die na ons komen in een nieuw
allicht kunstzinniger
gebouw zullen ,rorden gebombardeerd
-met de \À.'etenschap. Waar
- echter, jonge en oude reiinisten is een
plek- te scheppen, die een waardig équivalent is van onze openlucht.
academie?

Daarom is er een kleine, stille pijn in ons hart.
Nijuregen, 1948.
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Y[aar ik soms aan denk
iloor Hanna Brizee
Het komt niet zo vaak vooÍ, maar toch wel even, een moment,
dat miin gedachtea terugdwalen naaÍ vroeger. Want bil wie blijft
niet, misschien wel als een kostbaar kleinood, de sÍeer yan zijÍt
feugd bewaard.
, pie draag. ik mee, naast het heden, ik geloof zelÍs, dat ik niet
volledig zou zijn, als ze niet altijd bij nij was. Er zijn mensen, die
haar vediezen; de wereld is, ook al zegt men dat het anders is, zo
gÍoot, eÍ is zoveel, ltaaraan mensen denken moeten, wat hun geest
in beslag neemt, hun aandacht aÍleidt. Dan is er weinig tijd voor
zulke ogenschijnlijk onvruchtbare overpeinzingen en stille momenten, *'aarin veel, wat iemand eens volkonen raakte, aan ziit ve\beelding voorbiigaat.
\Uaarom zou men juist dat verliezen in een nuchtere, koelberekenende vrereld, waar efÍect en succes belangrijk zijn en het andere,
het in wezen grotere, als dwaas en niet nuttig weggeworpen wordt.
Ea.toch, de diepste waarden liggen in het klein-zijn.
. Eà mens is niet groot, als hij groot doet, waarom die moeite om
zija kleinheid te verbergen, geeÍt hii iuist daardoor niet ziin innerlijke zwakte bloot en verraadt hi niet zijn eigen izugd?
Veel rest ons niet meer van de uiterlijke sÍeer, waarin we vroeger
leeÍden, in onze jeugd, onze schooltijd. Maar de inhoud bleeÍ zeker
bewaard, althans voor mij en nog vele anderen.
De zeewind waait nog, de droom bestaat nog en daarom zal ik
alles weer opnieuw kunnen beleven, ZelÍs als ik ver weg zou zijn;
komt er bij ieder stil ogenbtik iets terug van het oude, de lichte
schenering van een wana bezit, de weldaad van een blijde, zonnige ieugd, wier goedheid en iong verdÍiet rvel haar invloed, maar
nooit hun betekenis verloren hebben, want spreekt de mens, die oud
wordt tenslotte nog over iets anders danr toen ik een kind. \*,as.
Dan licht er even iets op in twee nu vermoeide ogen, die veel, misschien te veel zagen.
. ]a, wellicht en er is een stille hoop in deze gedachte, verliest
niemand haar toch geheel, zelÍs de hardste onder óns niet, In haar
eer ik een onaantastbare herianering, als ik er soms, even aan denk,

Den Helder, Juli

Fantasie
itoor Hanna Bride
Eens heb ik naar de naan gevraagd...
Ze heeít me spottend aangezien
en toen zo stilleties vermoed,
misschien
dat ik een droomster was

-

-

Toen heb ik naar een ster verlangd
met Íel en helder'schiinend licht...
Maar tintelend van spot gaÍ zij
alleen een schijn aan miin gezicht.
Daarna heb ik niets meer gezocht,
ook niet gevraagd of zelÍs verlangd.,.
maar 'k vond de maan, ik kreeg een ster...
en was alleen met hen, zo ver.
Den Helder, Voorjaar 1946.

1948.
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0nze R.H.B.S. na de oorlog
door Annie Laverman
Op het Koningsplein stopt een bus, de schoolbus uit Wieringen,
Wii, zeven leerlingen der R.H.B.S. stappen uit, Nog wat soezeríg
van het lange zitten, gaan we de Kerkgracht op,
Even voorbil de knik is onze plaats van bestemming, enkele
herenhuizen. Als het witte bord ,,R.H.B.S." triet boven één der deu,
ren hing, zou een buitenstaander triet vermoeden, dat hier onze
school huist.

Dit alles is al vreer een gevolg van de oorlog, want het ooÍspronkelijke gebouw is er niet Eêer.
Maar wij, ik denk wel het grootste gedeelte van de leerlingen,
hebben in deze tijdeliike huisvesting ge€n erg.
De kleine vertrekres met hun van onder witbeschilderde ramen
met talloze. kijkgaatjes, om zo nu en dan nog eens een blik naar
buiten te kunnen werpen, ziin ons zo vertrouwd.
'We stappen naar
binnen, ieder naar z'n eigen klas om nog iets
na- te zien, want wii ziin altiid tameliik vroeg.
Na de eerste knor vullen de lokalen zich àn er ontstaat een geÍoezemoes van stemmen; allen moeten nog vaak iets weten, eerr
aantekenschriÍt lenen, enz. De tweede knor maakt hieraan een eind,
allerr zoeken hun plaatsje en de les begint.
Onze vijfde klas is eea leuke eensgezinde klas. We kunnen goed
met
_elkaar ,opschieten en in geval van nood springen we vooi elkander in de bres.
't Is w.at-gezellig die kleine klasies, |e voelt zo echt, dat ie geen
,,nummer" bent, zoals dat zo vaak in die grote het gevaÍ isi er
wordt aandacht aan ie geschonken als je iets niet bejrijpt en de
Ies wordt nog eens uitgelegd.
..Het co_ntact op school wordt nog aardig vergroot, dooÍdat haast
alle
-H.B.S.-ers lid zijn van de H.B:S.V., d-ie af-en toe voor o zulke
gezellige avonden zorgt, waarop ook de Directeur, leraressen eo,
leraren aanwezig zijn, die we dan eens in een andere gedaante zien
dan voor de klas.
Spontaan wordt ons, buitenleerlingen, een slaapplaats aangeboden,
om ook mee te kunnen genieten.
Nu heeÍt de H.B.S. vijftig jaar bestaan en dit iubileum is niet
ongemeÍkt voorbijgegaan. In het begin van September
verd het
gevierd, met als opening een sportdag,
De
-tweede dag kwamen de reiinisten, die feestelijk werden ing,ehaald,
wa.arna het in optocht ging naar de plaats'waar eens de
n.t'.b. stond en waar hij nu tijdelijk gevestigd is.
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Zowel op de avond voor de reiinistel als op de beide avorder
voor de leerlingen werd met groot succes het blilspel: ,,De Privêsecretaresse" opgevoerd, dat door een groepie van school onder
leiding van onze aardrijkskundeleraar was ingestudeerd.
Na deze Íeestroes was het veeÍ een hele overgang om weer aan
't werk te gaan, want het examen wacht niet! Àls dat, laten rÁ,e
hopen met succes, achter de rug ís, zal er een mooi tijdperk in ons
leven zijn aÍgesloten.
We gaan uit elkaar, maar we zullen nog vaak terugdenken aan
onze oude H.B.S. en we hopen, dat deze een betere tiid tegemoet
zal gaaln en we elkaar bij de volgende reiinie terug mogen zien in
een nieuw gebouw,

Dus: ,,Lang leve onze H.B.S.!"

-...6--
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trIèt geschenk
Tiidetrs de receptie in ,,Casino" op ll September 1948 kon ik Dr.
Loen een bewiis ter hand stellen, dat op dat ogenblik een bedrag
van f 1500,- ter beschikking was, bijeengebracht door oud-leer.lingen e.a., ten behoeve van een geschenk, dat de R,H.B.S. 5-i. c. te
Den Helder zou worden aangeboden ter gelegenheid van haar 50-

iaÍig

bestaan.

Ik

deelde daarbif verder mede, dat dit geschenk zeer waarschijnlijk zou bestaan uit een smalÍilm-proiectietoestel, alsmede uit de Íilm,
,ryelke op de ochtend. van de lle September was gemaakt van de
reiinisten-tocht door Den Helder en van de korte ,plechtigheid
op het terrein aan de Kanaalweg, waar onze R.H.B.S. voor de afbraak had gestaan ').

d.i. per ,,man" geniddeld f 6,681 de 89 ',vrouwen" schonken als haar
aandeel Í 358,97rÁ, d.i, per ,,vrouw" geniddeld f 4'37.
De gemiddelde bi;dr.ge pe" oud-leerlingfleerling bedroeg
1.544,60 _ I <o
- 262 - ! -'''

De plaatsruimte laat uiteÍaaÍd niet toe hieÍ nog meer statistische

bijzonáerheden over deze inzameling, hoe interessant ook te veÍmeldén. Indien iemand er echter prijs op stelt hiervoor nog nader te wo!den ingelicht, dan wende hij zich tot
Y. fongstra,
Secretaris van het Comité
van Oud-leerlingen,

'Wildhoeflaan 41,
's Gravenhage'

Voorts werd daaraan toegevoegd, dat de actie voor het in-

zamelen van gelden onder oud-leerlingen en leerlingen nog gedurende enige maanden zou worden voortgezet, our niet alleen het
voor het beoogde doel te besteden bedrag, maar ook het aantal deelnemers zo groot mogeliik te doen zijn, ten einde daardoor het saamhorigheidsgevoel van oud-leerlingen en leerlingen, alsmede hun
waardering voor de School tot uitdrukking te brengen.

'Welnu, het
Comité van oud-leerlingen heeft na ingewonnen des,
kundig advies een Deens 16 mm Íilm-projectietoest;l met scherm
en opzet-tafel kunnen kopen. Een en ander is bereids ter beschikking van de School gesteld en door Dr. Loen met dank aan de
gevers aanvaard. Op het ogenblik, dat dit werd geschreven, was
bovenbedoelde íilm echter niet gereed, zodat aanÉeding daarvan
eerst lateÍ zal kunnen plaats hebben.
Het verheugt mij verder te kunnen mededelen, dat in totaal werd ingezameldr Í 2.119,80. Nadat alle kosten zullen ziin betaald, zal
nog een bedrag van enige honderden guldens over-waarschilnlilk
bliiven. Dit zal t.z.t, aan Dr. Loen worden overgemaakl, opdat deze
het op de door hem geschiktst geachte wiize ien dienste van het
onderwiis op de school kan aanwenden.
'J
- Genoemd bedrag ad 2.llg,80 is samengesteld uit verschillende
delerr: een som van f 1.544.60 werd biieengebracht door 261 oudleerlingen en I leerling; het restant bestaat uit biizondere bildragen.
De 262 oud-leerlingen en leerling zijn te verdelen in 173 ,,áannen"
en 89 ,,vrouwen". De 173 ,,mannen" gaven tezamen l.155,62rÁ,
Í

^.s-

i) Iamiddels is de lilm van de Reunie gereed gekomen en met ,,het eioen roestel,,
seclraaid voor de Herdenkinsscommissi",' d; aá;;is;i; -illi"iill"ji"Ëi'J xaaen, €nig.e. belangstellenden, tot grote voldoeninq
d", uun*"ïà"ï_'- "' --"
rret Írmapparaat en de Íilm hebben bcide ieden
tot tevráenhcjd gegeven.
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NAAMLIJST DEN TÊERIINGEN
1898
aadd, Otto À. H, t B.
Bakker, Gerard Willeo

.

I

Àm!tcrdam

À!ts

de Barbanson, Hendr. F. N. Overleden .
Gep, bed;jÍsletder
de Barbaason, Petrus
Ovededen .
dc Beurs, Johannes J.
Bor, Reloie!

Brouver, Mada Cornelia
Bruiavls, Adriaatr C. V.

I

du Cellié Muller,

V. A D..

H,oonr

Ede (Gld.)

.

lul E (lr.)

2-5

l-3
l-3

1--2
I

t-5

Bussum

I

À6ste.dan

l-3

Voorburq
Haatlem
de

Bilt (Utr.)

t, 4-5
2-5
2-3
I

ÀesterdaDr
Àmsterdam
Naardea

'a.

Bilthovea
Dea Haag
Den Haag

Gep. Drecteur P.T,T. .
Overleden (Of. N.-I. leger)
Overleden

Doorn

.

Overleden (OfÍ, Àrt )

DirecteurTelefoondistlict
Directeur P.T.T. kantoo.

Haarlem

.

Katwiik a/Zee
Dea Helder

Gep. Àmt. P.T.T. .
Overledeo .
Overleden .

Àrts

Canada

Zwolle

Deo Haag

,

.

Àosterdam

.

Wisk. adv. Àctuaris b. d, Olveh

Riesselman, Joh.

M.8..

Robertson, Antonius G.

Roem, fohannes Willem
Roukens. lohanna .

Ruste[d hotel.eig€náar .
Gep. Hoofdambt. P.T.T.
Gep.

1-3

t-2

3-5
l-a
t-5
l-5
t1

.

r-5
I
t-5
t4
t-2

t

1-2

.

t-2

3-5

5-J

l--:2,

Gep. Hoofdinspecteur van Polltie
Overleden ;
Overleden

t879

l-5
l-5

t

Overleden

Overledeo

2-5

3
2

Overleden . .
Overleden (was geh. met de heer
Tilaous)
Keel- Neus- en Oorarts

t-5
l-5
t-2

. .

.

Deo Haag
Lugano-Cassarate
Bloemendaal

Dea

Haag

t-2
1

t4
l-2
1_'

2-5
3-5
t---2

t*2

2-5
2-3
9l

N aamlijst der l*etlingen.

Àrts

.

N aamlij st der Leetlingen.

Sydney (Àustr.)

.

lospecteur P.T.T.

Dea Haag

nder beroep

Haarlem

-

Overledea .
Geh. oet de bèer Kloos
Overleden .

Baarn

.

l-3

Landmeter, Coruelia E.

2-5
3-5

Í-dlckx. T}eodorus R.
Muunik, George P. F.

t-5
t5
t-3
l-2

Nord, Charles, F. L.
Oudkerk.

Utrecht

Weber, Phtlip
Weber, Johaa F. B.
WitsêDburg,

de

Àl:sterdam
.

.

.Àtrdrles

WijkeÍ, Cornelis

Wiir, Martious

.

Soestdtjk

Hilversura

.

Beverq'ljk

N. C.

J.

Zaataan, Pleter

Den flaag

Riiss,tjk (2.H.)

2-5

Veldkarop, J.n
Verfallle, Johanaes
Visser, Catiarina M.
Visser, Maria À. .

t-3
3-5
t-3
t-2
t

t
1-2

Bank, foseph P. B.

À.

Bethlehem, Wtllem

N.

.

.

l. M.

Brands, Ànna
Bruoings, Willem

.

L.

.

Geh. met de heer Ph- Webpr

.

.

GeÍr. met de heer
C,

Àasterdam
Dea Haag
Àmsterdam

-

M. P. Kokle

,

Overleden (oud Lult. ter

zee,

.

.

later

Dr. Prov. Ptr. Electr. Mii)

lê asslstelte i. e.
Conoies P.T.T,

apotheek

Gem. l.roedvrouw
Vlsserijbedrijf
Gep. ambt Ned. Spoorw.

.

Oodert'tjzeres, gep.
Geh. met de heer Buhse

. . .

.

Del

Haag

Rotterdad

Der Haag
Giethoorn
tfmuiden
Baam
Den Helder
Bloeoeadaal

Overleden (oud lult, ter zee) .
Gcp. offlder M.S.D. .
Hllversum
.

LadilgEeêster'Wester! Railroad
Cy.
Hes. Àlbert Àbr. .
.
Jerphanion, Hendrtcus |.
Klaassea, Geertruida

Klopper, fan P.

N.

À.

.

.

Maqdalena C.
Kuijck, \Mouter G.

I-about, Louis

92

W I.

(u.s.À.)

Commies a. h. Kabinet van H.M,

de Konlngin
Overleden .

Àlkraaar

.

.

Dordrecht

.

.

Àmsterdam

Overledea (oud luit, ter zee,, Dir.
Leraar M.O. tekenen

CaltÍomië

Deo Haag

Koopmaa .
Wed. v. d. heer De Vries
Radio HollaÍrd)

,

Clarks, Nebraska

GeÀ. met de heer
Overleden .

.

Dr. Ir.)

f.

Àdriaanse, Coroelis

Bakkê!, Gerard \l/llle6
(D".)

l-2
t-5

de Barbansoa, A.

Biegel, ta!
Bos, Àltda Maria

I
I

Bratke, Ike Catharioa
de Bruyne, Judlth

1-3

E.

de Bruyne, M.

t-2

Dekker, Nanninq .
Droogleever Fortuya,
Nic. D.
Droogleever Fortuya,

l-4
I
l-2
1-5
1

t-2

t-4
1-2

t-1

1-3

3

.

I
Ellecom

1-5
1-5

Oud luit, ter zee, leraar T.O.

BilthoveD

:

.

Àmhem

.
.

.

Geh. met de heer Koen

Rotterdàh

l-2
l-3

Kisies, Willem C. M. I. .
Koopman, Cornelis i

^

t-5
l-5
t-3
l-5

motordienst

t-4
Rotterdao
Àmsterdam

+-5
4-5
t
1

Elodhovea
Àmsterdam
Àrnhem
Àmsterdam
Der Haag

t-2
t
t-5

l-5
l--.1

1-3
1-3

Utrecht

I

Den Haag

t
I

Velp (Gld.)

I

-

G.

1-3
1-5

5

Overleden

van Helden, Johanna D. A.
Herman. Ànton (Dr.)
HoÍstee, J. H, G. ,
Jlmnlnk, Georqe Willem .
de Jonsh. Ian B. .
Kisjes, Sibregje Martje .

Meerens, Revár
Meijer, Bemárdus

Heemstede

Overleden (was geh, met de heer
Kervel)
Overleden (was geh. met de heer
Kruys)

F. (Dr. Ir.) Dir, geo. vervoer- E

Kr;inen, Ielle
Lub, Hendrtk T. C-

.

Lult.-kol. K.N.I.L. b. d. .

.
.

Dijs,
Elte, Willem S. H. .
Giltjes, Cornelis (Ir,)
Grunwald. Levte . .

1-5

l---2

.

Den Haag

Àrts

Willem,
.wtlletl

t-2

t-5

1-4

t-3
I

Overledea

.

t-5

I

1

'Wassenaar

Bergeo (N.H.)

Wed. v. d. heer Tea Harmsen

Overleden

,
Bosman, Jacobus .

t-3

I
"-2

1

1

Overleden
Geh. met de heer Labaa .
Overleden (was geh. met de heer
Hartingsveldt )

.

t-2

t-2

1-5

t-5

Àmsterdam

.

.

.

Rotterdam
Dea Haag
Àmsterdam
Niimegeo

.

Zonder beroep
Overledeo (oud luit. te! zee)

Overledea

I

De Rtjp

Wassenaar

Overleden
.

Deu Haag

L. M. J. Gregory

.

1

l-2

.
.

1900

l-3

.

Oud À$bt. K.N.S.M; .
\Iy'erkz. ten Hoeve's autobedr.
Overleden (was ReÍerendaris

P.T.T.)

var del Bosch, Pieter

overlede! .

.

BaÍertsen, Leuois G.
de Beurs, Headrlk

(Notartskte*)

.
;

I
I
I
I

Cornmiês Rtiksverz,bank

Wijo. Mijert C.
Zwart, Geffitie

1899

v. d. Klugt,

Geo. loods

À. À.
..
Stecndaa, Abert.
Stuart, Àletta S. C, .
Taale, C.omelia M. '
Thijssea, Neeltie
Turk, Carolina P. 1,.

.

. .

Geh, oet de heer Van Praag .
. Geh. met de heer H. Dalderup
. Overleden .

van Àalst, ]ohannes F.

Bakker, Simoq Nicolaas

Booa, Johanna

.

Notaris.

Bacterioloog Rijksseruminrichting
Taodars

.

Smit. Guurtruida

l-3

f. C. .

.

SÍdt, Aarim

2-.3
t

Vogelvangàr, Maria

Mietie

.

Riess;lmaoD, Maria E. F
Schelltnger, Sijbrand W.

2-5

Geh. met de heer Jerphanlon

.

t-5
t-5
t-4
I
t-3
'l-2

ÀIaarnlr"lst

Oudhoofdstatiooschef
Oud boofdmacht.

N anlijst det Leedingen.

det Leedtn g e n,

Mj.

.

Àpeldoorn

Ned.

Rotterdam

Overlcden .

Àmbt. N.S.

Baarn

Overleden

t-3

tg02

t-3

I

van Àalst. Dirk ]oh. (lr.) . I Overledea .
.I
Backer, l,ouis€ H. ]. .
. BedritÍsleider À.N.I.EM.
Baert, Geffit loh. .

4

Baert, Maria

t---3
I

I
I

Indoaesiê

EindhoveÍr

Geh. met de heer D.

Tydeman, Frederik

(D".)
de Vries, Àlbert l.
de Waardt, ]acob L.
v. d. \Moude. Ànnie C.

t90t

Den Helder

Koopman

4-5
t---2

l-2
l-2
I

1-3
5

P.

.

Àbbenes,

Hillegonda.

Bastiaaa, Hóertus À. J.
Droogleever Fortuyn,

.
.

.

Groeadlik, Thtjs

vaq den Heuvel, Àlb. fos.
vaa der Hoeveo. Jan J. J.
vaa der Hoevea, fohanna .

Hoóen, Danlel Th,
de foog Oudraat, E,

Th. À.

van Kalken, Willem Chr. .
Kamp, Ludovicus Fr. .
Kevser. G. Fr. W. H. N.
Kót. Àdriaan C. .
IGijoeu, Teunis C. .

Luijckx,

Metzelaar, Àdriaan

C.

Muntinga, Egbert D.

.

.

Groningeo

1

Huizea (N.H.)
Overveen
Leeuwarden
Den Haag
Dea Haag

Àmsterdao
Hoom

I
I

De

Bilt (U.)

,

Àmsterdarlr
Haarlem

.

.

Bussur::
.

van Pelt, fao

Raadsveld, Roelof H.
Temminck Groll, Joh. (Dr.)

far W' .
Wallast. M. L. J. (Dr.)
vaÍ! \Miik, I. C. G. (h.)
Thilssen,

1*3
I
I
1-5
1-5

t-5
t-5
t-5
1-5
l-5
1-5
l-2

.

Oepts, Johannes B.

van Pelt, Airtoíie

Utrccht

l-3
t-3

Overveen

Àmsterdao

.

f. S. J.
Marmelstein, P. F, À.
Meybooo, Willem B.

Geh. met de heer Volmiiller
Gep. commies N.S.

Geh- met de heer Van Stockum

Frederica G.

de Geus, Jacoba E.
Gltjes, Berendiaa H. .

l--2

34
34
t-5

1-5
1-5

Den Haag
Àerdenhout

1-3

Àmsterdam
Dea Helder

1-2
1-3

1-5

t-5

W.

Bakker. Gerardus

S.

I

.

. Overledeo (was
I

Jac.

vaa Boven, Wilhelmina

Overleden
HoutvesteÍ

Overledel
Overleden

Sóout bij nacht
Geh- met de hee. Hillenius

zaÍrtsóap

Àlkmaar
ÀEsterdaE

.

Kooreman, Cornelia J,

.

Helmond

C.

. .
,
Wed v. d. heer Groeneveld .

.

assuradeur)

.

.

.

Privé

.

s€cletaresse

Gep. stationschef N.S.
Secr. Evang. Mlj. en Ev. Luth.
Verg. Gemeenteleven
Geh. mêt de heer Van Hulst .

.

Cathari[a S. I.
-.
Verbeme, Triintje .
Waal, Jan .' . .

.

Dekker, Johannes

Tb.

Bloemendaal
Arahem

.

Bilthoven
Den Haag

t-3

1-5
t--3

t-5
l-3
l-5
t

I

l-3

r-5
1

I
1

l-2

I
.1-5
l--3

t-3
t

t-1
I
t-2
t-3

3---t

4-5
t--2
1-2
1

Haarlem

I

Den Haag

l-2

.

Stardmes.

vaa der 'Woude, Simoo

.

.

Manlkus, lilles
Munnik, Jacoba H. D. C.
Overleden
Oolbekkink, HeÀdrik J. B.
PothoÍf, Heíriëtte F. G.
Àdj scheikundtge b. d. gem.
waterleiding vaa ÀmsterdaÍt
Rosendaal, Leendert I. . - Overleden
vao Rlja v.an Àlkemade,

Maria C.
Schellinger, Douwe .
Slort, Sieuwert
Soostral, Gustaaf Àdolf

Haarlem

.. Leiden

Overleden (was oud luit. ter zee,
Geh. met de heer Dikkers
Insp. reg. 6 domeinm

2-5

1

Gedipl. heilo Íus6euse.
Geh. Eet de heer Íaeksma

.
.

Buenos Àires
Leeuwarden

À.!sterda!r

.

Overledeu .
. Overledea .

.

Leopold, Ànna M. S, .
Leopold, fan H. (Mr.)

Ge-

Stationschef

t-3
I

Àrasterdao

t---2

Den Haag

I
I

ist

t-3

1-2
I

.

1-5
I

Den Haag

.

Stattonsóef
Geh. met de heer Àdriaanse

1905

l-3

Utreót

Beverwijk

Ms.

Àbbenes, Hénèoe .
. Geh met de heer Carrière
van Bruqqen, Aana E. C. . Overleden
Buys, fohán G. t. .
Overledeo
Card;naal. Àlidá G. .
Overledea

2

Rottêrdam

.

Zonder beroep

Geh. met de heer Nevt
Handelssecretaris Hr:

Kilian, Martious H.
Klingen, Jacob C. .
Koeaao, Martha C. À.

W. D.

.

.

Hedelrijk, Joh. H. .
.
vau Hooydonk, Àdr, H.

Kutjl, faa

Iddoaesië

Geh. met de heer Van den Bergh

.

Gouda, Àrie
GEaIÍ, Neelt,e

Korver, Henriëtte ltry'.

Bloeoendaal

l

J.

Bíouv,/er, CoêÍrraad H.

Dekker, Àaltle
Dekker, Koenraad H.
Duinker, Cornells .
Fundter de Beauchène,
Ànna 'W. .
Goedhart, ]an (lr.) .

I

.

Bleqel, Àbraham ,
de Boer, Jan Àdr, .
Booí, Pieter Dirk .
Bos, Gerard
van Boven, Henrlëtte C. ].

(Oost !ava)

geh. met de heer

1-5

.

zaaiman,]Ál',a'tle....
Ztip, Joh ne6 H.
Ziip, Willem À. .
94

Heemstede

Parvé

W. L.

t-5

L-A
Badjoewaagi

I

5

Utrecht

Àpotheker
Employe Deli Mli. .
Hoofdcommies N-S-

l-3

.

.

,Wassenaat

Den Haag

N aamlij st

N aamlijst d,er Leerlingen.
Fabtus, Nelly Àlide

Geh,

.

de heer Maire

St. Piere d Àntils

.

(Franloi;k)

Fransen, Iohannes S. V.
Geus, Willem
de Haas, Marttnus (Dr.)

Harinck, Pieter lob

ílet

t-4
l-5

Vertegenw. Java-China-Japanliln Rotterdao
Rector St Odulphuslycèun .' . Tilbutg

t-5
1-5
1-5

,

vaa Hoek, Gerlof .
Oaderwijzer M.U.L.O.
Hummelinc\ Bemard J. À. Med. docts. .arts
Secr. directie standsontwikkeli[q
Jotrgst a, Yntie
Kamp, Jau

3

Hendrik

.

6 volkshuisv..
.
Textiel fabrlkart, dir. N.V.

.

Den Helder
Epe (Gld.)

t-5
t-5
t-5
l-4

Den Haag
Enschedc

Kiljan, facob

Kleyn, Neeltje
Klopper, Àltda G. .
Kooreman, Jilles Th. .
Kuiil, Jacobus M, W.

Leljen, Dirk
Luidinqa, Tialling

Dordrecht

Gesneuveld (was gezaqvoerder

Munn <, Ian
Nelits, Corflelis Slmon .
Over de Linden, Maroa_

.- .

.

Geh. met de heer Vao Dam
Overleden .

-

I

1-5

Driebergeo

I

1-3

1*3

Ethe (prov.

:

4-5
t--1

Luremburg, Bg.)

Del

Helder

1

1-5
I

,

Hilve!suE
Den Helder

VerÍallle, lan

VerÍallle, Maria
Vsser, Àdriane D. Chr.
Wentholt. Catha, I. B.
Wentholt, Ida Chr. .
Wentholt, Wilhelatna À.
Winkler, Pieter E,
,
Wtsenburq, Herman

Deo Haag
Blaricum
Baara
Davos

-

Techo. Dir. Radio Kootqritk

lai

Gen.-rnaioor

der genie '.

.
.

HilversuE
Breda

Geh. met de heer Ch. F. À. Beck

Blom, Jaa .
Boom, Iohaa S.
Burgels, Mada

Van Geest, Leeodert I.
Gizen, Àntoine H- I!Í-

Hallegraeff, Iacob Th.
Hemmes,

Jeaonette
.

Jager, Grietje

96

Smid

Overleden (was qeh met de heer
Van den Bos)
.
-

.

Overleden
- l Overledea

.l
.l

Tiomtak, Wllem ,
.
Veehouder
Í(oopmao. Àreadie
. Wed v. d. heer Svrart .
Koot, Jacó
KorÍf, Aadries lar . .
C.ommies Raad vao Àrbetd .
Hoek.
lGol van der
Hendrik 'W.
Gezagvoerder Mij. Nederland
Luiickx, Reinter Ï'h. ,
Leraar M,O.

Luljckx, Silloa

I. I.

.

Maarleveld, fohannes

D.

Mackay, Jobn C. H, H.

.

Geh. met de heer Àllarles

Den Haaq

Zijpe (N.H.)

t--,1

z\pê

.

z'elst

.

ldt. ter zee b. d. .

.

.

W. F. À.

.

Overledm

R<Éll, Jhr.

Sóotvanger, Laurens
.w.

.

.

Smit, Comelis
van Telllagen, Wilhelmina .

Tielrooij, Nlcolaas
Verschoor, Jan

(Ir,)

Weber, Ànna L. E.

Zoetelief, Willêm

Zwaft, lan êtjê ,

À. .
.

.
.

RW.S.

.

Oud luit.

t

o.v. ) ,
Kon, Neà.

zee. zetrdelitro ,

I

Overveeq

l-4
t-5

2-3

t-2

l-3
t-5
l-4

Haarleo

J

Der Haag
Breda

t-3

Overledeu .
Overledeo (was geh, oet de heer

Ter Poortetr

1C05
Bakker, Gerard Wouter
de Boer, CorÍrelia .
.

C,

.

H, íI!.1

.

de Boer, Pieter

.

Brakke, Gerardioa H.'

oud

lutt l ?Ée. . . . , .
l, Zwan .
(was

Geh. oet de heet

.
.

Overleden
Directeur N.V.
Drukkerij v/h C. de Boer fr.)
Drecteur G. Dkkers E Co. N.V. Beckura (O. )
Geh, met de heer Voltersz .
. Llsse

Overledeo

r-3
5
t-3

Àsseo
SantpooÍt

(

Cramer, Jao Carel
Duinker, Johao Czo.

t-4

l-3

Wormerveer

l-1

1-5

1-5

t---2

Àccountaít
Overledea (was geh. met de heer

l-3

3

t-3

1-2

1-5
1-5

I

I

lÍoofd alq. dierst
Hoogoveos eí StaalÍabriêkeí .

.

1-5

Wasseaaar

Den Helder

Overledea

'Wolterbeek, Cornelís , (Ir.)
. hooÍdtogeoleur

Wolterbeek, J"q D.

t

t-2
t-5
t-5
1-',

.

Kolonel der infanterie. .
.
Dir. Stoomv. Mtj. ,,Nederlaod'
Geh. met de heer Àdeliak .

.

I

2-5

Hoom

Ttlb$s

vatr Breda, Comelis H, -.I.

l-4
l-1

Velser

.

8uyck, Louise

4-5

.

Nepveu, Ànaa S. B.

Boom, Willem

2--3

,

Dea Haag

Kassier Rijkswerf
Overledeo (was geh oet de heer
Heyting)

l-2
l*3

3-4
.

Notarls
Kapt.

Meerens,Jacobus,...

1-2

1904
Bakker, Dirk I. À. C.
vàn den Berg, Maria .

Geh. met de heer Ronner .
Overledeo (gesneuveld t. d.

lavazeel

4

Hatboro (LI.S.A.) '
Hilversum

.

Tamsma, Stjmen Feike

.

.

I

.

Riesselman; Fralciscus
Riesselman, Petrus A. C.

Zwart,

Àlkmaar

Den Haag

Pitrke, Frederik .
Roem, Àndreis Chr.
Riikeboer, Bertha .

1-3
1-5

ter Koopvaardli

.

Nelly.

1

RotterdaD

.

Maalsteed, Nelly Chr.

Paret,

I

Àrnsterdam

.

van der Mey, Fánne

l-2

.

Ielles, Geertrulda À.
ióbsis, Geffit foseph

de c Leerling en.

l. . .

Folmer, Marta R.

Harinck, Willen C.
Jelles, Baukie C, .
de fonqe Oudraat.
Jacob J. B.

Kaap, Pieter
Ketelaar,

H-

Roelof

Te! Poortel)

.

.

.

Gtltay, Johanoes P.
Govers, Teunis C.
Graaff. fohaa A. .

.

Korvtng, Martinus J.

W.

Oostburg

Bilthoven

,

Procuratiehouder

Winkelier

.

Lerares hulshoudschool

Overledeq

Text

_

N.

. .
Qomelts f, t,

.

Koog ald Zaat

.

.

Marteos, Eulerus
Mazure,

Àdi, co,rrdes P.TT.

Den Helder

.

.

.

Haadera

,

Íabr-

1-5
t--'t
I

t-5

l-5
l-5
l-3
t-3
l-2

5

.

-

Enschede

-

.
P.
LaaglaDd Winder, Jea@ette

Áulper, Jacob

Vught

t-2

Rotterdam

Geh. met de heer Baav - ,
- Àrasterdam
Oud luit t. zee ë oud'hoofdambtenaar N.O.L
Den Haag
Laadraeter
Àlkmaar

1-3
I

l-2
l-5
l-5
t---3
t-5
1

I
t

t-5

N aamlíj st d et l*etlingen.

Naamlij st det Leerlingen.
van dcr Meulen, Àbraham
Munntk, Hendrtk G. W,

Secr,-peanlngmr. Centr.
pers. 10 Rtjksdi€nst

tetr Noever de Brauw,

Àbertus

Notarts

.

,

Àmsterdanr

Ver. v,

Voorbutg

Wtik bij

.

tetr Noever de Brauw,

Jan Ch.

van Os.

'Willem .

Ptnke. Gesina G.

.

Geh. oet de heer v. d. Bosch

.

Huidarts

Postoa, Comelis (Dr.)

Post Lllterweer,
fohannes H. (D..) .
Reiisenbach, Frederik

Sóotel, Gerrtt

.

2-5

UtIeót

l-2

Langeraar

Den Haag

Gep. ofÍtcter M,S.D. .

Sporry, Maria C. À.

Dir. v/h H. J. Carels

Taale, J. C.

briek

.

BroodÍa.

.

Der

Haag

H..

.

Geh. Eet de heer Vao Roon . Dea Haag
. . fohannesburg
Wed, v. d. heer Troost .
Verheus, Sijbregt .
Dea Haag
Verschoor, Catharioa G. M. Refereadaris P.T.T.
Vls6er, Martinus P. C. . . Overleden .
de Waardt, Laobrecht W. Dir. openbaar slachthuis .
Overleden .
Woldrlnsh. Sebo .

'Werkzaam aan
sóiedk. aróiet

wlin, Jar Willelr (DtJ

het

Mtddelburg

KriJgsge-

Den Haag

1906
de Beurs, Elisabeth , . . Geh. met de heer Kutper
Diemer Kool, Frederita l. .
Elte, L€a

. . .

.

Deo Helder

Overleden (was geh. met de heer

.

Levi)

Employé fa. Maduro .
.
Overleden .
In Duits cotrceítratiekamp omge-

Gauw, Willem
de Groot, Dirk

Gi.izen, Wtlhelm (Ir. (

komeq

Willemstad (Cur.)

.

Dordrecht

Geh. rnet de heer Roessel

Overleden

resideit, .

.

Laren (N.H.)

.

Overledea

Overledeo

.

Velsen

Zonder beroep
Geh. met de heer 'Waóa

Gep. ofÍ. M.S.D.
Hoofdingenieur N,V.
Lutjckx, Petrus Th.
Massa, Gerard W. J.

,,De Schelde"

.

Gep. off. M.S.D.

.

Haarlem
Blaricum
VUssingen

.

Bierbottelaar

Breda

.

Den Helder
Gorssel

Pohk,

Riem€rs,

Headrik. ..

Snéllen, Jar B.

.

I

.

de Beurs, Pieter

t--2

t-3
l,

5

l-2
4-5
t-5
l-5
l-2
t-3
t-4
1-5
t-3
l-2
I

4--5
2--5

1-2

t-2

t-3
t---2
t-3
l-3
I

t-2
t-3
1-3
t-3

.

. .

Naardel

l.-2

.

Den Helder

.

Deo Haag

l-3

Àmsterdam

2--5

. .

.

Utrecht

VlaÍed
Haarlem

Den Helder
Wasselaar
Àlkmaar

DibteE. Gerard C. (PÍoÍ.)

Overveen

À. D. P..

Leraar Kon. lnst. Madoe .

Mareeuw,

.

Luit kolonel artillerie. . .

.
.
.

Dea Haag
Àmsterdám

tltrecht
Àmsterdam

.

Chertboo (Iod.)
London

.

Deo Haag
Dea Haag
Àlkmaar

Oeps, Willem

ï.

Piek, Johannes C.

Pool. Onno
Rer-rvers,

l.

.

]. W.
,

v. h. gen. energlebedr!Í ,
Bankier flrmant Landry E van
Dlecteur school v,

.

Ïll

Overleden
Overleden

Jat (Mr.)

Sant, Anne Frans van Scheiien. Crmelis
Schraver. Tortnus Schotman,- Willem P.
Stammes. Iohanna
'Gerard

.
.

llurbanus,
M.
Vruqtman, Hendrika 1..
de \Maardt, Ianna M.
Weers, Johannes H. . Wemecke, Àodreas lJV-

Wiiker, Hendrika M.

Àmsterdaa

Der

Haag

Scheepswerk-

Rotterdam

tuigkundlgeo
.

!-5
l-5
l-5

l---1

1-5

l-5
l--2
I

1--5

1-3

Overledeo
Maoni, ]ohanna .
Oud-boekhoudster À.N,W.B. .
van der Mey. Hilbrand B. Àccountaat
Muts, Jacob H.
BureaucheÍ aÍd. grondleidiogeo

Naudln teo Cate.

1-4

2-3

der tlamer, Iuo J. .
Hempenius, Ube
Wed. van de heer À. Blom .
Heytinqh, À. l. M. .
Riiksinspecteur v. h. Verkeer .
Heytinóh, Jan I. (lr.) .
Geh- fiet de heer Van Exter .
Hoooerduvn. Ànna M. .
"Hub"í.
Ferdinand À. .
t'oo
Iosp. vaa politie .
Kamp, Jao
Werktuigkuodige-suikertechnicus
Kipperman, Getrit
Korving, Egbert M. N.

Kuiper, Johanues W.
Kuyl, Àlbert l.
Maalsteed, Wtlhela J.

1-3

Àostedam

.

Braolage,Johanoes.,.
fisóe dienst
Bruin. CathariÁa W. D. . T,ooder beroep
v. d. Drlesseí

l-5

HooÍd v. e. school

Overledeo .
HooÍd opnemings&eost topogra-

Deiilius. Pieter D.

t---2

1-5

Boekhandelaar
.

I

Overveeo

.

.

van den Bosch, Inaa ].

t-3
IJ

.

t

Ontvaoger diÍ. bel. invoerrêchted
E accijÍzen

Baert, Jaí (Mr. Dr.) .
Àrts Raad vao Arbeld
Baert, SiEon
den Berq. Johanna C. ' NotaÍis .
'an

Bok. lan

I

Geo. hooÍdoÍÍ. M.S.D.
hoofdbest. P.T.T.

, . .

Arnhera

Overleden

Y'

Visser, Herman

Geh. met de heer Kiiha

Àd;.

iuyoqaart, Àrnold

Àdriaatrse, Cornelis J.
vaa Àker. Àlida' .

t---3

W.

Roosie

1S07

1-5
l--2

Wassenaar

de Lindea, Pieter

t-5
2
r-5

I

Oud-assistent

óver

1-5

I

vaa Telliaqen, Lóulse
VerÍaille, Eltzabeth

l*3

I

Sóuitenmaker.
Smtts, Geert
Sporry, Edith I.

Uobqrove, Fredertk

l-5
t-4

Den Haag
Àmsteldam

.

Àrts...

(Ir.).
l^t

Duurstede

Muanik, Fraos (DÍ.)

I

.

.

Nilkerk

Gep. kapiteln K.N.I.L.

.

Geh. met de heer,Dedert
Ovededen .

.

Geh.

l-5
l-5
l-3
I

t-5

l-5

1-4

l-5
t-5
t-5
l-3
t-5
t-5
l-4
l-3
I

Den Haag
.

Voorburg

Geo. secretarie Del Haag
rnet de heer Klazioga. . Heemstedê

HooÍdcoomies

I
I

3--5

Overleden (oud luit. ter zee)
Geh, met de heer De Haan
Overledeo

l-2
l-5
t-5

2-5

l-4
l-5
I
I
1

l-2
l-3

N aamlijst der l*eclingen.

Overledes
Geh. met de heer Holst

. .

.

N aamlij st

Poppêóiitel (Dl.)
Àohem

oet de heer Wákêrlln
Coaoles Raad van Àrbeld
Geh,

Overledel
Overleder

Gauw, Jaq

À.

.

.

.

v. h, Phtltps

laboratorlum wetensch- onderz.
Geh. met de heer Hoogers . . .
OÀdervoolzitter €rameícommirsle

voor stuurhedeD eO gep. schout

btt

Gouda, faqob

oacht

Hóeroaln, Friedrió

w.À,.

.

,

vao Heagelaar,

Fdt! .

vaq HoogstratêÁ, Jullana

Iospecteur

KalÍÍ, Àbraham J.

Gó,

P.TÍ.

met de beer Àrtsz

. ,

.

Wed. v. d. heer v. d. Most van

.

Spijk .

Lagaay, Hubertus J. M, À.

val

Leeuwea, Luqe

. .

Luyckx, lacobus M, f. .
Lussaaet de

À.M..

.

Miiller, Johannes L. K. M.

Den Haag
Dea Haag
Haarleo

Overleden

eden

Twisk (N.H.)

Procuratiehouder

Hoora

belastinqeq

ComDies ro1l, vaa Ílnanctëo

Spruit, Pieter (Ir.)
Stuaphlus, Jan C.

Den Haag

.

Voorburg
Heelsum

Kolonel der geaie

Verheus, Eefle

Àmelsfoort
Dea Helder

.

Onderwtjzerês, gep.

Overlederi

.

.

.

l-3
l-5
l-5
l-2
3--.1

.'

Geh. met de heeÍ Hobliiu .
Geh. met de heer v. d. Ploeg

1

t--2
I

1-5
1

l-4
t-3
l-5
t-5
I

1-3

.

Àmsterdaa

Àoster&àa

l-3
1

Àlbarda, Herdrtk Th.
Baronesse

Irrra À.

van

.

Àsbeck,

Chef vervoer Zutd-Àtl. dieDst der
K.L.M.

Geh oet Baroo vaa
Beyereu Voshol

100

Dea Haag

Àerssen

Ànkara

1--5

1-2

1-3
Àmhem
DirecteuÍ NÍWO, ptesidelt

CETR,I

Voorburg

.

t-2
t-5

.

Haarlcm
Deq Helder

t---2

.

Des Helder
ÀEsterd6li

t---2

Batavia

l-2
l-3
l-3
1-J

Salt Lake Ctty

t-2

Den tlaag

.

[aageraar
Àpeldoom

Dea Haag

.

N. D.

.

(Ir) . Geh. aet de heer Veldoao. . .
Bruln, Àbraham f. . . .
Deelder, facó Àugust , . Luitenant ter ?.e (À.) der ecste
klasse K.M.R,
Dupon, Isaàc Willem .
Stuuroar koopvaardg
Ekamp, F.
Franckm, Jao Àdrlaaa . . Zonder beroep
Goedhart. Gemit Íóuis . .
dca ÍIamer, C. L. À. ,
Hoogerduiin. Mattie
Geh, met de heer Strating . . ,
1. 1. (Ir.)
van Houweringhe, f. Vy'. .
Overleden .
faozen, Jacob l, .
Dr. Goudse Waterleidiog Mry.
Iartnq, Iohames
de Jooqe, Jacomtna
Geh. met de hecr fo4kees . . .
Kipperman. Iacob F- íIr.l
Dlr. G€deeíteÍ'êrkeo
Klpperman,'Jan .' .
Dlr. N.V Volt
KorÍf, Àndrtes lan
Lemstra, Comelti

Muntinga, Gerlof

Overleden (was in &east der Ned.
Hoogovens in Velsea)
Tandarts

Jan

Reuvers, P. I..
Overledm
de Ruiter, Domiotcus G. l.
-. Tasdarts
Snethlage, J. B. (Ir.) .

v. d. Sterre, T'hiis erm.
Veen, G. À. l.
VerÍatlle, Bemárd F.
Verschoor, Ànna H. M.

.

t-t

r-5

'1[asseaaar

I
1-5

Overveel

l---2

Voorburg
Wapenveld

Overleden

,

\Mlnschoten
Gouda
'Wasseaaar
Makassar

Tilburg

Rtswtik (2.H.)
Amsterdao

New York

Geh. met de heer J. Ronela

.

Bàtavta
,

I

l-5

1, 2, 1

l-5
l-3
l-3
l--4,

t--4
l---2

t-5
t--2
l-2
I

.

Kapt hÍartetle

t-5

I

Overleden

.

+-5

I
I

Hemmersweil, J. F.

Bok, Katharire Llae

l-5
l-t

2-5

.

t9t0
vo!

t--.1

t---2

Noordhoek Hegt, Frederiquc Geh. Eet de heer Vad Tíie!
Post Lllterweer, Johanqes H. Àrts
Schagen, Pieter À. .
Overledeo
Schager, lohan À. .
Geh. met de hecr Kuysten .
Schraver, Besy
Overleden
Spruit, Teuni! C. .
Gep. ofÍ. M.S.D. .
VlaÍ!. Pleter
Voak Headrik W- .
Gep. asslst Írt r.ddett

van Beek, L. F.

2,-3

Àmsterdam

Coheo)

vaa der MoleÀ, Elkina J.

2-5

.

Àdmioistlateur Riikls,erÍ
Geh. met de heer Hinse . . . .
Overleden (was geh. Det de h.er

Manbeirn, Roosje .

1-2
3---1

Overledeo

(Ir' )

de Kok, Rcler
v. d. Laar, Cornella H. E

Nepveu, M.

r909

Leetling e n.

.

Kipperman, Eduard C. S.

Bloemeodal,

1-3

t

Collette, Willem M. F. (lr.) Overledeo
var Doesburgh, Hermaa M,
Directeu! Burgerziekeahuls
Elte, tacob
lanaar M.O.
Elte, Salomo
Hóermaaa, Ànaa D. C. . Geh. met de heer Riemers

!

2-5

Jan. . .

Bakker, Wouter G. .
'
v. Brussea, Jan F. À. (Mt )
Collette, Koênraad C. À. .

Bàr

1

.

Bakker. Pletet

l-2
l-5

I

Slild<er, Gerrtt

SÍkker. Dirk

1-2

t-5

Overledel

Ove

om

I

bsp.

Eltzabeth
Woldrtngh, Senske O.
Zegel, Àílette G. .

Dea Haag

Vriezenveet

Raap, f.ena M.
Rtjkers, Comelis .
Sóotel, Pteter A,

Wioter,

op

Overleden

la Sólonière,

Visser, Taoae F. F.

Berget

l--:2

Klopper, Catharioa M. G. . Overledeo
Koeaeo, Theodorus L. P. . Overledeq
Kmisinga, Jan Ch!. M. .
Notaris .

Kuiper. Pieter

r-5

Elndhoven

Den Haag

JoumalÍst

.

KÍk, feaaaette M. E.

Àlkraaar

.

M.E.

l-2
1-5
l-5
1-3
l-3
l_',
t-2

Àmste.dam

HooÍd adniristuatte
Felje!, G€ertruida M. B.

J-)

Dea Haag

.

l-2

3

Den Haag

log. B.P,M.

2--3

d.e

ÀÍc6terdaDr

t-2
I
I
I

l-t
I
t-5

1--5

N aamlijst det Leetlingen.

N aamlíjst det Leedingen,
Verstegetr, Àlexander G. À.

Vrtend,

wlis,

W.

Comraies-chef geo. dleust v,
soaialê taken

Dea Helder

.

G.
H. M. F.

l-5
I
t-2

Bakker,

À. H.

,

Bakker. Coroells Jao ,
Basle, Julle Chrtstlne .
Beekhuis va! Till, M.bt .
v. d. Bên, Wouter Roelof
v. d, Berg, Maatje Coma.

Àruhem
Hilv€rsum
Den Helder

de Boer, Belia M. l, ,
Busslng, FÉlrdscus Jodocus
Drlver, C.
Franckeo, Àlida Maria
.

Den Helder

.
de Groot, ]ohanaes , .
HoÍman, P.

Àmsterdam

Àmersfoort

Winkel (N.H).

3

Geh. met de heer Tea Houte de

Laoge

Wassenaar

.

Àlmelo

Leraar R.H.B.S-

I

l-5
I

.

I

Rambonnet, Christine Eltz.

Ruygrok, Wlhelmiaa
Geertruida Headrika ,

Geh aet

de
Emmil..hovên

Salm, Jan (Ir.)

Slendcbroek, Albert L F.
van Vogelpoel, Willio .

2-3
I

Lóout, Wtllem fan Karel
Raap, Àdrtanus Nlcolaas

,

l-3

a

W. N.

van Voss, E. A.

.

Laren (N.H.)

Huísman, Pieter Rienkg .
Lnstoger, Fruns Hendrik ,
Instnger, T'heodoor Marle

Pieter

1-3
1-3
1-5

Dea Eurg

,

Overleden
,

.

\À/lersma, C..

heet Belaarts van

.

Dir. v/e grooth.

lodoneslê

ií

keramisch mat.

Haarleo
Zwitserlalrd

Gep. Í!at. lnf. K.N.I.L.

.

Baam

l-2
l-5
1

2
4

I

t9t2

Grunwald, Maultts Àárod

1

Deo Haag

Buiskool, Bouklna À.
Geh. met de heer Van der Dussen
,
Bulskool, Johames Àte E.
(Mr. Dr.) .
Pres. gerechtshof van Suriname
de Carpentiêr, Roelof Th. . Dr. steenkoolDdj.
Collette, Chrisdoe G. l.

Collette, Nicolaas G. 'W. Gep. comEissails poltde Ned.
Doomberg, Johaloes Corn.

Indië

. ,

.

Or. )

Dorewaard, Johannes
Dornlock, Charles G. I.
Dulnket, Maria Gezina '.

Àrts

,

.

Overleden( wa5, geh met de heer

IGmmal)

Den Haag
Paramarlbo

RotteldaE
Nilaegeo

.
.
.

Heuvel,

t-3

2-3

t-2

t--.1

1-5
I

Voorburg

I

Den Haag

t-5

Uhecht

t-5

I

t--2

Overledm

.
.

Winkelier
Grossief levensmiddelen

. .

Der Heldàr
i Berseo (N.H.)

ReÍereodaris Min. v. Marlne .
Referendarls MIn, v. Madne ,
Geh. met de heer Van Dalea. .

.
,

Dlrk
Isaàc .

vaa Leeuwen.

jour!alist

Den Haa!

1-3

zee

Roosendaal

.

.

ï;d.

Ph. (Ir.)

.

.

'Leraar schel- ed lratuurkunde gem.

mtddelb-Handelsschool

.

confectlehandelaar .
N.V. Nederland,Oostzee

.

Handel M1. ,,NEDO" etr Dr.

N.V. rederij ,,Etdstraal"
Àdolfs .
Dir. loodswezen

Geh, met de heer

Tissot van Patot, fohn
Vrlend. Gerhardus .
Vrolijk, Marta Elisabeth

Der

4-5
t-3
2-5

Flaag

Àmsterdam

1--1

Batavia

l-2

t-2
t--5
t.

t-3

Haarlem "
Schtedam

.

Deo Helder
Rotterdah

Leraar (op wachtgeld)

1--.1

Dea Haac

.

Warners, Àdriana . . Psychologe paedaggge .
'Wlerlnga, Ànnechlena Chr, Geo, met de heet Robenson

vau Wilpe,
H, ]. M.

l-3
l-5

Geh. met de heer Boll .
Kap! luit. t. zee, vlleger K.IvL . ; Den Helder
UtIeót
Geh. met de heer Schophuys .

Dir.

.

Hcnqelo

z,lei.kze.

.

Tertiel en

Spruit. Pieter Hetdrik
Staalmatr, Andries Popke
Tanis, Àdrlaantie

Ieraar wiskunde Gem. H,B.S.

Luit- t- zee techn. dicnst K.Ivl
Lerares Franse taal R.H.B,S.
Leraar Franse taal , . , .

Dea Haag

Aesterdam

Chtrurg

van Ottereo, lacob
oudemans, Alida C. G.
.
van Pelt, Antonle . .
Petit, Pieíè Marle Íaoo
Philipse, Maria Th. Cl. J. .
van Prooiien, Willem
.
Rahder, Virginie. .
Ruygrok, Jan Heodrik . .

1-5

Schiedam

DelÍt

Luit. t.

.
Maoheiol
Nttel, Ma.ius Jacobus

l---2

I

l-5

Deo Haag

t-2

Oosterbeek

t---t

I

t-5
t-5

Bloemeqdaal

Clazina

Geh. met de heer PriÀselr

Leeuwardea

19t3
H.

C.

Àrnold Btk, AcLraous J. E
Bedeaux,

Dtrk

.

Bentz van dea Berg,
Piêter R. .

de Bte, Pieter Andries .
van der Bilt, Charles L. M.

Ove

l-2
l-3

eden

t-2.

Overleden .
Mededlrecteur Koo. Ned. Hoog.
ovens er Staallabr. N.V. .
AccountaÍrt ea belastiogconsulent

Boederoaker, Àtie
Overleder
de Boer, Comelia Leontina Geh. lret de heer À, v. d. Hor
.
dc Boer, Geertruida Belia Geh. Eet de heet Seckel ,
de Boer, lan Frederik
Ovetleden,
' :

Boorr. lan

Bos, Hendrikus
Taodarts
de Bos, WjjbÉíd . .
.
Btederode; Marlnus Jacobus Overleden
(etr Brumneler, Dtrk

Wtllelu

1

!-5
1-2
t-3

Geh. Eet de heer Bakker

.

l-2
l-2

t---2

Sectetaris

Àrensma, Theodoor

Appel, Htltle Àntoinette
Betrtz van deo Berq, lanna
M. I.
Overledeq .
de Booy. Christiaan T. . Mid econ.
tea Brumoeler, Iobanna S.

.

van der Leeuw,
Frederik L.

Scheveningeo

.

.

Govers, Teuols Coroells

Klik; JohaDna Mada
Kuioer. Àllda

Den Haag

de Beurs, Jan

t02

Reindert .

''an
Eduard Ferdinatd
Kaorp, Teuols . .

lSll

Koek,

Dikstra, Philip Htlbert

Góuda,

t--2

Velsen

Rljswilk (Z.H')

l-5

I
t

l-5

Àmsterdam

Utrecht

t-2

1-2

Aesterdam
Harderwiik

t-5
t

1-2

,

Dckker, ]ohaaoes Coroelis . Motorhaadelaar

I

'

Atrtwerpe!

I

t4

N aanlijst det
Dbbetz, Marta Àdtotíêtte

Duinker,

.

Pieter ...

vaq Dtik, Wllhelmtla Matla

FÍaij, Àriën Jacob

,

Drectrice zlekethds

l.

P. (Dr.)

Àrrsterdam
Rotterdam
Eoschede

.

'Wasscnaar
Z.elst

.

Overledeo

de Jooqe, Àalberthus

de Joage, Hendrika F^ .
Kolster, Mattheus lacóus
Kooiog, Ja! Àrie .
Koster, Gezlaa Johaana

.

.

G€h. met de heer Van Driel
Bloeobolleakwcker
Handelsageat N.S. .
Geh. met de heer Tromo .

Del Helder

.

Breerand (N.H.)
Haarlem
Sneek

Zalsl
Àlkmaar

.

Bêniarrlid

RotterdaD

van Oseobruggen,

Àntonte (lr.)

Riemers,

Coroellr. , ..

Laren (N.H.)
.

Sóoo,

MatthUs

.

Seeboldt, Àdolf Heodrik
Tissot van PatoL
lohan E. H.
van Voss, WtlleE Gisbert
de Vrtes, Sipke fohaooes
Wamers,
Comelis lacobus (Ir.)

Woltoaa, Herman
Woud, facob

lar

Luth.

predikaat

Àor!terdaa

Leraar Barlaeus gymnasiun
Consul Ned. lcgade

Sald, Willem Karcl (lr.)

.

.

Zotdet

.

t-5
t*2

1-5
I

1-5
2

vao der Lee, Hendrlk Simoa Àrts . .
Landdetei v/h kadarter
Luashof. RoeloÍ
Maas, Harmen Àdrlaan . .
Orello, Àugustlnus

vaa Pelt. Comelis Àadrles

N aamlii st det Leetlingen.

3

Wed. v. de heer Kíiha

.

Gorinóem

.

Geh. eet de heer Kataa
hsp. rljksb€lastlngea

Gtlloolen, Laurens Johs, . Overladen
van Hecking Colenbraader,

Paul À. (h.).
Hiihoe, Maria lohauna
Huizinga, Herman

l**Iingen,

Àtrrsterdam
Praag

Den Helder

.

Àosterdam
Overlcdea

Fd dir. Mh. Verkeer ca \À/ater.

staat

.

Batavia

Hotelhouder

Den Helder

Àccounta!t

Voorburq

t9l4

2-3
I
l--'t
l--4
I

Rahder, Wilhelmina Jacoba Wed. v. de heer Haisma . . .
Redeke, lohanna Elizóeth Direct lce hulshoudschool .
Ovetledea .
Slikker, Guu ie

u
t-3
t-5
t-5
l-2

t--4

t-5
t-2
l-3

Drs

.

Beeker, Headrik Bemardus

Blekldugh, Henricus

.

de Boer, Frederlk Cornells

-

Bolemlj,
Jaa Gtisbert Wtllen íÍr.l
Bramlage, Cleoens Henricui

Brens, fohao ChristofÍel
Deelder,

Theodorus Relnerus

.

Del:ker, Àriêa Nicolaas
Dulnker, Jan
tran Es, PeEus Àntonius
Fralj, Jacob Àrlêo

.

Ecluard (Ir.).

A.ts .
OÍficler K.N.I.L.

Pauftls )ohan Gerardus

.

Versóoor, leaínette

Vinke, Bastiaa! Willen

2-4

Rotterdam

l-5
l-3
,5

lltreót

1-5
1-5
1-5

Batavia
Rotterdam

Den Haag
.

Schagel

Velp (GId.)
Den Haao

Wed v. de heêr Postda . .
Kapitein t. zee tecb!. dienst

.
.

.
.

l-2

Ziip, T'heodorus Wilhelrnus HooÍdcomsies

odet

.

.

Werkz. bq StooEvaartdij.
Nedarland

t-5

Deq Helder

Eleclrotech!. lngeoieur , .
Ontvaíger Dtr, Bel. en Àcc. .

.
,

,

Letde!

Herlev (Deq.l

WiÍ, Charlotte Heartette
Zeqel, Wllem Dertck .

l--:2

.

1-5

t-2

Geh. met de heer Holch Justesen
A.nbt P.T.T.

r-5

Gep. ass. resident

Dlr

Overledeo
BureaucbeÍ Mar. Etabltsg.

Àmsterdam

4-5

van Bommel.

Dea Haag

t---l

Braqdt,

ÀdsteÍdaB

Kaptt€i[ tê! zee v. adm, .

Batavia
Den Haag

-

Insp. dir. belastingeí
Geh. net de heer Van Henoel
-.
Geh. rlet dc heer De Booti Geh. met de heer Hulstevn .

.

.

Zaardam
Dcn Haag
Àerdenhout
-

Basie, Jan Eugène
Bolemey,

,1-5
I

.

qem. werkca

Eopl. B.P.M.

1,2, 1,5

Uitgeest

Overledm

Gooszen. Maria lohanna Gooszen. Ottolioa- Hendrika
Govers, Sybrech
Haaijen, fan .

101

Iingsdietrst

t-4
l-5

Deu Haag

.

Lantimeter

Spruit, Àína Maria (Dra.)

Vis Dieperinct,
Comelis P. B.
de Wit, Volkert

.

Boek-

t

l-3

Àosterdaà

houdlng Gem. b€driivêo .

Overleden

..

Scheveaiaoen

Enschcde-

Dordreót

1--4

t-2, +

l-3
l-5
l-3

l--'t
I
r-3,

t-5
l--'l

Bertlekom
Bussuo

2--5

Batavla
Den Helder

t-3
l-5

Widdau (St. Ga[€!)

l-5
t-3

Voorburg

l---2

t9t5

Folkert Theodoor,

]acgues

Poortlltan,

Àdi. boekhouder C.!tr.

Herdrlkus Gerardus
Poortoaa, lVíllem .

t-5

Waalwijk
.

Àrts. ..

WtllemÀlbert...

Oosterhout, Folkert Àge
Oudemaas, Willem Heddrtk
vaÍr det Plaat,
Gerardus Martious

l-5

Bedeaur,

't HooÍt,

Kock, Sophia Àlma .
Kolster, Martilus Jacobus . Àrt6,..
. Gep. hooÍdoÍÍ. v. adn. . . .
Leiien, Jao Klaas . .
Melchlor, Lodewiik
Mulock van der Vltes Bit,
Helena Margaretha . . Geh. net de heer Van der Held
NaudiÍr teq Cate,

Àmsterdád
Sóevenhgen

l-3
l-5
t-5
I

t-2
I
t-5

I
,5
l-2
2-3

t-2

Beajanin

Overledea

,

Williaa

Wtllen Frederlk
Beroa.dlna M.

(Ir.),

.

.

À. I.

Bruio, Wlebe Heodrii<

van Esseo,
Wilhelm Laobertus

. : .'

t

.
.

Franckeo. Maria H. C Golsteyn. Wtllem lozeobus

Gover;, Àbert

BedrtjfslngeDteuÍ Vtrcozefabrtek

.

t---2

Adj. dir. Mii. Iabor

Dir, lodustrie. co

.

hulshoudschool

Landoeter hooÍdbureau rutlverkavelingsdieast

Haak, Àdolf íDÍs.t

Leraar R.H.B.S.

Hooq, Bemardrrs.'.

Del

Haag

t-5

Breda

t*5

Rliss{ik (2,H.)

Homlng,

Wlhlemus Mattbeus
Jaozen, Eeltje

.

Overledm
Bedrljfsleider N.V. MiÍeraal
Maalwerk ea Haadelsmil. À'daÉ

5

ÀmersÍoort

Hilversum

t-2
t-5

3-5

t-5
l-4

5

N aamlij st det Leerlingen.

N aamlijst det Leetlingen,
Kerstiens,

Frederikus Johs,
Keyser, Matret e ,

.

HooÍdcoaaies ter secr...
.

, .

,

Overledeo (vas geh. met de heer
Spruit)

van der Lee, Pieter Hugo
vao Manea, fohannes .

v'an Mansum, fan Roelaod Àmbt, alg. lekênkamer
van der Meer,
Geh. met de heer MeiJer
Ànna Comella
Meiiers,

ÀÍtolo Nicolas (Ir,)

N.V.

.

Ouwerkerk, Hermaa
Leonard Gerardus . .
Quant, Laurendus Herco
Rearpt, Drk

,

Kapt luit. t. zeê

. . . . .

Dr. prcv, gezoldheidsdienst
dieren . .
Kapt.

,

.

Zwaan, Àntonle Coroelis
Zvraan, Comells Laureos
Zwaan, WilheLta Àdrtaaa

luit t. zee (À.)

.

voor

.
.
.

RljkswerÍ
LeraaÍ vriie school

Alkmaar

Naarden

,

Beverwtik
Deq Helder
Deq Helder

. . .

,

Min. v. econ. zaken, afd. bedrt;fs-

polidek
Overledea

Batavta

Heemstede

.

Geh. met de heer Verbeme .

ÀÍlbl

GereÍ. predikaot

.

Badart,
Franctucus Wilhelmus
Bakker, Grtetje H. R.

.

Bakker, Heníiette Made
van Bergea van der Grlip,

Maria A. E.

Bregoan,

lan

H. v. Holland

.

Wallington

,

(Surrey. Gr. Britt.)

Wassenaar

Geh. me! de heer Mackay .
Geh- met de heer Landman

.

Boon, Marlnus . .
Bouura, Johaaoes .

Leideo

.

Denpasar (Bali)

Residetrt

Lult. t, zee le kl. v-an

,
.

Den Haag

adm.

Dea Helder

Àccountatrt

Den Haao
Àlkmaa" '

Brcms, Pleter Comelts

Briskool, Eildert .
Ellemers, Ànlonle Marta
Fijma, Machtel

Gall, ChristofÍel

Gall, Maria Rebecca

.

Neeltjê .,,
vaq de Graal, Jao. , .
de Haes, Cbarles lgnace
Constant (Ir.) . .
Harders,
Johannes Fmnciscus , .
Gall,

r06

Empl. Hoogovens
Geh. met de heer Meurs

,

t-3
t-5

Rappard,

5

Àmsteldam '

.

r-3

t-3

2-5
1_'

1-5

1--3

t-4

l-3

4-5
3*5
2-5
1-5

Brlelle

.

Geh. met de heer Cope

Máieu, Beraard Gerard À. Luit t.

Dea Haag
Buite!?órg

.

BedrijÍsletder N.V. Synres

1-1

1-5

2-9

l9l6
Àvenarius, Derk Gerhard

Hillebrard,
Àddaan Ànthontus . . werkz. b. d. Semaphoordienst ,
Hooíhout, Cornelia Hester
Houwing, Johanna W. M, Geh met de heer Logger. .

Deo Haag

.

Dir. Rode Kruishospitaal

t-5
l-5
l-3
l-3

1-5

Koopman .
.

van Wettum, Johaoaes (Ir.)
van Wettum.
Solco Walle (I".)

Deventer

G. Overleden
Gezaqvoerder K,L.M.
.

Sólahmtló,

Haarlelr

,

Senzora

l.

te Roller, Gerit J. C.

Torre. Aqoa Theresla

.

Ner*, York
Àmsterdam
Dea Haag

.

R'daE

industrieAt te
Overledea -

Munter, lan
Nolst Treíité,

Frtedrich C. H. .
Sprutt, Àaton
Spruit, Sljbrecht

.

Griip. iakoopver. v. oetaal-

Comelis lacob (Ir.)

te Roller, Everhardus

.

Dea Helder

Ianse, Jau
der Linde.

."n

Ned. Handel
Overledea

.

Mij... ,

.

.

Den Haag

tlllversuo
Bonbay

Rijkes, Jan Hendrik (lr.)
Schol, Headrik
Sevenhuyse& lat lanz. .
Sevenhuysen,

Jan

Maartensz,.

,

.

.

van adm.

.
.

Geh lret dê heer 'Witte . . . .
Geh. Eet de heer Àusems . . ,
Commies ter gerE. secr, . , . .
Ingenieur P.N.E.M.
HooÍdcooartes gem. secretarle .

Stoll, Pteter

b. d, Ned. Spoorwegen .
Àd;, boekhouder centr.

de Vries, Frederik

'Sy'erkzaam

genr, bedrijvea

voor Philips

'Westerveld, Dirk
Johan À. Luit. t. zee (overste)
Weynschenk, Cheny E, F.
Zeeman,

fohan Huibert (Dr.)

.

RotterdaE

'r_<

Àmsterdaà
Batavla
Der Helder

2-5
1-3

t-3

t-5
1

nder beroep
.

boekh.

, .

gezaÍÍschapssecretaris
geall, bestuursraad

b.

Zaandllk
Deu Helder
Geertruldenberg
Heemstede

t-3
r-5

1-5

Àlkrnaar

t-5
t-3

Den Helder

Àdsterda6
d.

1-5
1-5

Batkurn

Nw. Zeelaad

,

,

le

l1

Zelst

''

1:-3
1--3

t-3
t-2

Berliiq

t-4

.

lltrecht

t-5

.

Brussel

1-4

lstT
.
Geh met de heer Oostveen.
Luit L zee van adm. . ..
Subst. oÍÍicter vao Jqstitte

losp, dir. belastiqgen

z,ie',-Jtz,ee

t-3
t-5
t-5

LuiL koloÍtel

Batavia

t--3

.

Den Helder

Overledeo

1-3

t-5

topograÍische dlenst

Geh. met Jhr- À. van Citters
Àdi. chef de bureau N,S. ,

1

l-4
t-5
l-5
l-3

Enpl. B.P.M.

1-3

Commies ter gem. secr.

.

l'-:2

1-a

va!

der lvÍost. Gerrit

Noot, fan T'heodorus

.

Stuurmao ter

Àrts

kooÉ1.

.

Maj. der infatrtede

2-3

Urecht
Voorburg

't Zand

(N.H.)

Beooebroek
Den Haag

Den Helder

.

.

Breda

Hotesbroek
Bergeu og Zoo,m

Dên Helder

l-2,

4.

l.-5'

l-5
1

Rtjswijk (2.H,)

Geh. met de heer CallenÍels .
Geh. met de heer Postma .
DstdctsveriÍicateur V,N.G.
Àdi. boekhouder centr. boekhouding gem. bedrijver

3--.1
1-_J

vaa Leeuwcn, Slmon
Mets, Willem Cornelis

.

. .

I

Burgh

.

Btbltothecaris Min. v. Oorloq .
Dierenarts
Geref. predikant Huize Vogelzang

I
I

I

zee

van der Sterre, facob M.

l-3

t--3

.

HooÍdcorrm. Rijkswerf
Mahieu, lohaones Daniel
Phillpse, Floreotilus G. T.

Jkw. Daoiella J.
Redeke, Paullae .
Rusdug, Àdrtaa! Frans

l---l

u.s.À.

specialtst, patholoog ê!

Heodrtk Marttaus (Dr.)

5

Geh. met de heer v. der Moleo
Geh. met de heer faossen.,

ÀÍts,
seraloog

t-3

Àmsterdam

.

Schiedam

Dm Helder
Rljswiik (2.H.)

t-3
t-3
r--2
l-2
1-5
t-5
l-3
1-2
t-5
t-5

.
.

N aamlij st d.et l*eclingen.

N aamlijst det Leetlingen,
Oosdrg, Marie Coutaace
Oudkerk, Klara Fdia

l--3
t--3

.

Overleden (was geh. net de lreer

Vorst)

Poley, Àdriaoa Bastialra

.

RoeloÍs,

faa Bemard Herman
Riikeboer, lao (Ir.) .

Àmsterdam
Velsen

.

Iog. hoogovens

Sóelliogea

Comelis Jacobus
Bugemeester
Sprdt, Sijbrecht J. M. .
Geh. met de heer Cohen .
Slorm, Àbnhan . . . . Schrijver Dep. van Marlne ,
Ve$tegen, ]udicus M. P. J. Àdi. Directeur Ver. Ned. Gem.
vaÍ Wilpe, ]an
Chef Pander te Àmstêrdam

Koedlrk

Hilversum

Deo Haag
Den Haag
Zwaacaburg

I

AlbaÍda, Àdtiarus Joh' ,

I

Albarcla, Johaana

l-5
l-3
t-'t
t-2

1--.1

I

Balliatijn,
Matgaretha Jeanne .
vao de Bergh,

Dea Haag

.

prov. erahlíator voor djbeq'tiz€!

Constarltlja L.

Àlbert Jean . Overleden
Boate, Pleter J.o
. .
Bruin, Nlco Johaa

Haarleq

Besseltdg,

fan 'Willeo Beraardus

Hmdrik ,

Colder, Marta
Collet, Jiller

E

S.

2-5

.

.

Lerares Chr. huirhoudschool

.

Dekler, Àsatha J. M. .
vaa Erkel, Gemrd B. lvl,
Govers, Carl Mortotr
GÉaÍÍ, Neletta ÀÍtonta

.

Harderwtjk

-

À$sisteate v. d. afu. secr. KL.M.
Ldt. t ree
Calculator Nêdêrl- S€intoêltêtlêD-

fabriek
Geh.

.

ret

de heeÍ Rijkêboer

.

Groea, Àlida lacoba
Houwing, Wesselius Marius Luit' t ,êe le ldassc KM.R- . .
Janzen, Johanna Helena À. Geh. met de heer Hisóedóllêr
v.'d. Ltnde, Elisabeth P, W. Geh, met de heer Burgersdijk .

Der Ílaag
Batavta

Larea (N.H.)
Velsen

Batavla
Rotterdan

Deo Haag

Meershoek,

lacobus Comells

.
Mostert, Chrlsdaa! .
Poortba!,
Martus Heuicus .
Meljeí Jan Willem

Luit. t, zee vaa adm. b.d.

, .

.

M,

Isdaila

.

Cargadoor

.

ÀdldÍdstràteur cult. ond. ..Daaau

Wtlhelmus P.

.

Werkzaam
kaotoor .

Swaters, Jan Ànton

. .
. .

Tange, Rlaze Ànthooy

Visser. Pieter Geffit
Vuuroan, Tielman
dê Wit, Simoa .
Zeeman, Denyse

À. I.

op een

Geh. oet Ds.

H. (Ir.)

Swart, Molly Malie

.
.

accouataats-

.

Zwaat. . , ,

Iogeoieur Telegr. eo Telef.

Lcrares ,de Werkplaats '

Àrts

.

'Wed. v, de heer Swavidg Dr.ikstia

Oostkust)
Breda

Siaorar (SuE

. Overleden
Bakker,
de Bode, Comelia Louise . Geh, Íoet de heer Var Troosteq.
Beunekom
burg de Bruio
'W.
Geh. met de heer Deperink . . Àmersfoort
de Boer, Comelia
Overledea
Booa, Marta '
Heiloo
Masseur .
Booneu, Cornelis . .
\Mes! Palmbeach
.
Ànalyst
Bossea, Siraoo .

.

.

Procuratiehouder blj een N.V,

Marconist
Ovetledea

,

1-5
3-5

l-3

r-3
t-3

l-5
l-2
1-3
t-5
l*3
1-5

l-2
l-5

vao Doom,
Johanneo

Dorae[, Marla Comelia

3-5

..

.

À.

P.

.
...

. .

Bloemeqdaal

Den Helder

. ,
.
Gerard.

.

Bultenl. correspondeat b.i.;
Lyempf-fabdekeu .
Overleden (qefusilleerd)

de

Leeuwardeq

.

Overleden

.
.

Schíedao

.

Àdi. adm. Ver. Ned. Sóeêpv. Mij.

Leeuwa.rdea

I

3:l:hli:;*1,"'l !*:
Sówantie,
Spruit, Antíe

Zooder beroep

Àmsterdam
Rotterdam

Dea Helder

t-2
l-3
l-2
l-2

l---1

t-2

3-5

HooÍd eqer school ,

r-5
a

1

Z^ànda'n.
Eiodhoven

.

Àoerongen

l--:5

l---3

t-t

Texel

l-5
l-5

l-5

Noordwijk aaa Zee

Schageo

Lerares N.O,
Landbouwer

Tl. P. , Àrts

Ouwehand. C,omelts

I

1J

1

Johaloes M. H.

Mostelt, Gerrit
Neljenhuis, Wietse

t-5

1-5

fhlve!sum

Deo Haaq

de Kok, Leendert
Langeiels,

1

l-3, 5
I
t-3, 5
t-3
t-2

Den Haag

.

Koniíqsteir, willem

1

t-3
t-3

,

.

l-5

Haarlem

Kamman,

Wilhelmina Johaona

5

1-3

Rotterda6

.

Taadarts
van der Hoeven, lansje . . Geh. met de heer Terlep . .
van der Hulst, Gjsbert C. Musicus .
Janzen, Piete! Fraas . HooÍdinspecteu! leveosverz,
,,Nilloij v. 1859" .
Keijser, Dirk lacob
Klop, fohan Bemard

l---2

2-5
1-3

Benaekom

f. B. Fermtn Àmsterdam

Diiker, |ohanna Margaretha Overleden .
Ekkers, fohaanes Machiel . Àdi. commies Rijkswerf .
vaq Erkel, Eleooora M. A.
Lult. t. zee le kl. v. adm..
Groot, Sijtze

de Haan, Comelts
vaa Heagel, Leo.

I

3

uin,Econ.Zaket.....

Geh. met de hr.

.

Flatderwijk

Í.emar steaografie ea machioeschr.

Oaderwijzer
Duinker, Dirk
-vao Dulm,
]ohannes Frans Lult t. zee le klas

va! Mierlo,

l-3

rÀ/. Th. À.

.

Haarleo

Rome

.

t-3
t-3

Bussing, Àugusduus C. À. Àmbtenaar R.V,B.
adet beroep
Colde!, RoeloÍtna Geertr, ,
Doedens, Jau Balthazar
Dokter, Johan[es Ànre . . Texdelwlnkelier

Ruig, Gerritdiia lda

Baam
fuliaoadorp

Employé K.L.Ivl

,

.

Martapoera bli
Baodjermasin

Rustiag,
fohanna Wtlhelalaa

Sóreuder,

Deo Haag

.

Salak"

Rerkea, folranna W.
Roosendaal, Gerrit

t-5
t-2
t-3
I

Buiik€s,

t08

J.

Etndhoven

(u.s.À.)

lslB

Claassen,

E
Comells

Codeexpe.t en óeÍ telegramcedrale bli Phlltps .
Oodem, Marikat Pem. Siantar .

van Rijswiik, fohannes

Geh. met de heer Broader

.
Àdtana Tohanna
Smit, Jametie À""á C"-- Geh. met de heer \Iy'eilaod
HooÍdassistelt der bel.

vaq der Sterre, lan S brand Overleden
'I irlc ]lerrnan,
'Wagenaar, Dirk. -

Den Helder

.

.

Deu Haag
Vreeland
Haarlem

.

Àrnbeo
Dea Helder

.

t-3

l-5
i-5
2:-5

l-5
l-5
l-5
l-3
l-4
I
t-3
1-3
1-3

5

Bertha

van Wensen, Rochus
Overleden
Zwaan, Frederik Lodewiik Rector Cbr Lyceuo

t-3
l-2

.

.

.

Bandoeng

t-3
t-5

N aamlijst det Leetlingen.

N aamlljst der Leetlingen.
Àrts . .
Zwaan, Johaa ïhomas .
Zwaan, Laurens . . . . Geref. predikaot
. Overleden
Ziircher, Comelis. .

Dros, Àris (I".)

Gorinchem
Àoerongeo
,

1920
Aronstein, Lodewtjk (IÍ.)
vaÍr Bergen van der Griip,
Nicolaas C.
Beumen Johannes À. H.
Brouwer, Leeodert . .
.
Brouwer, Wessel .
Bruvn. 'Ànna Gerardloa
CalÉo Houwing, Jao W. C,
Donders, Pettus \M. F. .
Doombos,

Jacob . .

Ftlz BlaÍche,
Dorothea C.

C.. .
Heeroma, Tilia .
.

.

Vorden

ÀesterdaB
.

Adsterdam
Àmsterdam

.

Laren (N.H.)

.

Scheve0irgetr

Àdministraleur weemdelingenSaigon

Voorburg

\,?n der Vis, Willem .
\Iy'aiboer, Rens Comelis
Zellstra, Johames . .

Naarden

z€e

Indoneslë

1

t-5
t-4
l-5
l-3
I

u
I

1-5

t-3
t-3
1-5

Vlaardtngea

Geh. net de heer Catshoek

Hilversulr

.

Geh. met de heer Versteqeí
Àlg. procuratiehouder der N.V.

ÀEsterd.

Mij. v,

Levensverz.

Leldea
Àmsterdam

Almelo

.
.

Àmsteldam

Bergea (N.H.)

.

Àpotheker

l-5
l-3

Haros,

Jacob

Hermes, Jacobus

.

Schiedam

1-5

t-3
t-5
l-4
t-4
t-4

1*5
I

Korver. Izaàk
Kriinen, Àrie

.

bii de meetaÍdeli0g
Hendrikkazerne Àmersfoort .

Àrents, Elmnora Hermina
Baas, Outgelt G. Vr'.
Àrts
Basle, Jean Pierre Eugène

Delft

.

Àobtenaar Riiksgebouweídienst
BischoÍf, Hlnrich Laurens Overleden .

Blsóoff, |ohan Carel Fr. Iaspecteur
110

l--:2
1

vaa den Berg, fohan .
van den Berg, Pieter

vatr Doom, Allda M, C. H,

Deo Haag

R.V.S.

.

À@sterda6
Àmsterdam

Apcldoorn

1-5

t-3
I
t-3

3-5
1-5
I

.
.

.

van der Liude, Nelly
vao Maaren, Ànna F.

.

.

Koog a/d Zaaa
Texel
Dea Helder

-

Geh. met de heer 'Willemse

J.

Catharinus C. (D"s.)

Haarlem

Empl, handelsonderneming

.

Àmsterdartr
Htlversum

.

HalÍweg

Àpotheker

.

. .
Prins,Machteltje....

Onderwljze!

Redeke, Johann Heinrich

Overledeo .

Geh. &et dê beer

À[toinette Cathartna
Scalogne, Dlrk

Slagt

.

1-3

1-5
1

t-2
I

l--3

l-5
I
t-3
t-5
l-3

1-3

.

.

.

Wit, Comelis .

.

. Ovetledea

I

Àpeldoorn

l-3

1-5

1-2

t-3
I
t-5

t-2

.

.

Àmsterdam
Eindhoven

.

Den Helder
Rotterdam

.

14

1-5
2-5

r-4
l-2

t-5
1-5

1

Àdriana C. S.
vao dei Btom, Hendrik

Geh- met de heer 'W'outers

Bessellnq,

S.

Hed.lk toh. Aodreas
Jar Wtlleft Or.)

Dekker, Gerard Pieter

M.

Everaard,.wtllet!
Willem
de Gast,
,

Geense, Frans Comells

.

Àgent Ned. Escomptomti.

Àss.

Boendermaker, Arie .

Ellenoers, Eqbertus

l-5
l-3

2-5

Hoofd kinderpollde

.

l---1

I

Overleden

Schull, GerÍitle Hóertltra . Geh. oet de heer Dillo .
StompÍÍ. Johaones Àndreas
Vos, Anna Petronella Fr. . Geh, met de heer Lugard .
Kapiteia der marinlels .
Vrtjê, Pteter .
Musicus .
Weersma, Melle . .

Wiersma,Bertha.

1-3

Heemstede

Maarssen

Burgemeestêr

Jaa

Den Haag
RotterdaÉ
Rotterdaa

.

Niessink, Grethe
Okel, Rlns

Scalogne,

.

.

Muzieklerares

de Maar,

de

.

.

ÀÍs -

W.

van Dalfsea,

'Werkzaam

. , .

Procuatiehouder BillitoÍ Mti.

Charmes,

Àlbarda, Johaanes

gilokatrtoor.

Rotterdam
Àmsterdam

l-5
l-3
l-5

1

Drcglst

.

Lamers, Johan Gerardus

Bauer, Fmas

1g2l

cheÍ

Geh. met de heer Vlug

Kdokelenberq, Johanaes

1-3
1-4
I

Eindhoven

Verpleegster
LuiL t. zee techa. dienst

Henrl

Krtínen. Simon Bemard

lg22

t-3

ÀÍ4

Kleiman. Leeqdert

t-3

l---3

.

Iaozen. Jan
ionóeere, Gerardus Joh.
ionker, Hendrik
ÍGmman, Ànna lacoba
KeiiseÍ. Dieuwêrtie

de Ruiter, Hendrik

Leraar M.T.S, acad. v. Beeld.
Kunsten en Wetensóappen

Leraar le H.B.S. met 5 ,. c, Ned.
taal ed letterku[de
Àmsterdam
Geh. Íoet de beer Lutie Schtpholt Den Haag
Geh. met de heer Parlow
.
Amsterdam
Geh. met de heer Campagre . . Voorburg

Slrdtb, F ida Carolina .
Steensma. Ma anne ,
van Straaten, Àafle .

Vastenou, Ànna C. L. H.
Vasteaou, Pieter fohao .

Luit. t.

Predikant

.

1-5

1-3
1-3

Overledea
Cand. notads

Smit, C,oelt Pieter

I

l---3

.

(I".)

Douwe

,

.

Noot, Maaltje Àona . .
van Otteren, Ànna Suzanna
Sóokking, Jaa Jur. (Mr.)

Slort,

techn. óeast K.M.

Geh. met de heer SwateB . .
Julianadorp
Geh. met de heer Àrps . . . . u.s.A.
Econ. adj. dlr. v. h. Binnengasthuis Naarden
Toezichthoudster RijksteleÍ .
Amsterdao

Montanus. Wtllem Àdrtaan
Noorlaoder,

f.

.
LuitenaDt ter zee . . . . .
Kapeloeester Catté
Geh. met de heer Àrmbrust,
Luitenart ter zee . . . . .
Luit t. zee

Batavia

.

Geh. met de heer van Blankemtei!

.

Klop, ]ar
IGrff, lan Àndries
Coraelis

.

legloeD .

Heijblok, Diderica Maria
Homing, Louis Chr. R. .
Houter, Grietie Àntje
Keizer, Hendrika . .
Kenntnck, Ferdinaod J.

Ing. Lilde Teves Stokvis

Ingenieur Pbllips

Techn. ambt. Openb. Werken
Den Helder
Duinker, Remdert . .
Flaarlem
van Emoedlc Mariaus Fr. Ada, KousenÍóriek
den Exter, Hendrtk .
Dea Haag
Fock. Comelis taurens . Raadsadviseur Min, Pres. . .
van G ethutis€D, Sybllla S. 'Wed. van de heer Noorduya . . Niimege!
Hamersma, Coraelta Witha. Geh- net de beer De Korte. . . Dea Haag

.

.
.

Residetrt

Kandaugan (Ind.)
Àmsterdao

Ing. bij het vezelinstltuut

Enschede

I\,lajoo! Íljkspolitte

.

Geh. met de heer Elleaers
GraaÍÍ, Tonla Jacoba
vaq der HiLst, Frans lgn.

Empl. bij de B.P.M.

Leide!

.

.
.

.

l--:2

l-5

1-5
1-3
1-5
1

Àmsterdam

.

Kessenich, Hendrikus J. J,
Klamer, Louis

Cheribon

Àmbt bureau hdsvesdÍrg

.

.

Den Haag

.

t-2
I
l-5
t-4

Àmsterdam

t---3

Bataía

1-4
1-3

ll

Naanl{a

N aanlíj st det Leetlingen.
Kleiman, Comelts SL Ttt. Werkzaam b. d. Holl. Betonoij.
Kraak, Marcellus. . ..
Kiih, Wtlhelm Richard ,
Kuiper, Cathartda Jacóa . Secr. tech. dienst H.À.L.
de LaDge, Marilus . . Stuurmar K.P.M.
Gataqehouder
van Meurs, Nicolaas ]ao
Kantoorhoudster P.T.T. .
Nap, Maria M. C.
Noorlander, Johaanes Com. Ànbt B.B.
Ouwehand, Co{elia Petra.
Plaggemars, Hendrik Jar
. Electr. opzicbte. Kon. Mar.
Plasmeiier, Jacobus .
Prins, Johanna
Roberti, Karel Jobaaaes .
Luit. t. z€e K,M.R. o.v.w.
Rooseodaal, Sacom . . .
Schellinger, Àdriana C. D.
Schoeffelmberger,

FranciscaC....

Ïsmeer,

commies

R. v. Àrbeid

Wiia

Martin .

Ouderkerk

ald

Rotterdae
.
.

Amsteldam
Àmsterdam
Àmsterdam
Amsterdam

Amsterdao
Niiverdal

,

Werktuigkundtge
Opzichter Rijkswate.staat
.

Oegstgeest
Soerabaia
Bussum

Voorburg

.

Geh. met de heer Verbruggeo
geh. Eet de heer de

Smit, Leendert
Tiemes, Klaas

Tlgóelaar,
Haroea Iodewtjk

Adj.

Makassar
Àmsterdam

1-2
1-3
I
3-5
1-J

1--3

I
I

t-5

t-3
I
I

Geh. met de heer Dikstaal .
geh. met de heer ViÍlke . , .
Ooderdirecteur Ret Triplexhandel

Eindhoven

l--4

Den Helder

Tilburg
Den Helder

l-4
5

t-4

t--3
I

2-5

t-2

1925
Àllers, Theodorus l. F. .
Bach Kolling, Johan Willem

de Boer, Com. Willem

Blandt, LodeÍ'ijk Hendrik
Brouwer, Hester Tida
van der Burgh,

van Dljk, Jannetie

van Emmerik.
Mattheus H. I.

.

.

de Gast,

t-3

Den Haag

5

Den Haag
Den Haag

l-5

secretarie

.

Kap. luit. ter zee

Verloskundige

Gotdinou de Goóerville.

.

,

Àmsterdad

Hartman, Frederik D.

112

I

5

1-3
2-3

Den Helder

I

Den Haag

5

Eindhoven

Daoiël H.

Glaser, Johannes Cornelis
de Groot,
Gerard, Johannes (Dr.)
Guiot, Louis
r,an HaaÍten, \tr/outer

1-5

Gep. lutlt.
Overledeo

Overleden

Jozlna

5

Den Haag

Klerk ter gem,

.

Fock, Bernard Coroelis
Fortuljn, Gerit Bemard

Wasseoaar

Geh. met de heer Smit .

zee. , , ,,.,
Àmbt Min. v. Econ. Zaken.
Luit. ter zee le klasse . .
Geh met de heer De Z*ijger

lohan Adr. Mar.

Charité, ÀbrahaÍÍ .
vaÍ DalÍsen, Klazina
Deketh, ÀdolÍ Heodrik
vaa Douwen, F.elco .

I
Gep. lutt. t. zêe, werkzaaro bii de
oct ooilaad
Overledea .

1-3

t1

5
.

Overleden

Luit. t.

.

Nw Millingen

zee

Luit. t. zee bd.

.

Dea Haag

t-3
t-4

5
5
5

C.aracar (Vea.)
Den Helder

.

Overledea

Ionker.
lan Pieter Àadrtes (NÍrJ

'

IGotog, Willen

Àdvlscur B.P.!vl
Luit t. zce le Ll. v. ado.
Ovcrledcl

de Leeuw, \Wouter H. .
Ltebert, Ialr t.odewlrk (lr.)

Bactcttoloog RlikrlaodbouwproeÍ.

Kdyeer, Henddk Àone

.

.

Dea Haag
floogeveetr

.

Kruller, Comelts Àdriaous

Mahleu, Barttaal C. .
var der MeUde, Comells

Midwoud

Utrecht

HenÍt Corleli! ,
Hofstra, Reioder .

1-3

34

Landbousrconsulênt

Verschuur, Samuel Johan . Overleden .
Visser. Nicolaas Gerardus . Muslcus ,
Vri.idag, Daqièl Belramio , Iosp. Kon. Shell .
'Wever, Comelis
. Bankwerker R.W. .

val 't Hof,

Àfred Êluard Àobt. opeóare werken

Madseo, Hendrlft

1

Dordreót

Heerts, Fbrts lohao (Mr.) ,udrt
van Heusdea,

I

Rotterdam

.

vaa Urk, Elisabeth
Velderoan, Àdriana F.
Veldermao, Derk Jan

l-2
t-5

d* I**lingen.

stadoo

.

Hoom

.

werkz. bii ly'atr Nlcvelt en
Goudrlaar

W. À.

Ldt t

À

vaa Mlerlo,
Carolioa C C. 1. .
Mulders, Bereodtoa Ch.

,ee le H.

Deo Haag
Batavia

.

Gch. net de heer \Werlemaoa
Geh. oet de heer Van Swelo .

.

Eidhoveo

I

Ddebergên

t-4
l-3
l-5

Rijsseóurg
Den Burg (Terel)

Nauta, Johaancs Gabrtël .

Oortglize!, ,ao C. (L.)
vaq Praag, kt
Rotgars, Ja! Sies (Ir.)

t-2

.

ÀE!t€rdam

Dea Haag

Sóenktus, Hcnclrik l. J. D.
Stdalt, Malrib Gerard .

Snit, Dlrk

Àltootu

Speekeabrtok,

StonpÍÍ, Ian H. lvl. ,
Swart, Fritr W. l. .

Tiel, Klaas Gerrtt
Vcgter, Wilhclmiu t.
VisileyD Ntktiuluq',
Kàrel J. .
Vis, tan .
7-rndenla, Gcrardlna

B.

Dlr.

gener. vaq handclraccooldcn

Luit tcr zec le tl,

5

Wa:scoaat

5

!Vassenaar

)

Soerabaia

5

Deq Helder

I

Geh met de heer Harpe

, .

.

.

lg?l
Bakker, Willen
Bouoa, Àndrles
Broekhutiscn, fobalaos

.

SchêvêDhgc!

Lutt, ter zee le kl. .
.

Ma,. lDstiucleu! Koo. Luchtn.

Ma,oor RgL
.

Jagerr

.

. .

.

Woemdrecht
Edc

,

Rclchertal

(Badea-Badea)

vaq Dtlq Hcndrtk
Dros, Abêrt

vaa tlengel,

Àlberdoe

Terel

Landbouwer

Ferwerda, Aeter Àlbertur .
Hartkanp, Gerda À. M, H. Gcb.
Helder, Joc-heo I, Cbr. .

oet de heer Oskam

.

.

.

Heukeloar, Willen Jar
Tardartr
Kalw{
Houler, Àntie Grletie , . Geb. met dc hee!'Wlst.kerL.

IGtlzra lr'laria

Geb" raet de heer

l-3

Àrasterdao

llaarlem

.

t-3

,5
l-3
I
t-J
t-5
l-t
1

Àortcrdao
Ca!d. aotadr
. Àdo. b. d. Nederl. houtvellirgen

Broersma, Obbe WtlheLanrs

Brouwer, Hermalur

t--2
t

,

LutL L zce tc H. v. adm,

ÀDlteÍdao, Coroelis F,
Bakker, fohaues Wtlleo

l-5

S. Waler {G.B.)

.

.

I

Àlanetla (U.S.À.)
.

Àlsa

Paulov/aa

t-3
l-3
l-;-3
t-2
3
t-4
t-2
t-2
I
l-2

N:aamlijst dei Leeilingen.
Koning, Johaa Chr. F. M. Distr, ambte[aar

Kottmaí,

:

Kromhout van der Meer,
Tan

Labout, Àdrlaan Jacobus

.

.

.
.

Heemstede

.

Makelaat
Geh. met de heer Broekhoven

.
.

Àrts

.

Àug$t

Hendrikus

van Steenbergên,

Trtintje

Johanoa

Stom, Comelis

?ollcnaar, Dirk Ludwig
den Toom, Wtllem

de Vries,

Sake

's'Gravenhage
Badhoevedorp

.'"

-

Geh. met de. heer Roos .
Àmbtenaar Rijksarbeidsbtir.

.

.

Leraar beokhouden
le luit. waarn. Gen. Staf.

Àrnhem

Voo;burg

Anna Pauliwna

Batavla
DelÍt

middeastandsbaak

Dea Helder
Den Haag

VerÍfabdkant

Arts

.

t-2

Zaàndam

.

.

,
.

Ve.pleegster

Den Haag

Bruiin, Frits

.

Frederiks, Marqaretha S.
Grunrxrald, Helena Telza
v. d. Hart, Eltsabeth J. M.

Houtbuijsen. Drk
HouthijseÍi, ]ohannes Ph.
de long, Akke L. .
de Jong, Cornelia C. J.
de Koster. Leendert .
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.
.

Veeaenbos.
van der Veer.

Mels Evert (I".)

Bakker, Gerbraod Nlcolaas

Be

iog, Franciscus J. IvlBeversluis, Jacobus Àbram
Brandt, Hendrik Gijsbert
Breoer, Pieter

Vmezlela

1-3

Inspecteur Riiks

Dordreót

lun

Gorselea,

Nlcolaas Jac,

:
.

.

.

de Groot, Ànoa Dioa

.

.
.

Haagmans, Hendrtk Willem
Huties,

ChÍistina Idewardina
Jippes, Douwe

(I",).

Jonker, Heodrik (!vI!.)

Ktljan, Hendrik .
Kingoa, Everdina
Krauss, Maxlndllaaa

Dir, Bel.

,

Onderwijzer
Geh. met de heer Vao Doom

OodeÍs'ljzeres

..

Oaderwijzer
Geh, aet de heer Llebert .
Luit t. zee le kl, vao adm.

Ingenieu bii Philips .
Àdvocaat e! procurem

. . ..
.

2--3

Àmersfoo.t

I--:2

Rijkeboer, Comelia

Bussula
Oegstgeest

1-5
I
1-5
t-2
1-3

t-3

vao Riln, Petrus Caspar

t

l-5

3

Àlkraaar

t-5

I

.

Roermood

Àosterdam
Zeelst (N.B.)

Anoa Paulowna

.

Harderwiik
Hoorn '
VoorschoteÍ

Parel, ZÀfr.

Voorburg

.

Àmsterdaro
.

. . .

.

Pals , .

.

Geh. met de heer Geeres
Enpl. B.P.M,

Geh met de heer

3-5

t--'t
4

Dea Burg

Àmstelveen
Schiedao
Maassluis

t-3

Haarlea

Overleden

l- -2

.

Terschelllag
.

Geh. oet de heer Elzas. .
Geh. met de heer Blumenzweig

.

.

I
I

Wasseaaar

Den Helder,

t--1

5

Electrc teónlcus

,5
I

1-5
1-3
1-5

r926

Àmsterdam
Batavia

Dea Haag

Haag
Haarlem

(gesneuveld)

Kreuger, Henri Jozeph .
Grotrdbezitter
Messink, |eannette ,
. Geh met de heer Den Toom
van Noorden, Jozina M. H,
Nilpels, Hermanus C. M.
Wtnkelier .
ter Poorten, Dorothea Fr. .
(Ir.)
Pouwels, Henk
Electrotechn. itrgeDieur
Raap, ]acob
Bedrijfsleder fabr. Nekef

1-5

Der

l-5
l-5
l-3
t-5

I
4-5

I
1

Haadeo

.

I

Maoggar (Btll.

Overledm

Hendrik Coastaot (Ir.)

Grunwald, Carolina Lena
Grunwald, Gedula Telza

t-5

Àmbt. Insp. Veiligheldsrezen
Iosp. rijksbelasdngen
Contr, Blnne . Beshur .

Ing. Btlllton Maàtschappii

.

1-2

3

Dea Haag

.

1-3

l-2

4

1-5
l,-5

Àlqsterdam

Maria MarclÍena

Govers, Carolina

l-3
i
l-3

Overleden
Geh l:let de heer Vao Exel

Batavia

Billsma, Theodorus

Dokter, Anne À. I. .
Eelman, Dirkje Jacoba

Àlbertus
. .
Àrie ...

.

Daoave, Jan Erast Mathieu

1925
Bels, Jan Àrnoldus Slmon Àd1. insp. Stoornv, Mir. Oceaaí
Bertitrg, Petrus Franciscus
Booa, Àafje Àdriana (Dr,)

Wttroldus

vaa tlrk, Àuke

Haatlem
Dea Helder

Àróitect
Àmbt Rtjksverzekemgsbaak

4-5
1-5

varr Z.utjderl',

Pieterdella À. C.
de Zl'arf , Marianne

Sqraters,

1-3

I

Den Helder

.

Sophie

RoeloÍs, Bernard H, f.
Sóooneveldt, Iua .
Serct, Henriëtte E M. .
Smith, Nora Clemeatlna

Den Haag

Overledea

Praag, Iogerra

Pdas,

Zeevea,

I

Den Helder

Kantoorbediende

va!

t-5

l-5
t-5
l-4
l-3

Luit. t. zee le ktasge.

Niessi*, ÀDthoali Marie
Plokhooij, Hendrik fohan

Verschuur,

I

Bussum

Kapiteií deÍ lDÍanterie

Dir,

Scheveninoen

Rotterdam

.

.

Geh met de heer Sabel

1

Àmsterdad

Veenenbos, lacobus M. l. Plv. kassler boerenleenbaok
Visser, Eltsabeth M. |. .
Overleden
Vogelaar, Lydla Petronella
de Vries, Johan[a Cafharina
Geh. met ds heer. Terhmne

Vdje, Johaq
de Wit, Hendrik
Zwaan, Henti

t-3
t-5
l-3

DeveDte!

Werkz. aan het Phvs. lab. Min.
vaa Oorloq

.

I

t-2
t-5
t-5
I

Bussum

Smit, Emile Fred. Wtllem
Smits,

Voorburg
Nijmege!
Bloenrendaal.

Kapitein der artillerle
lc olficier koopv,

MlNicus

de Ruiter,

I

Schledam

Parera (Curacao)

Garagehouder

Piket, Jan (lr.)

Àntonie
Sóreuders,
Àntonie Hendrik
Schiirmann, Rola , .

..

.

l-3

Dea Haag

.

Niessink, Johan
van Oostveen, Klaas
Plutjlaar, Christtaaa B.
Ronde, Maria B. .

Sêrgeart machlnist K.M. .
Werkz. b. d. Àrbeldsinspectie

Houder reclamebureau
Zoader beroep

,

Mets, Willem Jao .
var Meurq Hermaa Dirk
van der Metj, Fmos

.

Elecbotec;n. opzichter bij de Kon.
Marine

fohao lzaàk Helmig

Meereís, Matthijs .
Mets, Cornelis Jun

. .: ., ,. ..

N aamlijst det Leetlingen.

Procuratiehouder Ned. Bauk

Commies RljkswerÍ
Wed- van de heer À. H. Kattouw
Geh. met de heer Bruoner . . .
Correspondente B.P.M. À dao .

Geertruldeóerg
Àmsterdam
Haarlem

Batavia
Haarlem
Heedstede
Den Helder
Den Haag

ÀmsterdaE
Haarlem

l-2
!-5
t-5
l-5

1-3
1-3
t-5
1-3

5

l-3
t-4
t-5
t-4
l-2
t-3

2-4
1
1-5
l-4
I
t

l-5

1-3
1

N aanlijst det Leetlingen.

va! Wiik, Bartholomeus
van 'Wljk, ï'hooas

.

N aanlij st d,et
nder beroep
de Haan, CathaÍine Ànetta
Kooger, Jan
Ambt Centr Bureau

.

.

'tc27
Àkkernrao,

Juliette FanCoise

.

Den ÍIaag
Utr€cht

Zoader beroep

.

Àkkernao, Tony Frangois Kapitei! artillerie

van Baren. Àlbertus
Beets, Pieter Comelis

.

.

Beuniag, \ly'llbelm Coenraad

Leraa! acad. beeldende kunsten

,

Dea Haag

Biersteker,

NicolaasHeadrlk...
Blase, Maria Chr. W. .

Den Helder

Olderwtjzer
'Wed.

val

de heer Masselink .

Bussum

Booo,

Àdriaan Marinus (MrJ luridisch advseur Ned, werk-

Zaandaa

geversrisicobalk

Broakhorst, JurÍtetr Willertr
Groeneveld, Aaltie Jacoba
vaa der Haageo,
Emile Àlph. .
Ondememing Soeagei Manket
van der Haagen,
Simon Gemrd .
Predikad

de Jong, Sioon lan Louir Kapiteln Kon. Marechaussee

Kottman, Johan George

Insp. Rijks Dr. Bel.
StuurDan ter koopvaardil

.
.

Perlaoatan, Sum.

.

.

Leeuwardeo
.

Batavia
Breda

Den Helder

Dm

Helder

Lubsea,

Willem Sigisduadus ,
Slager . .
Quant, Hubertus Àlbertus 'Wcd.
Rienks, Àpolonla Johanna
vau de heer Broekhuig

Oudesluis

Hilversuio

.

Roodsóild,

Enile
Schutte, Ja! |ohames .
Siliacus, Willem . .
Spoon, Gabrlel Cornelis .
Visser, Holdrik ...
Vlam, ÀriëIl Pieter .
'Wolferen,
tlans Àlbe*

,

Leraar acad.

v.

beeld. kuq6te! .

.

Den Haag
Àpeldoom

Àrchltect

Deo Helder
Den Helder
Àlkmaar

CoEdies ter ge!n. secr. .
Jannigje M. Geh. met de heer fansma
.

Zuiderbaan, Marqaretha E. Geh. met de heer Boon .
Geh, met de heer Taflijn
de Ze,/a , Margaretha .

1

t-2
t-2
l-3
l-3
1

I

l-5

.
.

Den Haag
Soest

. .

.

van deo Braak, Willem
Coolhaas, Willem Ph. .
van Duin,
]acobus Headrtkus
Eeahoorn,

.

.

Bastiaan fohannes
Feii, Cathartna foh. N. .
Gerth van Wtjk.
Henriette Loulse JohanDa

de GraaÍ, Johaona

Onderwijzer U.L.O, Schagen
Luit. t. zee 2e kl. van adm,
Lult. t. zee le kl. .

.

Geh. met de hee. Biersteke!
Geh. met de hee! Kooistra .

Heemstede

Lutjewinkêl
Den Helder
Bloemendaal

Hotelhouder
Geh. oet de heer Houthuijsen

.

Zeist

BIinl{rof, Comelts Pteter

Douwe

zee.le H. techÍr. dieGt

,

Fo!ografe

.
.

Geh. met de heer Chipnan .
Geh. met de heer Kérsbergen

.

.

Flamilton (Can.)
Den Helder

Zeilstra, Iohannes Hendrik Tech!. ambt Rijklwaterst,

Àcrsterdam

Dea Helder

Zeist

Schaoen
Soerába;a

Leeuwardea

.

Àmsterda6

.

ts29

3

Gcetrutda. .. Geh met de heer Vossenberg .
Boeckel, Gemrd F. À.1.
Bos, Gjsbertus
À!rbt, socale zakea .
.
Bos, Roelina Geêrtruida
Geh. met de heer Beukena .
Boskamp, Herdrik Johannec Overleden

Bussurn

I
t

Broerties, Frits Nico Jaa .
Coster, Theodoor Àlexaoder
.
Dekker,

Nanniag

Dollekamp. Heodrik .
Duker, Petrus Gerardus

.

l-5

Enklaar, Caspar'lVtllem
Enklaan Hearl Àdolf

I

Feii,

1-5
I

Gerth van Wíjk,
ÀdolÍ Pieter
Govers, Àlbert

1-3

de Graaff. Àrend facob
Graaff, Jacob Coeoraad
Grendel, Àrie
Gruawald, Rosetta

t-3
I

t-5
1-3
l-2

Feenstra,

1-4

l-5
t-2
t-4
1-5
l--:2

4-5
1-3

Frederik

Dirk Pieter Comelis

Jansen, Willem P. .
de fong, Tjomare Klaas

.

.

.

K.N.LL.

teóí. ingelieuÍ

Batavia

Delft
Deq Helder

.

.

Dea Helder

Gorinóedl
Best (N,8.)

OaderÍ'ijzer
Geh. met de àeer Froehltng

.

.
.
.
.

.

Luit t,

.

Batavia

Empl. Rott. bank Bussua
Tandarts

Ambt. tergem.

Soest

secr.. . . .

Commles Min. van MariÍe

Luit. t.

.

,5

Pezie, Antie

.

Den Helder

2-5

fkvr. Petronella facoba
Rtemers, Hendrii .

.

.

Culemborg
.

.

.

Geh. met de beer
Onderwljzer

.

Pompe .

Ede (Gld.)

t-5
t-3
t-5
7

t-5
t-5
!-5

1--:l

,l-2
I
t-5
I
t-3
!-3
l:-5
!-5
t-5
3
t-2
l-3
2-5

l-5

t-2
t-2
t--t
1-5

.

.

t-5

1-4
1-5

t;5
I

Dea Haag

1-5

Den Haag

t-2
t--t

eo

zee

Geref. predikant

Geh. met de heer Dolletamp

Polak, Marius fozeph
van Rappard,

I

I

zee

Volkshuisv.

Oldemans, Hendrtk lan

1-5

l-3

Luit t. zeer 2e kl.
Winkelier .

.

Nieuwenhulzen,

&lwin W. H.

ÀmsteÍdad
Frankrtjk
Dea Helder

Overleden

van der Meii, Lena Joh.. Àmbt. Mtn. v. Wederopbouw

SótêdaE

t-2

.

v, d. Liodeo, Geertrulda
Cornells.

Doedoóem
Breda

.

Kalkraan, Gerrit Marie
Koelemeij, Pieter Hielke
Maas,

F,eÍde

.

le lutt

Wtllem

Hilversn-

werkz, b. d. Ned. Heide Mï..
Kap. genie, leraar K,M.À. .' .

ElectÍo

.

Àlkmaar

Deo Helder

Bandt,

v.

t-5
l-5
1-5
l-4
l*5

-

I

kring Barsingerhorn

.

Haarlem
Dea Helder

.

v. d. Veeo, Menje !oh. M, Gêh. met de heer Van Leet*,a

Zooties, Attda Helma

l-3
l-5
l-5

Alk:oaar

Àcteur cab. Fieatie de la Mar .
Rigters, Hendrlk
v. Rijn, Ferdinaad Marinus Commies Rijkswerl
Spits, FÍéderika Petrooella . Otlderwljzercs
ÀdmiDistrateut vleeskeurhgsdleast
Taylor, George . .

Helder,

Biegel, Comelia fohanna À. Geh, met de heer Niessink
Bischoff, ÀÍltoo George B. Àsslst. accouDtant

116

Pootjes, Hendrik Comelis
van Rappard
,Jkw, Eskeltna H. .

t

3-5

Dea Helder

...

I

tg2B

Bosman,

Luit.

.

2

Liebert, Dirk Johannes
vao Loo. Ludovicus Francs. Àdt. commies kant. gêm. ontv.
vatr [,ooÍ, Pieter .
Overleden

van

Willen ....
Oortgijsen, Cornelia H, .
Peters, Hetrdrika .
Pluijlaar, fohaoaa Àfina
Morée,

L*rlingen.

'Weltewreden
Lekkerkerk
Breda
Haarlem
Bussum

Àlkmaar

1-5

l-5
1

l--3

l-3

.

N aamlij st

N aanlij st det Inerlingen.
Sóulmaljer, Headrika Joh.
Slliacus, Laaberdioa L.

Wed. van de heer Keskeos

Planier

Splts, Herda!
Stasse,

Beread.

..

Timmaa, Reinter (Dt

)

.

Vtssêr, Wtlhêltntna Rella .
\Malrave, Chrlsdaan . . .

.

Vierhoutelr
Kalt-Redjo

.

Iasp. Rtjks dtr. bel.

.
.

, .

(Oost-Jav-a )

.

'Wiskundige bii het Na$onaal
Luchvaartlaboratoriud te À'daa
Geh. met de heer Tmp .

Àosterdam

Amsterdaq
Dea Helder

d,e

t

Leerling en.

l--2

Leeuwardea

I

Den Helder

t-5

Àlkmaar

l-5
t-5
t-4

Volendato

uhecht
Bilthoven
Àmsterdarn

ÀmsteldaE
Den Helder

3

Eindhoveo
Deo Helder
Deventer

r050
Àvenarius, Jan C. (Drs,)

Scheikundtge b, d.

N,V.

Chern.

,,Ind. Rids"
Geh. Eet de heer Govers
Geh. met de heer De fong
Geh. met de heer Kreoer
Overleden ,

Arts

Haarlea
Delft
DelÍt

.

. .
. .

.

Utrecht

.

Overleder

Geh. oet de heer Brouwer . .
'Weg- en waterbouwkundige

Overledeo

Bandjermàstn

Del Helder

.

t zee 2e
Radiotechnicus
Luit.

kl.

2-5
1-5
2-5

l-3
1-5
l-4
1

Den Haag

.

Wieriagerwaard

Geh, met de heer Vrcede
Geh, met de heer 'Wiin .
Insp. geo. energlebedrlive!

.

. .
.

.
.

Broodbakker

Bilthoven
Texel
Àmsterdam
Dea Helder

Hoorn

Gêmeentesecretaris

Geh. met de heer Groenealllk

MÍ.

l-5
1-5
l-5
t-5

dteast

Geh. oet de heer Van Giin
Commies ter ge$. secr. .
Gesneuveld tn N.-IndË

,

Dea Haag

,

.

.
,

CheÍ erportafd, verffabrtek
Geh. ÍÉt de heer Bosveld
Geh, Ídet de he€r Bra{ttes

IndooesË
Dea Helder
Den Helder

Wapenveld

Dea Haag

.

. .

.

Voolschófên

2

r-5
l-2
l*5

Pieter

. .

Blok, ÀÍttolie
de Boer, Frederik AdolÍ

.
.

Murk fohannes (Ir.)

Àdj. insp, copraÍoads .

Taroeaa-Sangihe

.

ell

.

.

(O.-Iudou.l

Àmbtenaar Raad van Àrbeid

, .
Bos. . , .

Ing. Rijkstoez. stoolrwezeÁ

.

OndêÍwirzeÍes
Geh. oet de heer

.

,

Eenhoom, Elisabeth H. .
van der Goes, fohaaaes J. Àdi. reÍerendaris P.T,T.

.

. Empl. aÉ.

Planter .
Geh. met de heer Dolmans
Geh. oet de heer Boon .

Tolleoaar. Sara .
..
vaa der Veldeo, Wllero

.

Verhage, tohannes

.

WlnkelcheÍ

.

Tandarts
Arts .

G. .

.
de Vdes, Jacques Àbert
vao Weele, Daniel . .
de Vrles, Hermaaus.

lor. ,,HeÈbrug"

.
.

in wtin- eo

vao Àller, Jan Chrisdaan

l*3

Bloro, Cornelis
Blod, Ma.iitie

1-5

2-5
1-5

t-5
l-3
l-5
t-2
I

beldsbureau

lss2
.

Kap. der mariniers

SoerabaJa

,

Kap. der marialers

Batavla
Àmsterdam
Àmsterdarn

Bakkeaes, Geertrulda

..

Boon, facoba Petronella
val Ds, Tanneke E

Dlost, Hermiíe

Geh. met de heer Van Dam

...

Feenstra Kuiper, Crmêlls
Feii, Cornelia Suzaona .
Felr, JohaDnes Ànthooy .

.

Gêh. met de heer Frirdal

.

Heutink, fohao Marilus
de Jong,

C.

Willem Àdrlanus

Kilian, Hendrik
Kommer. Tohan
-

Tti&aht

.
.

Willemstad (Cur.)

Werkz ,,De Nederlandea v. 1845"
Spotderaar, res. lult. der darlniers

Voorburg

le luit. i[ÍalteÍte

Àmsterdam

1-5

Lantiaq, Ella

Zooder beroep

HtlversuE

l--:2

Hermlna F.
Ottervanger, Daniël Otto
van der Pant, Dirk F.

Dea Haag

t-5

Drk

-

l.

'Waterst.

van den Nleuwenhuize!,

.

Haag

RadiotelegraÍist
Geh. met de heer Crane . .
.
Àdj. comEles le kl, gem. secr. .
Overleden
OÍÍicieÍ gouv. oarine ,

Àdi. codntes Mia. Verh

Kruljs,

l.
.'.:

Wtllem

Del

,

Kwast, Àrie Paulus

KooiiDan.

.

Overleden .

Flens, fan

Johaonlsse, Pleter

,

Kap. der art.

1-5

I

Alksraar
Den Helder
Zaal'dam
Àrrsterdaal

Den Haag

1_?

ZaanÁaa

Àlkeaar

Dea Haag
Den Helder

Deq Heder
.

Àdviseur beroepskeuze Gew. Àr.

t-4
t-3

Bandoeog

leerdhandel
.

Wiegel, Enruy
Onderwiizeres
Wtlsa. Elisabeth D. G. R.

1-5

. .
. .

Den Haag
. ÀEstêrdao

gedtstll-

t-5
l-5

Ànna Paulowna

Boekhouder

Braods, Hendrtka Frederika
Bijl, Wilhel.roioa
Dollekamp,

Willem Hendrtk (Mr.)

Deo Helder

Inspecteur Ntlidj

Bottema,

118

Rteaks, laa Herddk.
Spits, PteteÍ
Taylor, ]osioa

van Gessel, Marle À.

Biegel, Tjitze Bram

Haifa (IsrJ

Rieo, Hendrtk Or,) .

3-5
1-5
t--3
3-5

rgn
Bandsda,

Batavla
Deo Helder

Semi-arts
Res. le luit der Mil. Àdm.
Politieambtenaar (?)

Deo Helder
Den Helder
Batavia
ÀmersÍooat
Indonesië

Dea Haag

en

Den Haag

Ànna Paulowaa
L€ide!
.

Medal
Baadocng

t-2
l-5
l-5
t-2
4-5
t-3

l---2

1-2
1--1
4-5

t-5

t-2
1-5
l-)

l-5
3-5

l-2
t-5
t---2
l-2
l-5
I

l-3
t-'5
l-5
t-5

l-4
l-2
l--'t

I

r-5

t---5

t-5
3
l-3
l-5

r-5
t-2
l--'l
I
r-5

t-5
2-5
l-5
2-5
l-4
l-5
t-5
l-5
l-5
l-5
l-4

N aanlijst det Leetlingen.

N aanlijst det l*etlingen.
Peters, \,ly'ilheloitra

. .

.

Geh. met de heer Kwast

vaa Pienbroek, Jacobus G, In EI. dienst

.

Polak, teadette
PoU,

Riem. Ehsabeth .
Stltracos, Ellsabeth

Sroit, Jacob Headrtk

t

..

Geh. met de heer Van Goethem ,

Jan Cocnraad

(Dr.) .

Msman, LorÍse .
Vtsser, Willem Àde

de Rootl, Pteter F,

.

van WijDetr, Mels

.

Dea Haag

. .

Mil.

Breezand

dlenst

trndoneslë

Zonder beroep .

Den Helder

Geh. met de heer Kuilart .

Dca Haag

. CheDlcus bt, Philips ,
. Geh. aet de heer Lems .
. BeddiÍsleidêr t, e. hotel .

Eindhoven
Soerabala

De Koog (Texel)

vàtr de Weteridg btjgeíaadd

Wlsse, Gerard
de Wtjo, Elly .

Oegstgeest
Oegstgeest

Scheveniaigm

Verkoper

.

TollenaanÀdriana...
Trapmao, Lieske B. N. l.
Vessem,

Den flaaq

.

Taillie, Colaets
vaa

Àmsterdao
Indonestë

Employé B.P.M.

Postuma, Jatr Àlexander

Ravelll, Dirk
Ravelli, |acob losepb

,

Werkzaao b. d. werelóoroep . Hilversuo

.

Dirk Rudolf

. . .

.
.

Dea Haag

Geh. met de heeÍ Kettoe. . .
Waterbouwkuadig uitvoerder.

Naarden
Balik-Papan.

ZiilmaÍs, Johasnes P.

l-5
l-5

Àbbeaes, Johanna J.

Àberson,

Hmdrik

Indoaeslë,

Mtlttatre diedst

Geh. eet de heer Oost .
Kle* b d. poltd.-ad$in.
Geh. met de heer Raymer .

.
.

z'elgt
Deq Helder
Hampton (G.8,)
Voorburq

.
.
.

Àmsterdam

Med. dra, .

Den Helder

Commtes Riikswerf
de Boer, Comelis

]oumaltst b.d. Ver,

.

de Boen Teako Willem

bladen

.

Ondenrljzer

Bok, Margaretha À. .
Geh. met de heer À. A
van dea Broeke, PleteÍ. .
de Brulin, Àaltje .
van Delden, fohannes f.
Dlkkers, Aart I. (Dr.)

LulL t. zee 2e kl,

.
.

K Ttsóel

van de! Feer, IIs"

.

Frijdal, Jcihannes H. .
Groeneveld, Huibert ,
Groot, Pieter Simoa Jao

Helsterkamp, Marinus
van Heogel, Frederika ï.
Hilbratrds, Gerrtt Heudrtk
fansen, fohaona W. .
foagkees, fohan P,

Lutt.
.
.
.
.

Kettlttz, Carollne À. .
Kettlitz, Louts Frans f. M.

t.

,

Deo Haag
Marucaibo (Ven,)

Br. op Langendtlk
Dea Helder

Den Haao

Mij.. . . .

Utrecht "
.

Nleterk . (Gr.)
Naarden

Geh. met de heer Vlsser .
Luit, t. zee 2e kl. ,
.

Lusóer,Hermaao...
Mantz, Carl Chrlstian

.

zee

Opztchter Hetde

Haarlem

Hilversum

,

Werkz. b, d Caralblan Petr Cy.
Doom, )obannes W,
Àobteoaar P.T.T. .
Dros, Àde
Elte, Klara
Àpoth. assistente
van der Feer, folraam G,

Àlkmaar
Den Helder
Duitsland

'Wieringerwaatd
Wassenaar
Den Haag
Den Haaq

HalÍweg

.

Meindertsma, Reioder

Mulder, Bemard Marius . Ecod. studelt
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Rotterdam

.
.

Otsen, Klaas Lambertus

,
.

2

2-3

Ramler, Dlrk

1--2

l-5

3

t

t-5
l-3
l*3
1-5
I

t-2
l-3
l-2
1-5

1

1-3

l-2
l-4
2

l-3
1--2
t-4
t-3
t-5
t-5

van Rappard,

Jkvr. Beroarda L. .
ran Rugge, Hermaooa

1-2 .
1-5

I

ï-5
5
24

.

Schoonenwolf, Lehtie
Schreuderg Martous F.

Cand, Dotaris

Àllsterdam

Bergen (N.H.)
Den Helder

l-5

Lerares huishoudschool . .
Geh, met de heer Scholue .
Geh. Eet de heer J. Róge .
Leraar middelb. onderwiis

Geldernalsea

I

Hilversum

Der l{elder

opvoediog .,.

I e luit. waamemer L-S.K,
SlikkeÍ, Àgatha CatharlDa Geh. nret de heer Gauqer

Stoll, wllem

Klerk Openbare Werkeo
HooÍdcommies Mla, v. Marlíe

Comells ,

.

Vêerdig, SiDoÍr Comells
Verdulja, Lliste
VerÍaille, Bêmardus

VerÍaille, Neelt

Fr.

.

e

i! N-Iidtë
Zonder beroep ,..
Zoaderberoep....
Gesneuveld

Den Helder
.

De l{au&es
.

Jacobus ..

,
.

Radio"telegrallst
Gesneuveld als mar. vlieqer voor

,

,

Apothekersasslstente

Westerbaan, Geertie
Itry'ierstra,

Comells Martlaus .
Wissekerke, Mari[us .
Zwierstra, Elisóeth À. J.

.
.

Dea Helder
Àlkmaar
ÀmsteÍda6
Sa poort
Den Helder

.

Sdrd

(Wed. van de heer Oorschot)
verloskuodige

Oegstgêest

Ànoa Paulowna

Bakker, Gerrit

Àdj. commies le kl. gem. secr.

Bandsma, Arend Tleodorus

Huisleraar

Den Helder
Hoagkoa!

de Boer,

Enpl.

Maracatbo

2-4
2-5

'ra
l-5
l-4
I
I

2-4
1-5
2
3

l--5
3-5

2-5

Bartholomeus, Àntooie . .
vatr den Betg, Aart Pieter

Helleo

.

Bos, Àida lda .
Bourna, fan

Brizee, |ohaana M.
l€n Diest, Willen
Dissel, fohanna

.

,

van Drlel, Jao Willear

,
.

.

B.P.M.

Overleden .
Gch. met de heer KaÍrp
Àss. accouatant. . .
Klerk oem. ziekenhuis

Dea Haag

,

Àmsterdaa
Den Helder

Techn.-anbt. Rijksgebouwend.
Schrilver le kl. RJikswerf .
Buitenl. dledst K.L.M.
Ingenieur Rov. lv'aterstaat

Landbouwer

Geh.

oet de heer

fanssen

Luit,

t

K.M.

zee vliege!

Geh. met de heet

t-2

l---5

4-5

t-5

l--.1
t---2

I

t-2

5

t-5
l-5
,
l-3

Den Helder

rsí4

5

,1-5

I--5

2-5

de Noorse kust .

Matten Klaas . Werkz. b.d. Marineradlodienst

l---1

I
Heemstede

Ooderwijzer

Geh- met de heer Ravcl

Ifcselnondo

.

Empl. K.L.M.

Versrijden, Johannes T,
Vtsser, ÀdolÍ Bemardus

Weber,

l-5

Den Haag

.

t

Soesterberq

eoployé K.L.M,, dleÁst peftoÍeelÁzaken

r*5

r*5.
+-5

Den Helder

Radiotechnicu6

t---5

Den Haag
Ellwanoeq (D.)

.

Smits, GeeÍt
Spits, Wtllen

Veenman,

I
I

leugdlelder
bcroepskeuze Rtjksarb€id.bureau Àlkmaar

Àobt

Sjoerdsma, Sloerd

Tompot, Jacobus David .
vaq Urk, RoeloÍ Menno .

L-5.
5

Itcb,

Sevelijí,HeÍma!.,..

'Wimrners,

I

t---2
BèdrijÍsleide! boekiandel

'Willet fohan H.

.
van Noolt, Heodrik R. .
Opmeer, Jan Frederik ,

lg33
Àbbenes, Dirk Hugo

Mulder,

Nagtglas, Comelis Dirk

,

Klaver,

Wassenaar

Den Helder
Stockholm
Haarlem
Middenmeer

Àlkmaar
Chéne Bourg
.
.

nabij Genève
Indonesiê

Taodj Pioang

t'5
l-5
l-3
t-5
t-4
l-3
l-5
l-3
l-3
t-3

1-5
4-5

t-5
I

l-2
t-5

l---2

I

N aamlijst det I*etlingen.
Geh- met de heer

Van der ll/oude

Àmstelvêen

Illustratrlce
Enpl. K.L.M.

Àmheu
Hoofddorp

Stud. medidjtren

ÀIrmterdam

Àrchlefambtenares
Àgent levensverzekerlng
Àdj, coDmies Rlikswed

Àmsterdam

Drkshom
Den Helder

.
.

ScheepSouwk. candidaat .
Geh. met de heer Van Marlsslng

Overledel

.
.

Texel
Batavia

.

Den Haag

Student biologie
Stuurman koopvaardtj

Geh. met de heer v. Rauwmdaal
Btoloog

I*raar Ned. taal e! letterk.
Àdl. commies le klasse ter

Edam
Tandjoeng-Pinaag

fltrecht

Durbaa (Z.Àfr.)
gê-

rlleeítesecrctarie
Seot-arts

Nleuwland, Picter Frans
van der Paat, Walda .

N aamlij st der l*etlingen,

Dea Helder
Oegstgeest

Empl B.P.M.

Makassar

Peeran, Àntooie Johaanes . Hoofd der school
- , . Kn'adiik
Piscaec Theodorus J. . Àmbt geo. secretade
. . Culemborg
vaa de Velde, Coraelia .
Mtn. van Marlne
Vos, Tjárk
Leideo
Geh. met de heer v. d. Berg van
Vreede, Deliana D. .
Saparoea

van der 'Waag, Àlbert . , Kapiteln b. h. KN.I.L.
van der 'Waag, Bertha l. . Secretaresse

van der Waag, Jao Karel
de Wilde, Àdrlaao M. .

\i/ords$a,

Gerrlt.

van Zoelea,

facó M.

.
,

Soerabaja
Bandoeog

.

Den Haag

Der

.

Ass. bedrtlÍsleider P.T.T.
.

Adrdta. b. d. Nederl. houtvelllagm

i. h. Zwarte woud -

FIaag

ÀDsterdam
ReicheÍltal
(Badea-Baden )

CheÍ-boekhoudlng lqtero,
expeditiekaItoot

Àlkmaar

1-2
3-5
2-5
1-2

l-5
l-5
l-3
2-5
,-5
l-4

t--3
1-5

l-5
I

1-5

t-5
t-5
l-5
t*3
l-J
2

',

t--'1
l--:2

4-5

3-5
'-5
t-5

t-5
t-3

1955
Dea Helder

Banketbakker

I?íFI. K.L.M.
Àdelborst

le

Amsterdam

klasse

.

.

Conboleur B.B. .
Geh. met de heer Snijders

.

Boekhouder
Geh. aet de heer Brouwer

, .

.

Deu Haag
Balik Papao
Bussum

Deq Helder
.

Den Haag
Hllversum

Med. student

Àdj. coruries 2e kl. geo. secr.

Ànsterdam
.

Dea Helder
Àdsterda6

LeraaÍ Beatdx Lyceum
OÍÍ.-vlieger 3e klasse

,

Glyor sur Mootreux

.

.

Gch. met de heer Klamer . ,
Weg- eo waterbouwkuodige
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.

Hilversum
Batavia
Àl:tstêrdam

2*3
1

t-4
l-3
I

3-5

15
l-5
l-4
t-4
t-5
t-5
I

t-5
t-2
I

1-5

l-3
l-5
I

Jansen, Johanna E.

fordans,

Johanna

Geh. met de heer Hupkes
.

.

Med. aoalyste Mar. Hosp.
Buitenl. dlenst K.L.M.

Kooijoan. George F.

.
.

Stuurmal gr. vaart .
Koorn, Comclis Fraak .
Geh. met dc heer Grotenhuis
Kraal, Johaana G, .
Kramer, \l/iinaod Johan res
Verpleegster
Kruijs, Theodora L. .

Thomas

,
Mulder,
Nicolai, Reaske G. .

Ottên

.

l-1

Bilthovea

I
1-5
l-)
1-3

lodoaestê

I<alkma!. Gerrit Ivlarie
Kimmel, Elisabeth

.

.

.

.

Soeróa ja
Haarlem
Deq Helder
Soetabaja

l-3

I

1-3

Dea Haag

1-2

\Mieringerwaard

nder beroep

Felicta

Pezle,Gerardus....
vao Prooiietr, Jeannette .
vaí Prooijeq Pletêr . ,

Tandheelkuodtg studeÁt
. Geh. met de beer Tichv
.

Rietmulder, Jacobus Jaa
Rietmukder, Gljsbelt J.

Riehrdder, Maria P.
Rinsma, Egbert Jurle! .
Romtin, DaÍdël E D. .
va! SaÍrteÍr, Johannes GerÍtt
van Tol, Pieter . .
.
de Vries, Gerhard H. F. .

Techn. ambtenaar .'

Utrecht

.
.

. . . . . .
Zake! ,
. . ..
:.

trn mtlttatre die$t
Comartes Mle Binoenl.

VerpleegsteÍ

Studeot sóeepsbouwk . .
Caod. wis- €tr Eatuurkulde

Bnpl.

VoorschoLn
Leiden
Àmsterdam

t-5
l-2

3--'t
I

Àmsteadam
Schevenlngen

-

l-2
1-3
1-3

Singapore
Den Haao

DelÍt

K.L.M.
Student techn. hogeschool .

r-3
t-2

DêlÍt

l-3
t-5
l-5
l-5
l-5

1956

t-2

Alarles, Hanr

Bok, Johaaoa G. C. .
rraa Bolhuis, Gezina H.
Bos, Àrie .
ten Cate, facob Johannes
Comelis, Iohar Charles

Cmma, Izaák
t'an Diest, Leonard

Dito, Jacob lan

. .

Geh. met de heeÍ Tompot

Zoader beroep

.
.

.

Doorman. Randl
Dulnker, Cornelis Simoa
Dijkstra, Àlbert J. R. .

Luit, t.

zee

2e luit.

qenle

Ll.

Groot, Wijnand

À$, accouutait

van der Haagea, Coraelfu .
dea Hartoq, Neeltie .
.
de Hoogh, Leoa
de Jong. Gljsbertus Jacobus
Klerk, Max
Klok, Nancv Àddaaa
Kooliman, Cisper .
Kousbroek, EIiv M. F.

Loeóerq, facoba Maria

l. W. À.

Mel;er, Martha

Mêtz. Karst

Ial

Mobach. Hmártk

.

.
.

.

t

l-5

1*5

À-osterdam

Den flaag

I
I

l-5

Delft

t-5
I
l-5

Deo Helder

. .
. .

Dea Helder
,

1-5
1-5
2-5
t--5

Nilmegen
Amsterdam

Àosterdam

t-5
t-5
I
l-2

Delft

Electroteóo. student .
Àíalyste

Àmsterdam

Kaatoorbediende

ÀÍnste.datn

Med. studeot

Utrecht

.

4-5
t

.

Lensvelt, Johannes Cornelis
L€ver, Pieter

Liiten. Marta

Med. studeÀt

l--,,

Hilversum
.

Laqaay, Àbraham À.
Lagaay, Maria Cathartla

Manhelm, Salomo

Inspecteur van politie . .
Geh. met de heer Kempers

l--'t

Dea Haag

Econ, studelt
stud. T.H.s.
Zoader beroep

Sara
GêslDk, facob

t---2
Batavta
Breukelen

interlaat

Elte.

t--'t
I

Utrecht
Dea Helder

.

.

Ind. iur,

Med. studetrte
Wtokelier in tzerw'arêa .
Geh. met de heer Móller
Res- lt. Kon. Lnchknacht .

1

Utreót

caodidaat

Àmsterdam
.
.

.

Den Helder

Durbao (2.ÀÍr.)
Àmsterdam

l-2
l-5
l-3
l-3
l-3
t-3
1

I

I

N aamlij st det Leeding e n.

.N aa;mliist det IeetlÍngen.
Nebbelitrg, C,omelis J.

Stud. veeartseÀi.ikuÀdlge

.

I-Itreót

hogeschool

van den Nieuweohuizeo,

Pleter F. .
Parlevlict, Wouter

J,

Pover, Àllda Maria ,
Prinsen, Johames H.
Rab, Jan .
de Ridder. Petrus Th,

.

Gerilt

.

Riemers, Drk
va! ScbieveeÀ,

.

Med. studeÁt
Loondorser c! ploeger , .
Geh. met de heer Gerrltsctr

.

.

.

Stádtman,

Klaas lohaones (Mr) .
de Stiqter. Hendrik C. M.

.

Ia mil. dienst

Indonesië

,
t-3

Expedlteur

Den Helder

I

Àmbassade-attaché

Naoklng (China)

Sud. laoóouwhogeschool

I

4-5

l--'2

.

Veqelin van Claerbergea,
Overledea (gcroeuveld)
Jhr. Joachlu L, .
van de Velde. Peter C.
Verbeme, Petnrs À. .
. Werkz. io boekaoantiquariaat
Kantoorbedieade
de Vries, Leo lozeÍ .
Wessel, Jan
fw. cand. .

Àpeldoorn
.

Àmsterdàm

Àdsterdam

Àssistent lnkoper

5

t-3
l__J

l-3

Àdelborst

le klasse

.

.

ÀgeÀt valr polttie

Den Helder

Stud. nat. phil.
Adj, coomies Min.

Àostedam
Scheveaiogen

t-2

2-5

l-3
t-J
I
l-3
l-5
l--5
l-3
I

Àosterdam
Den Helder

assisteote

Radiotechnicus

LaboÍatorium aí,sisteDte laBdfouwersrua, Yfke

,

Keldermaa, Jacob
Keijser, Herman Jacob

.
Teunis . .

Stuurtran gi.

.

de Kok, fohannes Hendrik

.
.

Kollaard, Eduard ÀdolÍ .
Kuhuwael, Ernst Theodoor

Labrujere,

Àdriaan

.

Assistente openb, leeszaal
Stud. Ned. lettereÁ ,
Kantoorbedieade

Kantoorbeideode

Monte,

'124

Leerdert

ld mil.

dielst, . .

Stud. ltch, opvoeding
. Cand. ecoíomie . .

.

.

Utrecht
Àmsterdam

Den Helder
Den l{aag

Àdi. coÍrmies gem.

Lap, Àrie Jacques Willem Scheepsbouwk caad.
vaÀ Leuvensteijn,
Petrus J. C.
Loesbera. Iohanna P.
-Dirk

Àmsterdam
Helder

vaa* (Mil. Ned.) . Den

,

Kimmel, Àrendina

de Kok,

\try'ageuingel

bouwhogeschool
Bouwkundioe

.
.

Den Haag
Deventer

Oaderwljzeres

Sprutt, Huib
Spruit, Pieter H.

Overledea .
Stud. bouwk. T.H.S. .
Stud. ci. iog. T.H.S. .

Schoeman, Ernst Nicolaas
Splegenthaler, Ttne M. .
.

.

À.

Zegets, Catel Johannes

Zuid{k, Gilles Madnus
Zuldi,k, Madnus Gilles

.
.

.
.

Àmsterdam
Haarlem

DelÍt

.

Indoneslë

,

Amsterda![

Den Háag

foagmao, fohaones Comelis

Kaan, Danlel

Hilversum
Nieuwe Niedorp
Rotterdam
Iodooesië

VooÉutg

Den Helder.

Deo Helder

Luit t.

zee 3e

kl. KM.

,.

.

.
.

Dea Helder
Beverwljk
Sóagea

1'-2

t--2

Stud. econ. hogeschool

,..,

Àpeldoorn

2-5
1-5
)
5

Rotterdam

Mareóaussee
Student landbouwhogeschool

'Wagêningeí

.

Palembaug

t---1

Ka[toorbedierde

Zaardarl

l-5

Geh. met de heer Beunke

Eindhovea

l-5
t-2

I

Dikshoro

Àmsterdam

3-5
l--3

l:--3

Oegstgeest

Med. studert

I

l-5

lndoneslë

t-5
3-5
l-3

l--.5
I

l4

Den Haag
,

Mil. dienst

I

Leeuwardel

Stuurman gr,
Mareóaussee

vaart , ,

t-2
t-5
t-5

Àpeldoom

Velsen
.

l-2
l-2
l-2

2-3
2--:t
I

Naarden

.

1

I
I

Soerabaja

K. N. Hoogovens .

l*5

1-2

Den Helder.

Hulp'aÍalyst chem. laboratorum

l---1

l*2

ÀÍusterdad
Àmhem

dieDst

Res. 2e luit, der Inf.

Dea Helder

Dei Helder
Naardea

t-5

34
t-2
t5

,,Ne.

t-5
t---2
t-5
I
t-4

l--2,

Dea Helder

Mj,

r*3
l-3
3-1

t4

Delft

Student T.H.S.
Luit. t. zee 3e kl- K,M.R.
Luit. t. zee 2c kl .

Mil.

I
2--'l

Delft
DelÍt

Swaen, Àdrlaan V. H, .
Geh, met de heer Heeten
TrefÍers, Ànnie \V' À. .
vao Vegten, Nlcolaas
VenÀ,eli, Jacob Àdrlaous .
Mncken, ]ohaa M. H. .
Woltering, Wilhelmiaa H.

de Zeer*t, Guillaune

l-3
t-3
t-3
I
l-2

Dea Helder

.

1

Àmsterdarn

Àpoth:

.

de Rtdder, Gerard ,
Rlemers, Henrica D. .

Beverwtjk

,

v, F*on. Z.

Neerbosó
Den Helder

1958

Maarteísdtjk (tj.)

TardtechDlcus

.
.

Àugusdo. Ida Geedruida
Zonder beroep
Boruwa, Getard Gtisbert.
vaa Drtel, Pleter fohaanes . Employé N.V. Stoomv.
derland'
Evelo, fohannes À, J.
Luit, vllege! K,L. . . .
Feil, Gerardus Marlnus ,
Helder, |ohannes .
Empl. K.L.M.
Headrlks, Bart
Stuurmansleerl. H.À.L.
Hendaksz, Paul ]oao .
de Hooq, Pieter
. Onderwlizer . .
2e luit der madtriers .
folles, Àdriaan
Àdelborst le klasse
Jolles, Hoyte fohan À; .

Batavla
Baam

zee

. .
.,
. .

I

t-2
t.

Ptete$e, C,omelis.
Ró, facob Pieter.

Dcn Haag

tsaT
Lutt.

Panis, Petronella G.

1-2

Àrcterdam

van 't Woudt,

.

I
I

3-5

Overleden

Springer, Karel Heoddk

Wi;naoda f. C. ,
nd, Willem Martous

Letdên
\ty'leringers'aard
Hllversura

t-5
t-3
l-2

Huisduine!
IGuhlngen

l--:2
.

t--2

t-2
t-2

4-5

t4

.

N aamlij st der Leetlingen.

N aamlljx der Leetlingen.

1S5S

Loat, Maria
Mahteu, Henrt

Angeoent,
Johannes Leooardus
BlanJaar, Simon Karel

.

Stud. Àc. Lich. Op.,.
L.I. M.T.S.

.

Élilversum

.

Dór&êcht
Utrecht

Med. aoalyste
Boendermaker, Jan .
. Sódiver Dir. Belastlnger .
Boogaard, Beno Johaaaes . Kantoorbediende

Bloe, Trijntje

Boxmeer, Jacobus .
.
Bussing, Gerardus Àdrtaan
Detil, Pteter Johannes .

DrtiÍhout, Joha$es

PieteÍ. . ..

Helder

Dea Helder
Delft

stud- T.H.s.

Booo, Eldert
Both, Gotlob Friederió .
Both, Martnus Albert8 .

vaÍl Duia,

Dm

Àpeldoom
Àpeldoorn
Schagerbrug

DelÍt
Overledea .

Ec.

Ànaa Paulowna

stud.

Pterre .
Mahieu,
Willebrordus CoÀst. . .
Mensink, -Hendrika . .
Molenaar,Comells,..
Pieterse, Comelis. .
.
vaq der Plaat,
.
fohaaaes facobus .

2

I

1-4
3-5

l-5

,,

Prosper, Henk Àdriaan

I

3-5
1-5
I

fret e Rlkste
vaa lpe.en, Jan. . . .

gêh. met de heer

HamsteÍ,

Johanlisse, Jan Berend
de Joag, Comells .
de Joíq, Henriëtte , .
l(ts. Eise

Bergeiik .

Àdelborst .
Typtste
Landhouwar
Stud. vris- en Nat. Vrije Uolv.

Oost, Jeatnette
vaa Pappelendan,

]ao

3-5

Geh. met de heer Van Dord

vau der Poll. Barend .
vatr Rooti.
Àntonius Petrus J. .
van Ruqqe, Fraas Willem
Sprutt, Herbert Toa .

Stei[berg, Herbert

I
I

t-5

l-2
l-5
l-5
t*5

.

.

...

HelÍrich Eduard lostas
Wlivekate, Paul

Hyppolltushoef

Dea Helder

Àdelborst

Ched,

student

Teónicus Sóeepsb,mtj. Nleuwe
'Waterweg N.V. .
StuurEan ter koopvaardl

.

Àtrtonius.

.

I
',

Valster, G€rrit

Àndieas

Slootdorp
Àr!stêrdarrr
Àmsterdam
Den Haag
Àmsterdam
Den Helder

1-5

t

TlDoers, Comelts Matthlis

Witte,

t-2
t
t

Dea Hélder
Den Helder

Mil.

In oil. dienst

Vy'leringeí
Leidea

Med. student
Ia otl. dtmst

Àm.steldam

Stud. !.edldineo

Den Helder

Dm Helder

.

lu mll. dlenst .
Wertz, op architecteóureau

.

Den Helder
.

In mil, dienst
Àdj. commles 2e kl. qem.

'.

.

126

l-5

Den Helder

t-4

Der Helder

3-5
1'
1-2
t-5
3-5

Pottewtid, Ànnie Gelarda

.

.

Reuser, Hendrikus lohannes
Roodeaburo. Nêeliie .
Vlaurinq, Ján Marijnus .
'Westerbaan,

Corry

Student voor staatsexaEeÀ

.

Den Helder
Breezand

Calqueur Rlikswaterstaat
Leerling RÍí.B,S. Schtedam

Iu milttatre dienst

.

.

.

..,

Schiedam
Schiedam

\try'lerlagerwaard

Àmbtenaar dir. belasdngen (in

mil.

dtenst)

Leerl. kweekschool
Leerl. electrotechn. school Leerl. kweekschool
Àdj commies min. van Marine

f.eerl, verpleegster

.

. .

.

Dea Helder
Dea Helder
Àmsterdam
Callaotsooq
Deo Haao

Den

Held"er

Leerl- zeevaartschool
Leerl. kweekschool .

Dea Helder

Dea Helder

t-2
I

l---t
1-3

l-5
I

t-2
1

1-4
t--4
ï-5
1-5

t-3

l--.,

t---2

Econ. studett

Rotterdaa

5

1

In mil. dienst .
Leerling IvlT,S,

fulianadorp
Dordrecht

2-5
t-5
4-5

t-2
t

I

t-2

7942

Cand. civ. inoenleur Dellt

Opl.

radiotele-qrafst

-

Delfi
ÀnNteÍdam

tltrêót
Den Helder
Groningea

Langweer (Fr.)

ÀmsterdaE
Den Helder
Àmsterdam

3-5

Nota.ieel student

I

Lanóouwer

1-3

3

l-5
2-4
l-5

FltppolytushoeÍ
ÀmsterdaEi

Leerl. zeevaartschool

Io Etl.

Ànna

Paulowaa

Den Helder

dienst

Ambt. P.T.T.
Leerl. kweekschool

l-3
l-3

3

Den Helder
.

!-5

t--á

Kaapstad

.

Buijs, Jacob
Cornelisseo, Johaanes .
Duinker, Headdk Pieter .
van Heuvel, Eluatd Ferd.
van Heuvel, fohan Willem
Jongkind, Comells lao
Koooen. ]an
Kró, Tetle
Nieuwstad, Pleter \Milliam
Prlns, Jan Àndré .
Prins, Ybeline Paula

secr.

Etaleupdecorateur

1940

Traffportarbeider

3-5

Vlaardlngea
Castricum

dienst

Boersma, lacques . . Stud. M.Lb,school
Bottema, Htllegonda Sophia Geh- met de heer Zandstra .
Grobben, Bartholomeus .
Med- stÍdent
Heuelrtjk, Ntcolaas
Mil. dieDst
Klerk, Elly
Stud. pol. ea sociale wetensch.

I

1-2, 4-5

Àdelborst le kl. .

Empl. hoofdkantoor N.S.

l-3
l-2, 5

Àmsterdam

Overleden

Bakker. Stmon
van Bale, fan

3-5
3
1-5

Àmsterdam

.
,

I
I

Dea Helder

1-5
1-5

r94t
Beneker, Àlbert Jao .
van den Berg, Johan .
Bosman, Pieter. .

1---3

J.

VerhoeÍ. Willea
Wisbeijer,

N.O.-Polder

.

.

Kollaard, Udo Hermaa . .
Kooqer, Corleli.s Frederik . Rêclametek€Àaar
Koster, Imaí Àdrlanus . . Àd;. commles Mtn. v. Marbe .
loesberg, Egberdiaa. . Àcadeole v. lich. opvoeding .
OIy, Comells Fraociscus . Io mil. dielst

Matje C.

.

Kantoorbediende

Overleden .

SveaÍt, Hendrik Jacobus Joh.
Verbeme, Paulus
.
v"a-o Voorst,

I

2
3
3

.

Gonlaq, Willem Mariur

Leiden

Chrisdaan Everardus . In mil. dieÍlst

vatrStrlie!,Àrte....

Louis Nicolas Seraphln

Wi;nand lacobus

Wietngeo

Med, studett

Schouten,

Gleuwlnk,
Gonlao, Anna Nellle

.

Verpleegster

Der Helder
.

Den Helder

2-5
4-5
l-4
1-4

t-3
t-3

l-3

N aamlijst det Leeclingen.

N aamlijst der l*etlingen.
Claessen,

Verwoert,
Herdanus Hendrikus .
'Waiboer, Cornelis Rens

'Wessel, Gerda
Johanoa

Hend Joarlnes

Den Helder

Leerl. kweekschool
Leerl. landbouwschool Sóagel

de Haas,

I
Ka4toorbediende P.T.T.

.

Deventer
Dea Helder

Stud. techn. hogesóool

.

DelÍt

Leerl.3e H.B.S..
Leerl. 6e H,B.S,

Leerl Cbr- Mulo

. . . , :

:

.

Den Helder
Delft

.

Haarlem
Deventet

-

Stud. electrotechn. T.H.S,
Lcerl. kol. lqnóouwschool

Àmsterdam
Schevedogen

Leerl. opleidingsschool der N.S. .
Stud. techn. hogeschool . . ,
Stud. têcho. hogeschool
.

Utrecht

DelÍt
Delft

1-3

l-4
5
t-5
l-3
I

t-2
l-5
t

l-5
t-5

2--5

1944
Bakker, Bouke (Pz.)

Ommen

Beek, Hendrik
Boerdermaken Hendrita
DlêÍraar, Frederik Dardel

Den Helder

Dm Helder

Kantoorbediende Rirkswerf .
Leerling
Goossens, Pleter Fmnciscus Leerltng
GraaÍ, Comells Nicolaas
La.Erbert .
L.l. lyceum
de Kettser,
L.l. H.B.S.
Jean Charles Marte .
Kuipers, Heleaa Coraelia
Zonder beroep
van der Meea, Petrus
Leerling

Ouwerling, Louls

Den Helder
Dea Helder

.

,

Pieterse, Àdriaaa facoba
Puhl, Karel Fredertk .

vaÍ der Vliet,

Hendrik

l-2

Leerling

Den Helder

Leerling
Leerling

Den Helder
Texel

l'an der Vliet, Hilbert
Vink, Eltzabeth Àli .

.

.

Leerling

Àdelborst
Geh. met de heer
Weemhoff, Hielko Henddk Notarisklerk
Wiinia, Rieekje
Leerlinge
.

Buis .

.

l---1

Àmsterdam

Leerlinq kweekschool
Leerling R.H.B.S. Vlissinge!

Leerllnge

l-2

7

Roels,

Harry Nicolaas Boudewijn
Roeper, Leo I. .
Slort, Elisabeth Frederika

1-5
+-5

Den Helder
Hippolytushoef
Dea Helder
Den Helder
Wolphaartsdljk

Deo
Den
Den
Den
Den

Helder
Helder

Helder
Helder
Helder

Huisduioen

I

t--1

t-4
I

t-4
t-4
i-4
l-5
l-5

3-5
3-5
I

t-5

t28

Jan Gerrit facobus
Hoekmeijen Àdri ,

.

HoÍsté,

.

In mil. dienst
Leerling
Leerling

Texel
'Wieringerwaard
iWierlogerwaard
Den Helder

1-4
t-4
4-5
1-3
2-5

Werkzaam ln een boekhaadel .
Leerling R.H.B.S. Àlkmaar
Kantoorbed. Riikswerf
Líó t[catroos
Leerling
Leerl, bankwerker RtlkswerÍ
Overleden

KieÍte,Johanoes,.,.

Kooii, MaarteÍr

de Lange, Ieke
Latjes,

.

Anna Paulowna
Àlkmaar
.

van

Leuvetrsteijí,

Margaretha Maria

.

Marius. . .

Moerman,

PlaatsÍnaí, Jacob

.
.

.

van de Poel,

Àntonius Wtllebrordus
Sndt, Komelis
Spetter, L€o facob Maria
van der Velde,
Baukie Martina

,
.

.

2-4
4-5
3-4

l-2
I

2

I

2-3
I

t--',
1-2
1-2

Den Helder

.

.

Paulos'na

Leerltng

Deu Helder
Des Helder
Den Helder

Leerling zeevaartschool

Ànoa Paulowua

,

f,eerllng zeevaartschool

Leerling R.

K

Mulo

Deo Helder
Den Helder
Deo Helder

.

Leerlirqe

Den Helder
Terel

Leerllng

Thelo:a.

Zandstra,

Helder
Helder
Helder
Helder

Anna

Àpothekersasslstente
Leerling

Sioerdsma, Eeke Reina .
Slot, Comelis

visser, Gerdt
de Wijn, lacobus

Leerlbge

'Wieringerwaard

Deu
Den
Dea
Dea

Jacob Fraociscrx Maria Leerllng
Leilen. Johannes Hermanus Leerling

Correspondente-tygiste

.

Haarlem

1946
Bakker, Jelte K.
van Ballegoolj, Mary
Besterveld, Harry .
Boelhouwer.
Johaa Frederlk .
Booden, Marie
Boonstra, Tjitske
Breebaart, Jan Johan .
-de Brulin, Àrie. . .
Denker,
Carl -Johan Friedrtó

Evelo.

t-2
t-2

Deo Helder
Den Helder

2--'t

Leerliag
. Leerling

Àmsterdam
Den Helder
Den Helder

)
1-3

2-t

Leerling

Deo Helder

2-4

Den Helder
Den Helder

5
2

\ly'ieringea
Rotterdam

I

Leerling
.

-

Gerhardus lohs. ÀntsGoudsbloem, Áriëtte P. E.

Halfweeg,

Guurtie

Hoolmaes, Ànna Marla
de KIerk,
Christine Lo'isê D-

Knaape,

Jan

.

Leerlinge

.
.

.

van Kouingsbrugge, Huib

In Ddl. dietrst
Leerling Mulo Weringerwerf

Leerlinqe

,

.

.

l-1

t--3

Den Haag

l-2
t-2

Leerling Dalton H.B.S,

Den Flaag

1---3

Leerliog

Den Helder
Den Helder

I

'Wieringeí

Leerling
Leerlinge

.

.

I

Deo Helder
Dea Helder

Leerllrrge
Leeding

Heiiblok. Evert
Leerling
Leerlinq

Dea Helder
Den Helder
Delft
Dea Helder
Deo Helder

Leerl. Àmb.. schoql Àlknaar

I-eendert Piete! Nicolaas
Jacobs, Marinus
Kêrst€D, Frederik .

de Heer. Pietie

tg45
Bakker, Johan .
de Block, Harm
de Boer, fohan .
Breed. Jolran

Leerlinq
Irl mtl. dienst
Stud. electrqte(boiek

Groot, Piet€r Heodrik . Leerling kweeksóool
[,eerling
vad der Haage[ Gerrit .

lg45

Biilsma, Tiibbe

.

Dito, ïohannes Comells

Hoom

.

Maria

Dat, Àrtode Heodrik

Ànru Paulosna

Leerling R. K. Mulo

.

1-3

N aamlij st der Leetling e n,
Konkelaar,

Kooij,

Willem
.

Koster, Hendrik J"tt

.

Kuilper, Hendrik

Etlie

Schevenioqen

-.:

Nettinga,Froukjen .lleerlinse
Nuisenburg,
Ralnoldus

1-3
2-4

I Den Helder
:. . :: :|fr"i"aïi,il

2-4

.

. . . .l-It;;H;È;,
. . . .lDenHelder
...:ló;;H;ià;"
'l --" --'I

|

. ll.eerlinq H.B.S. .
van Nulsenburg, Wiltem . I
Piet, Johan Philp.
.
bàrltl"rïáiiáiïè"ir . Ilr*,r. Aber rasmanschoor

..

Rezelman._ leannette__C.

rygtdi'k,

. l Leerlingc

Komelis

Vq.l"*

Schlpper, Walter

fan
vaÍ Stden, Comells .
Swenneo, Àrie ÀDto!
Timmermans,

Àrend Àdrianus
Toes, Adrianus

ll,eertini
I Leerltnq
. llu rntl. dienst
, ll,eerling
.

Johannes Ànts.

À.

.

Leerling Àvond M-T.S.
.

Leerling

Veldhuizen,

Leerling

.

3

Den Helder
Dea Helder

Nieuwpoort,
I
Cornelis .lleerling
--Willed
Noordink, Eve .
.lleerlini
'
ÀdolÍ

t-2
l--:2
t-2

. I Hutsduinm

. l Den Helder

.ll,eerling
. I Leerlinge

Franciscus Berns. Hendr. ll,eerlinq Mulo
Nastesaal, Hilda Àugusta . l Leertinie

I
I

t*2
t-2

, lleerling
ll,eerling
. lleerltnge

Mooi,,

vaq

\MleríÀge!
Wieriagerwaard
Den Helder
Wieringerwaard

.

.l

.

Pieter Franciscus
Moen,

.

Soerabaja

, lleerling
.ll-eerling

Leepel, Dirk I.. .
Limonard,
Chades Johannes
Charles
rohantres
Loea, Àdriana Else

de [aos,

I

. I Leerlins H.B.S. .
. I Werkzaao op Rljkwerf

Drk H.

.N aantlíj st der Leetlingen,

I Buitenzorq (Ind.)
I É,ii"ii"iË ina.Í

I Den H;tdïr

. . . I ë:J"ti::i
....lAnn"Ëárrlo*r,u
. . . .ló.r-fl"fa".

. I Den Helder
. lT"""t
. I Den H"lde.

.

t5
l-3
t-2

de Graaf, Kees Robeft

Amsterdam

.

Grondelle,
Johan Emst

H. H.

.

de Groot, Johannes

de Heer, Harry
]acobs, Lucas iludolphus
130

^

.

Leerling H.B.S.

Soerabaja

Leerltng
Leerling
Leerling

Wiotel

Den Helder
Den Helder

.

Leerlinge

van Onnen, Tanneke.

,

2-3
I

l-2
l-2
I
I

l-2
t-2
',

3-4

t-2
t-2

l---2

Den Heldcr
Den Helder
Der Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder

Dea Oever
Visscher, Àlbert
de Voogd,
Conelis Àdrianus

de Vries, Tromp

Zagt, Lautenttq
Zí)Ín, lohan

.

Leerling

.

.

.

.

I

Hulsduinen

Den Helder.

t---2

4-5
I
2-1
l---2

Haarlem

.lLeerlinge

I

5

Den Helder
Dea Helder
Den Helder

4-5

t-2

Den Helder
Den Helder
Dea Helder
Hippolytushoef
(Wieringen)

Leerlinge

l-3
l-3
l-3

Den Helder
Texel
Den Helder
Groningeo

\MieringeÍr
Àmsterdam
Den Helder
Dea Helder

3

ls47

t-2
t-2

Den Helder
Dea llelder

I

1-3

Den Helder
Wieringen

I

1-2

Den Helder

Wierinqeu

t-2
l-2

Den Helcler

Kalsbeek,
I
Hotse KordeUs .
.lleerling
van Konlngsbrugge,
Nicolaas facs. fohs. . ll-eerling
Kooro, Nan Àlbert
. lleerling
vaa

l---2

Den Helder
Den Helder
Den Burg (Texel)

Rotterdam

Willeu . I Leerling

I

t-3
1-3
l-3
3-5
l-3
l-3

Den Helder

Jongepier, Pieter

(Wieringen)
Den Helder

Leerlinq
Leerling
Leerlinge
Leerling

Den
Deq
Dea
Den

Leerling

Dea Helder

Leerliog
Leerliag
Leerling

Anna Paulowna

Leerlinge
Leerling
Leerling

Den Helder
Dea Helder
Den Helder

Leerling

Den Helder

Leerling
Leerling
Leerliag
Leerling
Leerling

Den
Den
Den
Den
Den

Helder
Helder
Helder

Burg (Texel)

1948

Des Helder

Deq Helder

Helder
Helder

Helder
Helder
Helder

t-2

l-2

1

I
t--2

t-2
I

2

t-2
l-2
t-2
I
I
I
I

4-5
I

l-2

4-5

li

I

N aanrlijst det Leedingen.
Der llelder
Dca Helcler

L€erl!tg
Leerltng

Den Hclder

I*erltng

fultaaadorp

I

2

Leerltog
Leerlllrge

Den Helder
Dcn Helder

Leerll,1ge

Den Helder
Dea Helder
Dea Helder

t

Leerllage
LceÍllÀg

Der Hdder

I

I.€erlbg

Dcr Helder

Leerliag

Dea Helder

Leerliag
Leerliog

DeÁ

Íredtng

Deo Oever

(Wterlqgea)
Den Hclder
Deo Butg (Tercl)
Del Helder
Dea Helder

Lcerliag

LeerÍlg

laerlioge
[,eerliag

Lcerllng

fuliamdop

'

I*erllng
Leerliog

Leerll4
Lcerltog
Leerliog

[.cerllag
Leerltog

I*erltog
Lcerllag R.H.B.S.
Leerltog
Lcerltog
Leerltng

fÍ.Uer

Der l{elder

Lcerltog

132

I
t
I

.

I
I

I
I

t

+

I
I

I
3

t

I
I

Den
Den
Den
Den

Hclder
Helder
Helder
Helder
Otrde Schild (Terel)
Dea Helder
Den Helder
tr tatadorp

3

Bergeq op Zoom

I
I

Deo Helder
Deo Helder
Den Helder

!
I
I
t
t
I
I

1

I

