
 

 

Nog slechts 3 maanden! 
Hans Nagelkerke red.(69-73) 

In deze brief veel 
van de reacties 
van afgelopen 
paar weken. 

Enthousiaste 
verhalen zijn toch 
sterk ingekort, 
maar blijven (te) 

lang. Dus héél graag je verhaal en  
dan s.v.p. liefst rond de ca. 100 -
150 woorden = 6-10 regels op een 
A4 !!). De Nieuwsbrief wordt 
anders een boekwerk.  De 
volgende Nieuwsbrief zal eind 
januari in je Mailbox zitten! We 
zullen deze aan het aanmelden 
wijden. Blokkeer je agenda voor 
zaterdagavond 27 maart 2004!  

Leerling van 1e uur! 
Leen Kool (61-65) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het is ruim 38 jaar terug!  Ik kwam 

als één van de eerste leerlingen 
op de Kagawa MULO. Een splin-
ternieuwe school, maar ik was 
benieuwd naar dat onbekende. Ik 
woonde toen in Loosduinen en dat 
betekende een kwartier tot twintig 
minuten op de fiets. Terugkijkend 
op die tijd stel ik vast, dat ik mij er 
weinig meer van herinner. Ik heb 
nl. geen enkel contact meer gehad 
met de klasgenoten van weleer. Ik 
herinner me nog  dhr. Lens, leraar 
lichamelijke opvoeding; had ik ook 
al meegemaakt op de lagere 
school in Loosduinen. Wat mij is 
bijgebleven is een ongelukkige val 
van Joop van Egmond bij een 
sprong over de kast. Zijn 
onderarm kwam langzaam in een 
rare hoek te staan, hetgeen op 
een breuk wees. Had best wel 
impact, want je had dat nog nooit 
meegemaakt. We zaten toen 
verschrikt toe te kijken op de bank. 
Achteraf gezien is dit peanuts 
vergeleken met de verkeers-
ongevallen met letsel, die ik tijdens 
mijn werk bij de politie heb mee-
gemaakt. Toch heb ik met andere 
klasgenoten lief en leed meege-
maakt op school, tijdens school-
reisjes en/of andere gebeur-
tenissen. 
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KAGAWA REÜNIE 
Schoolfeest 

27 maart 2004 

Keigaaf dat we zoveel positieve reacties kregen op onze eerste 
nieuwsbrief. Het geeft ons een fijn gevoel. Wat kunnen we elkaar toch 
veel vertellen over vroeger en nu. 
Zo kwam ik via Henks telefoonlijst in contact met dhr. Veller (leraar 63-
66) Hij reed net als dhr. Vermeij in een Messerschmidt. Hij herinnert 
zich nog bijzondere voorvallen zoals een uit de klas gestuurde leerling, 
die lijm smeerde op de binnenrand van Vernels hoed. Tja, hoe zal dit 
verhaal zijn afgelopen......... 
Het is fijn om te merken dat steeds meer Kagawanezen enthousiast 
raken, meedenken, meezoeken en zich opgeven voor de reünie.  
Om mij heen is een fantastisch en gemotiveerd team ontstaan. Verder 
beschikken we over 3 locaties waarvan we gebruik kunnen maken. De 
definitieve keuze hangt af van het aantal aanmeldingen.  
 
In januari zal de nieuwsbrief uitsluitend over aanmelden gaan. We 
hebben gekozen voor drank + hapjes om de drempel laag te houden. 
De entreeprijs is gesteld op €14,50. Tevens ontvangen jullie een lijst 
met alle e-mailadressen. 
Erna Grol-Vink (69-74)initiator 

 

 



 
Ik denk hierbij nog aan bezoek aan 
Artis, meerdaagskamp in Lunteren 
enz… Nu woon ik in Zundert , ben 
gehuwd heb twee kinderen en ben 
werkzaam als brigadier van politie 
in de regio Midden- en West 
Brabant en als centralist en 
begeleider voor nieuw personeel 
op de (nieuwe) Gemeen-
schappelijk Meldkamer in Tilburg. 

Superspeurneus Henk 
Henk van Huisstede (66-72) 
 
Bij het zoeken naar Kagawanezen, 
wordt vooral gebruik gemaakt van 
jullie kennis en informatie. Ook 
zoeken we op internet en doen dat 
middels zoekmachines zoals 
Google, Voelspriet en Schoolbank. 
Gelukkig hebben we ondertussen 
de cursus "telefoonboek door-
spitten" afgerond.  
Leuk zijn natuurlijk de anekdotes: 
Wij, wonend in de Randstad, kon-
den iemand niet vinden,  gelukkig 
kregen we hulp van iemand uit 
Australië met als hobby genea-
logie, die had het adres van de 
Kagawanees wonend in Den Haag 
voor het grijpen. Of  deze dan: Op 
Internet een Hans Bres gevonden, 
speelde nog voetbal bij Ado met 
Aadje Mansveld, via de secretaris 
van SV Loosduinen aan het adres 
van zijn broer Jan Bres, kapper in 
Loosduinen (echte peenbuiker)  
 
 

 
gekomen. Uiteindelijk bellen naar 
Hans en .....hij was het niet, maar hij 
wist wel alles al te vertellen,  want 
we hadden hem al benaderd via de 
mail. 

De Type Miep 
Dolly Huisman-Vink (65-69) 

Op deze plek 
vinden jullie weer 
de laatste admini-
stratieve nieuwtjes : deze maand 
vonden wij, mede door jullie 
enthousiaste hulp weer 44 oud-leer-
lingen. Geweldig resultaat! Voor de 
nieuwsgierigen onder jullie komen 
hier de namen : Frans Bakker (New 
Zeeland); Margie Barkey; Ron Barkey 
(Frankrijk);  Janneke Bodewitz; Alfred  
de Boorder; Rinus van Bree; Cock 
Bregman (Arizona U.S.A.); Emma  
Brink; Bert Brochard; Gerda Brochard; 
Marian Clowting; Henk Dallinga; Corrie 
Deurloo; Elly den Dulk; Yvonne den 
Dulk; Frans Faber; Reina Faber; Wilma 
Fuhrman; Pieter Geerst; Geertje de 
Groot; Marc van der Heijde; Rita van der 
Heijde; Fred Hendriks; Marion Hendriks; 
Marry Knoester; Ineke Kraak; Marijke 
Strang (Argentinië); Ymkje Osinga; Ike 
Petri; Helène  Plugge; Annette Pullen; 
Bert van Rhijn; Riek van Rhijn.; Harry 
Ruseler; André van Schenk Brill.; Pierre 
van Schenk Brill; Tony van Schenk Brill; 

Gieleke Schoonveld; Peter Smit; P.E. 
(Peter) Veller (leraar); Wim Venema; 
Kees  Verbaan; Truus Völke; Richard  
van Zanten!!!!!  Op onze lijst staan 
nu 672 namen, waarvan 427 
gevonden zijn! Op 
www.schoolbank.nl zijn nu in 
totaal 245 Kagawanezen en 6 
oud-leerkrachten geregistreerd. 
Neem er eens een kijkje en lees 
hoe het je klasgenoten is vergaan.  

Smaakpapillen al 
wakker? 
Yvonne  Riebeek (65-70) 
 
Ik mag het hopen in deze tijd van 
Kerstdiner en “nostalgisch” terug-
denken aan petroleumstelletjes, 
draadjesvlees en griesmeel met 
bessensap.  Laat ik jullie uit de 
droom helpen: die zullen jullie op 
de reünie NIET voorgeschoteld 
krijgen! Is dat even een opluch-
ting! Maar wat aten WIJ nou zoal 
wel graag in die tijd ?  Vooral niet 
te gezond; de Chinees was in 
opkomst en de koffie werd nog 
gezet met Buisman ……. 
Uiteraard schenken we tijdens de 
reünie (ook) koffie. En (het eerste 
tipje van de sluier) geloof het of 
niet, maar we hebben het recept 
kunnen achterhalen van …….. 
PUDDINGSTUKJES !! 
Van Bakker Steenbeek natuurlijk. 
De unieke gelegenheid om dat 
stukje “ultiem genieten” nog eens 
mee te maken, elkaar daarna 
gelukzalig aan te kijken en te 
constateren dat ………..  
Graag vertel ik in de volgende 
Nieuwsbrief iets meer over 
“Kagawa Culinair” ! 
 
Leraar toen: Jan Bijkerk 
Door Sylvia Brugmans (69-73) 
 
Welke jaren bent u verbonden 
geweest aan de Kagawa en wat bent 
u daarna gaan doen? Ik ben op 1 
september 1963 als leraar Frans 
en wiskunde begonnen, daar er te 
weinig leraren waren, heb ik 
andere vakken gegeven: geschie-

Vraag en aanbod: mail naar kagawa2004@12move.nl  
En we sturen zaken door! 

Gezocht: materiaal van 1960-
1975 

Graag herinneringen van de 
Schoolreis naar Lunteren? 

Wie heeft er een exemplaar van 
het Streepjesmapje!! 

Wie bezit nog schoolboeken van 
de Kagawa-tijd 

Gezocht : mensen met muzikaal 
zang talent!  

Wie deden in 1974 op het 
afscheidsfeest mee in de Stones-
act met Wim Kuitems? 

REÜNIE TEAM ZOEKT: enige 
hulp tijdens de reünie, bijv. aan 
de tap etc. 

Gezocht: Ingrid Bodewitz 
Gezocht: Ingrid van Rijn 
Gezocht: Henk Happel  etc. etc. 

 



denis, aardrijkskunde, muziek en 
rekenen voor jongens, terwijl 
de meisjes in dezelfde klas hand-
werken kregen!!  In 1973 ging  ik 
naar de scholengemeenschap 
Overvoorde. Ik woon in Voor-
schoten en ben met pensioen. 

 
 
 
Wat zijn uw leukste herinneringen aan 
de Kagawa? Ik vond het een 
prettige kleine school waar je 
iedereen kende en de heer Vernel 
met grote persoonlijke invloed. Ik 
herinner me wat namen en de 
jongens, die me hielpen met mijn 
huis in Kwintsheul; op mijn 
huwelijk in 1970; de pauzeradio en 
de schoolavonden.  
Ik vind het geweldig dat jullie een 
reünie organiseren en ik ben zeker 
van plan om te komen! 

Nog tegoed: Leraar Kralt 
Piet Kralt (69-73).  Nu en  toen  

 
Met pensioen! De een droogt beter 
op dan de ander niet waar? (Ik 
herinner nog een relativering van 
leraar Kralt: Bij het uitbeelden van 
spreekwoorden: hij draaide aan 
zijn trouwring??.....  Bij niemand 
ging een lichtje op. Het antwoord 
luidde: “Al draagt een aap een 
gouden ring het is en blijft een 
lelijk ding” (Zelfspot is een sterkte 
hè red.) 

Reünie 1981 
Ton Trijsburg (65-68) 
 
Wij zijn in 1981 ook naar een 
reünie geweest, volgens ons geor-

ganiseerd door de school en nog-
maals volgens ons vanwege het 
zoveel jarig bestaan van de school. 
Er waren toen héél erg weinig ex 
medeleerlingen van ons. Wat me het 
meest is bijgebleven is, dat men ons 
toen al vréeeeeeeselijk oud vond. 
Iedereen droeg namelijk een 
naambordje + examenjaar. 
Persoonlijk herinner ik me nog een 
gesprek met dhr. Hoeve. Op een op-
merking mijnerzijds dat "de jeugd 
van tegenwoordig" veel zelfstandiger 

 
en wijzer is dan wij indertijd, 
reageerde hij heel bedachtzaam. Hij 
vond dat juist ónze generatie dat 
was, aangezien wij in veel meer rust 
en zekerheden waren opgegroeid. 
Wij hadden meer tijd gekregen ons 
te ontwikkelen dan de jeugd in 
1981, die immers in een veel 
drukkere tijd leefde dan wij indertijd. 
Volgens mij is dhr. Hoeve al lang 
overleden. Mocht er nog behoefte 
zijn aan specifieke foto's roep dan 
maar. Ik heb er teveel om spontaan 
te gaan scannen. Groet Ton 
Trijsburg, “organisator van de 
allereerste schoolfeesten en 
voormalig sinterklaas op school (!)” 

De Messerschmidt 
Ton Trijsburg (65-68) 
 
Messerschmidt van 1968! De heer 
Vermeij (leraar Nederlands/ geschie-
denis/ aardrijkskunde) woonde in 
een hoge torenflat aan de Dedems-

vaartweg. Als het waaide, waaide 
het daar hard.... Zo hard dat de 
Messerschmidt vanwege de wind 
een keer een aantal buitelingen 
maakte: wat een compleet 

verwoest dak ople-
verde. De arme man, 
hij hád het niet meer. 
De andere Messer-
schmidt was van dhr. 

Veller.  
 
Anders dan anderen 
Iris van der Kleij (62-65) 
(in 2jr.-Mulo 3) 

Zoveel nostalgie 
in deze krant; was de Kagawa tijd 
de mooiste van jullie leven? Ik 
herinner me vooral eenzaamheid.  
Want andere meisjes praatten 
samen over jongens, maar mijn 
dagen werden gekleurd of versom-
berd door de lachjes van een 
meisje uit mijn klas, waar ik in het 
diepste geheim verliefd op was. 
Nog jaren daarna heb ik moei-
zaam gezocht naar mijn weg, naar 
voorbeelden, en hoewel ik me nu 
al heel lang thuisvoel in mijn leven, 
lijk ik nog steeds vaak de enige. 
Zitten er nog anderen in de 
Kagawa-kast? Of zijn dat juist 
degenen die niet geïnteresseerd 
waren in een weerzien? 

35 jaar terug in de tijd 
Frans Samethini (64-68) 
 
Deze foto kreeg ik van mijn 
dochter Ditta Giulia Alessandra.  

 

 

 

 

 

  



 

Zij is 25 en in 2002 afgestudeerd 
aan de UVA (Communicatie-
wetenschap) en klaar om uit te 
vliegen; ik dacht even terug aan 
de examenklas van 1968 en 
droomde hoe de dames van toen 
er nu bij de reünie in 2004 uit zou-
den zien. Gek hè, wij praten over 
een periode van zo'n 36 jaar gele-
den, een periode waar ik me 
tot voor kort niet zo mee bezig 
hield, totdat jullie met deze reünie 
kwamen! Hulde!  

Op 't matje bij Vernel ! 
Wim Sparenburg (66-69) 
 
Mijn eerste uur op de KAGAWA! 
Ik kwam van een openbare lagere 
school. De heer Ruitenbeek (?)  
begon met een psalm, ik hield 
netjes mijn mond want ik kende de 
psalm niet. Hierna ging hij in 

gebed. Ik zat 
netjes te wachten en hij keek mij, 
onder het bidden, recht in het 
gezicht. Na het gebed stuurde hij 
mij de klas uit, ik vroeg: “Waarom” 
en hij vertelde mij dat ik gekeken 
had onder het bidden; zei ik “Dan 
heeft u ook gekeken” en exit was 
Wim Sparenburg naar het hoofd 
van de school de heer Vernel. 
Deze begroette mij met de 
beeldspraak: “Waarheen gaat gij 
mijn zoon” ik vertelde dat ik er 
uitgestuurd was omdat ik gekeken 
had onder het bidden. 

De heer Vernel zei mij: ”Dat is niet 
zo mooi mijn zoon” Ik vertelde dat ik 
niet christelijk opgevoed was. De 
heer Vernel vroeg mij waarom ik dan 
op deze school kwam, deze vraag 
had ik niet verwacht, doch ik 
vertelde dat het dicht bij huis was en 
dat het een goede school zou zijn. 
Hierop volgde zijn schitterende 
beeldspraak:  
“Ga in vrede mijn zoon”. 

Achter het schoolgebouw 
Karin Leegstra-de Beer (73-75) 
 

De achterkant van 
de school had 
enorme aantrek-
kingskracht toen 
we de leeftijd van 
“hangjongere” kre-
gen. In de strook 
gras zaten we 

stiekem te roken en er begon menig 
verkering, de sloot waar we 
regelmatig het pols-stokhoog 
springen op uitprobeerden, het 
bruggetje met hek over de sloot dat 
op een bepaald moment gesloten 
werd en waar je omheen móest 
klauteren wilde je op het “grote” veld 
of op de bouwerij achter de school 
kunnen komen. Toen is daar 
prikkeldraad omheen gewikkeld om 
ons tegen te houden: de uitdaging 
werd alleen maar groter om zonder 
kleerscheuren naar de overkant te 
komen: mooie jaren! 

Slotfeest 1974 
Willem Kuitems (69-73) 

Ter afsluiting van 
de MAVO werd als afscheidsfeest 
een “televisie-show” voor de ouders 
georganiseerd. Onze klas had de 
gekste TV-sketches verzonnen. 
René van de Wetering als dronken 

pianist met een nep-bierglas op 
een speelgoed piano. Een ander 
speelde nieuwslezer, met 
dubbelzinnige dingen als: ‘Op 
Schiphol is een vliegtuig de lucht 
ingevlogen’. Maar hét hoogtepunt 
was het optreden van de Rolling 
Stones waarbij ik Mick Jagger 
imiteerde. Met m’n Philips 
draaitafeltje en singletje ‘Can’t get 
no satisfaction…’ de school kon 
daarin niet voorzien! Voor het 
behalen van mijn MAVO-diploma 

kreeg ik van mijn ouders een 
Oranje Kreidler Florett Grand Prix 
model 1973. Een blits ding die ik 
opvoerde tot ’ie 70 liep! Kort 
daarna werd ik aangehouden door 
de politie en was m’n opvoersetje 
kwijt en 65 gulden boete armer. 
Dus toen maar weer de originele 
spullen erop gezet. 

Ontboezeming van 
School: 
Ingrid Hilkhuijsen (64-69) 
 

 
 
De school was je uitlaatklep. 
Thuis had je weinig te vertellen, 
zat vaak je huiswerk te maken in 
je eigen kamer (gedeeld met drie 
andere zussen).  In 1966 zat ik in 
het schoolkorfbalteam, was erg 
leuk. Eigenaardigheden van de 
leerkrachten kan ik mij eigenlijk 
niet herinneren. Pot, voor Frans 
was streng, Veller was wat softer 
Mevrouw Busink bekakt, maar 

 

 

  

 

 

 



mocht ik  heel graag. In 1967 
hadden wij een grote sportdag op 
het veld. Vermey kon nog wel 
eens wat leuks vertellen evenals 
Bleijenberg, die tof les gaf. In de 
derde een machtig leuke school-
reis naar het Evoluon. 
Rob Voorbij was Nederlands 
zwemkampioen, toen klein en 
vaak afwezig vanwege wedstrij-
den. Rita had als eerste verkering 
met iemand van buiten de school, 
die haar kwam halen in een 
sportwagen…. Ron Barkey en 
Frans Sametini waren DE binken 
van de klas! Ineke Lavooy en Ella 
van Amerom waren dikke 
vriendinnen. Peter Bruggeling die 
achter mij zat vond ik altijd heel 
aardig. Hij fluisterde antwoorden 
op vragen die ik niet wist…….  

Routeplanner in 
Amerika? ! 
Peter Feenstra (69-73) 

Ik kan me 
ook nog 
goed het 
plezier in de 
lessen schei-
kunde herin-

neren. Het leek er in eerste 
instantie op dat ik verder zou gaan 
met scheikunde en natuurkunde. 
Maar door het gebrekebeen tijdens 
de mavo-jaren; met een "gipspoot 
de trap af storten" (ooit dhr. Vernel 
horen vloeken?) en met de brom-
mer tegen een lantaarnpaal 
knallen (Rob Kuijt die achterop zat, 
sprong er wijselijk af), werd het 
nivo wiskunde nooit meer wat.  
Na de mavo heb ik havo en 
sociale akademie gedaan. Toen 
pedagogie gestudeerd aan de 
UVA en daarmee produkt manager 
bij de Postbank geworden en ICT 
projecten begeleid. Maar carrière 
maken bij een bank; dat was niks 
voor deze 'vrolijke jongen'. Dus: 
samen met vriend Hans een 
vrachtschip gekocht. We zouden 
het ombouwen tot hotelschip om in 
Frankrijk te gaan varen: Maar de 
verbouwing werd veel te duur en 

op aanraden van kennissen zijn we 
als vrachtvaarders gestart! Van de 
schippersbeurs in Rotterdam de 
eerste vracht aangenomen voor 250 
ton vermiculite naar Lyon in 
Frankrijk. Prachtig! Varen door de 
mooiste achtertuin van Europa (8 
jaar gedaan). Na een paar vrachten 
ben ik in de avonduren begonnen 
aan het programmeren van een 
routeplanner voor de binnenwateren 
van Europa. Vriend Hans ver-
zamelde de gegevens. Begin negen-
tiger jaren verkochten we de eerste 
versie van de routeplanner aan bin-
nenschippers. Intussen is het be-
hoorlijk uitgegroeid; het wordt zowel 
door de beroepsvaart als de 
pleziervaart gebruikt. We varen zelf 
niet meer en we kunnen van het 
werk rond de software leven.  
Laatste hoogtepunt: we hebben een 
routeplanner voor de binnenwateren 
van Amerika gemaakt: PC-Navigo 
USA. We hebben het geïntro-
duceerd tijdens de Workboat Show 
2003 in New Orleans in begin de-
cember 2003. Ik hoop voor èn na 
m'n pensioengerechtigde leeftijd 
toch nog wel 2 à 3 keer van werk 
(lees avontuur) te kunnen veran-
deren. Als je iets wilt weten over m'n 
bedrijf: www.noordersoft.com 

Rubriek “From Oversees” 
Cock Bregman (61-65) 
 
Hello Dolly, it is now Cor Bregman 
as Cock has a different meaning in 
my new home land. I have been in 
the US now since 1966 and was 
very excited to finally hear 
something from my old high school. I 
would be very interested in finding 
out about the class of 1965 which I 
thought was the first class 
graduating from the new Kagawa 
School any way. I will follow your 
outlines and register. I am interested 

in reunions.  I just need to be kept 
abreast of dates in well in advance 
as I need to make travel 
arrangements thanks so much 
merry christmas and a happy new 
year from sunny Arizona. 

SCHOOLBANK: Ik 
ben investeerder 
en developer van 
onroerend goed in 
Arizona en Noord 
Carolina, USA. De 
heer Pot zeer 
streng had iets 

tegen Peter Sips en mij. Kon toen 
nog kinderen slaan en sloeg ons 
regelmatig tot we te groot werden. 
De heer Bleyenberg en voetballen. 
Ik heb hem nog gezien in 1980 in 
Holland nu is hij weg goede leraar.  

De schaakclub ! 
Rob Vlaardingenbroek (66-70) 
 

 
Mijn herinneringen aan de Kagawa 
zijn wat vaag. Ik weet nog de 
puddingstukjes (trof er ooit 1 met 
een kwartje erin, meteen de 
bakkerij ingelopen en ik kreeg een 
nieuwe, het kwartje heb ik 
gehouden), het snoepwinkeltje, 
waar ik meestal plastic bouw-
modellen kocht. De enige leer-
kracht die mij nog een beetje voor 
de geest staat is mevrouw Busink, 
we hebben met haar ooit een heel 
gezellig uitstapje gemaakt naar  
Rotterdam met een klas. Uiteraard 
het mapje, wie kan dat vergeten !)  
En de schoolavonden waar ik me 
bemoeide met de schaakclub. 
Schaken is nog steeds iets waar ik 
dagelijks mee bezig ben. En 
verder niet zo gek veel. Ook 
klasgenoten ben ik helemaal uit 

  

 

 



het oog verloren. Daarbij komt dat 
ik afgelopen februari een licht 
herseninfarct heb gehad, is 
allemaal goed afgelopen en ik ben 
hard hersteld, maar ook nog een 
beetje herstellende, maar ook veel 
kwijt, met name van vroeger. Ik 
ben inmiddels (dit jaar 20 jaar) 
getrouwd, mijn vrouw en ik hebben 
1 zoon van 20. Na de Kagawa heb 
ik HBS en Gymnasium gehaald in 
avondstudies en daarna computer 
techniek aan de Haagsche 
Hogeschool. Heel wat jaren school 
bij elkaar en helaas de Rivier vol 
vis (Kagawa is Japans zoals je ook 
nog wel zult weten) heeft daarbij 
niet de verpletterendste indruk op 
mij achtergelaten. 

“Alleen nog maar mooi!” 
Jessica Tromp (66-68) 
 

Hallo 
oud(e) 

klasge-
noten, 

het zal 
een 

eigenaardige avond 
worden, allemaal wildvreemde 
mensen, die je ooit gekend hebt 
als puber. Tijd heelt alle wonden, 
zegt men, maar het laat wel zijn 
sporen achter. Mijn vader zei altijd: 
“Vroeger waren we jong en mooi, 
nu zijn we alleen nog maar mooi.”  
Laten we het maar daarop 
houden. Ik zal mijn best doen om 
jullie niet al te veel te laten 
schrikken. De afgelopen jaren zijn 
druk geweest, ik heb 3 jongens 
groot gebracht en geloof me, dat 
was geen makkelijke opdracht, ze 
hebben mijn deugdelijke opvoe-
ding behoorlijk getorpedeerd. Dat 
is hun trouwens aardig gelukt. 
Tussen de duizenden boter-
hammen, talloze maten schoenen, 
3 compleet versleten wasma-
chines en scheepsladingen zak-
geld heb ik geprobeerd mijn eigen 
leven te leiden. Eerst heb ik bij de 
Aegon gewerkt. Daarna in de 
bioscoop Babylon, in de avond-

uren. Toen in de bioscoop in Zoeter-
meer en heb daar ook mijn 
operateur papieren gehaald. 
Concreet betekent dit dat ik een 
bioscoop mag beginnen. Op een 
gegeven moment was ik dat 
nachtbraken wel zat en ik werd in 
die tijd ook alleenstaande moeder. Ik 
ben toen op de boekhouding van 
een automatiseringsbedrijf gaan 
werken. Daar ben ik verslaafd ge-
raakt aan het fenomeen computer. 
Inmiddels hertrouwd, leef ik mijn 
boekhoudkundige kennis nu uit op 
mijn echtgenoot en zijn admini-
stratie. Ik ben dus zoals dat heet; 
een zelfstandige meid ( ondernemer) 
geworden. Er woont nog 1 zoon 
thuis, maar daar merk je weinig van, 
behalve wat herrie af en toe uit zijn 
kamer en een voortdurende lege 
ijskast. Al met al, mag ik niet 
mopperen, ik heb het overleefd, die 
tropenjaren. Ik vul nu mijn dagen 
met werken, tuinieren, breien, 
honden uitlaten, echtgenoot 
entertainen en in de allerlaatste 
plaats het huishouden. 

TOEN en NU: de grote 
verschillen ! 
Yvonne Riebeek (65-70) 
 
Redenen waarom juist jij verwacht 
wordt op de reünie: 
 
• we willen weten hoe het met jóu         
is! 
• weet dat we allemaal ouder zijn  
• er meestal meer huid-oppervlak is  
• of een ruimer vel! 
• bij de dames:"Welke kleur haar?"  
• bij de mannen:"Wel of geen 
haar?" 
• zwembandjes noemen we nu 
“love   handles” en extra kilo’s 
“meer om  van te houden”!! 
• misschien is het je enige kans om  
  die “oude bekende” na zoveel jaar  
  toch te bekennen dat ……… 
• dat (naast je gewicht) vooral je  
persoonlijkheid gegroeid zal     zijn 
• dat wij aan shuttle-service denken 
om, zonodig, mensen op te halen 

• dat het ontmoeten van “oude  
 bekenden” vooral erg verrassend 
en spannend zelfs trauma/ver-
leden-verwerkend kan zijn (je 
was nl. niet    de enige die …....... 
• dat wij ook ruimte hebben 
ingepast    voor Puchs en rolla-
tors (!?!?).......... 
• en dat we kunnen concluderen, 
dat we geen gewone oud-
leerlingen zijn, maar juist door 
ons verleden, de enige en 
originele KAGAWA-KANJERS 
zijn !!!!   

De zigeunerbaron 
Erna over Edward Blaset (68-73)  
 
Sommige Kagawanezen hebben 
toch wel een heel bijzondere 
hobby. Ik heb het over   

 
Edward Blaset die met zijn 
zangtalent te zien en te horen zal 
zijn in het programma van Ernst 
Daniel Smid: “Una voce parti-
colare,” waar hij als zigeunerbaron 
zijn prachtige stem laat horen. 
Jullie kunnen deze operette ‘idol’ 
bewonderen op 18 januari 2004 
op Nederland 2 om 20.15 uur.  

Waar komt de naam 
Kagawa vandaan? 
Bernard Grol – echtgenoot van de 
initiator  
De school is vernoemd naar een 
Japanner: Toyohiko Kagawa, 
Geboren in Kobe op 12 juli 1888 –  
overleden op 23 april 1960. 
Toyohiko was een Japans 
christelijk sociaal hervormer en 
schrijver, studeerde theologie aan 
het presbyteriaanse seminarie te 

  
  



 
 

Kobe en van 1914 tot 1916 aan 
Princeton University. Kagawa was 
adviseur van het ministerie van 
Sociale Zaken (sedert 1929) en 
van 1945 tot 1946 president van 
de Japanse consumenten-bonden. 
Daarnaast schreef hij tal van 
boeken over religieuze en sociale 
vraagstukken, lyrische verzen, 
toneelstukken en ook romans. 
Omdat hij schreef over christelijke 
normen en waarden werd zijn 
naam aan de school verbonden. 
Hij diende als lichtend voorbeeld. 
Zouden de huidige Kagawanezen 
dit geweten hebben?  
 

Schoollied 
Info via Johan Dijkstra (leraar) 
 
 

Type les 
Info via Patty Veenis (69-74) 
 
“The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”  
Alle letters van het alphabet in één 
zin.  Heb jij ook type-lessen van 
dhr. Haastrecht gehad?! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoollied      
Kagawa 
De beste school van het hele land 
Wie daar zit leert te gebruiken z’n 
verstand 
Daarom zingen we met recht: 
Een Kagawanees komt goed terecht! 
 
Wie herinnert zich het schoollied en 
kent de coupletten? 


