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Nog maar 30 dagen! 
Hans Nagelkerke (66-72) 
 

In deze 
nieuwsbrief 

tref je de 
laatste infor-
matie t.a.v. 
de reünie. 
Maar ook 

(ingekorte 
versies) van 

de vele verhalen die we 
binnenkregen, dank daarvoor, 
want het is telkens weer smullen. 
Ik vind het fantastisch dat er zo 
ongelooflijk veel oud leerlingen 
zijn gevonden. Ook zijn er die 
willen BOBben en onderkomen 
aanbieden/vragen. Er zit een 
nieuwe lijst bij dus neem contact 
op en regel wat. Ook zijn er die al 
een hotel/pension regelen. Het 

volgende nummer is het 
programmaboekje. 
 
Type Miep reports 
Dolly Huisman-Vink (65-69) 
 
Geweldig al die enthousiaste 

reacties op 
onze vorige 
nieuwsbrief! 
Naar aanlei-
ding van de 

vorige 
nieuwsbrief 

hebben we 
184 formu-

lieren 
ontvangen, waarvan 160 mensen 
de € 14,50 reeds betaald hebben. 
Op 11 februari ontving ik dus de 
100e betaling op onze girorekening 
: Jetje vd Hout. Ik heb dit feit in 
mijn eentje gevierd met een lekker 
bakkie Senseo! 62 Mensen gaven 
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Kriebels 
Erna Grol-Vink (69-74) 
Beste Kagawanezen, Voelen jullie het ook al. Kriebels! Wij hebben 
ze in ieder geval in onze buik.Het is ook zo spannend, nog zo’n 30 
dagen en dan is het zover! Precies een jaar geleden zijn we met een 
klein groepje begonnen: Dolly, Henk en ik. We maakten plannetjes. 
Uit dit kleine groepje is nu een grote groep enthousiaste mensen 
ontstaan, die op hun manier een steentje bijdragen aan het geheel. 
Achter de schermen gebeurt namelijk van alles, zoals besprekingen 
en voorbereidingen over het reilen en zeilen op de avond zelf, het 
speuren naar ontbrekende klasgenoten, het maken van badges en 
nieuwsbrieven en het verwerken van alle administratieve gegevens. 
Mijlpalen voor ons zijn: het uitbrengen van de eerste nieuwsbrief, 
jullie spontane aanbod om op de avond zelf te helpen (30 
aanmeldingen!) De 100e betaling, de 200e badge, het vinden van 
mensen die spoorloos leken, zoals Ingrid van Rijn en Marjoke 
Domerchie. Het intensieve speurwerk heeft geleid tot 2 complete 
klassenfoto’s.  Het is voor ons heel spannend welke klassenfoto 3e

gaat worden. Verder doet het ons enorm goed zoveel leuke reacties 
en tips te krijgen. Verderop in de nieuwsbrief kunnen jullie 
bijzonderheden lezen over de avond zelf. We zijn ervan verzekerd 
dat het een geweldig feest gaat worden. Jij hoort er natuurlijk ook bij! 
Dus meld je gauw aan! 
Erna Grol-Vink (initiator)
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zich al in een eerder stadium op 
voor de reünie : waar blijven jullie 
nu ? We rekenen op jullie ! 
Er werd natuurlijk ook nog driftig 
gespeurd naar oud-Kagawanezen, 
die nog niet gevonden waren : 
deze keer weer 74 mensen ge-
vonden. In totaal staan er nu 728 
namen op onze lijst, waarvan we 
er nog 180 zoeken. 

Superspeurneus Henk 
Henk van Huisstede (66-72) 

 
Nog een 

kleine 
maand en 
dan zien 
we elkaar. 

Eindelijk 
komt dan 
het ware 

gezicht 
achter die 

superspeurneus in de openbaar-
heid. Ook deze maand weer alle 
hulde voor diegenen, die geholpen 
hebben met het vinden van 
Kagawanezen. Het was weer 
fantastisch, al de tips, adressen en 
telefoon-nummers. Speciale dank 
gaat naar “onze man in het 
zuiden” die man verdient echt een 
lintje en zeker het predikaat “super 
de super speurneus”. Maar we 
hebben nog een maand, dus op 
zijn minst moeten er nog 20 
Kagawanezen te vinden zijn. Wie 
helpt, tips, geboortedata, adressen 
en telefoonnummers zijn van harte 
welkom, schroom niet en mail 
naar: 
hmvanhuisstede@wanadoo.nl 
Tot de 27 ste maart. 
 
Kagawa culinair 
Yvonne Riebeek (65-70) 

 
Vraagt 

men mij: 
wat is 
nou jouw 
favoriete 

eten ?  
Dan 

antwoord 
ik 

steevast: calorieën !!!  't Maakt mij 
niet uit, als er maar voldoende 
calorieën in zitten....... Natuurlijk 
meen ik dat niet, maar het brengt 
me wel op een onderwerp, waar 
wij vragen over hebben gehad 
m.b.t. catering van de reünie. Een 
niet-onbelangrijk onderwerp. Ons 
hebben berichten bereikt dat er 
mensen zijn die een speciaal dieet 
hebben. Suikervrij en natrium-arm, 
nou, dat is niet zo moeilijk in te 
vullen. Maar lactose-vrij, enz., dat 
is een ander verhaal. Hierbij dan 
ook de uitnodiging aan die 
mensen met een speciaal dieet, dit 
tijdig (< 12 – 3 - 2004) kenbaar te 
maken. Wij kunnen er dan 
rekening mee houden, zodat de 
reünie ook voor die ex-Kagawa-
nezen een culinair feestje gaat 
worden ! 
  
En wat die calorieën betreft ........... 
daar hebben we het nog wel over 
tijdens de reunie ........ !!!! 

Een foto / badge voor 
iedereen? 
Willem Kuitems (69-73) 

 
Hierbij een overzichtsfoto van wat 
mijn noeste arbeid een beetje 
moet weergeven. Het maken van 
de badges vordert gestaag. Op 18 
februari 21:45 uur heb ik een leuke 
mijlpaal bereikt toen ik de 200ste 
badge heb gemaakt en wel voor 
Marina Muurling, 1969-1972. Als 
jullie nou doorgaan met aan-
melden, dan doe ik mijn best om 
de 100 nog lege badges ook te 
vullen. En als die vol zijn, dan 
bestellen we toch gewoon weer 
nieuwe." 
 
 

Een feestmoment 2e 
klassenfoto compleet! 
Erna Grol-Vink (69-74) 
 

Na de 3e 
klas van 
1972  is nu 
ook een 4e 
klas van 
1973 com-
pleet. Als 
laatste van 
deze klas 

vonden we Ingrid van Rijn in 
Griekenland en . .  nota bene op 
haar verjaardag 4 februari! Echt 
een dubbel feest. Geen wonder 
dat het soms lastig is. Maar het is 
geweldig leuk dat het telkens weer 
lukt. Natuurlijk willen we ook graag 
alle mensen op de andere 
klassenfoto's vinden.  Dus doe je 
best en wie weet wordt jouw 
klassenfoto straks de 3e! 
  
Vroeger 
Vera van Os-Borsje (66/67) 
 
Wat leuk al die post over vroeger! 
Ik sta er wel van te kijken, dat het 

al zo veel jaar geleden is. Ik wil 
graag op de reünie komen, maar 
zou het ook leuk vinden, te weten 
wie er allemaal komen van onze 
klas. Jammer om ook te weten, 
dat er al leeftijdgenoten van ons 
overleden zijn. Ik herinner me, dat 
ik vaak bij Merle en Melvin Kneefel 
(misschien niet goed gespeld) heb 
gegeten en nu lees ik dat Melvin al 
niet meer leeft. Dank zij de 
klassenfoto’ s herinner ik me 
ineens weer veel meer gezichten. 
Weet je trouwens waarom we op 
een gegeven moment niet meer 
tijdens de pauze buiten het 
schoolplein mochten: de 
beroemde taart-punten van de 
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bakker, waar iedereen het over 
heeft vlogen door de ramen van 
de omwonenden, vandaar! ik zal 
de foto meenemen van ons 
optreden tijdens een feestje op 
school, Coby, Hennie en ikzelf. 
 
Schoolreisje 1966 
Ton Trijsburg (65-68) 
 
Van Ton Trijsburg ontvingen we 
nog enkele foto’s van een school-
reisje naar Zeeland. Herkennen 
jullie het nog? Keurige jongens en 
meisjes toen...    

 
Klein Walcheren en bosbad Hoeve 
Blijkbaar met meerdere klassen of 
zelfs de hele school? Dhr. Vermeij, 
Lottie Kok, Ella van Amerongen, 
Ineke Vogel en ............ 

 
Met de toren op de achtergrond: 
Henk Bal, Janneke Bodewitz, 
Raymond Haze, Lottie Kok, Nel 
van Hemert. 

 
Schoolreisje 1967 
Zwemmen.................. 
Ton Trijsburg (65-68) 

 
Dezelfde dag gingen we ook nog 
ergens in de bossen zwemmen in 
een of ander ven (Vennebos?). 
Dat bestaat nog, maar ik weet niet 
meer hoe/waar. 
De namen zou ik nog wel kunnen 
verzinnen. Achteraan de sport-
leraar, heette die niet Kuipers? 
Dan zie ik op de voorgrond Tonnie 
van Domburg en in het midden 
weer Ron Barkey. Aan de buiten-
zijde Frans Sametini. Zittend heet 
geloof ik Hans en nog wat en dat 
meisje naast Barkey kwam later 
op school. Lag wel eens/altijd 
overhoop met de leraren; oei oei, 
die blik van haar kon mensen 
doden! Achter Barkey sta ik zelf, 
naast Ingrid Hillkhuijsen 
 
Klassenavond en 
sportdag 1967 
Ton Trijsburg (65-68) 

 
Ik kwam van de dalton-ULO waar 
het heel wat vrijer aan toe ging 
dan op de Kagawa. Ja duh zul je 
zeggen, da’s niet moeilijk.... Toen 
ik op de Kagawa kwam was dat 
ongeveer de laatste school waar je 
nog op zaterdagmorgen naar 
school moest! Door die ervaring 
heb ik Vernel zijn kop net zo lang 
gek gezeurd tot we eens in de 

zoveel tijd een klassenavond 
mochten geven. Dan moest er een 
leraar bereid gevonden worden 
aanwezig te zijn, geen sterke 
drank mocht geschonken worden 
en ongetwijfeld moest e.e.a. 
op een vroeg tijdstip afgelopen 
zijn. Je ziet dat we het gezellig 
hadden gemaakt, inclusief slingers 
en het bekende visnet uit die 
jaren. Marijke Sprang (blond), 
daarnaast Peter Bruggeling, Ella 
van Amerongen en ik op de rug. 
De anderen ken ik niet meer bij 
naam.  

  
De naam zegt het al, sportdag 
Kagawa 1967 op het veld achter 
de school. 
Namen achterop de foto zijn: Jan 
Hollander, Albert Falkema, ik, 
Ingrid Hillikhuijsen, Frans 
Sametini, Ans Duimelaar, Robbie 
Voorbij (de latere zwemcoach 
Ned. team schoonspringen, ik heb 
hem nog bijles wiskunde gegeven 
in de lerarenkamer), Marijke 
Strang, Hans Rüseler. Voor zover 
ik mijn eigen handschrift kon 
ontcijferen. 
O ja, ik heb de foto bewaard, om-
dat ik kort daarvoor overal het 
hardlopen had gewonnen, on-
danks deelname van Sametini.... 
 
Arts dankzij de 
Huiswerkles? 
Peter Sips (61-65) 
 

Ik was de allereerste leerling van  
de kagawa MULO 1961, ik kon 
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niet leren maar zat bij Bleijenberg 
op de lagere school en ze hadden 
leerlingen nodig. Dus ik mocht het 
proberen op de KAGAWA Mulo, 
het eerste rapport was erg slecht 
en ik moest op de huiswerkcursus. 
Daar kon je f 2,50 per maand 
verdienen als je mooie cijfers 
haalde. Ik won de eerste maand 
dus f 2,50 en de 2e maand weer. 
Kortom leren was geen hobby van 
mij, spelen en achter de meisjes 
aan lag meer in mijn straatje. Ik 
zat bij Cor Bregman, Joop van 
Egmond, Eysbertse in de klas.We 
waren geen lievertjes, lang haar 
en daar werden we regelmatig 
aangetrokken door meester Pot 
(leraar Duits). Toch is het allemaal 
goed gekomen na Mulo-B, HBS-B, 
studie geneeskunde cum laude 
doctoraal en nu longarts.1 ok-
tober kan ik met pensioen. Ik denk 
dat het een heel leuke avond 
wordt en kom graag helpen. 
 
 
Interview met Ernie 
Huster (1973-1986) 
door Sylvia Brugmans (69-73) 
 

Welke jaren 
ben je 

verbonden 
geweest aan 
de kagawa, 
welke vakken 
gaf je en wat 
ben je na de 

kagawa gaan doen?  
Begonnen in aug. '73 en wegge-
gaan in juli '86, in totaal dus 13 
schooljaren op de Kagawa ge-
werkt. 'k Was toen nog een jong 
broekje van 22, zo van de oplei-
ding voor de klas. Ik kreeg alle 
leerjaren, dus ook de examenklas, 
en natuurlijk was 't een zwaar jaar. 
Eigenlijk heb ik alleen Nederlands 
gegeven - ik was de opvolger van 
Kralt - later nog even Geschie-
denis. Nederlands geef ik nog 
altijd, na wat omzwervingen langs 
verschillende scholen werk ik nu 
bij 't Mondriaan in Den Haag, niet 
zo ver bij het Laagveen vandaan!  
Waar houd je je in je vrije tijd 
mee bezig?  

Mijn vrijetijdsbesteding is in al die 
jaren niet veranderd. Ik kan me 
nog een interview in de 
schoolkrant herinneren waarin ik 
de volgende hobby's noemde: 
sporten, muziek maken/luisteren 
en lezen. Deze drie zijn nog altijd 
mijn belangrijkste hobby's.  
Wat zijn je leukste 
herinneringen aan de kagawa?  
De Kagawa is niet alleen de 
school waar ik het "vak" heb 
geleerd, maar ik heb er ook de 
moeder van mijn kinderen ont-
moet.....bovendien heb ik met een 
aantal collega's uit die tijd nog 
steeds contact. En steeds vaker 
hoor ik ergens op straat of in een 
winkel of zelfs in mijn school "Ha, 
meneer Huster!" en herken ik in de 
barman, de marktkoopman, de rij-
instructeur, de modeverkoopster, 
de accountant, de middenstander, 
de verpleegster of een nieuwe 
collega, een oud-leerling van het 
Laagveen. Kortom: De Kagawa 
blijft me achtervolgen! Vind ik dat 
vervelend? Nee, in tegendeel, ik 
vind 't altijd leuk om in die 
gezichten van nu, de pubers van 
toen te herkennen. Leuke her-
inneringen heb ik aan de 
werkweek in Dordrecht, waar we 
toen naartoe zijn gefietst. Nog 
altijd zie ik die uitgeputte leer-
lingen over en op de tafels liggen 
en hangen toen we vrijdagmiddag 
terug waren op school. Sommigen 
konden het laatste stuk naar hun 
huis niet meer fietsen en lieten 
zich door hun ouders afhalen! 
Leuk waren ook de disco-
avonden, de sportwedstrijden tus-
sen leraren en leerlingen (die 
werden steevast door de leraren 
gewonnen?? of laat mijn ge-
heugen me nu in de steek?), de 
examenstunts en de feestweek ter 
ere van het zoveel jarig bestaan 
van de school, waar toen ook een 
reünie werd gehouden. Maar 
eigenlijk zijn de leerlingen de 
leukste herinnering, zelfs die paar 
ettertjes die er natuurlijk ook 
waren, want onderwijs blijft toch 
primair "werken met (jonge) 
mensen" en als je daar geen 

plezier uithaalt dan is 
"onderwijzen" niet vol te houden!  
Hoe is het lesgeven in de loop 
der jaren veranderd? 
Over de veranderingen in het 
lesgeven kan ik niet zoveel zinnigs 
zeggen. Ik werk sinds 12 jaar in 
het volwassenenonderwijs en dat 
is niet vergelijkbaar met een 
middelbare school. Wat ik nog wel 
weet is dat toen ik op de 
Kagawabegon, orde/discipline en 
frontaal/klassikaal onderwijs hoog 
in 't vaandel stonden, maar door 
de instroom van steeds meer 
jonge docenten en door de 
onvermijdelijke invloed van de 
tijdgeest werden die principes 
langzaam ondergraven en ver-
anderde de Kagawa in een wat 
"vrijere" school. Echt "modern" - in 
de pedagogisch/ didactische 
betekenis - is de school nooit 
geworden, want de "geest" van 
Vernel/ Bleijenberg bleef altijd in 
de school rondhangen - en dat 
laatste bedoel ik niet negatief.  
Een recente foto ontbreekt 
helaas: maar jullie kunnen me op 
27 maart in het echt zien! 
 
Kagawa prullaria 
Rob Verhagen (ca. 69-70) 

 
Een tijdje geleden zocht ik naar de 
kaart die wij in die tijd van Mw. 
Busink kregen met naamvallen 
etc: Ik kan ‘m niet meer vinden. 
Jarenlang zat hij tussen een 
woordenboek die ik af en toe eens 
opensloeg. Dus gisteren nog maar 
eens kijken. Ik weet bijna zeker 
dat ik hem aan een van mijn 
jongens heb gegeven zodat zij er 
wat aan hebben. Maar als je het 
vraagt weten ze het natuurlijk niet. 
Ik ga van de week hun kamers 
maar eens doorspitten want ik kan 
het niet uitstaan dat deze  opeens 
weg is.  Ik zei ook dat het eerste 
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wat ik vernietigd heb,  is het 
streepjesmapje. Dit blijkt dus niet 
waar te zijn. De reden dat ik deze 
nog heb moet zijn, dat ik toch nog 
ergens de beste in was, door de 
meeste streepjes te verzamelen 
aan het einde van de schoolweek. 
Ook ben ik wat handenarbeid 
prulletjes tegen gekomen die wij 
moesten maken van de 
handenarbeid juffrouw. Een 
kaarsenstandaard, totempaaltje  . . 
. . . . .  ! 
 
Nagekomen bericht: 
Foutje!, inspecteur 
onderzoekt boeken van 
reüniecommissie  
Door onze speciale verslaggever 
 
Inspecteur de Vries heeft de 
boeken gecontroleerd van de 
reüniecommissie  en stoot daarbij 
op een vervelende fout. Bij het 
toewijzen van de titel "1e, 2e en 
3e Complete Klas" is een storende 
fout gemaakt. Niet klas 3b 
schooljaar 1971-1972 is de 1e 
complete klas, maar klas 4 van 
het schooljaar 1972-1973 
verdient de titel. De adres 
gegevens van Nellie Nooy uit klas 
3b zijn nl. nog niet bekend.  Klas 
3b 1972-1973 maakt nog wel kans 
op de tweede of derde plaats 
evenals de volgende andere 
klassen:  
 
klas 2a 1966/1967  
adresgegevens Tineke Westdorp 
klas 2a 1967/1968 adresgegevens 
Mientje Durand 
klas 3a 1967/1968  
adresgegevens Tineke Westdorp 
klas 4b 1967/1968  
adresgegevens Hans Hoogkamer 
klas 3b 1970-1971  
adresgegevens Marijke de Jong 
klas 4b 1971-1972  
adresgegevens Marijke de Jong 
klas 4a 1971-1972  
adresgegevens Gerhard Hinnen 
en alle andere klassen, maar 
daar zijn meerdere klasgenoten 
nog niet gevonden. 

  
De secretaris heeft de notaris 
gevraagd voortaan eerst te 
controleren voordat een titel wordt 
toebedeeld en biedt zijn excuses 
aan klas 3b 1971-1972 aan. 
 

Koortsdromen 
Lottie Kok (63-67) 
 
 
Al liggend onder de wol kwam er 

alweer een herinnering boven. 
...Zoals ik al las in de nieuwsbrief 
weten jullie dat de school dus naar 
een Japans iemand vernoemd is. 
Daar zijn wij door vooral Vernel 
altijd flink over doorgezaagd. 
(herinner ik me nu pas). Maar 
......Vernel moest en zou die band 
met Japan nog meer versterken 
en heeft de school opgegeven 
voor een correspondentie ge-
beuren met een school aldaar dat 
was in 1963? ..... dus tegenspraak 
had geen zin. Veel veel later pas 
ben ik gaan begrijpen waarom 
vooral de ouders van indonesische 
leerlingen hier de grootste moeite 
mee hadden. De oorlog was toen 
pas 18 jaar geleden.....maar 
Vernel wist van geen wijken zijn 
wil was wet. Enfin, ik heb ook een 
japanse jongen een brief gestuurd 
en hij mij een met foto. Dus ik 
dacht ik stuur ook een foto terug. 
Krijg ik een brief terug met alleen 
maar : Love I love you" erop, plus 
een zakdoekje. (ik heb zelfs de 
foto nog van dat japannertje..... 
Niet echt dat je zegt, ho hou me 
tegen............). Kazuo heet hij. Ik 
ben gelijk gestopt met de cor-
respondentie. Volgens mij heeft 
Vernel ‘t nog jaren stug doorge-
dramd, zal ‘ns vragen of Ton ook 
nog met Japan heeft gecorres-
pondeerd. Begint een beetje op 
koortsdromen te lijken, door dat 
bedrust houden nemen je 
gedachten de vrije loop met 
je.....moet niet gekker worden. 
 
 
 
 

From Overseas 
Frans Bakker (ca. 69-71) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hi Dolly, 
Een hele fijne kerst/ nieuwjaar toe 
gewenst. 1 photo van mij zo als ik 
er nu uitzie attached (was Frans 
vroeger ook iemand van weinig 
woorden? Red.) 
Love and Light to you all.) Frans 
en Sharon Bakker (Nieuw 
Zeeland) 
 
 
Geweldig 
Birgitta (de Zee)-Veersema (71-76) 
 
 
Wat geweldig zeg die nieuws-
brieven, er komt steeds meer 
bovendrijven. De typelessen van 
de heer Haastrecht. Type-lessen 
heb ik wel gehad maar van de 
heer Haastrecht?. De puddink-jes 
kan ik me niet herinneren en dat 
streepjesboekje?. De heer Vernel, 
mevrouw Busink en natuurlijk de 
heer Bleyenberg, toffe leraar, kan 
ik me nog wel herinneren. Van 
mijn klasgenoten kan ik me ook 
nog weinig herin-neren, hoewel 
namen die ik lees dan denk ik, ja 
die heeft toch bij mij in de klas 
gezeten Ik las over de groenstrook 
achter de school, daar heb ik ook 
nog gezeten. Zoals je merkt toch 
nog een oud-leerlinge in enige 
verwarring, maar ik vind het 
geweldig om erover te lezen. 
Bedankt 
 
Bedankt 
Peter Smit (ca. 71-75) 
 
Ik heb de nieuwsbrief inder-
daad met veel plezier gelezen. De 
rubrieken en verhalen zorgen voor 
steeds meer "herkenning".  Vooral 
ook de passages over de leraren 
spreken soms boekdelen........hr. 
Vernel, Kralt en Bijkerk.........echt 
van alles komt weer boven! 
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Als ik het mij goed herinner 
hadden we daar ook een hele 
jonge student als scheikunde 
leraar uit Delft. Hij dronk de hele 
dag glaasjes water omdat hij een 
"vochtprobleempje" had. Ik heb 
daar nog eens met een groepje 
(volgens mij ondermeer met Adri 
Poelstra) auto's gewassen om een 
zakcentje voor de puddingstukjes 
te verdienen. 
 
 
HERINNERINGEN 
Hans Trijsburg (68-73) 
 
Nadat ik de eerste nieuwsbrief van 
de commissie had gelezen, dacht 
ik, zo dat is gaaf. Een hoop 
herinneringen kwamen boven 
drijven. Natuurlijk was ik zo stom 
om te reageren en mocht dus 
gelijk een stukje schrijven voor de 
volgende editie van de nieuws-
krant. Bij deze dus. Ik woon in 
Honselersdijk, met vrouw en 3 
zonen. Al jaren ben ik werkzaam 
bij de politie in Loosduinen. Ik blijf 
dus redelijk in de buurt waar ik ben 
opgegroeid. Ik woonde vroeger 
tegenover dhr Vernel, onze 
directeur. Overigens heb ik thuis 
zeker geen last van die man 
gehad. Hij was daar nogal op 
zichzelf met zijn gezin. 
 
Bonkies 
Hans Trijsburg (68-73) 
 
Ik heb 5 jaar op de Kagawa 
gezeten, ik mocht de 2e een 
keertje overdoen. De leerkrachten 
die mij bij zijn gebleven zijn Kralt, 
Bijkerk, Dijkstra, Busink, Van der 
Hoeven, een tekenlerares 
waarvan ik de naam niet meer 
weet en die tijdens onze schooltijd 
overleed (ik meen aan een 
leveraandoening) en Bleijenberg, 
welke later ook is overleden.(hij 
werd volgens mij door de zoon van 
Vernel opgevolgd). Ik kan mij nog 
prima herinneren dat we bij de 
bakker op het pleintje 
“puddingstukjes” of “bonkies” 
gingen halen in de pauze. Als je er 
twee had opgepeuzeld voelde je 
ze als een blok in je maag liggen. 

Ze kostten toen iets van 30 cent 

geloof ik.Bij de snoepkiosk 
stonden we meestal te vervelen. 
Achter de Exoduskerk lagen we 
wel eens in het zonnetje met een 
paar meiden.. . . . Ik heb uit die tijd 
in ieder geval 1 vriend over-
gehouden, waar ik nu nog contact 
mee heb, Matthijs van Doren. De 
Kagawa was best wel een strenge 
school, in de pauze niet naar het 
fietsenhok, niet roken op het 
plein(ook niet om het hoekje 
achter de streep) en altijd een 
pleinwacht. Ook ik had natuurlijk 
een .....hekel aan die vermaledijde 
streepjes mapjes. Ik had er haast 
altijd wel 1 instaan. Zeker in het 
jaar waarin ik franse les had, stond 
het vol met die streepjes.Het 
volgende jaar dus snel voor 
tekenen gekozen!! Tussenuren 
kenden we toen ook al. Die kon je 
gebruiken om naar buiten te gaan 
of om huiswerk te maken, aan de 
tafeltjes in de gang. Gelukkig heb 
ik de mavo met een diploma 
afgesloten en ik zie met een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid 
uit naar de reünie. 
 
Ingrid van Rijn (69-73) 
Door Erna Grol-Vink (69-74) 

 
Het was best wel een beetje 
frustrerend, dat we één van mijn 
vriendinnen van vroeger niet 
konden vinden. Van alles gepro-
beerd, maar niets leverde de juiste 
tip op.Ten einde raad het gemeen-
te-archief ingedoken. In een oud 

telefoonboek uit die tijd vonden we 
de juiste initialen van haar vader. 
Op internet vonden we haar broer 
Leo, die dezelfde initialen als zijn 
vader bleek te hebben. Snel het 
nummer van moeder van Rijn 
gekregen.  
Ingrid woont in Griekenland heeft 
een zoon van 13 jaar en wil 
aanstaande zomer proberen een 
maand over te komen naar 
Nederland. 
Alle vrienden/vriendinnen van 
Ingrid zijn dan van harte welkom in 
het huis van haar moeder. Laat 
het ons even weten als je hier 
graag bij wilt zijn. 
 
Kerstbericht van dhr. 
Hoeve 
Ria (Bleyie-) de Nas (69-71) 

 
Ben nog druk aan 
het speuren naar 
schoolspullen. Heb 
intussen wel mijn 
rapport gevonden, 
maar nog niet het 

streepjesmapje. 
Kwam wel  
nog een kaartje tegen van Dhr. 
Hoeve. Luidt als volgt: 
 

Rijswijk Nieuwjaar 1971. 
Beste Ria, 
 
Mijn hartelijke dank voor je goede wensen 
voor Kerst en Nieuwjaar. Voor jou en je 
ouders ook een gezegend nieuwjaar toe-
gewenst. Misschien vraag je je een ogenblik 
af, of ik alle goede wensen van zovelen van 
je medeleerlingen van onze Kagawa-Mavo 
zo met een briefje beantwoord. Dat is on-
doenlijk. en dat weten ze ook wel. Maar jij 
bent, geloof ik, de enige die je adres erbij 
hebt geschreven. En nu wou ik je iets 
vragen. Zou je, als straks de school weer 
begint (zonder onze juffrouw Hogeveen: 
wat ben ik geschrokken toen mhr. Vernel 't 
me per telefoon meedeelde) aan mhr. Vernel 
willen vragen of jij even voor de 
schoolmicrofoon alle leerlingen (mijn 
ondeugende schatten) voor hun kaarten (en 
alles!)mag bedanken en 't beste in 't nieuwe 
jaar toewensen. Bij voorbaat dank.  
 
Daag  M.J. Hoeve 
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De Wereld is klein 
Roel Struick (69-73) 
 

 
Sinds 1990 wonen we hier met 
veel plezier op het mooie eiland 
Texel. De charme van het eiland is 
dat heel veel mensen elkaar 
kennen. Als Texelaar kom je je 
vroegere klasgenoten , vrienden 
en vriendinnen, overal tegen. Hier 
ben ik wel eens een beetje jaloers 
op.  Wanneer ik terug kijk op mijn 
schoolverleden dan is de enige die 
ik nog regelmatig spreek mijn 
goede vriend Hans Nagelkerke. 
Tot voor een jaar geleden 
verwachte ik niet dat ik ooit nog 
een klasgenoot van mijn oude 
Kagawa MAVO tegen zou komen.  
Door de organisatie van 
de reünie en het op een goede 
manier gebruik maken van e-mail 
wordt de wereld wat kleiner. Zo 
kwam ik er achter dat  Wilma 
Pieters , die op Texel  woont, ook 
op de Kagawa  heeft gezeten. Zij 
was wat slimmer dan het 
gemiddelde en ging na het eerste 
jaar naar het Dalton College.  Haar 
ouders wonen op de Brasemdaal 
dezelfde straat waar mijn ouders 
jarenlang hebben gewoond.  En in 
de schuur van haar 
akkerbouwbedrijf stal ik in de 
winter onze boot. Je ziet maar de 
wereld is klein.  
  
Met veel plezier zie ik de e-mails 
van het organiserend comité 
steeds verschijnen. Zij verzetten 
bergen werk. Hiervoor mijn com-
plimenten!  Zelf heb ik mijn klas-
genoten ook een mail gestuurd. 
Van 7 mensen kreeg ik een 
reactie. Het was heel verrassend 
om te lezen hoe zij in de maat-
schappij zijn terecht gekomen. 

Ik verheug me daarom zeer op de 
reünie waar ik nog veel meer 
mensen hoop te ontmoeten. 
  
Genieten 
Rob Vlaardingerbroek (65-69) 
 
Prachtig die Nieuwsbrief, ik heb er 
van genoten, en weet ineens 
weer: 
1. Dat de heer Vermey met een 
groot verband op zijn neus ineens 
vroeg  aan de klas om spreek-
woorden te noemen. Mijn hand is 
nog nooit zo snel  omhoog 
gevlogen. "Wie zijn neus schendt, 
schendt zijn aangezicht", was mijn 
reactie, "Zo kan ie wel weer 
Vlaardingerbroek" het commen-
taar van  deze in mijn ogen zeer 
sympathieke leraar. We hebben 
hem nog geschreven  toen hij weg 
was, en Mientje Durand heeft zijn 
reactie nog voorgelezen  op onze 
brief. Maar ja zoals dat gaat, na 1 
brief was de animo wel weg. 
 
2. Dat ik ooit namens de klas een 
fruitmand heb gebracht aan de 
heer Ruitenbeek, en ik nog steeds 
niet snap waarom ik de lul was. 
 
3. Meneer Hoeve(n). Voor in de 
klas heb ik "Vent barst" tegen hem 
gezegd, en tot vandaag de dag 
ben ik er nog van overtuigd dat ik 
gelijk had, en hij me een streek 
probeerde te leveren. Ik had 
sowieso iets met leraren uit 
Friesland. Dhr. Dijkstra ging heel 
raar staan doen in de klas toen ik 
vroeg wat stoelgang betekende. 
Hij zakte door zijn knieën, stak zijn 
hand in de lucht, trok ergens aan, 
maar legde niet uit waar  het om 
ging. Dat heb ik jaren later pas 
begrepen. 

Bericht van de eerste 
steenlegger 
Thijs Tuurenhout (61-65) 
 
Ja ik heb ze gevonden, de foto's 
en krantenknipsels van de eerste 
steenlegging in 1961. 
Waar ik nog wel naar op zoek ben 
zijn foto's van een strandwan-
deling die ik gemaakt heb vlak 
voor het eindexamen van de 
eerste eindexamenklas in 1965. 
Die ga ik ook vinden natuurlijk en 
die mail ik dan ook nog even. Leuk 
om te merken dat de reünie gaat 
leven bij veel oud-leerlingen. Leuk 
ook dat ik er zoveel herken, zelfs 
op de prent die je zojuist mailde 
van de eerste hele klas die jullie 
compleet hebben en dat daar dus 
een neef opstaat van mijn 
allerbeste vrienden. Roel Struick. 
Nooit geweten dat ie ook op de 
Kagawa zat. 
De foto’s staan op de volgende 
bladzijde. 
 
1e Lustrum 1966: 
Egyptische Dieven 
Lottie Kok (63-67) 
 
Ik ben ‘ns even de zolder opge-
doken en warempel de foto's.! Het 
was in 1966 ter ere van 5 jarig 
jubileum Kagawa mulo! O ja het 
stuk heet: De twee egyptische 
dieven. De dame met zwarte 
hoofddoek is dus Ingrid Bodewitz, 
Ed vd Dobbelsteen haar tegen-
speler, vraagt haar dacht ik ten 
huwelijk.Ik zie op de foto dat Bert v 
Rhijn toch meespeelde, in die 
lange witte jurk met puntmuts.Op 
de foto waar dhr. Vermeij opstaat 
zie je Myrna de Leng Lengh?, de 
enige die niet verkleed was. Zij 
was souffleuse, heel erg nodig :-)) 
Als soldaten o.a. Marja Groen, 
Henk Bal, Glenn Wiersema, Henk 
Vuyk, Anneke den Dulk en ik. met 
t witte sluiertje voor mond is Josje 
Dubbeldam, Verder herken ik nog 
Nel van Hemert, Marianne ?? als 
hoofdsoldaat, Hans Jongejan met 
zwart gewaad op achter-
grond.Hopelijk heb je er wat aan, 
je ziet wel dat die Ingrid toen al 

 

Gezocht: Klasgenoten uit de 
2e klas van het schooljaar 
1968-1969 met als klassen-
leraar Dhr. Dijkstra (kijk in je 
rapport) s.v.p. ff een berichtje 
naar Henk. Klassenfoto’s  
zijn in dat jaar niet gemaakt.  
hmvanhuisstede@wanadoo.nl 
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straalde als 'ster"he? Ik ben altijd 
blijven opletten of ik haar ooit nog 
eens ergens in de titelrol zou zien 
staan, ze was een talent echt! 
 
Paperassen van de 
zolder 
Van Jannie Brussee (63- 67) 

ontvingen we 
gescande oude 
paperassen van 
haar Kagawa 
tijd om te ge-
bruiken voor de 
reünie. Exa-
mens Duits, Ne-
derlands en ook 
het School-

reglement van de ULO tijd!. Dit 
unieke document hebben we 
opgenomen in deze nieuwsbrief. 
De andere spullen kunnen jullie 
inzien op de reünie. 
 
Aanmelden....Doen!!!!!! 
 
Na het lezen van weer zo’n 
geweldige nieuwsbrief bekruipt je 
toch het gevoel van.... Dat wil ik 
niet missen. Ik wil die 
schoolgenoten graag weer eens 
terug zien. Daar moet ik bij zijn. 
Meld je daarom snel aan voor 
deze reünie. Doe het nu, want 
anders moet je waarschijnlijk weer 
jaren wachten voor er een 
volgende reünie komt. En je weet 
het: Berouw komt na de zonde  
(weer zo’n prachtig christelijk  
spreekwoord). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Maak € 14,50 over op giro  
96 97 050 t.n.v. Kagawa-2004-
reünie. 
• Vermeld begin- en eindjaar 
op de Kagawa bij mededelingen. 
• Dames vermeldt je meis-
jesnaam. 
• Doe het nu....(Zie reglement 
nr 4). 
 
Reünie-avond 
Erna Grol-Vink (69-74) 
 

 
 
 
De reünie wordt op zaterdag 27 
maart gehouden. 
Locatie Beresteinlaan 627 te 
Den Haag. De zaal gaat  om 
19.30 uur open. Het feest duurt 
van 20.00 uur tot 0.00 uur.  Bij de 
ingang ontvang je (mits je betaling 
bij ons tijdig binnen is) een badge 
en een aantal bonnen, die inge-
wisseld kunnen worden voor drank 
en hapjes. Verdere informatie kun 
je lezen in de volgende nieuwsbrief  
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Anekdote 
Richard van Zanten (ca. 64-65)  
 
ik wilde eens bewijzen dat mijn 
hoofd sterker was dan de stenen 
trap. Heb ik overigens ruimschoots 

verloren. Onder de trap stond een 
plantenbak en om naar de 
gymnastiekzaal te gaan moest je 
altijd onder de trap door de gang 
in naar het andere gedeelte van 
het gebouw. Deze plantenbak 
stond er dus niet voor niets. 
Tussen de trap en de plantenbak 
was een gat waar je makkelijk 
tussen- en onderdoor kon lopen, 
als je maar voldoende bukte. We 
renden altijd naar de gymzaal en 
bukte dus niet voldoende en kwam 
met mijn hoofd tegen de rand van 
de stenen trap aan. Dhr. 
Bleijenberg heeft mij toen 
opgevangen, naar het ziekenhuis 
gebracht in zijn auto (ik meen dat 
het een DAF was), waar ik werd 
gehecht. Litteken zit er trouwens 
nog. 
 
Wie wat bewaart, die 
heeft wat 
 
Soms ligt het in een oude 
schoenendoos op zolder. Soms 
ligt het tussen oude schoolboeken 
of tussen vergeelde en beduimel-
de schriftjes met trauma’s van 
vroeger in de kast en soms ligt het 
gewoon tussen andere vergeten 
relikwieën van een ver en vooral 
romantisch verleden. Want 
sommige berichten uit de krant 
bewaar je gewoon. Die knip je uit.  
Omdat je naam erin staat bij-
voorbeeld. Vaak vergeeld, lang 
weggestopt, maar gelukkig, je hebt 
het nog. Soms moet het ergens 
liggen en, als je dan goed gaat 

zoeken, omdat je weet dat er een 
reünie op komst is, haal je die 
ouwe troep weer eens tevoorschijn 
en ja hoor...... daar heb je het 
ineens. Met een blos op je wangen 
en een gelukzalig gevoel lees je 
met trillende handen zachtjes weer 
de namen op van die geweldige 
klasgenoten die ooit de Kagawa 
bevolkten en die toen ......eindelijk 
na al die jaren zwoegen en 
ploeteren dan toch de krant 
hebben gehaald. Wat waren we 
toen goed!, denk je nog bij jezelf, 
zeker als je ziet dat alle leerlingen 
hun eindexamen hebben gehaald 
op die ene na..... 
Een her...... staat er gedrukt.  Oh  
ja,  nu weet je het weer. Is het toch 
nog goed gekomen? Natuurlijk! 
Hoe zou het met iedereen zijn, 
vraag je je af bij het oplezen van 
de namen en schenkt nog wat in. 
Zou ze nog net zo wild 
aantrekkelijk zijn als vroeger? Je 
gedachten gaan onmiddelijk terug 
naar die warme zomeravonden. 
Ach .... wat een tijd!.... Inmiddels 
heb je aardig wat bereikt in het 
maatschappelijke leven denk je 
nog bij jezelf en mijmerend loop je 
naar je bureau. Toch maar even 
gauw die paar eurootjes over 
maken en met vaste hand vul je 
de overschrijvingskaart in. Met 
zwierig schrift noteer je € 14,50.  
Hoe zou het nu met ze zijn, vraag 
je je af en wegdromend, tevreden 
nippend aan je glas, verheug je je 
op de komende reünie. Ze zouden 
toch wel komen??????, Natuurlijk 
bedenk je je al snel. Zoiets willen 
ze toch niet missen, zeker? Nou, 

Ik in ieder geval niet. Ik kan bijna 
niet wachten tot de zeven-
twintigste. Met een tevreden en 
warm gevoel blokkeer ik deze 
datum in de Agenda. Zo dat staat. 
Ik schenk nog eens in en 
overdenk....De Kagawa vroeger, 
het Laagveen, Jan Patat, 
Steenbeek..............ach ja.............. 
vroeger, vroeger was toch alles 
beter? 
 
Leraren: gevonden 
 
Bijkerk J. 
Bleijenberg P. Adjunct † 1986 
Busink-Wisse J.S.M. † 
Dijkstra J.F.  
Donge Harrie van 
Eijk Frans v.d. † 
Gijp-Luik v.d. Carla 
Hoeve M.J. † 
Hoogeveen Mej. W.  † in 1970 
Huster Ernie 
Koenig Martin 
Kralt P.  
Nijman Rob 
Peeters John 
Poot Koos † 
Ruitenbeek B. † 
Veller P.E. 
Vermeij J. † 29-4-2002 
Vernel J. Directeur 
Versluis W. 
Werkmeester Mart  
 
Nieuw schoollied? 

Gea Vogel Ze kon zich nog een 
leuk liedje herinneren, dat zij 
geleerd heeft heeft van dhr. Pot  

De school dat is een 
varkenshok. Hoezee! 

Er zitten kleine biggetjes 
op. Hoezee!  

Het grootste zwijn staat 
voor de klas, die beult de 
kleine biggetjes af! 

Hoezee, Hoezee, Hoe-
zee, Hoezee, Hoezee, 
Hoezee!                         
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