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De reis 
De jaarlijkse reünie begint bij mij al met de treinreis. Tussen mijn woonplaats Hoevelaken en Den 
Haag ontrollen zich in het voorbij schietende landschap mijn bijna 80 levensjaren. In de jaren '50 
fietste ik regelmatig naar en van Utrecht om daar bij familie te logeren. Utrecht was van ver herken-
baar door de 3 fabriekspijpen van de Elektriciteitcentrale en de Domtoren. Nu zijn deze bakens vrij-
wel weggezakt in omliggende hoogbouw. Gouda was een saaie provincieplaats waar ze kaas en 
kaarsen maakten. Na veel sappig grasland zag je in de verte bij Zoetermeer de witte schoorsteen en 
het blauwe bord van Nutricia. Bij Nootdorp in een kleine waterplas ligt nog steeds en al sinds men-
senheugenis een drijvend groen houten huisje. Na lang googelen kon ik de geschiedenis ervan vin-
den. De nieuwsgierige lezer kan dat dus ook. Bij de liftfabriek Starlift in Voorburg ging je de Vliet 
over en was je weer thuis. Prachtige fietstocht. Van al dat gras, de kaas en nog zo wat aten 
10.000.000 Nederlanders. Nu is het hele gebied volgeplempt met hoogbouw, is er nauwelijks gras te 
bekennen en rijden langs de A12 enorme Poolse of Tsjechische trucs en Nederlandse vrachtwagens 
met opschrift: 'Joop Smit Logistics & Warehousing'! 17.000.000 Neder- en Medelanders eten nu van 
de in al dat steen gevestigde kennis en slimheid. Mooier is het er niet op geworden. 
 
Ontvangst 
Eenmaal aangekomen in Museum Meermanno, het oudste boekenmuseum ter wereld, was er de har-
telijke ontvangst door 'het reünie team'. Wat een kul naam. Het daarachter schuilgaande drietal is het 
voltallige 'Bestuur van de Sociëteit Paschalis'. Ik heb een hekel aan teams. Na een zware operatie in 
het ziekenhuis: 'het Snijteam wenst u een prettig verblijf'. Ieder kluppie, elkaar de tent uit vechtende, 
haantjes en kippetjes noemt zichzelf het '....team'  
Ons sociëteitsbestuur dus stond vertrouwd achter de kaartjes tafel. Handjes, kusjes, een gekleurd 
kaartje voor de groepsindeling van de rondleiding en we konden aan de koffie. Leuk, toch weer 
nieuwe gezichten. Daarentegen miste ik helaas ook enkele trouwe klanten. Ik schrok van de medede-
ling dat Clemens Duynstee was overleden. Hij was een uniek figuur en op onze website (pagina 
'nieuws') had ik zelfs een stukje aan hem gewijd. Dat ga ik dus aanpassen. Opvallend was de vlotte 
wederopstanding van Yvonne van Tilburg (ook zij genoemd op onze website) Yvonne heeft lang op 
een zijden draadje gebalanceerd. Desondanks stond ze ineens in volle glorie voor me en ging direct 
aan de slag met de PR voor haar nieuwste boekje 'Lichtpuntjes'. Oud klasgenoot Liesje Wilde vond 
vroeger zo'n reünie nog wel eens een onderneming. Dat gedoe met die trein en zo. Ze is kennelijk 
over dat gedoe heen gestapt, had kwiek de trein gepakt en was alom stralend tegenwoordig. Leuk om 
ook Jan Bunnik de hand te schudden. Jan had me enige tijd geleden een stortvloed van foto's met 
namen etc. voor de website gemaild. De schrik slaat me dan om het hart want zo'n vers aangetreden 
reünist verwacht terecht onmiddellijke actie. Dat geklungel met foto's en namen is niet mijn favoriete 
bezigheid maar ja... Jan toonde zich gisteren blij met mijn inspanningen en we hebben gezellig wat 



gekletst. Henk Zijlstra vertelde jaren geleden al eens dat hij bezig was met een zeer geheime studie 
over de Nachtwacht. Henk en enige geleerde kenners dachten bewijzen te hebben dat zich op het 
schilderij een moord afspeelde. De man met de musket schoot gericht etc... etc... De zaak lijkt mij 
verjaard maar volgens Henk zou de geschiedenis herschreven worden. Hij beweerde dat de studie 
zeer binnenkort in de openbaarheid zou komen. 't Is maar dat jullie het weten. Traditiegetrouw ver-
meld ik ook nog even John Schellen. John leidt nog steeds een druk leven. Zit (of zat) in een of ande-
re denktank die Oostbloklanden vooruit helpt of zoiets. Oekraïne, de Krim, you name it, daar ligt zijn 
werkterrein. Desondanks probeert John altijd even zijn gezicht te laten zien op de reünie. Mooi toch! 
 
Rondleiding 
In de grote tuin van het museum werden we na de prima lunch bijeen gedreven voor een groepsfoto. 
Vervolgens kregen we uitleg over de rondleiding resp: Porno tentoonstelling, Kalligraferen en Druk-
ken. Van pornografie naar kalligrafie bleek slechts een kleine stap. We werden er nadrukkelijk op 
gewezen dat er veel 'zelfwerkzaamheid' van ons werd verwacht. Oei! Benepen keek ik om me heen 

of anderen wellicht ook tegen de zelfwerkzaamheid opzagen. 
Van mijn toch al niet zo rijke arsenaal aan variaties en standjes 
wist ik me er nauwelijks nog een te herinneren. En ik wilde het 
initiatief toch niet geheel aan de dames (of wellicht sommige 
heren) over laten. Zenuwachtig beklom ik de vele trappen. Op-
vallend... veel jongelui namen snel de lift en hadden er kenne-
lijk zin in. Over de Porno tentoonstelling kan ik kort zijn. Veel 
bloot en ontelbare standjes en variaties die, al zou ik ze me 
hebben herinnerd, mijn huidige souplesse te boven zouden 
gaan. 
Hierna kwamen we in een ouderwets klaslokaal waar we een 
wel erg simpel animatiefilmpje kregen over het begin van de 
schrijfkunst uitgevoerd door Monniken. Vervolgens moesten wij 
een soort pij, compleet met kap, over ons hoofd aantrekken om 
verkleed als monnik en beschermd tegen inktvlekken met een 

ganzenveer aan de slag te gaan. Zelfs de grootste pij kreeg ik niet over mijn hoofd en schouders zon-
der hulp van Catherine Zuyderhoudt. Ze sleurde en trok het geheel niet zachtzinnig over mijn tors. 
Het zat zo strak dat kalligraferen mij vrijwel onmogelijk was. Mijn werkstuk heb ik dan ook niet 
mee naar huis genomen. 
Tenslotte kwamen we in de 'drukzaal'. Men kon hier zelf de drukpers in-inkten. en bedienen. De 
oudst bekende Nederlandse tekst 'Hebban olla vogala...' etc lag al in loden letters op de pers klaar. 
Op de daarop vervolgens mooi afgedrukte tekst mocht je zelf een bladgouden letter 'H' plakken. Dat 
bleek voor de meesten een erg moeilijke opgave en er werd voor tonnen aan goud verspild. De pers-
instructrices deden hierover gelukkig niet moeilijk. 
Het was een vrolijke bedoening en na afloop sloop ik nog even stiekem langs de porno tentoonstel-
ling in de hoop daar enkele schuinsmarcheerders aan te treffen die ik dan in dit verslag aan de 
schandpaal zou kunnen nagelen. Helaas. 
 
Borrel 
Altijd gezellig. Betalen voor de drank bleek niet eenvoudig want het drank-team (wederom het be-
stuur) had nauwelijks wisselgeld. Ik probeerde het nog tevergeefs met een paar 18 karaats goudsnip-
pers van de drukkerij. Gelukkig kreeg ik mijn eerste wijntje aangeboden door klasgenoot Elly van 
Gaalen, die kennelijk vond dat ik het verdiend had. Tot mijn opluchting meldde zich onverwacht 
Marianne Veldhoven (?). Zij bleek iets af te weten van websites etc. Ze zou onze Paschalissite eens 
bekijken om te zien of ze me ergens mee zou kunnen helpen. Eerder op de dag had Marijke van 
Gurp tijdens de opening immers aangegeven dat ik het, gezien mijn leeftijd, verstandig vond als een 
ander dat website-stokje eens zou kunnen overnemen. Ik wacht nieuwsgierig af. Ik ontkom er weder-
om niet aan Colleen van Steensel van der Aa te vermelden. Wij leven op zeer goede doch soms ge-
spannen voet. Ik noemde haar 'Colleen' (zoals je het schrijft). Onmiddellijk werd ik terecht gewezen 
het is Colleen (spreek uit: Collien). Welnu Colleen had een uniek privé boekje bij zich met veelal erg 



goede soft-pornografische tekeningen. Paste goed in het sfeertje van de dag zei ze. Ze stuurde me nog 
attent enkele van die plaatjes op. 
Na de borrel gingen er velen naar huis maar zeker 20 dapperen bleven voor de rijsttafel.  
 
Diner 
Een opmerkelijk grote, brede en wel zeer Hollandse meneer zette een uitgebreid buffet neer dat on-
danks het uiterlijk van de meneer lekker Indisch was. 
Mijn rechter tafeldame was de doorgaans baldadige Willemien Cools. Ik was teleurgesteld omdat de 
zusjes Cools in tegenstelling tot andere jaren zo rustig waren. Veelal zetten zij de boel flink op stel-
ten. Nu kan ik me voorstellen dat zij, telgen uit een wel zeer RK geslacht, na het zien van die profane 
prenten even moesten slikken. Alhoewel... de opmerkelijk uitgebreide kinderschare Cools zal toch 
niet uit een rode kool zijn ontsproten. Mijn linker tafeldame was Lucie van de Laar waar ik weinig 
van wist. Desgevraagd vertelde ze enthousiast dat ze als milieu deskundige half agrarisch Nederland 
met name Brabant heeft ingericht. Natuurlijk was zij niet blij met de inrichting van het landschap 
tussen Utrecht en Den Haag. Het landschap (steenhoop) aldaar was dan ook niet van haar hand. Op-
gewekt vertelde ze dat ze onlangs een Reanault Kangoo (?) had gekocht. Min of meer ingericht als 
kampeerwagen en dat ze daarmee door Nederland gaat toeren. In de Randstad zullen we haar denk 
ik niet veel zien. 
Zoals gewoonlijk klom Rob Goosen op een stoel en stak in plat Haags een kolderieke speech af. De 
inhoud ervan was minder belangrijk dan de vorm. Bovendien was zijn stem zo schor als een boom-
stam. Stem en taalgebruik deden het voorkomen alsof hij elke zondagmiddag op de sta-tribune van 
Scheveningen- Holland Sport staat te gillen. Maar dat Haagse relikwie bestaat inmiddels ook al lang 
niet meer. 
Met een 5-tal reünisten stapten we rond 20.00 uur zeer voldaan en luidruchtig in de trein naar 
Utrecht. Daarover vertel ik een andere keer wellicht meer. 
Tot volgend jaar Peter Fiévez. 
 
Foto's van de reünie: https://myalbum.com/album/wU5sX9Jsk9hu 
 


