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Het begin 
Elke keer weer is het een mooie reis. Mijn woonplaats Hoevelaken heeft sinds kort een eigen station-
netje. Wat ijzeren balken gespannen over de A1. Een trap naar beneden en een naar boven naar en 
van die iele stoeprandjes langs het spoor waarlangs een fraai Veoliatreintje, komend vanuit Barne-
veld, je naar Amersfoort brengt en ook weer terug. Even westelijk van Utrecht begint het Groene 
Hart. Nederland zoals het ooit was. Een enorm weids groen landschap met slootjes, bruggetjes, dijk-
jes, ganzen en schapen. Zo nu en dan een vergaan spoor van mensen. Een scheefgezakte schuur met 
in grote vuile letters: 'v. VlIET BETON'. Even verder een versleten fabriekje: 'Janssen BV'. Hier heb-
ben de families v. Vliet en Janssen zichtbaar de strijd tegen de mondiale multiculturele wereld verlo-
ren. Erfgenamen of schuldeisers strijden om het vrijwel onbereikbare stukje grond. 
Ik was wat gespannen. Als niet al te beste jongetje van de klas ging ik op bezoek bij de familie Huy-
gens, de grootste geleerden die ons land heeft voortgebracht. Vooraf natuurlijk even gegoogled. Waar 
ik, na zes klassen gymnasium, nauwelijks het Griekse alfabet kon lezen, spraken en schreven de jo-
chies Huygens reeds op hun 6e jaar vloeiend beide klassieke talen. Zou ik op mijn leeftijd, die de 
meeste lezers wel kunnen raden, nog opgezadeld worden met een minderwaardigheidscomplex? 
Nog versterkt door de aanwezigheid van al die destijds apeslimme meisjes van de Paschalis?  
De 11e reünie van de Sociëteit Paschalis was in Huize Hofwijck, het Voorburgse buitenhuis van de 
familie Huygens. Door Pa Constantijn persoonlijk ontworpen. De 60 reünisten pasten er nauwelijks 
in. Het bestuur ontving ons gewoontegetrouw bij de balie: 'via de tuin bereik je het huis'. Inmiddels 
kent iedereen elkaar wel en ik wist dat ik Bea Bak als eerste zou tegenkomen. Dat is elk jaar zo. Bea, 
toch ook niet meer 'piep', had de tocht vanuit Den Haag gemaakt op een non-E-bike. Jazeker. Elk 
jaar zijn er toch weer nieuwe, doorgaans jongere, gezichten die enigszins arrogant de menigte indui-
ken en neerbuigend op je kaartje kijken. Ooit waren zij wellicht het haantje van de klas. 'Fiévez? 
Nooit van gehoord.' Welnu jongeman, toen jij nog aan de moederborst hing werd deze meneer (ik 
dus) al gevoed met de lauwe flesjes melk die een uur bij het loeiende potkacheltje voor in de klas 
hadden gestaan. De kleurige doppen bewarend voor onze vriendjes in Afrika. 't Is maar dat je het 
weet. 
Voorzitter Marijke van Gurp kreeg de meute lastig monddood voor haar openingsspeech maar kwam 
er toch bovenuit. Zoals gewoonlijk werd even stil gestaan bij trouwe leden die er niet meer zijn en 
anderen die wegens ziekte e.d. er niet konden zijn. Ze vermeldde ook dat het museum onlangs was 
gerestaureerd en eind vorig jaar was heropend door onze knuffel-astronaut André Kuipers. André 
blijkt iets te hebben met de familie Huygens en heeft zijn kinderen zelfs 'Sterre' en 'Stijn' genoemd 
naar de kinderen Huygens. Het was wat rumoerig dus ik begreep niet helemaal van wie die Sterre nu 



precies was. Ik vond dit nu ook weer niet zò belangrijk om er later naar te vragen. 'Het verslag komt 
toch wel vol' dacht ik. 
Heel handig dat deelnemerslijstje voor iedereen. Vooral ook nuttig voor mij als verslaglegger. Ik ken 
ze ook niet allemaal. Ik kan nu makkelijk gewoon een naam prikken en er een verhaal bij verzinnen. 
Niemand die het controleert, behalve betrokkene. Die gaat vervolgens in beklag en dan moet de se-
cretaris mij weer bestraffend toespreken. 
We kregen ruim de gelegenheid voor de broodjeslunch. Nestor Frans Timmermans bood me al direct 
aan voor mijn broodjes te zorgen omdat ie me vorig jaar met 'vis' had opgezadeld terwijl ik om kro-
ket gevraagd had. Ik heb Frans vriendelijk bedankt. Het was stralend weer en met een aantal Pascha-
lis maatjes hebben we lekker in de zon, zittend op een muurtje, de broodjes opgegeten, daarbij 
nieuwkomers etc. onder de loep nemend. Van de laatsten waren er in het museum immers genoeg. 
 
Traditionele rondleiding 
Op internet is alles over het museum, de familie Huygens en Hofwijck te vinden. Ik kan al die goog-
le-teksten natuurlijk in dit verhaal plakken maar dan wordt mij straks het schrijverschap ontnomen 
wegens plagiaat. Ik zat in de groep 'tuin'. Een lieve gids-mevrouw wist er veel over te vertellen. De 
tuin, ontworpen door Constantijn zelf, heeft de vorm van een menselijk lichaam. Welnu ik kan u 
verzekeren: de ontwerper mag dan dichter, filosoof, politicus en wat al niet meer zijn, een portrette-
kenaar was ie zeker niet. Komt nog bij dat de benen zijn afgesneden door het nieuwe station Voor-
burg. Zoek maar eens op google; 'tuin hofwijck'. Het zijn de details die het leuk maken. Wat slordige 
stukjes begroeiing met alleen maar van oorsprong vaderlandse planten en bomen. Primula's, speen-
kruid, en ook vreemdere planten. Klasgenote Rian Roosen is een buitenmens en wist me de namen 
van vreemdste plantjes te vertellen. Pa Huygens had een grote hoeveelheid fruitbomen tbv. zijn vele 
voorname gasten. Aan appeltjes voor de dorst dus geen gebrek. Achter in de tuin een soort jeu de 
boules baantje waarop met grote zware ballen werd gegooid. Leuk voor de kids en hun vriendjes. 
Ook een knus terras aan de Vliet voor hun moeders. 
Onze gids wist er gezellig over te vertellen. Echt los kwam ze echter toen ze het had over haar eigen 
hobby: verzamelen van oude kerstversieringen. De kleurige ballen, klokjes, vogeltjes en beestjes die 
wij vroeger in de boom hadden hangen voordat die uni-bomen mode werden. Alles wit, goud of dat 
afschuwelijke blauw. Ze wist er alles van. Je kunt het zo gek niet noemen of er zijn mensen die het 
verzamelen. 
In het Huis maakten we kennis met de enorme hoeveelheid uitvindingen van vooral Christiaan. 
Het slingeruurwerk, telescopen, berekeningen van sterren en de door hem gevonden 'ring' om Satur-
nus. Christiaan maakte alle instrumentjes, lenzen, microscopen etc. zelf. Huygens ontdekte ook een 
belangrijke eigenschap van de cycloïde.  
De cycloïde is de afrolkromme van een cirkel. Wanneer een knikker vanaf een bepaalde hoogte 

langs een cycloïdale goot naar beneden rolt, zal 
hij steeds het onderste punt bereiken binnen 
dezelfde tijd, ongeacht de hoogte waarvan hij 
vertrokken is. (bovenstaande regels zijn gejat). 
In twee parallel lopende gebogen glijbaantjes 
kon je dit mooi zien. Waar je de knikkers ook 
los liet, op verschillende hoogte van elkaar, de 
knikkers kwamen altijd samen beneden. Duide-
lijk? Nee? ga dan kijken. Aldus berekende hij de 
slingerbeging die een klok tot op de seconde 
gelijk liet lopen. Een noviteit. 

In een klein zaaltje zagen we een flink schilderij van de oude Hofvijver en het Binnenhof. Op de 
vijver werd druk geschaatst. Iemand wilde met alle geweld weten wie de schilder was. Gids-
mevrouw wist aanvankelijk het antwoord niet. Ik stelde voor het even van de muur te halen. Aan de 
achterzijde staat doorgaans wel van wie zoiets is. De dame vond het geen goed idee. Ergens slinger-
de een papiertje waarop de naam alsnog werd gevonden. Er was trouwens in het algemeen al veel 
geslinger om ons heen. 
 



Reünisten 
Al rondlopend en kletsend kwam ik ze allemaal tegen.  
De voltallige familie Eijffinger, Eric, Floris, Doris en Cyril. Opvallend fris ogend en alle heren bijna 2 
meter. Ik heb me laten vertellen dat het bekende Eijf-
finger Behang de wereld veroverde doordat de jon-
gens Eijffinger met het behang langs de deur gingen 
en als demonstratie persoonlijk hun rollen langs de 
muur uithingen waarbij ze zonder trapje easy de rol 
vanaf het plafond naar beneden uitrolden. Dus niet 
zomaar oenig op een keukentafeltje. Nee direct op 
locatie aan de muur. Kom er maar eens om. 
Dan een van de nestrices van onze club. Loes op den 
Akker, een lang leven in het onderwijs. Nuchter en 
veel humor. Haar broer Wim is zo langzamerhand 
mijn vaste goedlachse maatje tijdens elke reünie. Hij heeft nooit echt afstand genomen van de 
Paschalisschool en zijn achtertuin zit tegen de school aangeplakt. Wat het huidige docenten-corps 
uitspookt is hem volslagen onduidelijk. Hij ziet het stel vooral keuvelend en sjekkies rokend in het 
brandgangetje achter zijn tuin. Anneke Hohmann, een elegante Paschalis dame. Telg uit het roodha-
rige geslacht Hohmann. Begenadigd en geroemd kunstenares maar niks geen kapsones. We stonden 
ergens bij een tafel met daarop de bekende tekening van de 'Gulden Snede'. Ik, wijsneuzerig: 'Jij 
weet zeker wel wat dit is?' Anneke keek me alleen maar even met die fraaie ogen aan. Ik wist gelijk 
mijn plaats. Ik zag 'm niet op het lijstje staan. Cees Engelhard. Vroeger het maatje van mijn broer 
Caspar. Destijds een brutaal, pienter kereltje met donkere krullen. Nu een zwierige, gebruinde heer. 
Soepel in het pak en een nonchalante grijze haardos.  Cees was met zus Maya, ook behorend bij de 
nestrices. Zij bleken familie van de andere Engelhardjes, waarvan nu alleen Elly aanwezig was. Op-
vallend veel broers en zussen derhalve en zelfs een 'stel'. Rob Goosen met zijn Cathérine Zuijder-
hout. Al sinds de schoolbanken? Verder tal van oude bekenden die in vorige verslagen ruim de aan-
dacht hebben gehad en velen die dat nog moeten verdienen. 
 
Borrel en diner bij Bernard 
Na een korte historische wandeling langs het prachtige Swaensteyn, waar de roots van Colleen van 
Steensel van der Aa liggen, plofte men neer op het zeer zonnige terras van Bernard. Twintig man 
hadden zich ingeschreven voor het diner aldaar. In de keuken werden de vuren nog opgestookt dus 
moesten we de tijd zien te doden. Nou dat is op een warm terrasje langs de Vliet met een drankje er 
bij geen kunst. Zoals gewoonlijk kreeg iedereen een bonnetje waarop je zelf je consumpties moest 
bijhouden. Hoewel van zeer goede wil zijn reünisten daarin toch minder zorgvuldig dan de ober, 
welke laatste soms wel tè zorgvuldig is. Bij zo'n borrel komt een goede luisteraar veel van alles en 
iedereen te weten. Floris Eijffinger deed er niet moeilijk mee. Zijn loopbaan startte wat lastig want hij 
bleek allergisch voor gezag. Wat hij op dat gebied dan, op de als streng bekend staande Paschalis, 
geleerd heeft, vraag ik me af. Mijn eigen kennis bijvoorbeeld vertoonde flinke hiaten maar gezagsge-
trouw...! Als de wijkagent op het bureau zijn fiets uit het rek haalde, stond ik al in de houding en 
velen met mij. Misschien zit het in de familie want eerder had ik al gezien dat broer Eric zijn naam-
kaartje had gedemonteerd en daarop het jaartal van zijn 'instroom' had veranderd en nog knoeierig 
ook. Ik weet niet beter dan dat die kaartjes onaantastbaar zijn en elke wijziging schriftelijk aan de 
secretaris moet worden medegedeeld. Er zal nog dus wel een zeetje staan. 
Het diner is elke keer weer een klapper. Vorig jaar was er oorlog uitgebroken. Een soort Hoekse en 
Kabeljauwse Twisten. Er was onenigheid over het echte Paschalislied. De Hoeken hadden nu de oor-
spronkelijke versie van hun lied in veelvoud meegenomen. De Kabeljauwen konden het derhalve 
schudden. Het lied (onder aan deze tekst gevoegd) werd eerst flink ingestudeerd en vervolgens enke-
le malen door allen gezongen. Ik weet nu zeker dat Floris, destijds al achter in de klas zittend, zich 
heeft zitten te verbijten bij al die onzin. Met de kennis van nu geef ik hem geen ongelijk. Enfin zingen 
jullie het lied zelf nog maar eens voor aan partner, kinderen en kleinkinderen. De noten staan er bij. 
 
 



Iemand (ik weet niet meer wie) had de heer Baylon eens gegoogled, 
waaruit bleek dat onze patron geen bal had uitgevoerd anders dan met 
wat schaapjes over de hei lopen. Het blijkt wel: wie niks doet maakt ook 
geen fouten. Dus kom je vanzelf in de hemel. Baylon, had volgens het 
Paschalislied, ook heftige stapavondjes met de Moedermaagd. Zij heeft 
boven dus een goed woordje voor hem gedaan. Op dat moment viel ook 
de vergelijking met Erdogan, die volgens een Duitse cabarettier regelma-
tig de liefde bedrijft met dieren van zijn kudde. Heb ik dit niet netjes ge-
zegd? Rob Goosen hield weer een mooie tafelspeech. Ik heb zo gelachen 
dat ik vergat wat aantekeningen te maken. Tenslotte nam Colleen de 
vloer. Ze wilde eens en vooral uit de doeken doen hoe het precies zat 
met haar overspelige over-over-over grootmoeder in dat prachtige Huize 
Swaensteyn. Iedereen kreeg een mini bouwplaat van het huis, ze toonde 

oorspronkelijke brieven uit 1783. Vandaag nog kreeg ik een 
uitgebreide mail met gegevens over die briefwisseling van de 
oude mevr. van Steensel.  
Misschien moet Colleen zelf maar eens dat leuke verhaal voor 
de website beschikbaar stellen. Dit verslag zou anders veel te 
lang worden. Tenslotte ging iedereen naar huis met wederom 
zo'n miniheupflesje Oranjebitter van Colleen. Wie goed kijkt 
ziet dat in de etiketten etc. een dosis huisvlijt zit waar je verle-
gen van raakt. En al die moeite voor een stelletje overenthousi-
aste senioren (bejaarden hoort u mij niet zeggen) dat elke keer 
zo ontzettend veel plezier, ja zelfs pure lol, beleeft aan onze 

jaarlijkse reünie.  
Oh ja. Denk er volgend jaar om bij de eersten uit te checken en af te rekenen. Het schijnt dat Reinier 
Muller en nog wat doorzakkers de tekorten moesten dekken door de hele nacht af te wassen. 
 
Tot volgend jaar, Peter Fiévez 
 
 

 


