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Reünie 19 september 2015 
 
Beste oud-leerlingen, oud-medewerkers en collega’s, 
 
Van harte welkom op de reünie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Constantijn College, 
Onze Lieve Vrouwe Ter Eem, het Eemland College, Mavo Ter Eem, Eemlandcollege Zuid en Het 
Nieuwe Eemland.   
 
Zo’n 1650 aanmeldingen hebben we gekregen. Dat aantal is boven verwachting hoog. Grote motor 
hierbij was Robaco Bossa, oud-leerling Robin Bos. Het laat zien hoe snel de communicatiesystemen, 
zoals Facebook, tegenwoordig zijn.  Onze dank is groot, Robin.  
 
Laten we eens zien wie wanneer op school heeft gezeten. (----)  
 
Een reünie is natuurlijk de plek en het moment om terug te blikken op 60 jaar school en 
onderwijsontwikkeling. Maar het zal jullie plezieren, denk ik, dat ik dat niet ga doen. Op onze website 
staat de historie van de school beschreven.  
Een reünie staat vooral in het teken van ‘elkaar ontmoeten’. Het is echter ook het moment dat je je 
realiseert hoeveel er gebeurd is in al die jaren. Oud-leerlingen en oud-medewerkers zijn ziek, soms 
ernstig, en sommige zijn overleden. Ook op jonge leeftijd.  
Als je een dergelijk bericht hoort, ben je altijd geraakt. Het geeft aan hoe belangrijk de middelbare 
schooltijd is. De klas waarin je hebt gezeten, blijf je je herinneren. Als ik aan oud-leerlingen vraag wat 
ze zich het best herinneren van de school, worden vaak de werkweken genoemd. En het is dan ook 
fijn dat de werkweken nog steeds op het programma staan. Vannacht zijn leerlingen naar Rome 
vertrokken en over een paar weken gaan de 4

e
 klassers en 3 mavo op werkweek.  

Naast de werkweken wordt ook Daan Fok genoemd en we zijn dan ook blij dat zij er vandaag bij zijn.  
Af en toe noemen oud-leerlingen een speciaal vak dat ze geïnspireerd heeft, maar veel vaker noemen 
ze een docent. Soms helaas iemand waar ze slechte herinneringen aan hebben, ‘belachelijk streng’, 
maar gelukkig veel vaker een docent die prachtig kon vertellen of die iemand persoonlijk geholpen 
heeft.  
 
Wij hebben ervoor gezorgd dat alle ingrediënten voor een mooie reünie aanwezig zijn: oud-leerlingen,  
oud-docenten en huidige docenten.   
Jullie hebben allemaal een programmaboekje gekregen. Op de 1

e
 bladzijde staat het programma. Er 

is ruimte elkaar en docenten te ontmoeten. Het gebouw is in de loop van jaren veranderd: 
verschillende vleugels zijn erbij gebouwd. Vandaar dat we een plattegrond erbij hebben gedaan. Alle 
ruimtes zijn te bezichtigen met uitzondering van de zolders in verband met de asbest die daar 
aangetroffen is.   
 
Daarnaast zijn er nog andere activiteiten:  
Lex van der Vegt heeft in de Arena een tentoonstelling ingericht. Ook kunnen daar prentbriefkaarten 
uit de jaren 50 gekocht worden en zijn er nog stropdassen van de vorige reünie te koop, echte 
collector-items.   
Paul Koolen en Dorien Kooi willen met wie wil gaan repeteren voor een optreden rond half vijf. 
Verzamelen om 15.30 in de Aula.  
 
Om half vijf komen we allemaal hier terug. Leerlingen met muziek in hun profiel gaan optreden, het 
reünistenkoor treedt op, er is een open podium en om half zes treden The Badger and the Bass op. 
 
Ondertussen is de bar open. Om 6 uur begint het buffet voor degenen die zich ingeschreven hebben 
voor het hele programma.  
 
Zowel de bar als het buffet zijn in deze tent.  
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Dat geeft mij nu de gelegenheid een aantal te bedanken voor hun bijdrage. In de 1
e
 plaats zijn de 

mensen van Onder de Linde die voor de drank zorgen en de mensen van Van Essen die het eten 
verzorgen.  
 
Verder hebben jullie gemerkt dat er veel leerlingen meehelpen. Het is erg fijn dat ze dit doen. Er zitten 
leerlingen bijvoorbeeld bij de verkoop van consumptiebonnen, er zijn leerlingen die koffie schenken en 
er zijn leerlingen die als gids kunnen treden.   
 
Ongeveer een jaar geleden zijn wij gestart met de voorbereidingen. Wij hadden een vaste kerngroep: 
Lex van der Vegt, Edwin Wiersma, Henriette Meeuwsen, Marijke Cok en Angelique Ham. 
 
Ondertussen zijn daar steeds meer mensen bij gekomen. Zo treedt Giel van Schaijk op als DJ, 
hebben Leonie van de Haterd en Marjan Goossen voor de aankleding gezorgd, zorgt Ton Westbroek 
dat het bij de garderobe goed verloopt en zorgen Paul Koolen, Dorien Kooi en Andre Rave voor de 
muzikale optredens. En natuurlijk zijn er nog tal van medewerkers die de school ontvangstvriendelijk 
hebben gemaakt. 
Ik wil graag een groot applaus voor hun bijdrage.  
 
Wat is nu mijn eigen relatie met de school? Ik ben opgegroeid in Amersfoort, maar ik durf het bijna niet 
te bekennen: ik heb in de 60-ger jaren op de Amersfoortse Berg gezeten. Tijdens de interscholaire 
was ik altijd al jaloers op de successen van het Constantijn College, bijvoorbeeld met de 
cabaretvoorstellingen. Ik heb het echter goed gemaakt: ik ben getrouwd met iemand die op 
Constantijn heeft gezeten en al mijn vier kinderen hebben hier op school gezeten, met veel plezier. 
Alle vijf zijn ze ook aanwezig. 
 
Een week geleden lazen wij in de krant dat Maastricht op een andere manier zijn onderwijs 
organiseert: er is een school voor vwo-leerlingen, voor havo-leerlingen en ga zo maar door.  
Dat lijkt terug te grijpen naar de beginjaren van deze school waar gymnasiumleerlingen een eigen 
ingang en een eigen vleugel hadden en ook hbs-leerlingen dit hadden. Naar ik me heb laten vertellen 
kenden de leerlingen van het gymnasium en de hbs elkaar nauwelijks.  
In deze tijd is dat ongekend. Juist de verscheidenheid van leerlingen maakt een school sterk. Jullie 
komst laat dat zien.  
 
Ik wens jullie allemaal een fijne dag toe!  
 
Maaike Swets 
Rector Het Nieuwe Eemland 


