
versie 8 september 2005

Het afscheid van rector B.J.Veeze bestond uit twee delen: eerst een
bijeenkomst met genodigden in de hal van het hoofdgebouw op de
verdieping van de muurschildering en daarna een bijeenkomst in de aula
voor de hele toenmalige schoolbevolking.
Tijdens de tweede bijeenkomst werden de albums met de in september
1968 gemaakte foto's aan de heer Veeze overhandigd.

De hieronder beschreven foto's zijn van de twee bijeenkomsten op de dag
van het afscheid.

Op het moment dat in onderstaande beschrijvingen mogelijkerwijs een
tekortkomingen zit, is dat aangegeven met de volgende codes:

(!?) = twijfels over spelling
(?) = naam is onzeker

01 Links de heet Thie (wiskunde), in het midden staat Wim Scholten (ll)
02 Van links naar rechts: B.J.Veeze (rector), J.Trip (scheikunde), ...,

mevrouw Veeze, mevrouw M.A.Koning-Verschuur (Nederlands en
geschiedenis).

03 Rechts B.J.Veeze (rector).
04 Links Ben van Elst (ll) de toenmalige voorzitter van Olyc, de heer

Santing (Frans), W.J.F.Meiners (geschiedenis). Links staand Elma
van Rossum (ll) en daarnaast Mary Dotman (ll). Rechts staand de
heer De Vries (directeur Bartimeus).

05 Van links naar rechts Hans Pauw (ll) oud hoofdredacteur van Olyck,
J.van Ooik (schoonmaker) (?), H.van den Bosch (2e conciërge) ,
J.C.Kastrop (amanuensis).

06 Links H.van Reenen (Nederlands).
07 Links zittend J.Bontrop (Engels).
08 Links Nel Schouten (Frans) (!?), in het midden G.van Mourik

(Nederlands).
09 Links Nel Schouten (Frans) (!?), in het middenrechts G.van Mourik

(Nederlands).
10 Links mevrouw Otten, in het midden W.C.Otten (Engels, de nieuwe

rector).
11 Van links naar rechts: Henk Jetses (natuurkunde), ...

(handvaardigheid) (?), C.Klijn (Engels), rechts mevrouw I.H.Günther
(administratie). .



12 Links half op de foto Hans C.Surber (oude talen) (overleden),
daarnaast de heer Thie (wiskunde) en rechts de heer De Vries
(directeur Bartimeus).

13 Links mevrouw M.S.J.Cox-Andrau (Nederlands), rechts mevrouw
Veeze.

14 Links mevrouw Stamhuis (Duits) (!?), rechts oud Olyc voorzitter Jan
van Vliet.

15 Links de heer Buisman (wiskunde) (!?), in het midden de dochter
van scheidend rector B.J.Veeze, rechts mevrouw H.M.Geensen-
Zwaardemaker (administratie).

16 Links P.H.Damsté (conrector, biologie), rechts mevrouw Stamhuis
(Frans) (!?).

17 Rechts B.J.Veeze (rector). In het midden de heer J.Scheps
(wethouder).

18 Van links naar rechts de heer Santing (Frans) (!?), W.J.F.Meiners
(geschiedenis), Elma van Rossum (ll).

19 Van links naar rechts burgemeester Stolk (!?) van Zeist, B.J.Veeze
(rector), mevrouw Veeze, J.Scheps (wethouder).

20 Van links naar rechts: Freek Hasselaar (ll), Lout Brandt (ll), ...,
Willem Scholten (ll) (!?), Han Bert Karssen (ll), Tom de Graaf (ll).

21 Van links naar rechts burgemeester Stolk (!?) van Zeist, B.J.Veeze
(rector), mevrouw Veeze, ....

22 Staand links burgemeester Stolk (!?) van Zeist en rechts B.J.Veeze
(rector). Links zittend Mevrouw A.L.Zuger (L.O.), 

23 Van links naar rechts staand bij het raam G.C.Wiebenga (oude
talen), de heer Thie (wiskunde, Andrau (oude talen) en rechts
J.C.Surber (oude talen).

24 Staand links burgemeester Stolk (!?) van Zeist, staand rechts
B.J.Veeze (rector).

25 Staand links burgemeester Stolk (!?) van Zeist, staand rechts
B.J.Veeze (rector).

26 Staand B.J.Veeze (rector).
27 Staand B.J.Veeze (rector).
28 Links staand B.J.Veeze (rector), rechts een spreker namens het

Ministerie van OC&W.
29 Links staand B.J.Veeze (rector), rechts een spreker namens het

Ministerie van OC&W.
30 Links staand B.J.Veeze (rector), rechts een spreker namens het

Ministerie van OC&W.
31 Links B.J.Veeze (rector), rechts mevrouw Veeze.
32 Van links naar rechts: ..., J.Lagerweij (conciërge), Nel Schouten

(Frans) (!?).
33 Links W.J.de Ruyter de Wildt (L.O.), rechts Hans Pauw (ll).
34 Links burgemeester Stolk (!?) van Zeist, rechts B.J.Veeze (rector).
35 ...
36 Jan van Vliet (ll), oud voorzitter Olyc, bereidt de zaal voor op de

komst van B.J.Veeze.



37 Binnenkomst van mevrouw Veeze, W.C.Otten (Engels, conrector),
de dochter van de heer Veeze, B.J.Veeze (rector).

38 Van links naar rechts: ... (ll) (vice voorzitster Olyc, mevrouw Veeze,
de dochter van de heer Veeze.

39 Van links naar rechts: mevrouw Veeze, W.C.Otten (Engels,
conrector), B.J.Veeze (rector), Ben van Elst (ll) (voorzitter Olyc).

40 Van links naar rechts W.J.de Ruyter de Wildt (L.O.), W.C.Otten
(Engels, conrector), mevrouw Veeze, B.J.Veeze (rector), mevrouw
Otten, de dochter van de heer Veeze, Ben van Elst (ll) (voorzitter
Olyc).

41 Van links naar rechts W.J.de Ruyter de Wildt (L.O.), W.C.Otten
(Engels, conrector), mevrouw Veeze, B.J.Veeze (rector), mevrouw
Otten, de dochter van de heer Veeze, Ben van Elst (ll) (voorzitter
Olyc).

42 Van links naar rechts  W.C.Otten (Engels, conrector), ..., mevrouw
Veeze, B.J.Veeze (rector), mevrouw Otten, de dochter van de heer
Veeze, Ben van Elst (ll) (voorzitter Olyc).

43 Van links naar rechts  W.C.Otten (Engels, conrector), ..., mevrouw
Veeze, B.J.Veeze (rector), mevrouw Otten, de dochter van de heer
Veeze, Ben van Elst (ll) (voorzitter Olyc).

44 Van links naar rechts op de trap zittend W.J.de Ruyter de Wildt
(L.O.), W.C.Otten (Engels, conrector), ..., mevrouw Veeze,
B.J.Veeze (rector), mevrouw Otten.

45 Staand links G.van Mourik (Nederlands) en daarnaast Henk Jetses
(natuurkunde).

46 ...
47 Zittend op de bank tegen de muur van links naar rechts:

... - staand ... -  ... - ... (wiskunde) - Santing (Frans) (!?) - ...
- P.H.Damsté (conrector, biologie) - D.R.Klootwijk
(geschiedenis, decaan) - ... - ... - ... - ... - G.C.Wiebenga
(oude talen).

48 Van links naar rechts  ..., mevrouw Veeze, B.J.Veeze (rector),
mevrouw Otten, de dochter van de heer Veeze, Ben van Elst (ll)
(voorzitter Olyc).

49 Tegen de muur zittend en staand van links naar rechts:
... - J.C.Surber (oude talen) - ... - ... - J.M.Castelein (Nederlands) -
staand W.Teeuw (Duits) - ... - mevrouw M.A.Koning-Verschuur
(Nederlands en geschiedenis) - ... - staand G.van Mourik
(Nederlands) - ... - staand Henk Jetses (natuurkunde) -
W.J.F.Meiners (geschiedenis). - ... - ... - ... - H.Kramer
(aardrijkskunde).



De volgende foto's zijn veelal bijna kopieën van de eerdere foto's.

Alleen als er andere personen op staan volgt hieronder een
vermelding. 

52 Achter het spreekgestoelte mevrouw Stamhuis (Frans) (!?).
54 Het wandkleed word aangeboden door links G.M.Bos (schoonmaker)

en rechts D.M.Vos (schoonmaker).
60 Jan van Vliet, oud voorzitter van Olyc, betreedt het toneel.
61 Jan van Vliet biedt de beroemde fotoboeken aan aan scheidend

rector B.J.Veeze.
62 Onder toeziend oog van de heer W.J.de Ruyter de Wildt (L.O.)

bieden leerlingen hun cadeau aan.
81 Het wandkleed word aangeboden door links G.M.Bos (schoonmaker)

en rechts D.M.Vos (schoonmaker).


