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De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden 
voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en letterlijk ‘kleur’ – 
te geven.  
 
DE REÜNIE 
Het coronavirus waart nog steeds rond, en op 2 november heeft de regering zelfs een verscherping van de 
maatregelen moeten aankondigen. Het bestuur van de VOK heeft daarop moeten besluiten om de reünie 2021 
af te blazen, voor de tweede keer na de gedwongen ‘onthouding’ in 2020. 
Dit is buitengewoon jammer, want al sinds de oprichting van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen vormen 
reünies het jaarlijkse hoogtepunt van het verenigingsleven. De VOK is in 1917 zelfs opgericht op grond van een 
voorstel van een in 1914 ingestelde ‘Reüniecommissie’, die de oprichting van een vereniging een essentiële 
voorwaarde achtte om tegemoet te komen aan onder oud-kwekelingen levende behoeften aan periodieke 
reünies. 
De foto is gemaakt op 9 maart 1940, ter gelegenheid van een ‘voorjaarsreünie met dames’ in café-restaurant 
Riche aan het Buitenhof te Den Haag.  

 
 

Tot 1932 werden de VOK-reünies meestal in een Amsterdams hotel georganiseerd. Toen nog veelal ‘met dames’, 
dat wil zeggen partners van oud-kwekelingen (op de foto zijn er drie zichtbaar), de eerste vrouwelijke VOK-
leden zouden zich pas in 1981 aanmelden. Vanaf 1932 werd de Kweekschool zelf vaste reünielocatie, en werd 
ook de traditionele ‘bramstaglopersmaaltijd’ (kapucijners met toebehoren) gevolgd door ‘zakkoek met slabbes’ 
(compact krentenbrood met stroopvet), de vaste afsluiting van de reünie.  
Ook door de destijds bestaande ‘overzeese vertegenwoordigingen’ werden regelmatig reünies van oud-
kwekelingen georganiseerd: tussen 1921 en 1957 ‘in de Oost’ (Batavia/Jakarta) en in de jaren 50 ook ‘in de West’ 
(Curaçao). En zelfs gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 werd de kwekelingenband ‘overzee’ aangehaald, van 
Londen tot in interneringskampen in Zuidoost-Azië. 
Na de sluiting van de Kweekschool in 2000 vond de vereniging voor de reünie gastvrijheid in het nabijgelegen 
Marine Etablissement Amsterdam (MEA), zij het dat wegens verbouwing van het MEA in 2002 en 2003 moest 
worden uitgeweken naar enige in de Amsterdamse haven gelegen binnenvaartcruiseschepen. Ook in 2015 was 
het MEA niet beschikbaar en werd aan het IJ een alternatief gevonden in de vorm van de Passenger Terminal 
Amsterdam en het naastgelegen Hotel Mövenpick. Laatstgenoemde locatie vormt ook sindsdien het decor voor 
de jaarlijkse VOK-reünie in december, weliswaar dus niet in 2020, maar in 2021 zeer waarschijnlijk weer wel. 
Vaste programmaonderdelen van de jaarlijkse reünie zijn een herdenkingsplechtigheid bij het monument ter 
herdenking van tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen oud-kwekelingen, een lezing (‘voordracht’) over een 
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aansprekend onderwerp, de Algemene Ledenvergadering, een borrel (‘Schoot-Ân’) en ter afsluiting de 
genoemde bramstaglopersmaaltijd. 
 
Zeiss-planetarium  
Voorafgaande aan de borrel en maaltijd in café-restaurant Riche 
maakte het reüniegezelschap in 1940 een excursie naar het Zeiss-
planetarium, boven in het gebouw van de Haagsche Courant op 
de hoek van de Grote Markt en de Wagenstraat. Het planetarium 
werd in 1934 opgericht door Albertus Willem Sijthoff jr., 
directeur van A.W. Sijthoff´s Uitgeversmaatschappij. In het 
planetarium werd de werking van het zonnestelsel en heelal 
uitgelegd met behulp van een Zeiss-projector. Met deze projector 
was het mogelijk om planeten en sterren en hun beweging door 
het heelal op een natuurlijke wijze te projecteren.  
Tot in 1976 het Sijthoff-planetarium door brand werd verwoest 
vormde het overigens ook jarenlang een excursiebestemming 
voor Kweekschoolklassen, als aanvulling op de theoretische 
lessen ‘astronomie’. Voor de kwekelingen was er na afloop 
echter geen borrel en diner bij Riche … 
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