Onderstaande reacties kwamen tussen 2012 en juli 2021 binnen n.a.v. het verhaal over Walter
Wijnberg op onze website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Onze website is per 7 juli 2021 is
vernieuwd, maar gezien de bijzondere herinneringen die er gedeeld zijn hebben we de reacties in
bijgaand overzicht gezet.
1. thilly Lampie
mijn man sins september overleden zat met zijn gedeeltelijke familie in Theresienstadt en later
Zwitserland hij had het wel over het prinses Beatrix lyceum hij had 1 foto hij was van 1933 ik
vind het zonde dat je verder niets leest over deze tijd Hij vertelde nooit wat
30 augustus 2012

2.
Redactie
@Thilly Lampie Bedankt voor uw reactie,, wat bijzonder dat uw man ook op die school heeft
gezeten. Op Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinses_Beatrix_Lyceum) lees ik dat er 60
kinderen uit Theresienstadt in Glion terecht zijn gekomen.
04 september 2012

3. P
Pauline
Goedemorgen, weet u misschien ook of het Prinses beatrix Lyceum nu de Hotelschool is
geworden? U heeft goede herinneringen aan die tijd begrijp ik? Graag hoor ik van u, groeten
Pauline
24 januari 2013

4.
Redactie
@Pauline Het Beatrix Lyceum was gevestigd in het voormalige 'Hotel du Parc' in Glion. De
bekende hotelschool is - ik vertrouw hier even op Wikipedia - gevestigd in het voormalige
hotel Bellevue. Heeft u zelf ook een connectie met het Lyceum?
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24 januari 2013

5. P
P.Beek
Geachte heer Wijnberg, Zeer interessant verhaal en link met mijn vraag is de Joodsche school
in Rotterdam Molenwaterweg, Ben dus benieuwd of u ene Mary Greta Beek heeft
gekend,geboren Juli 1930,denk dat zij van 1935 tot aan haar vlucht in 1942 op die school
heeft gezeten Hoor graag van u, Vriendelijke groet, P.Beek
28 maart 2013

6.
Redactie
@P. Beek en anderen: Dit verhaal is een aantal jaren geleden opgetekend in het kader van
een project over oorlogsmonumenten. Walter Wijnberg is helaas afgelopen jaar overleden.
04 april 2013

7. CJM
Cornelis J. Manhave
Jammer dat ik moest lezen dat de zoon van mijn leraar Grieks aan het Rotterdams Lyceum
overleden is. Ik had hem nog wel eens willen zeggen dat ik nu op oudere leeftijd zijn vader
nog meer kon waarderen. Ik was van HBS B gekomen en deed Gymnasium Alpha. Wijnberg
wist dat ik aardig kon vertalen en ook aardig Grieks kon voorlezen en bij mijn eindexamen
moest ik dus eerst een stukje voorlezen. Bij mijn vertaling vond de gecommitteerde al een
'mooie' vertaling en even daarna riep ook Wijnberg: "Dat is een mooie vertaling, die ga ik mij
opschrijven" (dat 'mij' was typisch voor Wijnberg). De gecommitteerde ging het ook noteren.
Wijnberg zei in de klas ook altijd bij proefvertalingen: "Bij het eindexamen staat er alleen maar
'vertaal in goed Nederlands', niet mooi Nederlands. Voor mooi Nederlands moet je bij Cor zijn.
Dat vind ik achteraf een hele erkenning van een talendocent. Wijnberg vond het geen
probleem dat ik mooier vertaalde dan hij. Maar hij wist natuurlijk wél beter wat er stond!
Andere taaldocenten vonden het soms ronduit vervelend als ze een betere vertaling hoorden.
En ik kan beamen, dat met ook de nodige Joodse leerlingen op school, de oorlog eigenlijk
nooit ter sprake kwam. Wijnberg heeft overigens onze klas wel eens getracteerd op een
uitstapje naar Amsterdam waar hij ons bij een Joodse bakker een gemberbolus liet eten. Die
bolus werd, klaar in een aluminium bakje, op een vork even in een gasvlammetje losgemaakt
en op de vork aangeboden. Ook hebben we een synagoge bezocht. Maar ook bij dit alles
spraken we niet over de oorlog. Zeer vele jaren later, lang na mijn afstuderen, kwam ik bij Van
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der Valk in Hillegersberg buiten de heer Wijnberg weer tegen. Ik was met een collega en
Wijnberg vroeg of we hem konden helpen met zijn inmiddels ingeparkeerde auto. "Hé meneer
Wijnberg", zei ik. Hij stelde zich toen voor, wat niet nodig was dus. Toen noemde ik mijn
naam. "Bij het eindexamen heb ik jou (dat stuk - mij al niet meer bekend) laten vertalen.
Personen koppelde hij dus gemakkelijk aan door hen vertaalde teksten. Hoe bestaat het.
08 mei 2013

8.
Redactie
@Cornelis J. Manhave Bedankt voor het delen van deze herinnering, erg leuk om te lezen.
08 mei 2013

9. MW
Marguerite Weijel
mooi om te lezen en heel informatief, dank,Marguerite Weijel rotterdam PS mijn ouders zaten
ook in die trein.
02 augustus 2013

10.
Redactie
@Mw Weijel Bedankt voor het compliment, fijn dat we via deze site verhalen kunnen delen
met mensen die een persoonlijke connectie hebben met deze geschiedenis.
05 augustus 2013

11. JK
Jan Kobus
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Door toeval kwam ik op deze site terecht en was direct geinteresseerd, omdat mijn vader,
M.L.Kobus, van 1938 t/m 1949 rector is geweest van het Prinses Beatrix Lyceum (PBL), eerst
in Flims en vanaf 1939(?) in Glion s/Montreux. De meeste van deze verhalen komen mij heel
bekend voor, hoewel de namen minder. Ik weet nog goed dat er een transport unit
Theresienstad in Les Avants kwam. Ik weet ook dat er verschillende kinderen bij ons op
school werden geplaatst. Er is een reunistenbond van het PBL, waar ik geen direct contact
meer mee heb, maar waar ongetwijfeld nog een paar mensen zitten die van deze verhalen
afweten. Ik kan u mogelijk met hen in contact brengen.
11 december 2013

12.
Redactie
@Jan Kobus Bedankt voor uw reactie. Ik denk dat veel van de mensen die hier gereageerd
hebben geïnteresseerd zijn in de gegevens van de reunistenbond. U kunt ze uiteraard melden
in een reactie maar als u dat liever heeft kunt u de gegevens ook mailen naar
redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl. Geïnteresseerden kunnen ons dan mailen voor
deze informatie.
16 december 2013

13. MS
Monumenten Spreken
@Jan Kobus. De Stichting Monumenten Spreken is bezig met een mini-documentaire over het
Zaanlands Lyceum. Nu zag ik dat op 28 december 1942 een brief is gestuurd door de
burgemeester van Zaandam aan de directie waarin het leerboek van uw vader alleen gebruikt
mag worden als de titelpagina eruit werd gescheurd of de namen werden afgeplakt. Ik vraag
me af of u dat weet.
20 december 2013
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14.
Redactie
@Monumenten Spreken Hopelijk ziet de heer Kobus uw reactie, veel succes met de
documentaire!
06 januari 2014

15. C
Caroline
Wie kende Willy Heuperman van de Jan Evertsenstraat 72 uit Amsterdam - West. Ik ben in
het bezit van een houten kist voorzien van zijn naam. Volgens het papier wat erop is geplakt
werd de kist met de Nederlandse spoorwegen vervoerd naar het Prinses Beatrix Lyceum in
Glion sur Montreux in Zwitserland.
17 januari 2014

16.
Redactie
@Caroline Een bijzonder bezit! Wellicht is dit ook iets voor de (in een eerdere reactie
genoemde) reünistenbond van het Beatrix Lyceum. Ik beschik helaas niet over gegevens
daarover. Wie meer informatie heeft kan dit melden in een reactie of mailen naar
redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl
20 januari 2014

17. anoniem
LS Ik draag nog steeds een bijzondere herinnering aan Dr. S. Wijnberg, een van mijn leraren
Grieks, en naderhand ook Latijn, aan het Caland Lyceum te Rotterdam tussen 1961 en 1967
waar ik gymn. alpha deed. Hij had de wind eronder in de klas, maar altijd op een wat
goedmoedige manier. Hij was zeer kundig en hij straalde ook op vakgebied autoriteit uit. Hij
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was inmiddels, schat ik, zeker boven de 60, zelfs 65. Ik herken wat dhr. Manhave vertelt over
zijn taalgebruik. Met een vriend halen we dat nog wel eens aan: ""Jongelui, zit mij niet tegen
de verwarming aan."" Hij had bittere herinneringen aan de oorlog, die hij soms ineens uitte, zo
maar tijdens een vertaling, bv als er een in zijn ogen (en misschien was dat ook wel zo) weer
een showproces tegen een nazi werd gevoerd in vooral Oostenrijk. Hij zei dan ""kinderspel,
jongelui, allemaal kinderspel"" en ""drie broers en een zuster, jongelui"". We begrepen wat hij
bedoelde, en ieder was stil. Hij bekritiseerde een keer een (vriendelijke) klasgenoot, Frank van
Buuren, die het Latijnse werkwoord ""transportare"" wat gemakkelijk dacht te vertalen met
""transporteren"". Onmiddellijk greep hij in: ""Jongelui, transportare vertaal je mij niet met
transporteren"; transporteren deden ze in de oorlog"". Zo was dat. Ik denk met veel respect en
genegenheid aan dhr. S. Wijnberg terug en heel mooi dat hier zo'n aandenken aan deze
bijzondere man mogelijk is gemaakt! Dick van Efferen, Barendrecht
30 maart 2015

18.
Redactie
@Dick van Efferen Ook u veel dank voor het delen van deze herinneringen, erg leuk om te
lezen!
31 maart 2015

19. anoniem
Graag Zou ik meer te weten willen komen over het PBL, mijn moeder Margot Weijl is daar ook
naar school geweest, de uitwisseling, de reis van Theresienstadt daar naartoe, wie heeft meer
informatie of waar kan ik die vinden? Liesbethmolenberg@gmail.com
11 februari 2016

20. anoniem
Mijn vader ging ieder jaar naar de reünie van het PBL. Ik heb geen idee of er nog steeds
reünies zijn, omdat de deelnemers inmiddels erg oud/overleden zijn. Wel heb ik hier twee
boekwerken gemaakt door de reünisten: Amote (genoemd naar de schoolkrant van het PBL)
uit 1989 ter gelegenheid van het 10e lustrum dat gevierd werd in Glion en Amote uit 2009 ter
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het PBL. Beide publicaties bevatten veel foto's en
verhalen. Organisator van in ieder geval de laatste reünies waar mijn vader aanwezig was,
was Tom Schoorl.
24 februari 2016
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21. anoniem
Caroline: volgens de leerlingenlijst uit Amote, editie 1989 is het mevrouw W.C. de JongHeuperman en zat zij van 1948 tot 1950 op het PBL. Ik heb geen adres.
24 februari 2016

22. anoniem
Caroline: als je 'Willy Cornelia de Jong Heuperman googlet kom je van alles tegen. Ze
woonde in Utah, USA en is daar overleden op 11 november 2002.
24 februari 2016

23.
Redactie
Dank voor deze tips en aanvullingen!
25 februari 2016

24. anoniem
In mijn bezit is een brief van Walter Wijnberg (Theresienstadt zonder datum gericht aan mijn
tante Mary Gobes (Juffrouw van een jongens groep aldaar. Verder heb ik nog veel namen uit
die tijd. Ik wil graag contact. Hans R. Gobes p.s. De Hotelschool in Glion is in het Hotel
Bellevue begonnen, ben zelf afgestudeerd aan deze school in1969
10 april 2016

25.
Redactie
@Hans Gobes Dat is bijzonder! Zoals u wellicht al heeft gelezen is de heer Wijnberg
inmiddels overleden. Ik ontving onlangs wel het emailadres van de organisator van eerdere
reünies, als u een mail stuurt naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl kan ik u die
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gegevens sturen. Als het gaat om een brief die uit Theresienstadt is gestuurd zou u ook
contact op kunnen nemen met bv. het NIOD.
11 april 2016

26. anoniem
Caroline, ik ben the zoon van Willy de Jong en kom toevallig op vakantie in Nederland in Juni.
Zou het mogelijk zijn om de kist te zien terwijl we daar zijn? Johannes (John) de Jong
27 mei 2016

27. anoniem
In januari 2017 zijn de twee jubileumuitgaves van 'Amote' de voormalige schoolkrant, gemaakt
ter gelegenheid van een reünie, overgedragen aan het Nationaal Onderwijsmuseum te
Dordrecht. Dit museum heeft toegezegd de uitgaves te digitaliseren en beschikbaar te maken
op de website www.onderwijserfgoed.nl. In deze uitgaves staat de complete geschiedenis van
het PBL alsmede foto's en herinneringen.
13 januari 2017

28.
Redactie
Mooi nieuws, dank voor het delen!
17 januari 2017

29. anoniem
Ik heb met veel belangstelling het relaas van Walter Wijnberg en de reacties gelezen. Het spijt
me erg dat, naar ik begrijp, Walter niet meer leeft: had graag contact gehad. Zijn reis
Barneveld>Westerbork>Theresienstadt>Adliswil>P.B.L. Glion heb ik gelijktijdig meegemaakt.
Bovendien ben ik classicus. Voor Reünistenbond: Tom Schoorl, 0355311718 Laren,
schoorllaren@dv-mail.nl; 0651296215; Miel Frenkel, miel.frenkel27@gmail.com
21 juli 2018
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30.
Redactie
@Miel Frenkel Wat bijzonder dat u dezelfde reis heeft meegemaakt. Inderdaad, Walter
Wijnberg is helaas overleden.
23 juli 2018

31. anoniem
Ik ben John H G Maaskant, thans 86 jaar heb na de oorlog op PBL gezeten. Kan nog
vermelden dat er nog steeds een Reunie plaats vind in Duinrell Wassenaar georganizeerd
door Tom Schoorll, die thans ernstig ziek is. Wederom heeft Hugo van Zuylen Neyenveld, die
plotseling in Augustus dit jaar overleden is, geregeld dat er volgend jaar op 22 Mei aldaar
wederom een samenzijn zal zijn van PBLers. Vriendelijke groet. J.H.G. Maaskant E-Mail:
fdmaaskant@hotmail.com. Prettige feestdagen 16en een voorspoedig 2019.
26 december 2018

32.
Redactie
@John Maaskant Wat goed dat de reünie ook in 2019 weer plaats zal vinden. Dank voor het
delen en ook voor u een goed 2019 gewenst!
09 januari 2019

33. anoniem
LS, Het is nu 2de kerstdag 2019. Wens jullie allemaal een voorspoedig 2020. Met mij gaat het
goed na dit jaar een TIA en BLAAS operatie gehad te hebben. Het NADEEL van ouder
worden is dat je steeds meer om je heen verliest, ben Zelf nu 87 en heb ALLEEN nog een
JACK RUSSEL(HOND) VEEL LIEFS. John H G Maaskant.
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26 december 2019

34. anoniem
ALLE nog in leven zijnde PBL-ers een voorspoedig 2020. Groetjes, J.H.G.
Maaskant,VALBRUG 23 Medemblik 1671 CT Telefoonnummer:06-37485086
14 januari 2020

35. anoniem
Bericht van 01 december 2019: Johannes (john) de jong: ik zie nu pas je reactie op mijn vraag
in 2014. De hutkoffer heb ik gister verkocht aan EH. Hij gaat de hutkoffer opsturen naar jouw
broer Frank.
17 januari 2020

36. anoniem
Hallo, Ik heb met ontroering jullie getuigenissen gelezen. Gelieve mij te verontschuldigen voor
de volgende tekst, die ik heb vertaald. Ik ben een architectuurstudent in Zwitserland, en ik
woonde in Montreux. Voor het einde van mijn studie doe ik onderzoek naar het voormalige
Prinses Beatrix Lyceum, voormalig Hotel du Parc, in Glion. Ik wilde weten of u weet hoe ik aan
oude foto's van het gebouw en het park kan komen. Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot
de "Amote"-krant, maar de hierboven vermelde site (www.onderwijserfgoed.nl) werkt niet...
Heeft u contacten die mij kunnen adviseren hoe ik aan deze foto's of een kopie van de
"Amote"-krant kan komen? Dank u voor uw aandacht, goedendag en een goede gezondheid.
Ik wens u een goede dag en een goede gezondheid, Florian Millius Vertaald met
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
09 maart 2021

37.
Redactie
@ Florian Millius We beschikken over een e-mailadres (uit 2016) van één van de
organisatoren van de reunistenvereniging. Als je een mail stuurt naar
redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl sturen we dat adres door.

