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egendarische leraar
Voor de leerlingen van en
voor de 2e wereldoorlog
was Dhr. Stubenitsky
legendarisch. Voor de

leerlingen die tussen 1955 en 1975 op
onze school gezeten hebben was dat
Dhr. J. Torreman. Hij gaf op z’n eigen
wijze les, nooit te beroerd om iets
meerdere malen uit te leggen en de
vakken waarin hij les gaf waren
belangrijk. Immers een onvoldoende
voor wiskunde betekende gezakt zijn.
Verder hield hij op een ongedwongen
manier orde in z’n klas en waar het
nodig was ook dikwijls in een andere
klas. Op een van onze reünies zei de
helaas vorig jaar overleden Arie
Andeweg op z’n Beijerlands eens tegen
hem: “Meneer ik heb veel van je
geleerd, maar je was knap lastig”. Arie
was altijd in voor een geintje en dat
kon altijd, maar niet tijdens de les.
Met deze meneer Torreman had ik een
gesprek. Helaas laat z’n gezondheid
hem op dit moment nogal in de steek,
maar daar was gelukkig tijdens ons
gesprek niets van te merken. Hij heeft
dus les gegeven aan de ambachtschool
en aan de machinistenschool. Daar zag
het zeker in het begin niet naar uit. Na
de HBS ging hij naar de kweekschool
in Hellevoetsluis om onderwijzer te
worden. Na het behalen van het
diploma in 1937 kreeg hij een aanstel-
ling in Oostvoorne. Dat was echter van
korte duur, want hij moest in militaire
dienst.

In militairedienst
Ingedeeld bij de kustartillerie werd hij
in Vlissingen gestationeerd. Van hier
werd hij overgeplaatst naar Hoek van
Holland. Hij had z’n maten die meegin-
gen verteld dat het daar hartstikke
gezellig was, maar toen ze daar op
1 september aankwamen bleek alles
uitgestorven. Alle Rotterdamse badgas-
ten waren naar huis om koninginnedag
te vieren en daarmee was tevens het
badseizoen gesloten. Na zijn diensttijd
kreeg hij een plaats op de lagere school
in Tinte. Dat was op 1 april.
Zijn salaris kreeg hij voor de ene helft
van Oostvoorne en voor de andere helft
van Rockanje. Z’n verbintenis met die
school duurde niet lang want op 12
april 1939 werd hij opgeroepen voor de
‘voor’-mobilisatie. Na de meidagen van
’40 ging hij terug naar Tinte en in 1943
naar de school van meester Ooms aan
de Burg. Letteweg in Oostvoorne.
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Deze meester Ooms was dezelfde die
eind jaren ‘50 en begin ‘60 Engels op
onze school gaf. Terug naar Torreman.
Het was een rommelige tijd en hij was
er geplaatst boven de sterkte. Ondanks
dat hij toen boven de sterkte was
betaalde hij wel pensioenpremie en
daar heeft hij nu al jaren plezier van.

1944 Flakkee onder water
Per 1 januari ’44 ging hij naar Nieuwe
Tonge. Na 14 dagen werd echter een
deel van Flakkee geïnundeerd  en ook
Nieuwe Tonge kwam  onder water te
staan. Met heel zijn hebben en houwen
ging hij naar de boot in Middelharnis.
Toen ze daar stonden te wachten werd
er door de Duitsers op een Amerikaans
vliegend fort geschoten. Onder de
wachtenden brak paniek uit. Niemand
liep gelukkig letsel op. Hij kwam weer
in zijn geboorteplaats Oostvoorne
terecht en kreeg een plaats op de
Overbosschool. In augustus 1945 ging
hij weer terug naar Nieuwe Tonge. Hij
was ondertussen getrouwd en vader van
dochter Lena geworden. Tot 1951 bleef
hij in Nieuwe Tonge, waar zoon Arie
geboren werd. Deze zou later ook op
onze school komen en is na het behalen
van het diploma bij Smit gaan varen. In
z’n Flakkeese tijd behaalde Torreman
zijn akte Engels en was begonnen voor
zijn akte wiskunde. Spijkenisse was de
volgende plaats waar hij kwam te
staan. Gewoon als onderwijzer en niet
als hoofd van de school. Hij ambieerde
die functie niet vanwege de bijbaantjes
die daar altijd aan vastzaten. In 1952
behaalde hij bij de tweede poging zijn
akte wiskunde. Hij kon dus hogerop.
Echter het was verstandig om twee jaar
in een plaats te blijven, want anders
moest je je verhuiskosten terugbetalen
en het was ook wel een vorm van
fatsoen. Ondanks het feit dat zijn
vrouw het in Spijkenisse slecht naar

haar zin had, diende het gezin Torreman
de tijd in Spijkenisse uit. Hij solliciteer-
de in 1953 naar de ambachtsschool in
Den Briel en er moet een hoera opge-
gaan zijn in huize Torreman toen hij
werd aangenomen. Nadat de toenmalige
directeur dhr. Moens bij hen thuis was
wezen praten, leek het al beklonken.
Later, staande voor het voltallige
bestuur, voor sollicitanten was er geen
stoel, werd hij benoemd. In die tijd
werden ook de heren Hogestrijd en Ter
Hennepe aangenomen. Zij kwamen in de
plaats van o.a. de heren Hokke en
Reitsma die naar Haarlem waren
vertrokken. Dhr. Torreman ging les
geven in Nederlands, Wiskunde en later
ook in Engels. Hij deed al snel dienst
als onderdirecteur, waarvoor hij pas veel
later werd benoemd. Het is in deze tijd
waaruit vele oud-leerlingen hem kennen.

Sport was belangrijk
‘s Maandagsmorgens werd eerst de
regio-weekendsport besproken en
daarna was het werken geblazen. Hij
eiste veel van je, maar als je problemen
had kon je altijd bij hem terecht. Je
werd ook niet als kind behandeld maar
als man, die voor z’n eigen verantwoor-
delijkheid borg moest staan. Zijn groet
was ook altijd: “Môge mannen”. Van
schoolfeesten moest hij niets hebben.
Scholen waren om te leren en feesten
deed je maar in gelegenheden die
daarvoor bestemd zijn. Ook een
reglement voor leerlingen werd door
hem fel bestreden. Hij vond dat niet
nodig omdat je op school al intermense-
lijke omgang vraagt en dat hoeft niet op
een stuk papier gezet te worden. Verder
was hij niet erg in voor veranderingen
en hij heeft er bij de leerlingen veel
meegemaakt. Wat te denken van lang
haar, de ballpoint en de opkomst van de
brommer. Hij was het met die verande-
ringen niet altijd eens. Meer uit
bescherming van de leerling, maar ook
wel omdat hij alles maar liever bij het
oude liet. Dhr Torreman is Kerst 1979
met de VUT gegaan en werd in 1981
gepensioneerd. Van dat pensioen geniet
hij nog steeds met volle teugen.
Binnenkort gaat hij naar een kleinere
woning, vanwege z’n gezondheid, want
anders had hij nog lang niet uit zijn
mooie woning in de Goudhoekweg
weggegaan. Meneer Torreman, bedankt
voor dit gesprek en u, mevrouw
Torreman bedankt voor de gezelligheid
en de lekkere koffie. Ik wens u beiden
nog vele gelukkige jaren!
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