
Matthieu Robeerst RIP 
 
Een paar maanden geleden was het Toon Dekkers die ons plotseling ontviel, nu is het Matthieu Robeerst die 
naar het hiernamaals is vertrokken. Hij is afgelopen woensdag overleden. Matthieu is 76 jaar geworden.  
We wisten dat dit verdrietige bericht eraan zat te komen, want hij schreef zelf de volgende tekst op 29 
december naar Harrie de Valk, de hoofdredacteur van Ha-3, die een klas onder ons zat. Hij stuurde het mailtje 
naar mij door. Matthieu heeft destijds het hoofdakte-jaar met de klas van Harrie (62-67) meegedraaid.  
 

 
Beste Harrie 
De galwegkanker en de geelzucht hebben me gesloopt. Ik heb nog maar korte tijd. 
Mijn zoon zal je de rouwkaart (tevens mijn kerstkaart uit 2017) toesturen. 
Wil je die ook aan Gijs doorgeven? 
Het was mij een eer om af en toe een kleine bijdrage aan ons prachtige periodiek H3 te kunnen leveren. 
Ik wens al mijn klasgenoten van 1961 – 1966 en 1962 – 1967 een lang, gelukkig, en gezond leven. 

Ik had telefonisch contact met de zoon van Matthieu, die ook Matthieu heet, om hem te condoleren en om wat 

meer over zijn vaders dood te horen. Junior vertelde dat Matthieu altijd heel gezond leefde en tot eind oktober 

twee keer in de week ging sporten. Maar ineens had hij een erg gele kleur gekregen, de dokter constateerde 

geelzucht, van het een kwam het ander en de negende november bleek hij galwegkanker te hebben met 

uitzaaiingen naar de lever. Hij werd nog wel behandeld, maar er was geen houden aan. Zijn vader was ten dode 

opgeschreven. "Voor mij en mijn zusje is het heel hard gegaan", zei Matthieu jr. "We beseffen het nog amper." 

Hun moeder Wil was in 2008 al overleden.  

 

Matthieu is op 23 maart 1946 geboren in Naarden. Hij heeft zijn hele werkzame leven als een zeer 

gemotiveerde onderwijzer de Bernardusschool in zijn latere woonplaats Blaricum gediend. De leerlingen waren 

zonder uitzondering heel gek met hem. 

Wijzelf kennen Matthieu ook als een actieve, pientere klasgenoot. Zijn voornaam, maar ook zijn uiterlijk deden 

Frans aan. Wat hij goed kon, was acteren. Ter gelegenheid van het afscheid van onze leraar Nederlands Piet 

Oomes in 1964 mocht onze klas de Lucifer van Vondel opvoeren. Matthieu verbeeldde Rafaël. Zie de foto van 

het slotkoor uit het vierde bedrijf van het treurspel, waarin Rafaël in dialoog met de rei der engelen genade 

afroept voor de strijdende Lucifer. 

  

Matthieu was op alle reünies present, waarop hij altijd veel interesse toonde in het wel en wee van de 

klasgenoten van weleer. Ook vertelde hij enthousiast over zijn werk op zijn school in Blaricum. Bij de reünie van 

1991 maakte hij deel uit van het voorbereidende comiteetje. 

Op Ha-3 publiceerde hij af en toe wat kunstwerkjes die hij maakte als amateur-kunstschilder en - tekenaar. De 

voorkant van de rouwkaart is een voorbeeld daarvan. 

Mathieu laat naast zoon Matthieu jr nog een dochter na, Ragna met haar man en twee kinderen. 

 
 



  

 

 


