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VOORWOORD
Vrijwel dagelijks begeef ik mij nu alweer een tweetal jaren van AImerc naat Hoofddotp, maar recent is er een
opmerkelijke wijziging in miin toute gekomen. Wat is het geval? Voor al diegenen die niet meer in de buurt
van Amsterdam Zuid wonen - en uit ons ledenbestand weten we dat dat et velen zijn - is het wellicht níeuws
dat Amsterdam sinds oktober van dit jaar een yglledlgg rondweg kent, en dat betekent dat et een goede
oost-west verbinding ondet Amsterdam is bijgekomen. Dus maak ik bijna dagelÍjks van die weg gebruik.
Al mrjmerend in een van de sporadísche files (waarcchijnlíjk iets in de RAI) bedacht ik míj ter hoogte van het
SNL, dat ík mij waarschijnlijk met mijn wagen bovenop de plaats bevond waar ik tídens mín SNL-jarcn
menig uur heb doorgebracht: Op "De Díjk Achtet De School". Vrijwel zeker was ik mij er toen niet var;
, bewust dat het SNLjaren later een ríitje zou gaan vormen met: Het World Trade Center, De Rai, het nieuwe
gebouw van Nissan, en ga zo maar door, Voorwaar een voorname plaats,
ln de woeste wildernis vol onstuimíg onkruid deden wij niets dan rollebollen. Natuurlíjk het was verboden,
maar die vruchten smaken nu eenmaal veel zoeter. Een toeter ! Het riidt weer....
Fijne feestdagen en tot ziens in 1991.
Gerdwin Lammers
Voorzítter Mvrakel
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Van de velen die ooit het Sint Nicolaas LYceunl
bevolkten zíin de namen bekend, En vaak
beschikken wíi ook over een adtes' Maat naamate
het langet geleden is dat oud-leerlingen de school
verlieten, wotdt de kans dat het adles nog klopt
kleiner.
Als vercníging willen wii een zo volledig mogeliik
en recent mogeliik adressenbestand opbouwen
waarin alle oud-leerlingen met hun huidige adres
vemeld staan. Redenen daatvoor:
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Bij een toekomstíge re1níe van het SNL veel,
zo niet alle, oud'leerlingen kunnen
uitnodigen.
Als vraagbaak kunnen fungeren voot leden
die op zoek zijn naar vrienden
en/of klasgenoten van woeger'
Eelangstellenden de kans geven zich bii ons
aan te sluiten.
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Daarom sturen wii de komende tiid, als biilage bii
de SNL bindeL een liist met namen van oudlee ingen. Als je daarin íemand aantrcft van wie ie
het huídige adres kent, laat ons dat dan weten.
Stuu het op of bel het door naar:
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Pieter Grcot of Jan OverwateL
p/a Sint Nicolaas Lyceum
Prinseslrenestrcat2l
1077 WT AMSTERDAM tel. 0204451 5l

DEAR MR.NOYONS

Door Loekvan Nus

Voor míj lígt het toneelplakboek van Íon Noyons, die van
1954 tot í967 Engels doceerde aan het SNL; Noyons
Engels werd hij genoemd om verwarring met zijn neef,
Noyons Tekenen, te voorkomen. Beiden waren matkante
perconen, types. Wie tussen '54 en '67 SNL'et was weet,
dat Noyons Engels niet alleen in zijn lokaal 13 A 25 red.l
veel aan (sold toneelspel deed, maar ook daarbuiten met
een hechte groep leerlingen ontzettend veel tijd besteedde
aan schooltoneel, dat - zo lees ik op de titelpagina van ziin
plakboek - een samenspel is van jong talent en
enthousíasme en teamspirit.
Zijn toneeljaren beslaan de periode | 956 - | 967, d.w.z.
zowat de gehele tijd dat hij verbonden was aan het SNL. ln
het plakboek vind ik de programma's van de door hem
geregisseerde toneelstukken; erin bevinden zich hrieven die
verband houden met de voorbereidíng van vooístellingen;
zijn reakties van het publiek en recensíes in de pers
op9enomen.
Dat
Noyons
de
toneelvoorctellingen nauwkeurig
vootbereidde, moge bliiken uit enkele citaten uit zijn
plakboek onder het kopje: 'Professionele ínstellingen en
bedrijven reiken de amateurs de hand':

4VRO (7-2-'62)
AVRO118-12-',62)
lmpeial War Museum
(London(2-4-'63)
W.D. & H.O. Wi s
( | 9-2-'63)
The British Council
(4-10-'63)
The RoyalShakespeare
(22-t 1-'63)

....Noyons Engelswerd hij genoemd....

"... u kunt zelfs kíezen uit een koets ijdend op grind, op steen oí op hade
grond; op gummL of op ijzeren banden en met één of twee paarden
bespannen..." (De Revisor).
"... wilt u ons even een bandje zenden met een opgave van de verlangde
tíjdsduur, de snelheid en de soorten oorlogsgeluiden die u wenst?..."
l-tournev's End!.
"Dear Mr, Noyons, .., pleased to rcceive your letter and to learn of your
presentatíon of Journey's 8nd... ".
"... enclosing six Dummy packets of 'Woodbine' cígarcttes as near as
possible to those that were used duting the 1914-18 wat,,," (Journey's
End)
"... most impressed with what you intend to do,,." (This star of England)
"... and to hear about the plans you are makíng to celebrate the 40oth
anniversary of Shakespeare'sbirth,.. "

Hoe werd er gereageerd op deze school-voorstellingen?Leest u mee in het plakboek wat iuryrapporten ('Ons
Lekespel', 'Nationaal Landjuweel'), de pers en wat anderen er zoal van vonden:
"... de ee6te prijs naar een combinatie van het Nicolaas Lyceum en de Pius MMS"... (Noyons leende ziin
act ces van Fons Vitae en van de PÍus)
"Het Sint Nicolaas Lyceum verdíende 2OO gulden voot de perfecte uitvoering van het stuk (Journey's End)
onder regie van de heer Noyons en won de eerste iis'
'Werkelijk, u hebt me gewoon een fíine avond bezorgd!"
"t shoutd iust lÍke to say how much we enioyed the perfomance last SatudaY"
"Altes bíeen, een zeer ste*e opvoering, die de roem van het Sint Nicolaas Lyceum handhaafde"
"... met deze luÍsterrijke herdenking van Wílliam Shakespeare is het Sint Nicolaas Lyceum ver uitgestegen
boven het gebtuíkeliike peil van school- en amateuÍvoorstellingen "
"... zelden zag ik een met zóveel zorg samengesteld prcgramm4 nimmet een schoolavond, waar zÓveel
aspecten van het wetk van deze grote Engelse schtiivet werden belicht"
"... bíj het publiek ontíoeing, spanning en ontspanning op te roepen, moet zelfs de meest kritische
toeschouwer het hoofd buigen"
Nou, dat liegt et niet om. Warcn er nooit negatíeve reaktiesop de voor- stellingen? ln het plakboek kun ie zo
nu en dan lezen, dat een recensent enkele aspecten van een voorstelling niet stetk vond, soms werd een hele
voorstelling zwak bevonden, Overwegend, evenwel, zíin positieve reakties.

IN REAKTIEOP....

ZOEKPLAATJE

Naar aanleiding van onze vorige Tobbe reageerde
(jawelJ Jan Baneke, de auteut van de
Eakfietsenrace,
"Het was wel komisch om geconftonteerd te
worden met fragmenten van je eigen verslag over
aktiviteiten van ruim 32 jaar geleden.(lV gym was
voor mij 1957/58; deze bakfietsenrallye zal
voorjaar-"grote schoonmaak"- 1958 verreden zijn.)
De missíeclub b.l.v. patet van Buuren ) was een
nogal vluchtig fenomeen; de voornaamste aktiviteit
was eígenlijk de bakfietsentallye, die daaruit
bestond, dat een stuk of tien ploegen van twee of
drie man en een bakfiets een aantal opgegeven
adressen langsgíngen, waar, meestal in een kelder,
het resultaat van een jaar krcntenlezen lag
opgeslagen. Blijkens mijn relaas had een van díe
adressen kennelijk van een overstromíng te Uden
gehad.
Mijn compagnon was klasgenoot Jan Duysens. Het
papier ging naar Kaptein in de Borgerstraat. Om het
Íesultaat (í1. 31,05 red.) goed te kunnen
veryelíjken: benzíne kostte f. 0,49 de liter.
Verder kwam de club een of tweemaal per jaar
bijeen
op een zondagochtend in St. Louis op de
_
Keizersgracht voor een mis en een ontbijt, waarbij
een missiepater (S.C.J. uiteraardl verslag deed van
zijn wederwaardigheden in vreemde, onbekende
streken. Zo kwam je nog eens wat te weten,
bíjvoorbeeld hoe je een kudde olifanten moet
vetjagen.
En dan nog over de vijftigerjaren paterc. Behalve
met de geihtervíewde Duijndam had ík nog te
maken met de eerwaarde heren lín willekeurige
volgorde) Van Vleuten ('Baffie"), Lockefeer, Ruth
("moet ik weer even weldoende rondgaan?"), Van
der Wansem ("Oewillem"), Welage ("ktitik der
reinen vernoenneft"), en indirekt met Van
Ma ewijk, Van Eeuden, Lauwers, Geers (voor de
financiën en de postzegelsl en Paalvast.
Wat mlzelve betreft geen spectaculairc verhalen:
Geen drs. Economíe gewotden, wel korporaalschtijver bij een marechausseebatalon, met Prcvoretlen en veel parate weekends, en nog steeds
gebleven bí de eerste wetkgever. De NMB in de
kredieten-gelederen.
Jan Baneke

Geachte Redaktie.
De foto met Pater LauweÍs vertoont staande van
Iinks naar rcchts: Peter de Wít, Jan van den Broek,
Peter Wanders, Peter Alberts, Wim van Gogh, peter
Postma en Han Stricker (coac .
Geknield v.l.n.r. Hans Hesselmans, Ton Veerkamp,
Fons Kuiper, Hans Schut, Albett Tuyp en Ben
Hachmang.
De foto is gepublíceerd in De Tíjd van í4 mei 1962
vanwege de overwinning meÍ 2-O op de Van
Houweningen school in de fínale van het
schoolvoetbal-toernooi. Geen glo euze overígens,
want V.H. speelde met I O man en was zo nu en
dan nog gevaarlíjk ook. Niettemin: SNL werd
kampioen! Sukses met de SNL-Binder
Jan van den Eroeu Wormer (en Wethouder aldaar!)
Ook Pater Lauwers bedankt voor de reaktíe. Híi
kwam tot 7 goed.
Wím van Tulder (l 953), zelf níet op de foto,
schreef ons een leuke reaktíe, en was aangenaam
verrast weer van het SNL te horen. Hij woont in
Naarden, en schijnt binnenkort aan Pater Duindam
te gaan uitleggen dat er meer mooie parels op de
wercld zijn dan Muiderberg en Hattem. Aan een
ander oud-lee ing, Hans Lindeman, heeft híj het
4O-jarig jubileum boek uitgeleend, als voorbeeld
voor de Godelinde in Eussum. Voorts wijst hI ons
op de Da Costastnat in plaats van de "Kade" in
het interview met Pater Duindam.
ln ieder geval is hij lid geworden van Myrakel, en
groet híj zijn oude klasgenoten van de eerste jaren,
Waarvan akte.

PERSONALIA
Leo Kroon (Gvm B, l97d is gepromoveerd op 6'
12-1990 aan de Erasmus Univetsiteit op een
proefschríft getiteld: "Job scheduling and capacitY
planning in aircraft maíntenance"
" Husni Hasnan (Gvm 198O) is op 26 oktober il'
afgestuudeerd als ingeníeur civiele techniek' Het
adÍes van Husni ís bii de redaktie bekend' Van
harte gefeliciteerd.
* De Ajaxcied Dennis Bergkamp debuteede op 26
septembeÍ jt. in het Nederlands Elftal tiidens de
vÍiendschappelíjkeínte and tegen ltalië.

Naschtift redaktíe
De reaktie van Jan hebben we iets verkort
weergegeven. Wíi ste en het bijzonder op prijs dat
er zo spontaan gereageerd wotdt op onze
publikaties. Overigens schtijft Jan nog dat hij wel
degelijk nog met grote regelmaat door de pijp
fietst. Niet met een bakfiets, maar wel met "luxe
broekveren". U bent gewaarschuwd !

'

Bíj de wereldkampioenschappen roeien ín
TasmanÍehebben Bart Peteís (Ath B, | 98 en ziin
ploeggenoten een zílveren medaílle behaald'
' Op 7-12-1990 trouwde Annette van de Valt (Ath
8,841 met Eart Davidse
* Ger Jan Bruins (Ath A,877Ol heeft op 24
november de plechtige professie in de orde der
Eroeders van Sint Augustinus afgelegd'
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* Op 9 oktober
il. ís het huweliik gesloten tussen
Ronald Kremers en Marga Breíi GVm A, í982).

DO YOU REMEMBER
Het gebeuren speelde zich af Ín de vierde klas
gymnasíum, iaargang 6O/61, dus Ín de tíjd dat het
biologieboek slechts afbeeldingen ven onzijdige
personen liet zien.
Het was zatedagochtend en het was een prcchtige
Ientedag aan het worden, Na de ochtendpauze
zouden wij een uu Grieks krijgen. In de pauze had
ons grcepje elkaar al verteld daar nÍet veel zin in te
hebben, want meestal werd dat ene uur Grieks
gebruikt voor in onze ogen saaie uiteenzettingen
van de Griekse grammaticategels. Konden wij de
heer Kramer maar eens overhalen een verhaal over
de Gtiekse mythologie of geschiedenis te vettellen!
Dan vloog zo'n uur voorbij!! Vanzelfsprekend
hebben wij dat geryobeerd, maat de heer Kramer
bleek niet te vermurwen. Gtammatica dus en al
gauw sloeg de verveling toe.
Een gedachte kwam in míj op, die echter niets met
welke grammaticarcgel dan ook van doen had. lk
zette deze direct in daden om: "Jaap, riep ik
zachties, "wat is er?" antwoordde hij. "Teken eens
een amazone", vroeg ík hem, eraan toevoegend dat
hij dat toch niet kon. Nu, dat hoefde ik geen twee
keer tegen Jaap te zeggen. Van Volendamse
efkomst zíjnde en begiftígd met een tekentalent
begon hii vol ijvet en veheugd ovet de uitdaging te
tekenen. Deze ijver viel de buurman van Jaap op.
Hij keek en langzaam drong tot hem door wat Jaap
aan het doen was. Hij bleef stokstijf van verbazing
zitten kiiken. De idioot! Want dat trok nstuu Íjk de
aano'achtvan cie heeí Kramer. in no time was nij bij
Jaap, die zijn komst veel te laat in de gaten had om
de schade nog te kunnen beperken. Op mÍjn
waarschuwende gesis had Jaap niet gereageerd,
dus de klos!
De heer Kramer keek en zag een vrouwspersoon.
heel bloot, in een zeer krijgshattige houding staan.
Rood wordend pakte hij de tekening op en vroeg
wat dít te betekenen had. Jaap was inmiddels ook
rood geworden, maar had gelukkig niet z|n tong
verloren. De buurman van JaaD zat er bleek en
bedremmeld bij, omdat híi besefte dat doot zijn
stommiteít ons Dlezíer bedorven was.
Jaap antwoodde
dat hii gewed had een
vrouwelijke k jger af te kunnen beelden, Dit
beaamde ik terstond, mij nÍet eens ervan bewust in
de toorn van de heer Kíamer te moeten delen, Heel
slim echter bepaalde de heer Krcmer, om de orde in
de les niet verder te verstoren, dat Jaap en ik na de
les langs moesten komen. De tekening ging mee
naat voren.
Na afloop van de lessen gingen Jaap en ik ietwat
schooNoetend naat het lokaal van de heer Kramer.
Helemaal gerust waren wíi niet, want vrouwelijk
naakt ín die tid op een jongensschool was een
groot taboe. Kramer had de tekening in zijn hand
toen wij binnenkwamen. Wii moesten nog eens
uitleggen wat het allemaal te betekenen had.
Wij hadden vooraf al besloten de waarheid te
vertellen, want van smoezen hield de heer Kramer
niet. lk legde dus min of meer omstandig uit dat ik
Jaap had uitgedaagd een amazone te tekenen.

Juíst omdat een paar lessen geleden de heer
Kramer zo boeíend over de lotgevallen van de
amazones had verteld. Wii hadden toen aan ziin
lippen gehangen, want vrouweliike vechtiassen
warcn voor ons toch wel íets nieuws. De tekening
in zijn handen wegend, moest de heet Kramer tot
de overtuiging ziin gekomen dat de afbeeldíng
aardíg gelukt was. Hii begon ons uít te leggen dat
hij grcag af en toe de lessen met een verhaal
opfleurde, maar dat het niet de bedoeling was deze
verhalen in strípvorm te publiceren, Daarvoor
bestond de tekenles...
De heer Krcmer moest eens geweten hebben dat
bíj tekenen alle vormen toegestaan waren, als het
maar abstract was. Nederíg bogen wii ons hoofd'
Onze straf was míld, Een vertaling ovet de
heldendaden van... een vrouw! De godin Athene.
Deze vertaling moesten wii voo ezen in de
volgende les. De tekening.,.? NooÍt meet gezíen!
Steohan Valk (l 963)
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Vervolg van pag. 2 "Dear ML Noyons".
Als je de programmaboekjes leest, dan valt het op,
dat nogal veet leerlingen meer dan eens op het
schooltoneel stonden en je komt vaak dezelfde
namen tegen van hen die de techníek van de
voorstellingen verzorgden. Onder de lezers zullen
ongetwiifeld oud-leerlíngen en oud-spelers zijn die
zich één of enkele van de hiercnder genoemde
voorstellingen nog levendig herinneren, Dit zijn de
toneelstukken die Noyons Engels tussen l956 en
| 967 regisseerde:
juni'56:
mei '57:

apr.'58:
dec.'60:
feb.'61:
mrt. '62:
feb.'63:
feb.'64:
mrt.
feb.
feb.
nov.

'65:
'66:
'67:
'67:

The Mysterious Mt, Simister (dit
vefiaal werd in 3 HBS gelezen en
daarna in het Engels opgevoerdl
De Gelukkigste Dagen Van Je
Leven

De Knecht Van TweeMeesters
De Buryer-Edelman
Driekoningenavond
Optredensi,v.m. l2 % jaar SNL
De RevisoÍ
Jounev's End
This Star Of England lShakespeare
| 564-í 964)
Romulus de Grote
Getd Als Water
Dona Diana
Hallo, ís daar íemand?

Wíe dit laatste met ïa'kan beantwoorden, zal het
duidelijk ziin geworden, dat 'dear Mr, Noyons' vee!
lee íngen heel aktief heeft betrckken bii het
toneelspelen, een z,g. buitenschoolse activiteit, en
hun daarmee een mooie herinnering heeft bezorgd
aan hun middelbare schooltiid.
Loek van Nus (l955J

