$

$
s'
3
È

o
È

o
I

s)
q)
I

$
q)

g
\

Inhoudsopgave

Jubileum-binder
nr 2OO3l2

Voorwoord
Geenjubileumboek
maareenspecialeuitgavevandê SNeLbinder
voor al onzeledenen bezoekers
vande Fleiinie
vanvandaag,
4
oktober2003,Ditnummer,
dikker
danooiten metêendubbeleoplage, barstvande herinneringen
aan
55 jaar Nicolaasen aande niet
minderspraakmakende
PIUS.Vele
oud-leerlingen
hebbenhun,vaak
zéérherkenbare,
herinneringen
opgeschreven,
Veelposilieve
herinneringen,
maarook zakenmeteen
kÍitischenoot,dievaaknietminder
herkenbaar
zijn.Daarnaast
komen

tweeoud-docenten
aanbod,die
reclortwee maandenvoor de start
de leeftijdder zeersterkenbereild
van het SNLin 19481"lk hoop u
hebben.
spoedíggunstigeberichtente
Devoorpagina
vandeze
mogentoeendal omtrentde huisSNeLbinder
illustreert
de verande- vesting".
ringenvanlokatieen de uiteindelijke HetSNLgaatvoodopig
verderin
niêuwbouw
eindjaren'50. Ditis de
haaÍhuidigegebouw.Namensvele
situatiewaarhethuidigeSNLin de
oud-leêrlingen
Íeliciteren
wij het
komende
vijÍjaarweeropniêuw
SNLvanhartemel haar55 jarig
meein aanraking
komt:de voorbe- bestaanl
rejdingvoornieuwbouwdiêtoch
rond2010welgerealiseerd
moel
GeertRolÍ,
zijn.Dathetjaadalnietmetmeer
RenéLeijen,
nauwkeurigheid
te zeggenis,valtin
Leonde Rooij,
hetnielbÍ de briefvande eerste
KoosvanLangen

SNeLbinder2-2003

En zo begonhet...
Degeschiedenis
vanhetSNL
weeraankloppend,
op de wijzevan steld.Op 8 september1948werd
begintop 27 juli 1948,als paterL.
de weduweuit hetevangelie".
de schoolofiicjeelen plechtiggeovanMarÍewijk
pend,meteenheiligemisin de
eenbriefstuurt"aan
de Oudersof Voogdendêr leerlin- Het complêteverhaalmoet maar
(waarandeÍs?).
SintNicolaaskerk
genvanhetSint-Nicolaaslyceum". bewaardblijvenvooreenjubileum- Fr waseenopeningsvergadering
in
Daarinverhaalthij over de "zwerfboek,schrijfthij verder.Dat van het hêtArnerican
Hotelaanhet
tochten"die hijgedurende
zêven
vijfentwintigjarjg
bestaanlijkthem
Leidseplêin
en eendag later,donmaandendoor Amsterdamheeft
welwat.Zijnverhaalwoídt uÍteinderdagI september
1948,was de
gemaald,"ende ondervindingen dêlijkgepubliceerd
in hetjubileum- eerstelesdag.Achtenzeventig
leerdaarbijopgedaanbij het zoeken
boekvan 1998,blijhet vijftigjarig
lingenin drieparallelklassen,
drie
naarschoollokalen,
of ruimtediê
bestaandus,maareenkniesoor
lokalenwaaruaneentjeals kapel
gemaaldzou
daartoedienstbaar
die daarop let.Wiedat verhaal
was ingericht,
en achtleraren,
kunnenworden".VanManewijk
nogmaals
wil lezen,pakkedit boek, waarvanvieípatersen vier"lekengetiteld'50 JaarErkendTalent',
beschrijft
kleurÍijkhoehrjdaarbÍte
lerarên",
in de oudejongensschool
werkging:"indenbeginneaazewaarinde bewustebriefvan Van
vande Sinilvlagdalenaparochie,
lenden zoekend,afgaandop een
Marrewijk
integraal
is opgenomen, net hersteldomdater eenvliegtuig
gerucht,lateriêtsbrutalerbinnenOokin hetprachtige'48-88'boek
op neêrgestort
was,aande
dringenden inspecterend,
ingelicht is veeloverde schoolgeschiedenis Westzaanstraat
61. HetSNL
doorpersonen
die op de hoogte
opgelekend.
bestónd!
waren;tenslottedoordringendtot
De restvan het verhaalmogedaarde hoogsteinstanties,
telkens
om alsbekendwoÍdenvêrondêr-

En zo eindigt het?
Tochontkomenwe ook in deze
reunie-uitgave
niethelemaal
aan
dê schoolgeschiedenis,
zekernu
steedsduideli.iker
wordt dat het
SNLbinnenkort
weervanlokatie
moêtveranderen.Aan het rijtje
Wes anstraat,Van
Beuningenstraat,
DaCostastraat,
't Zand,Prinseslreneslraat
wordt
de komendejareneenanderadres
toegevoegd.
Wantwat gebeurter
allemaal
aande Zuidas?ls in die
plannennogruimtevoorhet
Nicolaas?
Eentijdjeterugwas
sprakevanvestiging
vaneen
museum,oÍ althanseendependancevanhetStedelijk
Museum.
Dieplannenzijnvande baan,
maarandereplannenkwamenén
komenervoorin de plaats.Het
oudekloosteris al 'ingepikt'door
he1Sandberginstituut,
de vervolgopleiding
vande Fietveld
Academie,
De oudekerkis een
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ultrahippodiumvoorfrlm-en
geèxploiteerd
videokunst,
doorde
StichtingCinemaZuid.
Theaterproducent
Joop van den
Endegaatz'n derdemusicaltheater bouwen,vlakbijstationBai;de
nieuwbouw
aande Mahlerlaan
groeitelkedag,hetWTCbreidt
alsmaaruit. Er komteengigantiscnevid@wa bitthet Zuidplein,en
op het parkeerterÍein
aan de
Beethovenstraat
is een lunchrestaurantverschenenvoor de
zakenmannetjes
uitde omgeving.

í.w,}atl,o
En de school,ónzeschool?"Op
plekkenaande Zuidas
meerdere
komenculturele
voorleningên,
maaíéénlocatiewordtaangeduid
alsde 'Museumkavel'.
Het
museumgebjed
ligtaande rand
van het Beatrixparkaan de oostzijde vande Bêêthovenstraat.
De

kavelbestaatuit ongeveer70.000
vierkantemeter,waarvanzo'n
6.000vierkante
meterbeslemdis
vooreenmuseum/of
musea.'
Officiêel
staatheter niet,maar
dezekavelis welde SNL-kavel.
Volgenshetlaatstenieuwsop de
(www.zuidas.nl)
Zuidas-website
ondezoei<tde gemeente
Amsterdam
samenmetenkele
vastgoedbedrÍven
of dit een
goedeplekis vooreendesignmuseumoÍ eendesignlab.
"Een
vooMaardevoorde bouwvaneen
museumis datzoveelmogelijkvan
de bestaande
bebouwing
vanuit
het Beatrixparkwordt veÍplaatst."
Het projectmoet in 2007 starten,
dus binnenkort
zaler meerduidelijkheid(moeten?)
komenoverde
toekomstvande school.Zekêr|jlï
dusweldat de volgendeNicolaasreunienietmeeraande Prinses
kenestÍaatwordt gevierd.. .

3

Westzaanstrcat
61,
waarhet aoítbegan

Het gebouwtoen en nu
EenreÈnie,
dus eênjubileum-editie
vande SNeLbinder?
Bijvorige
jubileawas dat nogwel eenshet
geval.De redactieheeftechter
gemeendhetdit keerietsanders
te doen.De 'ofnciële'
schoolgeschiedenis
is immersal velemalen
op schriftgesteld,er zijnvoldoende jubileumboeken
bêschikbaar
en
nogzo veelánderezakendieaandachtveÍdienen.
Daaromeeniets
anderejubileum-binder
danu wellichtgewendbent.Geenhistorisch
ovezicht,geentraditionele
geschiedschrijving.
Maartoch is de
Bindernietcompleetzondereen
'toenen nu' rubriêk,zoalsaande
voorpagina
vandezeBindêral te
zen ts.

Noodbarckken aan 't Zand, 1959

Eenkortoveeichtvande verschillendeschoollocaties,

Eenaardijkskundelokaal,1961

Het SNL n4
multimediaal ingericht
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De leraren,toen en nu
Ook het lerarencorps veranderde.
Het groêideuiteraard,net als het
aantalleerlingen.Maar er zijn meer
verschillen,zoals blijld uit deze íoto's.
Het eeíste\ercra1
coífÊ,
schdiaaÍ 1948-49.
Staandvlnr:Eders(w0,vanBuuen (ot),
Hetkaft (n, Duíndan(ak),Beldeik hl,
Ruth(gs);Zttendvtnr:Bliboom(o) met
echtg@ote,VanManewík(t@tq),
l\lotons (A phrs@htgenote

N het onderyijzendpersond,
schoolkaÍ 1997-98

De leerlingen,toen en nu
In 1948b€gonhetNicolaas
metdrie
eeÍsie-klassen.
toenai 14. 1B en 1C
genêIen.
jaarlaterlet zo'n SNL-klas
VUfenvijftig
er natuurlijkgêheelandersuit. Dit is
eeneindêxamenklas
van2003.
Kas 14, 1948

Endexamenldas
VWO2003
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En verder...
beslaat het levenuit formulieren,
zo is alom & iedereenbekend. ln
ons levenvullenwe dagelijksvele
formulierenin, die dan weer wor
den opgeslagenin computersen
zo ontstaateen wereldvol dalabestanden.De somberenonder ons
roependan ietsover'big brother',
anderenvolgengedwee de aanwijzÍngenop het formulieren weer
anderênherlnnerenzich dat ze ooit
jong, bevlogenen misschienzelÍs
anarchistischwaren en vuilendie
formulierensoms helemaalniet in.
Eén formulierdat vele duizênden
oud-leedingenvan SNL wél nauwgezet invulden- oke, soms werd
een handtekeningvan papa of
mama wel eens vervalst was het

I

rli ;li.l;yii::

..:e

liii::ii:

-,; I .t ! ai,.:r,l!:a,::r: I

absentiebrieÍedat je bij pater
Lauwersmoest inleveren.Ook zo
benieuwdhoeveelleerlinoenvoor

hun excusesook de achterkanl
nodiq hadden?

De oprichter
Eders in deze Binder staan interviews met twee SNL ers van het
eerste uur: pater Van der Vleuten,
oud leraar geschiedenis, en de
heer Veldman, voarmalig letaar
wiskunde. Natuurlijk hebben we
geprabeerd oak de oprichter van
het SNL, pater Van Marrewijk, aan
het woord te laten. Hij is inmiddels
98, maar een gelegenheid hem te
interviewen deed zich helaas niet
voot Daarom daen we het, bij
wijze van eerbetaan, maar met
enkele herinneringen.Bij het 25jaar bestaan, in 1973, verscheen in
de Tobbe een stukje van wiskun
deleraar Hders, waarin hij herinne
ringen ophaalt aan pater Van
Marrewijk.
HEBINNERINGEN
"Vijfen twintigjaar geledenrichtte
pater van l\,4arrewík
het Sint
Nicolaaslyceum
op. OÍschoonhij in
uiterlijkoptredenweinig met de
goede, zachtaardigeSint gemeen
had deeldehij met deze zijn liefde
voor kinderenen zijn grote hart.
Opmerkelijkwas bij hem zjjn sobere leefwijzeen onveMoestbare
werkkracht.Hij werl<teniet alleen
de hele dag in onze eerstênederzettingin de Westzaanstraat,hij
slieper 's nachts dikwijls.

Als een pionierrooideen wiedde
hlj, zaaidevoorzichligen haalde
dankbaarde eerstebescheiden
oogst binnen.Vanzijn docenten
verwachttehij een zelfdeinzet.

spanningin de ketel1e hoog en
vloog de dekselêr af. De vlam
sloeg in de pan en hel was feest
voor de jeugd.
De sneeuwballenspatten uiteen
tegen de klassewanden,een ei
Op mooie wintermiddagenwerd er
werd midden onder de les tegen
sporadischwel eens ijsvrUgegehet bord kapot gegooid en drilde
ven. Er was toen nog geen Jaap
langzaamnaar beneden,dê kopEdenbaandus het vertierwerd op
spijkêrtjesvlogenals nijdigewesslotenen kanalengevonden.
pen door de klas.
Het bêgin van de Haademmervaart Eén klas zorgdelijdens de tekenwas een geliefkoosdvezamelpunt.
les voor Íeestelijkeilluminatiemêt
Hij telde daar stiekum,soms hardkaarsjes,en weigerdeze, ondanks
op, de koppen van de aanwezistratfedrejgementente doven, een
gen, zowd leedingenals lerarenen
anderetrok op dikke dinsdagin
uitte zijn misnoegenals het aantal
carnavalsuitrusting
dê school door
beiderzijdshem niet aanstond.
en lokte alleanderewerkwilllgen
Hoekigmet langehalen,schaalste
naar buiten.
hij vooropj overschattenatuurlijk
Waar is de goeie ouwe tijd geblenog wel eens zUnkrachten.lk heÊ
ven dat je bij het binnentredenin je
innermij dat we beiden,na een
klas 's morgenseen doodskop op
iochtje naar Haarlem,in Sloterdijk
de lessenaarkon vindenen wal
leruggekomenuitgeputneezegên
knekelljesop je stoel, vers opgeen geen pap meer Konoenzeg
dolvenuit het nabij gelegenkerk
gen.
hof waar Potgieternog begraven
lag.
In het handhavenvan de tucht
We mistenin de eerstelijd vee ,
was hjj onverbiddelijk.Op de ganwe haddenalles.
gen moest gezwegenworden dus
lk verlangnog wel eens terug naar
werd êr gezwegen.Een les duurde
diet|]d.'
50 minutêndus moest er 50 minu
ten les worden gegeven;hij conA.A.[,4.
Elders,1973
troleerdedat. Af en toe werd de
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De oudsteen de jongste...
Eenre,nie wordt bezochtdoor mensenvan ve[eleeftijden.Het SNLstartlen 1948,de leerlingenvan de drie
parallelklassen
14, 1B en 1C warentoen eenjaar of twaalf.Datbetekentdat er nu al Ílinkwat SNL'ersofficieel
met pensioenzijn.ln totaalbedraagthet aantaloudleerlingenruim elfduizend!
Eenvande oudsteoudleerlingendie de re1nievandaagbezoekt(overigensbUlangena niet de oudsteoud-leeri,,hg),/b Hans Sitters (van2 juni 1937) die van 1950 tot en met 1952 op het SNLzat. Zo'n beetjedejongste
bezoekervan vmdaag ilsCindy Cocx ívan20 september1985),díein 2003 haarAtheneum-diploma
behaalde.
Beídenblikkenterug.
HANSSITTERS
misschien?
Al spoediglagik regelma- niêt.[,4aarja, we kegen er ook bruiAlsik het allemaalgoedbegrepen
tig met hemoverhoop.lk liepniei
ne vingersvanen ook dat werdsnel
heb,en dat kan bestwel eenslastig echtin het gareelvantoên.Doeik
gesignaleerd.
Weerhangenop het
grijzecellen, overigensnógniet.Hetbegonmet
zijnmetmijninmiddels
matje.Endandie kalebakkerrechts
danbehoorik tot de gaÍdeder aller- de f lmstenenplaatjes
die ik in de om de hoekjn de Spaardarnmerplak- straatdie vandie heeriijke
oudsteledenvan de club.Ohja, laat ve|plichte- St. Nicolaasagenda
ïomik me eerstmaarevenvoorstellen.
te. Beedstoen al keekik graagnaar poucesverkocht.Zó lekke[dat ik eÍ
HansSittersuit 1937en St. Nicolaas- mooiewouwen.En dát doe ik nog
nu nógvanhoud.
gangerzo rond1950-1951.1952. wè|. Envanuithet landvanonze
Gedurende
de meimaand
iedere
Begonnenin de van Beuningenstraat,bevrijdeÍskwameengolfvanhele
morgennaaÍde kapel.Enwiezat er
vervolgens
de Wês anstaaten de
mooieÍlmstenenoverons heen.Diê achterin?Mijnldassenleraar
die perDaCostastraat.
Op de eenoÍ andere agendahebik zekerwel driekeerin
fect bijhieldwieer wel en nietop
manieíkeêg ik vorigjaareenvoor
moetenleveÍen.Teveelplaatjes.M'n
kwamdagen.Enalshet eenkeertjê
mijzeervenassendmailtjevaneen
vaderweerkwaad,wanteÍ moester al te slechtweerwasgingje nietop
der bestuursleden
overde verêniging weereentjegekochtwordên.
de fiets,maarmet de tram.Éndie
vanoud-ledenvan het St. NicoOp 25 maartwist ik desgevraagd
tijdeeder knaplangover.Dussloegje
pleegdevervolgens
laaslyceum;
hier- densde leste vertellendat de
maareenkeertjeover.Fouteboel!
overeenteleÍoontjeen werdsnellid. lvlaagdMariain veMachtingÍaalde,
Netzo foÉ alsmijnpertinenteweige'SNl-bindefk\ruam
langsen dus
in plaatsvan dat zijOnbevlekt
ringaande verplichtebiechtdeelte
werdhet smullenvandê nostalgieOntuangen
was op MariaUchtmis.
nementjdens eenvandie beíoemde
pap die werdgegoten.Envêrdomd, Daarsnaptenwe immerstoch niks
rêtraitesop de Bloemgracht.
Pater
er kwamenzomaaÍenkeleherkenvan?lvlaarje hoordehetwelzo te
van Buren,dietoên mijnklassenleningspunten
voorbij.Op eênenkele zeggenin diejaren.
raarwas,mochtik het komenuitlegÍotozagik eenklasgenootdie ik me
gen.Hijbegreep
Ermoesteenechtjongenskoor
mijnargumentên
herinneÍde.
En danwoÍdtvanzelfdie komenteropluistering
vande school- bêteÍ.
oudeflm weergedraaid.Tsja,dat
missen.Maarer zat volgensvan
MijnheerVosstuurdemijheel
hebje metouderemensen.
Op mijn Manewijkeenbromtoonin. Datwas onschuldigen goedbedoeldeen
patervan
netvliesverschenen
ik dus en moesteÍ meteenweeruit.
kêervooreenboodschapnaarpater
(Nederlands),
N4anewuk
ToonNoyons Terecht!
vanMaÍrewijk.Na eenaantalminuten
'matjestaan'
patêrRlrth(gêschiedenis), ToonNoyonszageensdrieSt.
(tekenen),
en monddichthouden
patervan Burenen de heerVos(bei- Nicolaasleerlingen,
waaÍonderik
kon ik metde gewaagdespullen
denlatijn),de heerKlitsi(aardrijkskun- natuudijk,
overde 'walletjes'íetsen,
terugkerennaarde les.Maartegelijde)en nog eenpaarwaarvanik mij
op weg naarhuis.Watdeedhlj daaí) kertijdhadik eênextíawoensdagde namenniêtmeerherinner.
Tsja,
Hetbleekdat hijons achternagere- middagaanmijnbroekhangenom
- Latijnsekennis
die grijzecellenhè.Tot mijnstomme denwas in zijnkleineFordAngliatje mijn- gebrekkige
verbazingblijktpatervan Manewijk
toenhijzag dat we bij het
wat op te vijzelen.Aandietaalhadik
nogte leven.In mijn13-jarige
ogen
C,entraalstation
rechtuit reden.Wij
eenbroeruedood,N/aaÍalsik heel
was-ietoenal oud.
driêênmoestennaarde
eeílijktren,doe ik metdie gebrekkige
Gedurende
de laatstetweeooílogsja- WatergraaÍsmeer
Ennamenvanzelf- kennisdieik toenopdeed,nuzo aÍ
renin Arnhemen Amsterdamwas ik spÍekendde kortsterode. Datdit
en toe mijnvoordeelalsik geconfronwat achteropgeraald
en mededoor
tevensvoorons de leukstewas,laat teerdwordtmetweemdetalen.Een
eentoen hardnekkige
allergische
zichmoeilijk
Íaden.Enfn,de volgen- typischgevalvan 'iedernadeelhep
bronchitiskwamik op eenzogeheten de morgenmoestenwê bij patervan z'n voordeel'.
jeugdin
openluchtschool
terecht.Diebleek
Manewk letterjrlk
op hetmalje
Vanuitmijnallervroegste
ook nogeenseenjaartjeachterte
komen,
Arnhemhadik eenhartsvriendin.
Ai
lopen.Zo kwamik danals 'ietsje
Hettweedejaarzat ik op de
vanafonzeeerstelevensjaren
trokken
oudere'in de VanBeuningenstraat Westzaanslraat,
ln de pauzeliepen
we metelkaarop. Onzewedezijdse
terecht.Patervan lvlaÍÍewijkwerd
we wat ronden Íooldenstiekem
ouderswarengoedevriendenvan
mUnklassenleraar.
Maarop de eenoÍ tvveeslratenverderonzeeerstesiga- elkaaÍ.Endievonkdoegoverop
anderemanierklildehet nietechttus- reges.'ThÍeeCastle'in 1o-stuksver- ons.Nade oorloggingenwjjin
senons.Tevrijgevoch'ten
mijnêzijds pald(ng.Nileercentjeshaddenwe
Amsterdamen zij in Santpoort
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wonen.Eneenpaarkeerperjaar
gingenwe bijelkaarlogeren,
Enzo
kon hetgebeurendat op eenzondagmiddag
toenzijbijonslogeerde
wijsamennaarde b,ioscoop
mochten.ln Tuschinski
draaide
Walt
Disney'stekenfi
lmSneeuwwitje.
GêweldiglNuwarenwij gewoonom
handin handte lopen.lvlaarlaatnu
nèt patervan l\,4aÍewijk
metnog
tweecollegaedoorde
Reguliersbreestraat
lopentoende
bioscoopuitliep.
Devoozienigheid
hadingegrepen:
hjjzagons.lk hoefde nu nietop het maijete komen,
maarmijnvadermochthetwd
komenuitleggên
in de Jan
Luyckênstraat.
MetToonNoyonskon
ik het eênstukbetervinden.Hijvond
dat ik lekkerkontekenen.En dat eersle akkefetjehadik hemal snelvergeven.Wathijwd deedwasde
dropjesen de pepermuntjes
diewe
onderde leszatente snoepenvan
ons aft)akken.Laterkwamik er achter dat hij dezevervolgens
op Fons
Vitae,waarhijook lesgaÍ,weeÍaan
de meisjes
uitdeelde.
Desmiechtl
l\4etéénvandie meisjesvan Fons
Vrtaebenik nu al weerzo'n 43 jaaÍ
getrouwd.Neê,nietdat vriendinnetje
vantoen.Dieis nogtot haarovedijdenop 3s-jarigeleêftrjdaltudmrln
geblevenen heeftzelfs
hartsvriendin
eenaantalkerenop onzeoudstevan
driezonêngepastalswij weerêens
naarTuschinski
wiiden.Nee,ïoon
Noyonskontegengeintjes,mitsze
goedaardig
vanaardwaren.MaaÍ..,
je koner op rekenendat-ieje een
keerteÍugpal(e.Dollepret,toch?
Ooithebbenwe geprobeerdde klok
vande MagdalenakeÍk
versneldte
latenluidenbijhetzaterdagmiddagAngelus.Dezoonvande kosterzat
bijonsin de klas.MaareerlÍkgezegd
weetik nietechtmeeÍoÍ het ooit
gduK is.VooÍpret
waser genoeg.En
ToonNoyonsstoordezicher enigszinsaanalstijdenszÍn en onze
tekenlesdie klokom twaaifuur begonte beieren.Dusdachtenwe, dat
geintjeis welwat vooronderzijnles.
Op eendag kreegik in de Íam, de
oudemettoennogopenbalcons,
geweldigêbonjemeteenklasgenoot
wiensnaamik maaronderde pet
houd.Hijduwdemijruggelings
van
hetopenbalconuil dierijdênde
tram
tijdensdie ruzieen hetgingmaarnet
goed.Op de treeplankbuitenkonik
me nogmaarnetvastgrípenaaneen

handvat.Uit louterkwaadheidverkochtik hemeenfikseoptater,links
uitde íankop zín wang,Gevolg:
een
prachtigblauwoogde volgendê
dag.
Deoudersvandie bewusteklasgenootwarennogaldik bevriendmel
patervan N,4aÍrewijk
en haddenzich
beklaagd.HetwerdweeÍhet matje
dus. lvlaarnu mel z'n tweeen.Dáá
werdde ruzievoortgezeten zat mijn
rechtervuist
zó los,dat er eentweede
blauwoog aanwerdtoegevoegd.
Wéérmoesimín oudeheerzichvervoegenin de JanLuyckenstraat.
En
wéérwasdie daarnietblijmee.Maar
van l\4aÍewijkook niet.Eenschorsingontliepik ternauwernood.
Kort
daamahieldenpatervanManewijk
en ik in de ldaseenbetrekkelijk
onschuldige
discussie.
BÍ diegd+
genheiddeeldehijm|Jmededat hrl
het prettigerzou hebbengêvonden
als ik in het pas bêgonnenschooljaar
nietzouzijnleruggekomên.
Einde
verhaal.EjndeS1.Nicolaaslyceum
voormlj.
Maargek hè,op de eenof andere
manierbenik nimmeÍnegatieÍover
het Nicolaasgaandenken.Deverschillende
watminderleukegebeurtenissenmoetje teÍugplaatsen
in het
tjdsbeeldvantoen.Jammerdat er
toch veelherjnnerjngen
zijnveÍvaagd
en/oÍhelemaaiwegzijnna 50 jaren.
Vandaar
dat noslalgie
smullen
in
SNL-Binder.
Wantvêelleukedingen
zijner zekerookte belevêngeweest.
ZelÍsvoor mijalsbanjervantoen.
EnalspatervanMarewijkdit leest,
hij mogenietboosworden.Wantik
jochieen het
wasgeenmakkelijk
jaren
beginvande
vijftiggevennu
eenmaaleenandertijdsbeeldwanneerje ze projecteêrt
op het heden.
In dietijdlagende normenanders.
Alleentoen begrepenwe dat nog niet
zo best.Natweejaaren anderhalve
maandvenuilde
ik dezejongênsschoolvooreen- gemengdeGemeentelijke
HBSbÍ directalr
Holzappel,
toennogin de van
Ostadestraat
middenin de Pijp.
Vanafde zijlijnhoordeik dat de nieuwe schoolin het Beatrixpark
werd
gerealiseerd,
maarverderhêbik eÍ
nimmermeerwal vangehoord.
Bij
dezêis dat dusveranderd.
CINDYCOCX
Watik mijvooralherinnervanhet
SNLzijnnatuuíijkde excursies.
In de
gingenwe naarXantenên
brugklas

Nijmegen.
Indieenenachtdatwe
daarblevenslapen,kegen twee
klasgenoten
en ik hetvoorelkaar
gesnaptte wordentoenwe onze
kamerveíieten.
Wehebbende nacht
in de kantine!
doormoetenbrengen
In 2\ NOhaddênwe watmeergeluk
toenwe in Trier's nachtsop onze
sokkende kameruitslopen.Wewêrden namelijknietgepald,maaÍhelaas
sliepen
de damesop de plaatsvan
bestemming
al en kondenwe direct
weêrterugnaaronzekamer.In
sVWOgingik naarBarcelona
en dat
wasde mooisteexcursievande drie.
lk wasmetal mijnwiendenin een
geweldigestaden we hadden
prachtigweeí.Ookhierdedenwe
trouwenseenpogingte ontsnappen
en dezekeerluldehet!We aniveerdenin eênjongênskame[maaÍna
ongeveereenuuftjehaddende
bewakersblijkbaargenoegvan het
lawaaien wildenze de GuardíaCivil
bellenen dêjóngenseruitgooien.
lk herinner
me natuurlijk
ookmijneerste en laatstêschooldag.Op de e€rste schooldagmaaKemijnvadertraditioneeleenÍotovanmijmet mijn
gigantische
fietsen mijngigantische
rugtas.lk voeldemeaaÍdigthuisop
hetSNL,ondanks
datik nogjongen
sterkwasen hetgebouwal oudwas
en op instortênstond.Op de laatste
schooldagmaaldeik mijnlaatsteexamen.lk wasontzettendzenuwachtig,
terwijler eigenlijknietsmeermiskon
gaan,maarik wasnietdê enigedie
zichzo voelde.Na hetexamenwist ik
dat hetgoedzat en ik was danook
erg opgelucht.
Eenspecialeherinnering
aanhet SNL
is toch wd hetGroteGebeurenin
6\ /VO,toen ik mêtzevênandere
meisjesmeedeed.Maarer zijnook
de gewonedingen,
zoalsCo enThea
in hetwinkeltjein de kantine,dê
rokersdiealtijdonderhet afdakje
projectstonden,de schoolfeesten,
weken,bepaaldelerarenen leraÍessenen de bankjesbuitendie bij het
kleinstezonnestraaltje
bezetwaren.
ïot slothebik op hetSNLnatuurlijk
veelvriendengemaakten hêbik er
ookmijnvriendontmoet.
lvlaandag1 septemberbenik begonnenaande sludielvledia&Cultuur
aan
de UvAen ik woonnogbij mijn
ouders.lk weelnognietprecieswal
ik wordenwil en ik hebook noggeen
plannenom hethuisuitte gaan.
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- 183jaar!
Negentig+ Negentig-plus
ln dezespecialeSl'lelbinderzetten
we met veelplezierlvveemensen
in de schijnwerpers,die de leeftiid
der zéér sterken bereíldhebben
en waaNanwe dachtendat ze,
om die reden,nietzullenverschijnen op de reanie.ln eêngeval
blild ínteNiewerGeedRoffzich
ílínkte vergissen.
Voorde eersteaÍspraakbêgeeÍik
mÍ naarhet hart van het
Brabantse
land:zijngeboortegrond.Hetzorgcentrum
vande
congregatievan de Priestersvan
het H. Hartstaatnauwêlijks
honderd metervan hêt centrumvan
Asten.Hêtis eenfraaigêbouw
gangrondeen
meteenvierkante
binnentuin.
DeChinêsevêzorgster
laatmijin eenstemmigespreekkamerwaarkoffieen gebak
gereedstaan.Naenkeleminuten
komt hÍ rustiglopendmet een
stokbinnen.Er is geenenkele
moeileom hemte hekennen
ondanksdê circa27 jarendie
intussenvoorbijzijngegaan.
PateÍ van der Vleuten heet mij
vanhartewelkom.lk overhandig
hemtweeafdrukken
vaníoto's:
eentjeuit 1981,samenmetpater
Vande Wansem(algêruimetrjd
geledenoverleden).
Enthousiast
reageerthijhierop:hij haddeze
foto niet.Zijnvakbroedervan
lokaal16 was nietalleeneêncollega, maarook eennaastevriend.
Vande klassenfotovan een3e
HBS uit 66/67 herkenthij niemand
behalvêzichzelf.
PatervanderVleulenis in april90
geworden.Hoewdgewapendmet
stok loopthij noggoedrechtop.
DeaÍgelopen
driêjaarheefthijop
medischgebiedheteenen ander
meegemaakt.
Hijmoetêenrustig
levenleidênen geêftzichdaaíaan
over.We blikkentêrugop zijn
levensloop
voordathij in 1952het
SNLbinnentrêêdt.
Hijwordtgeborenop 16 april1913
in Strijp,vlakbij Eindhoven.
Een
hoewelhêt
dorpmetdriftkoppen,
naburige
dorpnogergerwas. In
1925ginghijnaarhetSeminarie
in
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er achtermijn rug zo'n 30 l4eine
Hanniballetjes
zatente luisteren.
Toenl< tamener op eengegeven
momentmeísjesop het SNL en
aanvankelijk
hieldik hezelfdeverhaalen ontdel<tedat meisjesheel
anderstegendit sootl bloedige
veldslagenkijkendanjongens.
Meercompassiemet de slachtoffersen meervragenover hetnLtt
vandit alles.lk heb míjn lessdl
overde slagbij Cannaemoeterl
aanpassenomdatzíj de wereld
mders benaderendm jonga1s".

Bêrgenop Zoom.Daarna,in 1932,
ginghij in noviciaat
metslêchts
eenbed,eenstoelen eentaÍelin
eenkleinkamêrtje.
In 1937werd
hijpriestergewíden wildehijheel
graagin de missienaarBrazilië.
Tegenzijn zin ging dat niet door en
er werd eenernstigberoep
gedaanop zÍn geloftevan gehoorzaamheid.
Hijginggeschiêdênis
studerenen gafvanaÍ1938lesin
Helmond.In 1952volgdede
benoeming
in Amsterdam,
dai
hemaanvankelijk
nietzo aantrok,
maarachteraferg meeviel.
Denkendaanuw tijdop het SNL,
wat komt er het eerstein u op? Hij
denkt na en vertelt:\en tijde dat
het SNLnog een echtejongensschoo/was, behandeldeik de z@r
bloedigeslagbíj Cannaevan218
voor dlistus. lk tekendede
omsingelingen
door Hannibalin
kleurenop het botd en veftelde
vande bloedígestrijd.lk wist dat

Na 1978,hetjaardat hijvanhet
SNLvertrok,gaf hijondermeer
geschiêdênis
cursussên
aan
Amsterdamse
dok- en havenwerkersen ontdêKêdat enkelenvan
henvéélmeertalentbezaten,dan
je op grondvanhunberoepkon
veMachten.Samêntrekkenwe de
conclusiedat schooltijdniet attijd
de beststimingis om iemandzich
te latenontwikkelenên dat er later
in het levenook nog wel eens
zakentot bloeikomen.We hebben
het over de hedendaagsegeschiedenisen wagênons af of een
anderepresident
in Amerikahet
gêdaanzou heband€rs(bêtêr?)
van11
benna de gebeunenissen
september
2001.Patervander
Vlêutenhoudtzijnvaknogbij.Als
we na een Íondtochtdoor het
gebouwzijnkamerbekijken,
liggen
daaropênboekenen de
FrankfurterZeitungnogtê wachten
om verdêrgelezente worden.
HÍ laatmijuit bij de zijdeuren ik
besluitdat hÍ nogzeerhekenbaar
is metz'n enthousiastê
verhalen
ên zijnêigenmaniêrvanvertellen.
Zeerherkenbaar
vantoenin lokaal
15 (laterM7).
Voorde tweedeafspraakga ik
naarAmst€rdam
Oud-Zuid.Ik was
gewaarschuwd
al enigszins
door
het têleloontjêwaarinik de
afspraakmaaKe.Schildhet u 's
middags?'Jawel".Hoêlaatzalik
bij u komen,misschien
doetu
eersteen dutje? "Neehoor,slapen
doen wij 's nachts".
Tweetrappenopi er is geenlift.

zondergetallenlietopschrijven
alsoÍhet een (computer-)programma was om een bepaaldprobleem
in hetalgemeen
op te lossenen
daarnapasde gêtallenin te vullen
om hetspeciÍekegevalop te lossen.Zelfnoemdehijook zijnstrevenom de jongeluite lerendenken
en geenÍormuleste stampen.
Hoewelde jarenhem wel aante
zienzijn,geniethijervandit alleDenkendaanhet SNL,wat is het
maalte mogenmêemaken
in
goedegezondheid.
eerstewat in u opkomt?Hij weet
Hijslildgeen
zo snelgeenantwoord,maarop
medicijnen
ên leestêlkeochtend
eenvande drjefoto's(HBS-B
de krant- zonderbril!OverhandÊ
55/56)herkenthij moeitelooszes à
capsen hulpmiddelen
is hijzeer
zevenleerlingen.
lk hoornamen
resoluuti"Ja,zo'n traplift,dan verwaarvanik weet dat ze op de foto
leerje toch het trap lopen.Trap
Hijis geborenin Stavoren
maar
staan.Vande laterefoto's, onder
lopenís gezond,verderheb ik een
verhuisde
al spoedignaarSneek
andereuit 66/67 herkenthij niestok voorm'n evenwicht",
waarhijverderopgroeide.
Vanaf
mand.Hetverwondert
Herkenbaar
hemzelfdat
is nietalleenz'n
z'n achttiende
moesthijzelfzUn
de herinneÍing
manlervanspreken,maaroverduiaande begintjjdzo
kostverdienen
en belanddena
versis.
delUkbevestigt
hij de indrukdie
militaire
dienstalsadministratieve
ookanderênwelvanhemhebben
kacht bij dê mijnenin Limburg.Hij
Hijgafveellesaanhet gymnasium gekregen:
eenoerdegelijke
Fries.
gingwiskundestuderenen kwalifên verklaartdaarmeede positie
ceerdezichuiteindelijk
alseerstevanzijnlokaal(17,laterA29),bij
Enkeledagenlaterontvangen
we
graads-docent
doorschrift
êlijke
de collega'svanGriêksen Latijn.
zijnaanmelding
voorde ÍeUnle.
examenste doen. 'Wískundeging
Wiskunde
zattochbenêden?
er altijdmakkelijkin".Z'n êerstê
"Wiskundeís eigenlijkgeen exacte
onderwijservaring
deedhijop in
wetenschapzoalsNafuutkundeen
hetCollegevanRolducin
Scheíkunde,
die overde materie
gaan.Wískundeis een taal. Neem
Kerkade,daarnastondhÍ van
1942tol 1952voorde klasop het
de manierwaaropde Romeinen
HenricvanVeldeke
college(nu
met getallenomgaan:die konje
TrichterCollege)
in Maastricht,
nauwelijl<s
optelen of vermffiigvul
OndermeeíomdatMaastricht
digen,een verkeerdenotatie.Het
geenuniveÍsiteit
toendertud
had,
is de invloedvm de Turkenen de
ondernamhijde stapom in
Arabieren,die op dit gebiedde
AÍnsterdam
bij hetSNLte sollicite- goede,bruikbarctaalgebracht
ren,HeteerstehalfjaaÍpendelde
hebben".
hijin de wêekenden
weernaar
LimbuÍgtotdat,doorbemiddeling lk herinnerde
me zijnfilosofische
doorpaterVanMarrewijk,
er een
inslagnogwelvanzijnlessenen
woninggevonden
werd.Hijwoont
memoreer
hoehijdestijdsons de
er nogmetzijnvrouwze hebben
aanpakvan eenvraagslukeerst
Zijnvrouwdoet openen na een
enthousiaste
begroeting
beginnen
we het gêsprek.
Tegenover
mijzit
oud-docent
wiskunde,de heerD.
Vefdman. "lk ben een tienel', zegï
hijlachenden het duurtevenvoor
het kwartjevalt:geborenin 1910,
laterditjaarwoÍdthij93.
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grootgebracht.
er zeskinderen
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De tijd van je leven
In de vorigeBindervroegde
redactÍejullie om eenbijdrageaan
het reAnie-thema"de tíd vanje
leven".Het idee daarachterwas
dat iedereoud-leerlingdaarbeelden bij zou hebben.Wásje SNLtijd (ofje Piuslijd, for that matter)
de tijd vanje leven?Of vondje het
helemaalniks,die míddelbareschoow? Dat had ook gekund
natuurlijk.
Als we nu eenseen stukoí honderd van díe herinnedngen
hebben,zo dachtenwe am hetbegín
vande zomernog, dan kunnenwe
eenmooiereanie-bindermaken,
geheelgevuldmet bijdragenvan
de oudlee ingenzelf.
Enfin,het idee werdnog versterl<t
toen, netna de vakantie,ín allerlei
krantenmeldinggemaaldwerd vm
een ondezoeknaarhet geheugen
vande Nedeflanders.Psychologen
am de uníversíteitvanAmsterdam
vondenuit dat het geheugenvan
de Nederlandsevrouweerderop
zijn top ís dan dat vande man.
Nederlandsevrouwsl zoudenmet
nameveelweten van toenZj vijf-

tienen zestienjaar waren.Mannen
zoudenzich vooraldingenherinneren vanhun achttiendeen negentiendejaar.Dat vrouwenhun
'gel'teugentop'eerderbereiken,
had natuurlijkweermet hormonen
te maken,met acetylcholinedit
keer.Alsje daar veelvanhebt, leer
je snelleren beter.Alshet ontbreeld,zoalsbíj mensendie
Alzheimerof Korsakovhebben,
dan leerje helemaalniet meer.Een
andereverklaringis dat vrouwen
eerderaan eenbepaaldelevensfase beginnenoíweleerdervolwassenwordendan mannen.Rond
vijftíenbeginteen vroLtwmet de
'vormingvanhet zelí'. Meisjeszitten dan op de mídddbareschool
en dat ís vaakeenheleindrul<wekkendetijd. Voorveel mensenis dit
ook eenheleleuketijd. En het
geheugenslaatleukedingenbeter
op.
Ha, dachtenwe toen.Nu gaan de
inzendingenhelemaalbinnenstromen!Al die SNL-vrouwendie zich
de leukste,gekste,raarste,in íeder

gevallezenswaardígste
dingenherinnerenuit Nicalaas-of Pius-tijdscheptruimtein de bievenbus!
Maar nietsvandit alles.Het aantal
ínzendingen
bleefzeer/aag.SNLleerlingsl (ookde mannen)hebben
kennelíjkvel lastvaneen 'inzakkendgeheugen\Normaalzal<tdat
geheugenpasin alshet leven
weer saaierwordt,zqgen de
onderzoekers.Bijvrouwenís dat
alsze achttienzíjn,latenwe voor
hetgemakzeggen:wanneerze
eindexamenhebbengedaan.De
conclusiekannatuurlíjkookzijn dat
de SNL-tíjdzo saaiwas dat er
helemaalnielsvan te heinneren
valt.Hoe het ookzij, ondanksdat
gratistoegangtot de rehníever
dís1dkon wordenmet de leukste
inzending,lflvamener bij de redactie niet meerdan veertíen(14!)herinneríngenbinnen,qua intensiteit,
herinneríngen emotiezeer verschilend.De en heeft 'fantastischehetinneringen',eenanderis
na al diejaren nog zeer verbítterd.
We plaatsenallebíjdragenhíeronder.

CAROLINE[ÍAYLOR.)KARTHAUS
Havo,1986
Hetwarênmaartweejaren,maaraandezeschoolheb ik fantastische
herinneringen.
Zou hetlêukvinden
metanderenvanmijnklasin contactte komen,kijkenwatzijtot nu toe gedaanhebben.lk benin de tussengewêest,maarwoonnu (tijdelÍk)
tijdveelin het buÍtenland
weerin Amsterdam,
om de hoekvanhetSNL!.
Tot 4 oldober!

PATry KLEIN
MMS, 19A
Spijbelen
in Artis
Ooitwerktêik hier,vuldevoederbakken
met ÍÍuitsla,lapteruitenkeerop keer
bij krokodillen.
lk begroetze weer
en zieze grommendonderwaterzakken,
De klapdeurpieptnogeender.Kakkêrlakken
rilselenrond.'k Vinghandenvol
oÍ meer
en zetteze bij vogelspinnen
neer
Toendurfdeik die krakersbeette pakken.
'k Benzêstienen snapnietsvanjongenszielen
diezoogdieren
liggennogin 't verschiet,
lk minen wordbemindbÍ de replielen;
mijnschuilplaats
alshet levenkilen hardis.
Paschalis
beltnaarhuis:"Patis er nietl
Diespijbelaar
zit zekerweerin Artis."
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FERDVRIJMOED
HBS.A,1970
DeschooltUd
is de mooiste
tijdvanje leven,dus hebik er
maarzo langmogelijkover
gedaan.Je weetwel,veel
tennissen,
schooltoneel,
schrijven
voorde Tobbe,disputenmetpaterDuindam,
lessênruilenmêtde Pius
MMSen zo. ln de 4e samen
mêt LouisvanGaaien
N,4aarten
Spanjer,ja dat kostte
welweereventijd.Logisch
dus dat ik samenmetmijn
tweejongerebroerseindexamendeed.
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TON BOSWERGEB
HBS-4,1957
Deschoolwas driejaarjongen ik 12. In 1951mochtik er naartoe.
juistnaardie school?lk denkom tweeredenen:katholiek
Waarom
en maartweekeerin de weeknaarde keÍk.Op hetnogzo jonge
SNL:lesin de DaCostastraat,
tweekeerper weekheelvêêltrappen
op ên af in HuizeDe Liefdeaande Da Costakade
waarje soms
tegenje zin misdienaartje
moesizijn,Latijnin de WestzaanstÍaat,
voetbalbij Wilskracht-SNl
en gymop de Passeerdersgracht.
HetSNLtoen:eenoudeschoolen alleenjongens.OnsÍavoriete
gespeelddoortwêeteamswaarspel:hetwat ruigebok-bok-berrie,
vande aanvoerder
diê met 'poten'gewonnênhad,alseerstemocht
(bijvoorkeursterkeen
beginnenmethet uitkiezen
vanzijnÍavoriete
sportieve)
teamgenoten.
Eenspelwaarje nietaltijdongeschonden
uitte voorschijn
kwamen
waarmeesomseen moeizaamgeaccepteerdekskuuswerd gevondenom 's middagsnaarde doKertê moetenin plaatsvanhet
makenvan eenslechtvoorbereidproeÍwerk.Geschiedeniskegên we
vanPaterRuth:je pendeje wezenloos
en thuismoestje dat allemaal
weerin het netoveÍschíljven,
aangevuld
metzwart-witgêschiedenisplaatjesdieje uit grotevellenmoestknjppen.Eencantineen rugtas
kendenwe niet en de (vaakdubbele)schooltaswerd over het fêtsframegehangen
of bevesligdaaneenspecialebeugelaande bagagedrager.
Ongeveer
in 1955verhuisden
we naarhoutennoodlokalen
op de
plekvande huidigeschool:onuettendwaÍmen de ramengeblindeerdvanwegede bouwweÍkzaamheden
aan de nieuweschool.
Voorde kerkdiensten
moestenwe naarde meisjesschool
FonsVitae
aandê Feijnier
Vinkeleskade.
En na aíoopvande kerkwas hetbijna
strafbaar
om naarde meisjeste kijken.AÍgestudêêrd
in 1957hebik
de nieuweschoolnietgekenden verheugik mij,64 en vlakvoormijn
pensioen,
op eeneerstekênnismaking.
Oud-leraren
zalik daar
hoogstwaarschijnlijk
nietveelmeertegenkomen.
En oud-klasgênotên?lk benbenieuwd.
plichtsbetrachHoezode tijd vanje leven?Studeren
washoofdzaak,
primitieÍ,
tingwasvanzelfsprekend,
sportbeoefening
meisjesin
schoolverband
warenverbodenmaarbuitende schoolgeorganiseêrde gemengde
Íeestjeswerdenoogluikend
toegestaan.
Er werdeen
solidebasisgelegdvoorje verderetoekomsten hetwastoeneen
fjne en onbezorgde
tijdop hetSNL

FBEDLINDAUER
HBS.B,1966
Eentïd om nooitte vergeten.
Spanning,
inspanning,
beoordeling,
sport,keettrappen,
retraites,
kapel,N/ariacongregatie,
muziek,toneel,
experimenten
en vooralde omwenteling
in de jaren'60. Langhaar,
PJ.Proby,
de Stones,verkiezingen
vooreennieuwverschijnsel:
leerlingenraad,
ijsvrijen vooralde zogenoemde
Zaandijktournooienlll
Een
vollêybaltournooi
(vondenwij)metdrank,
methoogstaand
volleybal
plezieren na afloopball!
ïoen huiswerkmakenen proefwerkenlerennog een vanzelÍsprekend
onderdeel
wasvanhetdagelijkse
schoolbestaan.
Natuurliik
romantiseer
ik. Fiintoch?
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SASKIAJANSSEN
Ath, 1977
Eênprêttigetijd,absolurï.lk
begonin 1970alsbrugpiepertje,voorlichting
in de 1e met
dia'svanPatervanLangen.
Washetin de 3e (1973)dat
het 25-jaÍigbestaanvan het
SNLwerdgevieÍdmeteen
grootfeestin Krasnapolsky?
Vooral4 en 5 Havowaseen
heleleuketijd;melo.a.êen
trip naarParijs,(waarvaneen
aantaldêelnemêrs
tweejaar
geledenop eenretinieis verschenen,en dat wasgewef
dig!),leukegÍoêpen,
veêllol,
en veelfeesten.Blijkbaar
bevielhet SNLmÍ goed,zodat
ik er na de Havonog 2 jaar
Atheneumaanvastgeplakt
heb. Eenheleanderesfeer,
veelserieuzer,
echte'studiehooÍden'.Leukwas de tÍip
naaíOostenrjjk,Feldkirch,met
aardrijkskundeklas
sVWO.En
dannatuurlijk
het 'boêgbeeld'
vanhêt SNL:PP. Wiekan
hemvergeten?StrengmaaÍ
rechtvaardig
! Telaat?
Aansluitenin de rij bij zijn
kamer:brieÍe halen.EÍ uitgestuurd?Eenaantekening
in de
rodemultomap,
en altjdop dê
1eetagein de gangtijdensde
leswisselingen.
De aftijdrokende lerarenin de klas;nu niet
meervoorte stellên,
eenkantine die altijdblauwstondvan
de rook;de gevulde-,
en knalrozekoeken,de kopjêsthee.
Endit zijnzo maaÍeenpaar
vandieveleherinneringen...
Nu onzeoudsteaande vooravondstaatvanzÍn beginaan
de middelbare
school,hoopik
vanhartedat ook hij latermet
eenglimlach
om de mondaan
dezeperiodekanterugdenkenll
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CO GROOT
HBS-g,1959
Hijfretstevanhuisom zijn
blondepaardenstaart
af te
halen.Hijmoestmetde pont
overhet lJ naarde Da
Costastraat,zij naarde MULO
in Noordvlakbijdiêzelfde
pont.Hijvoeldezichgêslaagd
wanthijzat op de HBS.l\.4aar
nietop dezelentedagin 1957
die wat hem betreftsámen
moestwordendoorgebracht.
Handin handfietstenzij maaí
nu,al moestCo linksafnaar
de pont en Riarechtsnaar
school.Opwinding
bÍ beiden,
aarzeling....
Rjakeekin de
richtingvanhaarschoolgebouwen toenÍesoluut:"lk ga
metje meê"en ze draaiden
zonderveelte zeggen,beetje
gespannen
toch,de
Valkenweg
op naarde pont.
Deherrievande klinkhamers
vande scheepsbouw
kwam
bovende luidÍuchtige
brommeÍsuitvande talrijkearbeidersdievande pontkwamen
en hieldde tweezwijgzaam.
Ookhet lawaaiêrige
ophalen
vande klepvande ponthield
henstilên hunogenvolgden
de meeuwendie zichkrijsend
op de huntoegeworpênontbijtrestenstortten.Pastoen
Co op de Haarlemmerstraat
ook deínitieÍvanzijnroute
naarschoolwas afgeweken,
onsnapten
woordenaanzijn
ingehouden
emotie.
"Zullenwe langshet
Noordzeekanaal
naar
lJmuiden
Íietsen?"zeihij.Het
leekhaarprachtigen zij
nestelden
zichaande oever
vanhet kanaalin hetoneindig
vÍijeveld.Eenrêusvaneen
zeeschip,
eenblauwpijper,
gleedtussentwee
Goedkoop-slepers
naarde
gleedook de
sluizen,Toen
buitenwereld
weg wanneerzij
elkaaromhelsden
en krêgen
zUhetgelukvaneeneeuwigdurendedag.
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PAULKREETZ
Gyn-4, 1968
Gemakkehjk
hadik het nietaltijdin mijnmiddêlbaíe
schooltijd,
maar
achteÍafzieik er metpleziernaaÍterug.Altijdwaser de spanningvan
hetcijfershalen,de rivaliteit
vaneenplattelandsjongen
metde
gewendaanhet lawaaivande stad,de aanraking
Mokummers,
met
de weeldeervan.Waaromwildeik zo graagnaarde middelbare
school?Datwasomdatik mijnzusterna wildedoen.Eerstheteindexamenen dan zag ik wel weer.Het liefstwildeik klassieketalengaan
studeren,
o,a.uit sympathie
voormijnHongaarse
leÍaarLujber;eerst
Latijn,danGrieks.Lachenvaakmoestik om zijnzinswending
aangezien,omdat.
Brutaalwas ik bij hetgooienvaneensneeuwbal,
welkemeerop een
ijsballeek,en ik maardoorlJallen,
tot ik van patêrLauwerseen aÍstraffingkreeg.Mijnwiskundeleedondermijnklassieke
talenkennis,
in de
eerstetweejaarvanmijnmiddelbare
schooltijdwasik eenkanjerin
hetoplossenvanwiskundeproblêmen.
Daarnawerdik steedsbeterin
mrjnLatrjn,eenachtvoormijnmondeling
Ciceío.Alsik gewetenhad,
wal nimíriumwas, het is geenwonderdat, de heerKramerzei al van
'natuurlijk',
danhadik wellichtêennegêngekregen.
ZoalsvoorFrans,
eenvertaling
vanFransin het Nederlands,
die gingovervogelwiche|aATS.

OokpaterVerbruggen,
nu pastoorin de Papegaai,
waseenvanmijn
favoriete
lerarcn.Zo kanik urendooÍgaan.Detekeningen
die ik vooí
Noyonsmaakte,eenkeerdat ik methoogspringen
won, na Michel
BoyerbleeÍik als laatstehoogspringerover,de voetbalpartijtjes
in de
buurt,HetNicolaaslyceum
wasvolgensmijeenechtesportschool.
Blokjesvoetbal,
zitvoetbal,
volleybal,
lichamelïke
opvoeding,
dê echte
schrijfbegaaÍden
stuittenvaakop censuur.
VincentBakker,redacteur
vande school,gingweg,nadateengecensureerd
stukvanDeTobbe
oveÍde heervanUdeningevuld
werdmeteenkuis. Degrapvan
PausBaviaanll, betreÍfende
de leraargeschiedenis
Vande Vleuten,
kwamanderenook op sanctieste staan.Nu lacht men om die zaken,
maarvroegerweÍdallesbloedserieus
opgevat.Tochwas hetde tijd
vanmijnleven.Toênwe de eindexamenuitslagen
hoorden,werdenwe
allemaal
vrienden.
lk vooralmet RobFerretti
die herexamen
kreegen
ook slaagde.Bijêenvande rerinies
hebik AínovanRheenen
nog
gezien,uitstekend
in zijntaaluitspraak,
wat minderin hetveftalen.lk
herjnner
met [/artin,mijnbuurmanuit de zesdek]as,en Hans
Martens,al sneleentegenstander
vande oorlogin Vietnamen een
uitstekend
baskêtballer.
lk herinner
me HansvanMook,HansJanus
en KoosMars,die ik regelmatig
zie;ze zijnnog meerbevriendmet
paterVerbruggen.
lk kaniêdersnaamwel noemen,HansBlom,Henk
WolÍs,ze zijnme allemaal
evenlieÍ.Na de middelbaÍe
schooltÍdhebik
van allesgedaan,gestudeerd,gevoetbald,geschaakten nog steeds
schaakik,vanavond
weer.Ookherinnerik me eenkusin eêntoneelstukmeteenmeisjevanhet Pius;Arnodiezichsuf soufileerde.
lk herinnerme eenmeisjedatvanschoolwerdgestuurd,Steedskomtme
watvoorde geest.Mijnlaatsteheldendaad
was 't vêzinnenvandê
'l\4yrakel'.
naam
Watvooralzo fijn was die tijd, was, dat ik zo lekker
actiêfwas:Íietsenin de zomer,toch doorgaan,
ofschoonik herexamenkreeg,vooral'n volwaardig
menszijn.
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heid blrlheidgepÍêdiK.
hetlieÍstvoorbijde leraar.
Eenbriefe
PAULINELUSINK
Havo,1977
Gelukkig:na driejaar alleênmaar
met: 'Vanwiêzijndie voetstappên
gehoordte hebOokik moeibekennen
dat herinne- meldengegiechel
op hetplaÍond?'
Welliekeeknaar
ringenvande middelbare
schooltijd bên, werdenPiusen SNL samenge- boven.Waihebbenwe de goede
het stekst zijnvanal mijnjeugdher- voegd en in 4 havo kvvamenwe ein
mangekweld.Overhoringen
van
inneringen.
Sommige
dingenstaan
delijksamenmet het mannelijk
Wordschatgewoonmêt het boek
geslacht.Maarde leidingwas ineens op de schoot.Toênwe op eendag
me noglevendig
bij.lk zalhetin de
loopderjarenookwelwatgeroman- ook een stuk strênger.Kon je vooreengesprekmel hemhadden,
tiseeÍdhebben,maartoch.
heen nog wegkomen met een uurtjê omdathetzo nietlangerkon,heblk begonin 1972op de Pius.Een
spijbelen,PalerPreÍectachtêrvolgde b,enwe eenleslangheelbraafons
meisjesschool,
Daarwerdhijweer
en ik vondhetaÍgrij- je tot je een briete van lhuis had
mondgehouden.
selijk.lk hadde lagereschoolen 1
voor hêt gespijbeldeuur.En hij wist
zo zenuwachtig
vandat hrlzeidat hrj
(ophetPiusX lyceum) ook preciêswie hij moest hebben.
keerbrugklas
hêtêigenlijk
wd te stilvond.Daarna
in eengemengde
klasdoorgebracht. Hoe kon die man al die gezichten
washethekweervande damen is
Bovendien
wasik doormijndouble- onthouden?Havo4 was voor mij het er nooitmeerteruggekomen.
Helaas
reneenjaarouderdande meesten. leukslejaar van mijn middelbare
verliethij na dat jaarhet SNLen krejaarHerr
genwe hetvolgende
lk voeldeme ververhevenbovendie schoohijd. lk werd vediefdop een
kinderachtige
mejdentutjês.
Gelukkig leraar.De meesten van mijn klasgeLabey.Onnodigte vermeldendat we
was dat verhevengevoelbinneneen noten zullenzich nog wel herinneren allenin eenzwartgat vjelenen Wêllie
paarwekenover,maarbleeftoch
wie, haha.En we haddenmeneer
Duindam
niet
ergmisten.Envadertje
Anita
dat meisjes-onderelkaar
wat ik toen Welvaartl!!!Eenbroekje,amper
te vergeten
metzijn'dochters'.
al eenbeêtjeongezond
vond.lk had ouder dan wijzelf,die geenorde kon werdAnato,en als hijje naamniet
'GVBCD'was
al grotebelangstelling
voorjongens houden.WaaÍwï genadeloosmiswisl 'Engelenbout'.
gelegd
aande dag
en om diete onl- /gebruikvan maaklen.lk kan me niet zijnmaniervanvloekenen êen
'opvoedende'
moetenmoestenwe overde luchtherinnerenooit nog zo gelachente
oÍ'lieftrebbende'
bonk
(meestal
hebbenals in dat jaar.En ik heb wat
brugnaarhetanderegêbouwwant
eendreunop jê schouder)
ginghijooknietuitde weg.
onzelessenwerdenallemaalgegeafgelachenin mijnleven,C,okInden
venin de Pius-vleugel.
OnZêleÍares- begon de les steevast door voor de
Zonderte vervallenin 'woegerwas
senwarenbijnaallemaal
vanhet
ldas te gaan slaan achter de lesseallesbeter'is me ook erg bijgebleven
vrouwelijkgeslacht.MissGiezenvoor naar:'GeachteMedeparochianen'. hoeonschuldigallestoen was,als ik
Engels.lk had het ideedat ze nog
Gevolgd door een preek. Dan was
metmiddelbare
dal nuvergelijk
eenbeetjein de jaren'50 leefde.lk
de toon voor de lss al weer gezet.
scholieren.
lk werkop eenlerarenopkanme nog eenhlghtea herinneren 'Treintjespelen' was ook een geliefd leidingen alsik dande verhalen
van
waarwe als1s-jarige
heêlvervelen- tijdverdrijÍ:alle aan elkaar vastzittende leraren
in spéhoor...Zo kanik
de giechelende
meidenbijhaarthuis de schoolbankenzo ver mogelijk
nogwd bladzijden
vullenmetandere
de boelop steltênzetten.Zuster
naarachterenschuivenen dêgenen
herinneringen,
Wêllicht
hebben
Angeline
voorAardrijkskunde.
Altijd
die achteraan zitten duwen met hun
medeleerlingen
hel heelanderservazeeringelogen
sprekend,
lk was
voeten alle banken weer naar voren,
Íendanik.
altijdeenbeetjebangvoorhaar.
(e mocht
JuFfrouwSteenbergen
haargeen'mevrorlw'
noemen)
die
INEKEEBBERS
bloosdealser per ongelukeenpater
MMS. 1965
binnenkwam.
Natuurkunde
kegen
DetÍd vanmÍn leven?Ja, maarandersdanwaarschijnlijk
doorde
we wel vaneenman(vande SNLrectorbedoeld.Nietin de bedoeling
van 'hoogtepunt
vanlol' - zeker
tak):GuyvanderVelden.
Dieal
niet.Rustigalsik toennogwas,hebik vooralgeobserveeÍd
en mij
gauwvonddatje meisjes
nietsover
paslater- veellater- gerealiseerd
wat ik er allemaal
hadopgestonatuurkunde
konbijbrengen
en hele
ken.Nietalleenkwakennismaarook kwasocialêvêrhoudingen.
verhalenoverzÍn vrouwen twee
Opgevoed
metontzagvoorgezagkosttehetvreselijk
veelmoei'te
dat
dochtersaanonsveftelde.
Werdje
loste laten.Daargafde schoolook weinigkanstoe: Pascalis
wasde
op de ganggezet,haaldehrjjena 10
baasen nietalleenoverde leerlingenl
minLrten
weerin de klasmeteenvan
tot mijn18ein eenpurevrouwenomgeving
wasde stapin
Opgevoed
sarcasmedruipendestem"TUTI
metde wereldbuitenmijn
de maatschappij
eenhardekonfrontatie
kombinnen!".HenLabeyvoor
lk hebdieschoolwatvervloekt!
Naeenjaar
beschermde
omgeving.
Duits:'KommenSietritteherein'.
gevallen.
waren
wel
van
mijn
ziel
Er
oÍ
twee
de
schellen
openbaarde
Danmoestje voorde klaskomenen
zichmogelijkheden
Pastóenkon ik de
en ik hebze gegrêpen.
ik wasslechtin Duits.DehelesÍeer
van
MIV1S
opvoeding
de
benutten.
ademdejaren'50meisjesboeken
uit.
veelpleziêrvande op de
Totop de dagvanvandaaghebik vreselijk
Nu ik er op terugkijk,
heêfthetiets
'dubbele'kennisen langna mijnvertrêkvan
LIMSopgestoken
melancholisch,
maarloenervaarde
ik
schoolkon ik 180gradendraaienen metrechtzeggendat hêtde tijd
hetalszeerbenauwend.
Helwas
vanmijnlevenwas.
ook al 1972en er werdoveralvrij-
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MARIAHUIGEN
MMS, 1971
ZusterP staatachtereenkathedêr,
eenbrilop haarneus,eensliertje
gÍijshaaÍdat zichêenwegwil banenvanonderhaarnonnenkap.
Ze
geeftgeschjedenis
en ze heefteenstapelproefwerken
voorzichliggen.We hebbeneentoetsgehadmetalsonderwerpde Franse
Revolutie.
Hetspannende
momentis aangebroken,
onswerkwordt
teruggegeven.
lk benzestien,verlegen,
stilen dromerig,ik draagmijndonkerblonde
haarin een paardenstaart.
ZusterP gaat aan mijnnaamvoorbrij.
Druppeltjes
zweetlopenlangsmijnrug,ik kanbijnanietmeerademen,ledereen
is al aande beurtgeweest.Danverheftzij barshaar
stem: "Hierheb ik het proeÍweÍkvan eenzeeregoistischmeisje,dat
op allevragen,wat verstaatMEIí onder.....al haarantwoorden
begintmet/K."
lk kijkverschikt,
zij maantmijnaarvorente komen.Haarpriemende
ogenkjjkenmijaan;"watben jij êenegoistjsch
meisje,hoedurfje
ga je staanschamenin de
alleanlwoorden
met/K te beginnen,
hoek."
lk wil vloeken,tieren,schreeuwen,
eenschimwordik onderde blik
vanvanhaarzwartegestalte.Deschimechterkomtwêêrtot lêven.
Enjgetijd laterbij hetzoveeljarigbestaanvande PiusMl\4S,wordter
eenÍeestgeorganiseerd
in GrandHotêlKrasnapolski.
Tijdensde pauzevande jongensvanhet Nicolaaslyceum
vraagik
aanvriendinnen
om dassenen hangdis aanelkaargeknooptuit het
raam.Aande onderkant
eenbrieÍe,vastgemaaldmeteenveiligheidsspeld,
metdaaropde vraagwie er metmijnaarhetÍeestin
Krasnapolski
wil gaan.EnigedagenlaterbeltH. lk kenhemvande
kerk,de jongerenmis.
Hrjwil met mijmeênaarKrasnapolski.
Daarop de dansvloer
voelik me gelijkaande Feniksuitde as henezen,

IRENEVANWIJK
MMS, 1969
Hetis al weer35 jaargeledendat ik de PIUSMN4S
verliet.lk heb
sindsdien
veelmeegemaaK,
waaÍonder
eenburnout en hetverliês
vandierbaren.
Desondanks
is de tijd op de I/I/S nogsteedsde ergste tÍd vanmijnleven.Velenverlangên
terugnaarhuntienertijd.
lk
voorgeenmeter!Thuisgeestelijk
mishandeld
was ik eenpÍachtige
prooivoorde nonnenen de meiden.De nonnengavende voorkeur
aankinderen
vangoedekomal.Datwas ik niet.EenbrieÍvanmÍn
vaderwerdongeopend
voormijnogenverscheurd
doorzuster
Paschalis.
Ze haddeneenprachtconstructie
bedachtom meisjesals
(een5 voorFrans)werdik in een
ik ie lozen:metéénonvoldoende
3e klasgezetwaarje bij voorbaattweejaar overmoestdoen.Twee
jaarvanvoortdurende
kleinering.
Zelfsbij handwerken
mochtenwij
alleeneennachtponmakenen geendusterwant"wewarennietvoor
nietsin dezeklasgezet".Deopzetslaagdeen ik veÍlietop mijn15e
dê schoolin de vasteovertuiging
dat ik nietswas,nietskonen nooit
wat zouworden,lk benmaarkleuteíleidster
geworden.lk werddaar
gêk vanen werdafgekeurd
uiteindelijk
op grondvanhetÍeitdat ik ver
ondermijnniveauwedde.lvlijngemetenlQ was 138.Datzeime
niets.Pasnu weetik dat ze zoietshoogbegaafd
noemen.Dienonnen
(enmïn ouders)haddendusongelijk
L4etmijgaathetsindsmijn30egoed.lk hebvelejarenavondschool
achterde rug en bennu managerbij lNG.Watik jammervind,is dat
ik er zo'n langeomwegvoornodighad.
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HANSVALENTIJN
Havo,1975
lk hebslechtstweejaarop het
Nicolaaslyceum
mogenvertoeven.Komende
vanMavo
Amstelland
hebik klas4 en 5
vande Havosoepettjesdoorlopen.ln 1975deedik eindexamen.Terugkijkend
was het
eenprachtigetijd. Vastbêsloten
om de duffevieíjaar Mavo
achterme te laten,had ik een
spectaculaire
entree:drie
dagente laatvanwegeeenuit
de handgelopenvakantie,
met
êenbruinekop,konik me
gelijkmeldenbij de rector.lk
zouin de gatengehouden
worden...Zulkswordtmeestal
als eensoortaanbevelingsbrief
opgevatdooÍ de nieuweklasgenoten,
diemijdanook probleemloosaccepteêrden.
Twee
jaarlanghebik me echt kostelijkvermaaK.LerarenzoalsVan
Leeuwen,
VanMierlo,
Tiemersmaen de onvêrgêtelijke,ên in mijnogenbeste
leraardieik ooithebgehad,
RolÍ(whyspmk a dialectif you
knowa language...),
zoÍgden
vooreenprimaklimaat,waar
meerdanvoldoende
ruimte
overbleeÍ
voorlol.Bijdielol
hoordebasketballen
op het
schoolplein,
de stoerejongen
uithangen
metgabbersRob
Mêijers,ArthurHoek,Tom
Ruhe,FonsVerhoeven
en
natuurlijkhet onvermijdelijke
daarbijhorende'
ladieschasen'.
Datik daaÍbijmijnhuidigeechtgenoteen toenmaligeklasgenoteAnnekeTenHavo'gemist'
heb,wordt me door haarnog
allijdkwalijkgenomen;-)
lk beschouwdie tweejaarnog
altijdalsdê peÍiodewaarinik
de basishebgelegdvooreen
redelijk
succesvolle
eh...caniere.Op hetNicolaas
hebik me
lerenaanpassenen veÍbaaluít
te leven.Zakendieme goed
vanpaszijngekomenin mijn
latêreleven.lk kijk danook met
heelveelgenoegenterugen
komdatgevoelin oKober
weeropzoeKen.
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ASTRID{KRAAIJEVELD-)
FOOSENDAAL
Havo,1976
lk gingnaarhet Nicolaas
omdatmijnbestevriendinnen
daarook naartoegingen,dat was duidelijk.
Hetlijld
passeren
wel eenvorigleven,alsik terugdenk
nietalleenPaterPrefecten JuffrouwSteenbergen
de revue.
Zijmaaldewarmecitroenlimonade
in haarkeukenterwijlik en mijnvriendinCaeciliain de huiskamer
een
proeÍwerkFransmoêstenovermakên.
We hebbenallebeiexpresêenÍoutgemaaK.Wê zijnnogsteeds
vrjendinnen,
al zo'n 33 jaarvanaÍde brugklas.
Onzemannenzijnvrienden.
We hebbenhet er al overgehad
kanik me herinneren
om het maareenste vierêndatwe elkaaÍal zo langkênnên.VanhêtaÍscheidsfeest
dat Jos Schrijver
als komische
dkigent,mijde slappelachbezorgdeen ik geenwoordkonzingen,echtwel
eensooftflatervooÍ mij,achteraÍgezien.lk verstoptemijachtermijntekst,ha ha.Tijdensde
gezien.DelangeganAardrijkskundeles
vanPaterDuindamhebik vaakde binnenkant
vanhet kaartenhok
gen,zwareschooltas,
hetschoolreisje
naarParijs,daarvoorbrachtmijnvaderme nognaaíschoolvroegin
de ochtend,hijis er nu al heellangnietmeer.lvet m'n vriendinLilianalszwartePietvekleednaarschool,al
tijdwaarik heelgraagop terugkijk,
metal eenheerlijke
fietsennaarschooldoorweeren wind,doorde stad,
blokkenvooreenproef,^/ek
op hetlaalstemoment,netzoalsik dit stukjeop het laatstemomentinstuur
(herkenning).
En ik denkook aanhém,mijneerstevriendje,
echtekalverlieÍde.
Voorhemspijbelde
ik wel eens,hetbezorgde me eendikkeonvoldoende
vande heerKentervoorgym.UitdietÍd hebik veelfoto'swantzijnhobby
wasfotograferen,
het is êenleukeheÍinnering,
allemaal
in eenboekgeplakt.
Inmiddels
ben ik 44 en 15jaargetrouwdmet Kick,we hebbentlveekinderen,
dochterRianne12is nu brugpieper,zoonVictor11 in groep8. Wewonenin Nootdorp,maarik komnogheelgraagnaarAmsterdam,
waarmijnmoedernogsteedswoont.lk werknu parttimein Delftalssecretaresse
bij Priva.lk hebeenbeetje
jarenweerte houden,maardat moetenjulliedirectweer
hetgevoeldat re0niesopgaanom pasna tientallen
vergetênwantik wil dit s-jariggebeuren
toch nietmissen,Evende geurvande schoolweerruiken(wantdie
is netalsvÍoeger)en nostalgische
heíinneringen
bovenhalen.

BARTSCHOMAKER
HBS-B,1971
Nade rerinievan 1973,toenik pastweejaarvanschoolwas,hebik nimmermeereenvoetin hetSt.
gezet,De behoefte,
Nicolaaslyceum
die anderenkennelijk
hebbênnogeensterugtê komenom oudeherinneringen
op te halen,is mijvreemd.Omzienin wÍok is watte sterkuitgedrukt
maarsprekenvan 'de tijdvan
mijnleven'is weerhetandereuiterste.Hoewelde laatstekeeral weereentjjdgeledenis, hebik gedurende
velejarenregelmatiggedroomddat ik weerof nog op schoolzat. Voorwaargeenpretje.WatsÍeer,inhoud
en beldemmingbetreft,veMijs ik naarhêt liedjevan Doe Maar:Dit is eennachtmenieop school... Êen
andervooÍbeeldis NooitMeerTerugvan HermanBrood.LeukmaarDoe Maaris moregettíngto the point.
Voorde voorgeschiedenis
moelenwe terugnaarhet middenvande jarenzestig.HetSt. Nicolaas
waseen
jongenslyceum
katholiek
metvooralpaters.Uitde warmegeborgenheid
vande lagereschoolkwamik in een
soortinternaatsituatie
terêchtwaarik ook nogeensmetde achternaam
aangesproken
wêrd.DejaÍenvijftig
lagennogversin hetgeheugen.
Opvallend
washoeveelvanmijnklasgenoten
het na het derdejaarvoor
gezienhieldenen hunheileldersmochtenzoeken.Deredenvanmijndromen,en daarbenik pasveellater
wasverontwaardiging
vansommigêleerkrachten;
achtergekomen,
overhet niveauen methodevanlesgeven
sommige,er warengelukkiguitzonderingen,
en de kenniswaarmeeleerlingen
naareventuele
vervolgopleiZo waser bijvoorbeeld
kortvoorhêt examenvrijwelniemandvan mijnklasdieook
dingenweÍdengestuurd.
maaréénzinin het Fransnaarexamenmaatstaven
wistte Íormuleren.
Aangeschiedenis
vande twintigste
eeuwwasonzeleraarhoegenaamd
niettoegekomen.
Kennisvanhetvakbiologieis in het laatstejaarnauwelijksnoemenswaardig
uitgebreid,
we kregeneí toch geeneindexamen
in... Bovenalis pas latertot mij
doorgedrongen
dat geenvande docentênexactevakkenervooruitkwamdat ik nietste zoekenhadin een
- pakkettenwarener nogniet- dat bolstondvanvakkenalswis-,schei-en natuurkunde...
lesrooster
Van
mijnoudershad ik weinigte vêMachten:
zonderenigvoorbehoud
haddenze mijtoevertrouwd
aande kundigheiden het hoogingeschatte
beoordelingsvermogen
vanrector,conrectoren
en docenten.Delaatste
jarenzijneenwarebezoeking
geweesten met namehetschriftelijk
eindexamen
êenregelrechte
martelgang.
fulliimestuderenop hel schriftelijk
eindexamen
bij de vakkenschei-en
Stelje voordatje na maandenlang
natuurkunde
opgavenaantreft,
diegeenenkeleherkenning
oproepenmetde onderwezen
en bestudeêrde
geredwat er te redden
stoflToegegeven:
op hetmondeling
hebik nogveelrechtkunnenpratenen blijkbaar
vielmaarmijheeftin de loopderjarenaltijdeengevoelvanschaamte
bekopendat ik het diploma,alsin
gekregenheb.l\,4edeleerlingen
hebbenmijdoorelkaarmoeten
eenwaas,wantik wasop ...., uitgereikt
schuddenom althansenigbesefvanhetmomentbij mUteweegte brengen.Deeuforiedie ik wel bij anderen
waarnam,is echternimmermiindeeloeweest.
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Vijfenvijftig jaar herinneringen
jaarbesiaat,barstnatuuíijkvande herinneringen.
DeSNL-geschiedenis
is al velemalen
Êênschooldievijfenvrjftig
opgetekend,in re0nieboeken,
Tobbe-specials
en uiteraardook in de kolommenvan dezêkant. Daaromdoênwe
het dit keeranders:vífenvijftigjaar herinneÍingen,
dooÍ (bína)vijfenvijftig
oud-leerlingen,
uit (bijna)vrjfenvijÍtig
schooljaren,
Westeldenvijfenvijftig
keeÍdriesimpelevragen:
1) watbenje na hetSNLgaandoen,
2) wat doeje nu ên
3) watisje leuksteherinnering?
We hooplenop spontaneantwoorden,nietop completememoires.Sommigeantvvoorden
wareninderdaadspontaan,somszelfskorterdanveMacht.Sommige
oud-leerlingen
stuurden
completecv'sen weeranderen
zondenzó
veelherinneringen
in datwe daarin eenvolgendê
Binderop terugmóetenkomen.Sommige
bijdragen
zijndanook
dooí dê rêdactieingekod,vooralde antwoordenop de eerstevraagwarensomsnet evente lang.Hoehetook zij,
12 Athenelsten
alleherinneringen
bijelkaar(25mannen,18 vrouwen;13 HBS'ers,10Gymnasiasten,
en I Havisten;
19 alfa'sen 16 beta's)biedeneenamusant,
inÍormatieÍ
en zeerlezenswaardig
stukschoolgeschiedenis.
Eindiaar1952
HansSitters(HBS-B)
(opeen
1. Naheteindexamen
andereschool,zieeldersin deze
Binder)benik in de lêergegaan
bij mÍnvadersbedrijfin de tandtechniek.
DitbedrijÍhêbik in
1963overgenomen
en voortgezettot 1997.Bijde overname
warener vijÍ personeelsleden.
Bij
de beéindiging
hiervanin 1992
vijfendertig.De laatstevijfjaÍen
hebik alleengewerkt.ln 1960
bênik gêtrouwdmetdat meisje
vanFonsVitae,hebdaardrie
zonenvangekregen
en bennu
grootvadervan maarlieÍstzes
kleinkinderên,
twêevanelke
zoon.Onzezonenhebbenhet
verdêrgeschoptdan hunvadêr
en moeder.Zij zijnallenacademicien hebbengoedefuncties.
2. Op mijn60ehebik mijzelfmaar
met pensioengestuurd.En dat
doe ik nog steeds.Het bevalt
Demeesteinvulling
uitstekend.
wordt gegevendooÍ mijngroolste passie:veelreizenen trekken.
3. ZiemÍn bijdrageeldersin deze
Binder,ik beneenvande oudsten.....
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Eindiaar1953
Hansvan Wilk (HBS-B)
1. Na mijn
etndexamen ben
tKnaar
HTS

Amsterdam
gegaan
en neD
oaar
Werk-

gestudeerd.
tuigbouwkunde
Vierjaarlatermoestik in militaire dienstvooreenperiodevan
24 maanden....
Daarnabenik
brjlBt'/Nêderland
NVgaan
werken,in 1961getrouwden 3
dochters.Na37 jaarmêtvervroegdpens|oen.
2. Nu helemaal
metpensioen
en ik
stopveeltijd in mijnhobbies;
tennis,fietsen,handboekbinden,muziek.
is hetleukstevanmijn
3. Eigenlijk
tijd op het SNL dat we aftrjdde
hoogsteklaswaÍen.Nooiteen
klasouderenbovenje! We
bêgonnen
in 1948metdrie
klassenin de Westzaanstraat.
lk
zat in 1c. Deallereerste
einddiploma'swarendusvoorons!In
1953,dus precl'es50 jaar geleden. Er warenin totaal 18
geslaagden
voorHBSA en B.
lk citeeruit de krantvanjuni
1953:"Woensdagavond
heeft
mgr.v.d.Berg,Dekenvan
Amsterdam,
de eersleeinddiploma'suitgereitd
, diêaanhet
SintNicolaas
lyceumzijn

behaald.N/gr.spoordedejongensaande lijnverdeíte leggenwaarlangszij hieÍ hun leven
hebbenlerenleiden.Nietalleen
goed-katholiek,
nietalleenman
vande wetenschap;
maarbeide
verenigdin éénman".(Einde
citaat).OÍ dat geluktis? Dat
vertelik niet......lk heballe
namenvandê 18 longens'en
eengroepsfotovan de gedaagdenop de trappenvanhet
paleisop de Dam.Enik hoop
er toch eenpaar(enook misschienoud-leraren?)
op deze
rerinieie ontmoeten.
Eindlaar19s
Henk Leeners(Gym-B)
1. lk benals
eenvan
de eerstên,in
1948,bij
onsa er
SNL
begonnen
en neD

ook met
succes
beeindigd.
Na mijneindexamen
ben ik meteengaanweÍkenen
wel eenjaar oÍ vijf bij een
middelgrootaccountantskantoor.
Metveelplezier,maar's avonds
studieacle l\ilo-wiskunde
K-1
en K-5gedaan.Endat spoort
nietmet accountancy.
Vandaar
in 1960mijnoverstapnaarBig
BlueIBMalsprogram
meur/analystvoor het ontwerpenvanwisprogramma's.
kundig-achtige
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Datwasmijnfantastische
cowUniversilelt)
noemden.
Na mijn
boy{ijdin de automatjsering.
candidaatsexamen
in 1960
gingik naarPhilips
VanlBN,4
keeg ik eenaantallesuren
(PT|)
Telecommunicaliê
Industrie
(mijnbijvak)
natuurkunde
aan
in Hilversum
alsmede-ontwikkehetNicolaas.
[/et eenonderlaarvan het OpeÍatingSystem
brekingvanenkelejarênbenik
voor eengroteTelegrafie-comdaarblijvenwerkentot 1997.
putervoorreal-time/on-line
data
lvlomenteel
doeik niêts,althans
switching.
TijdensmijnPTIloopwat werkenbeireft.
baanbenik getrouwdmet een
Mijngoedeherinneringen
zijner
fantastische
vrouw,diehappily
velê.Alsje diealsleerling
nogsteedsde mijneis en ik de
bedoell:ik herinner
me nogzo
goedde sfeerin de vierdeen
hare.Dustoennogeenmaal
een
gemaakt.lk
mooiecaniere-stap
vrlfdeklasHBS-B,Wewaren
kwambij de prachtigebank
metongeveer
twintig,in de vijfABNte werkenin de alrtomatide metachttienleerlingen,
alleseringin diverseinteÍessante
maaljongens.Je hadeen
goedeversiandhouding
tuncties.Bijde ABNhebik 23
metde
jaargeweíKen nogtweejaar in
mêestelerarenen werKe gezade tusieABNAmro.
menlijknaarhetelndexamen.
2. lk bennadatik metpre-vLrt
kon
HetÍeit datjê echt eenklas
gaan,al circatiênjaaralsvrijwilvormde,meteengezamenlijk
ligerbetrokken
bij hetmooie
doel,zaleengroterolhebben
gespeeld,
schaakcêntrum
MEC(Max
EnnatuuÍlijk
hadden
EuweCentrum)
op het N,4ax
we zo rond1955aanzienlijk
Euwepleinin Amsterdam.
Zo
minderaíeiding.Je schoolen
kanik mjjngrotehobbyschahethuiswerk
speelden
een
groterolinje leven.
kenhelemaal
uitleven.
3. Wij namenvoor het eerstdeel
aanhettoenmalige
FAMOSEindjaar I 956
tournooimeteenschaaKeam. Ton de Haas (HBS-B)
HetSNLkontoennogmaarin
1 . N aS N L
beperKaantalsportendeêlnemen,waaronder
dusschaken,
nenmet
Enwat gebeuÍde:wij als het
weKen,
kleinenietigeSNLversloegen
allereerst
hetimmensgrotelgnatius
bijeen
grole
College,
Webrachtenhiermêe
onzezeergelieÍderectorpater
internavan l\ilarrewÍkin eenopperste
tionale
staatvangelukzaligheid.
Het
bouwkleineSNLwasbeterdanhet
ondernemer
op de aÍdêlingpergrotelcl Uiteindelijk
eindigde
soneelsdienst,
daaÍnamilitaire
het SNLalstweedeachterhet
dienst.In dienstbegonnen
met
Gereformeerd
Gymnasium.
Als
studieop gebiedvanboêkhoubeloning
kregenwe daaromeen
denen administratie,
na de
dagschoolvrij.
dienstplicht
eerstadministrateur
bijeentimmerfabriek
en hoLrtEindjaar1956
handel,vervolgens
bij eensemÊ
Jan Overurater
overheids
researchinstiturlt
op
gebiedvanlucht-en ruimtevaart
1. Nahet
SNLheb
als chefkoslprijsvan de
projectenen
ik schei(inter)nationale
kunde
eigenspeurwerk,
TussendooÍ
in
gestuavondstudie
SPD1 en 2 plus
deerdaan
bedrijÍseconomie,
afgeslotenin
de univer1984metdocloraalstudie.
siteitvan
Vanaf1980tot aanpensioneringbijde Technische
dam,die
Universiteitte Eindhoven
gewerldin diversestafiuncties
we toên de GU (Gemeente-
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en de laatstezesjaar als
lr@surerten behoevevan het
College
vanBestuur.
2. Nu benik nogactiefin verschillendebestuursfuncties
bij maatgeorienteerde
schappelÍk
organisaties
alsNebasNsg
en het
peuterspeelzaalwerk.
3. lk hebgeenspecifieke
leuke
herinnering
aanmijnSNL-tÍd,
diein hetalgemeen
eenzodanige herkenbare
periodeis
gewêest,dat ik de bandvia
lvlyrakel
levêndig
houd,
Eindraarí957
Jan van dê Watêring(HBS-A)
1. Na3 Gymnasium
hebik een
overstapgemaaldnaar3 HBS,
waardoorik allejaargenoten
hebgekend.In de 4e en 5e
klasvanHBS-amoestener veel
geschrevên
brjeven
worden.
Handelsbrieven
in hetEngels,
Frans,Duitsen Nederlands.
lvlisschien
daardoor
waser niet
tê vêêlaandachtvoor literatuur,
al helemaal
nietvoorde nieuw
aanstormende
lileratuuÍvan de
jarenvljftig.Nietdat ik me dat
toen bewustwas, daaÍ komje
pasachteralsje recensiesleest
oÍ eenromanwil kopen.Op
mijnexamenlijst
stondeenI
voorgêschiedenis.
"Jegaat
doorstuderen,
hoor",zeimïn
gêschiedenisleraar,
paterVan
derVleuten.
Maarleraarworden
leekme niets.Mijnvaderwas
ambtenaaízijnbroersook,dus
toen ik bij de AmsteÍdamsche
Bankop het Rembrandtplein
gingwerken,voeldeik me al
eênheleavonturier,
Na militake
dienst(sergmnt-administrateur)
zochtik werkop de administratie bij kleinebedÍijven.
lk zocht
naarbetrokkenheid
bij hêt
bedÍijÍ,de mênsenên de producten.In mijnvrijetijdwerdhet
M,O.Economie
studeren,
Susanlerenkennen(daarbenik
nogsteedsmeebezig),overstappennaarSPD,staatspraktijkdiploma
Administratie.
2. In 1966vondik wat ik zocht.
Op de administratie
vanuitgeverijDe BezigeBij was een
functievacant.In eengroot
herenhuis,
vlakbij het
Museumplein
werdik ontvan-
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gen.Grotemooietrapnaar
boven,stapelsboekenoveral,

ingrediênten
voorde levensmid(bijvBols,
delenindustrie
ên ê6n ^aênrêlz
m6+ íló.+
Heineken,
Redband,
AH,
LubbeÍhuizen.
Tot 1995hêbik
Koopmans,
Quest,Stegeman)
daaÍgewerkt,de laatsie12 jaar,
en in actieveingrediêntenvoor
na het oveÍlijdenvan Geert
makersvanvoedlngsmiddelenLubbeÍhuizen
en na de vroege
supplementen.
Onzetechnologênwerldenmet de industrie
doodvanzijnopvolger
Johannes
Witteman,
als
samsnom problemen
op te losadjunct-directêur.
Samenmet
senen om nieuwêproducten
te
mijncollega's29 jaarmetmijn
Inmiddels
ontwikkelen.
wasik
neusbovenopde Nederlandse
alleênêigenaar
vanVitachem
en
en internationaal
belangÍijkelitekwamer vanuitde maíd
jaren
ratuuruit de turbulente
belangstelling
om de tokote
zestigen zeventig,en evenalsin
kopen.N/etde Caldicgroep
dejarentachtigen negenlig
werdik het eensen bleeÍdaar
boeiende
contactenmetalle
nogdriejaaralsSalesmanager
auteursvanDe BezigeBij,en
bijeenwerkmaatschappij
in
heelveelplannenen ideeen
Amsterdam.
len groeientot mooieboeken.
Eindiaar1959
Vanafmijn58stejaarvolgik
ln 1995kwamde VUTin zicht.
Co Groot (HBS-B)
mijnalgemene
nieuwsgierigheid
AIsik al geenboekenman
was,
1. Na 5 jaarSNLbegonik in 1959
en verplicht
ik mijniettot grote
danbenik hetin mijnwed(
aande avondstudieHBO-chewerkklussen.
Zowelvanuitmijn
geworden,
penthouse
duseensin dê veermieop de HTs-Amsterdam
en
in Spanjealsvanuit
tiendagenêengedichtenclub
viaÍamiliekruiwagen
bij het
Monnickendam
lukt dat aardig
'Chemifa'
metveertienanderetoegewijde
farmafabriekje
aan
en reisik met levenspartner
Ria
mensenen eenleesclubmetvijÍ
de Geldersêkade
in Amsterdam
veelen ontplooiik mijverderin
andereoudemannen.Felledisom daarhoogin hetgÍachtenveeldisciplines.
Zonder
pandin zelÍsvoor die tijd erbarcussiesoveÍvormen inhoud,
bestuurlijke
tuncties,ben ik
stijlen thema.Daarvoor
hebik
melijkêen onveilige
omstandigmaatschappelijk
en Íamiliaal
gestudeeÍden gewerld,ik
pÍoduchedenfarmaceutische
actievêr.lk sport mij nog suf,
genietmetvolleteugen.
tente maken.Ronduitavonwelhardlopen
maargeenhêle
3. MijnleuksteSNL-herinnerjng
tuudijkwashetmakenin de
marathons
meerbinnendrie
(niet
ljn? ls dat de herinnering
aan
zuurkastvan nitroglycerine
uur,wel schaatsenenloÍ skiën
mijnaardrijkskundeleraar,
voor dynamiet,we!voor hartin de wintermaarnietmeer
meneervanZuylen,die heteerinfarctpatienten)welkegriezelig
skeelêren
en altijdtientallen
kilostejaargeenordekonhouden,
explosievê
vloeistoÍpasveilig
meterswandelenwaardan ook.
en de jarendaarnaÍantastisch
was na met waterte zÍn ver3. Terugdenken
aanmijnSNLIÍd
kon vertellenoverzijnvak?Was
dund.Gelukkjg
eistehetleger
is eengenoegen,maarwat is
dat meneerFlolÍ,leraarEngels
me voortweejaar op en genoot
noude aardigste
heínnering?
ik in het FranseLa
Voetballenmet doodshoofden
{heteeísteleerjaarook leraar
Frans)?De klaswas al stil voorCourtine.Vanaf
1963allerlei
stuop de begraaÍplaats
bij SNLdat hijfruitend
de kjasbinnen
diesgevolgdin avondcolleges,
dependanceWestzaanstraat?
'Wasje te laat',riepToon
kwam.Hoewerldzoiets?Met
en gaanwerkenbij Also. Later
eenscherpgepuntpotloodging
leiddeik bijWeLlaraande
Noyons,altïdachterinde klas
hijin zijnpuntenboekje
gezeten:'we zijn maaralvasl
langKeizersgracht
de aÍdeling
zaamhet ri.itjeleerlingenaÍ, wie
VerkoopChemie.In 1964was
begonnen'
en hijscheurdein
hijeenbêurtzougeven.
ik getÍouwdmetmijngrote
zijnDloV3=6 blitsmetgierende
jeugdlieÍde
Doodstilwashet.Eenshebben
Riade Ruijterdie mij
bandende Da Costastraatuit.
wij twee lessenbesteedaan het
tweedochtersschonken die,
Oftonêêlspelên
onderleiding
vertalenvan eensonnetvan
naastopvoeden
en huishouden,
vanToonNoyons,optredenin
(aÍgeShakespeare,
ik ben hemer
noglangalsverpleegkundige
hetVanNispenhuis
nog dankbaarvoor.Warenhet
bleeÍwerken.Afgezienvanwat
brand)?OÍ geschiedenisleraar
paterRuth,dievanonder
de lessenvande godsdienstpakortebaantjes,is het internatiozijn
ter (hetwas niet paterVan
nalewerk bij de toen befaamde
hoogopgetrokkenzvvartejas
Beurden),
diein 3 Gymzijn
JohannanoÍ
Groepin dê cheop zijn lessenaarnaarvorên
godsdienstlessen
metgemak
mie-en oliehandel,
voormij
leunend,
kijkendalsde 'vieze
geweestom in 1986
aÍwisseldemetverhalenoverde
bepalend
man'van Keesvan Kooten,
tegendraadse
ltaliaanse
kalhosamenmel eenpannereen
vroeg:"zijnjullienognaarde
geweest",
liekeschrijver
Papini(.1881eigenbednjÍ,Vitachem,
te
meissies
doelendop
1956),dieeenencyclopedie
Vitachem'deed'in
beginnen.
dê meisjesschool
naastonze
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overalleswildeschrjjvenen
daarmeedanook nooitveÍder
gekomenwas dan de letterA?
Of hijverteldeoverzijnervaringenuitde oorlog,toenhijin een
kampzat in Oost-lndie.
Dielessênleerdenmij,voorheteerst,
interpretaom de dogmatische
ties overbijbelen kerkelijke
reglementen
bewustte Íelativeren,hetgeenmijin laterejarênal
snelgoedvanpasis gekomen.
In iedergevalherinner
ik mij
overhetalgemeen
me nogal
bevoorrechtte hebbengevoeld
en dat komtzekernietalleen
omdathet een karaKertrekvan
mijzouzijn.
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school.Of hoehij iemandin de
bijzín broekvanzijniêtste corpulenteonderstel
klas,mÍ onderandere,minutenaÍgleed.Pater
langde harenvanzijnkopsloeg
vanBuuren,dieop zaterdagom eenonbenulligheid?
Of zijn
ochtend- ja toennogwel!te veropdrachtaantekeningen
stijfvande rugpijn,onsenthousieÍenmetplaatjes,
tekeningetsiastopweldeer "eenslekker
jês en gotischelettêrs?Ach,ik
rvgvr I oor I rc !]ddr I
rvr
komer nietmeeruit...snoepHomerus.Hr.Peijls,de leraar
winkeltjê
tegenover
de school
Frans(uitSittard)die achterin
aan de Da Costastraat.
,.
de klaszijnlangehaarmeteen
gigantische
zwemmenin hetAMVJ-bad
en
rodekamweeÍin
daarnadiegepersle,wekekoemodelprobeerde
te brengen
kenvan een buurtbakkertje
...
om vervolgens
zijnmonoloog
fietsbelserenadesvoor de
overLeonBloiste hervatten.
Hr.
schooldeur
tot ergêrnis
vande
Noyons,Engels,die mijmetzijn
concierge...
spijbelen
en Artjs
drogehumorheeftgestimuleerd
bezoeken...
hockeyen voetbal
Engelste gaanstuderen.
(Roy
op hetveld...voetballen
Voogt,RealMadrid-stand-in
in
Eindiaar19@
wit shirten broek)op hetDa
Joop van Lammeren(HBS-A)
Costapleintje
ên sigaretjes
1. Namijn
pukkel
rokenin de portieken...
eindexade biologieleraar...
dhr.Elders
men
die ruziesvoorhetboÍdlietuitHBS-A in
vêchten...dhr.Pijls,frans:"mijn
1960 heb
dankgrenstaanhondsdolik de
heid"...ik houder meeop...
ondeMijnee,wacht,nu hebik mijn
zersopleimooisteherinnerjng:
Hetvoorleorng
gevorgo
zenvanheteposvan'SigÍÍid
unddie Niebelungen'
doorde
aan lvlagisterVocatin
dhr.Bax(duits).
Ja, datwas
Amsterdam.
Hiernavolgde2
jareninlijving
onveÍgetelijk
mooi!
bijde Koninkltke
Luchtmacht
alsdienspl'chtige.
Daarnabenik 3,5jaaÍwerkEindiaar1959
zaamgêweestals onderwijzer
Ton Overmars(Gym-A)
in De Kwakelen vervolgens
6
jaarhoofdderschoolin
gymnasi1. Na mijneindexamen
umalphain 1959,hebik
Haadem.
Engelse
Taalen Letterkunde
2 . VanaÍ1975tot 1 november
gestudeerdaande UVA.Deze
2003benik directeur
vaneen
grotebasisschool
studiehebik eenjaarondedlroin Vught.
Kenvooreenzeerteezaamver- 3. Deleuksteherjnneringen
aan
van
blijfaan de universiteit
hetSNLzijn:de deelname
aan
(Engeland),
Shetfreld
sportwedstrijden,
metnamede
2. In 1964keeg ik mijnaanstêlling
schoolvoetbaltoernooien,
onder
alsdocentEngêlsaanhetloenleidingvanpater
de bezielende
maligePiusX College
le
Lauwers;
de ontureemding
van
Beverwijk.
Daarwerkik nog
het beeldvanhet lgnatiusmaar
steeds,40 jaarnu b,ijna,
Collêgeen de gehêimhouding
heteindis in zicht,tenminste
vande daders;de vierdeklas
wat het lesgevenbetreft.
met de veleÍeestjesmel de
3. Hetis ergmoeilijkéénbepaald
meisjes
vande Pius-MMS;
de
momentuil te kiezenalshet
lessenvande herenReigêrsgaatom 'leukste'.Eenaantal
berg(gymnastiek)
en Rolf
(Engels).
(VelelessenFransvan
korteflitsenzijnmrjaltrjdbijgebleven.HÍ Kramer(Latjjn)
die
de heerDeCockhebik op
voordathijaande lesbêgon,
aÍstandvan de gangmoeten
mêtkoddigesprongetjes,
vo€en.)
de
grotehoLitenpasservan de
muurprobeerde
te halen,waar-
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Eindjaar1962
Louis Levelt(Gym-B)
1. Van1959tot 1962wasik SNLleerling,
waarnaik naarNaarden
veri'ruisde,
ln 1965deedik
gymnasium
eindexamen
bèta
le
aanhetVitus-college
Bussum.Na heteindexamen
begonik eennatuur-en wis(UvA),deedkandikundestudie
mulkale
daats,maaraangezien
activiteitensteedsbelangÍijker
werden,gooideik hetroerom
en behaalde
eenonderwijsalde
p|ano.
geefik pianolessên;
2. Momenteel
ik componeeÍ,
vooralliederen,
en speelorgq.
3. MijnleuksteSNL-herinneÍing
is
eenconférencevantekenleraar
Noyons,waarllijde tranenmij
ovêrdê wangenstroomden.
Maarmisschien
washetdagje
vrij,toende sponningen
de
combinatie
vanzuidenwind
en
harderegenniethaddenkunnenweerstaanen het hele
gebouwblankstond,nogwel
veelleuker.
Eindiaar196Íl
Ron Krom (HBS-A)
1. Netalsmijnvadereênloopbaan
in de alltomobielwereld,
met
namein de verkoopvan zwarê
bedrijfswagens
2. WegensÍamilieomstandigheden
hebik eenjaarvrijaf.
3. Deruimtediesommigeleraren
gavenvoor het voerenvan
boeiende
discussies
waarvan
de onderwerpen
somsniets
meerte makenhaddenmel het
vakdat op dat momentonderwezendiendete worden.
Eindiaarí981
HansWessels(HBS-A)
(metple1. VierjaaÍkweekschool
1967
zier),in septembêr
afgeDaarnagingik voor
studeerd.
1Bmaandênin mililaire
dienst.
In augustus1969stondik eindelijkvoorde klas.In 1973
werdik op dezelfde
school
hoofd.
2. Vanaf1 september,
na 30 jaar
te zijngeweest,sta
schoolleider
ik weervoorde groepvoor3
dagen.
vanmijndiplo3. Hetontvangen
SNeLbinder 2-2003

ma.Eindelijk
lagen6 jaarHBS
Eindiaar1967
achtermij.Bijhetmondelinge
Adrie de Koning(HBS-B)
1. Viaeen
examenFranskreegde leraar,
de heerDeCock,eenspontane
soort
neganeve
bloedneus.
Ondanksdat kreeg
ik eenniptevoldoende.
selectie
bênik
Eindiaar'1966
Economie
GerardBrul (HBS-A)
1. lk hebvierjaaÍdoorgebracht
op
derenaan
hetSNL,van 1962tot 1966.In
de GU
(thans
1965gingik voorwaardelÍk
over
vanklas3A HBSnaar441
UvA).lk
HBS-4.Na driemaanden
werd
hebhetgrondigaangepald
ik teruggeplaatstin klas3C
dooralleexamens
en tentazodatik mijnlaaïsteschooljaar
menswelminstens
tweekeerte
doorbracht
in de 3e klas.lk
doen,zodatik pasin Íebruari
gingwelovernaar44, benvan
1972mijnkandidaats
haaldeen
schoolaÍgegaan.
In 1966benik
vervolgenseerstmín dienstplichtmoestgaanvervullen.
in dienstgetredenbij de
Na
KoninklÍkeMarine,als schrijver.
de diensttijdwêl wêerde draad
lk hebdivêrsêplaalsingên
opgepald,maarstudieniet
gehad,waaronder
negenmaanafgerond,
omdatik inmiddels
denin de Nederlandse
Antillen
ook werKe,
aanboordvanHr.l\,4s.
2. Ik bennu senior-bestuuÍsadviêê, ,r hii .lê ^Àmêê^rê
Rotterdam.
In 1972hebik nog
gewerK
viermaanden
bij dê
Amsterdam.
Dathoudtin dat ik
GemeentePolitievan
bijde concernaÍdeling
Financiën
Amsterdam,op de Rechêrcheadviseur
ben,waarbijmijnspeadministratie,
maartoen bleek
ligtop hetgebiedvan
cialisme
dat ik in eenvolcontinu
rooster
de lokalebelastingen.
Daarbij
zat, ben ik weeropgestapt.Per
makenwij in teamverbandde
'1mei1972benik daaromin
gemeentebegroting
en-rekedienstgetredenbij de Gemeennrng.
tesecretarievanAmsterdam
3. Erzijnveelleukeherinneringen
waarik diversefunctiesvervuld
zonderdat er nu meteeneentje
heb.ln 1987hebik hetambtetussenuit
springt.Maarik denk
naarschapachtermij gelatenen
dat ik welhetmeestgelachên
benik in dienstgeÍêdenbÍ de
hebop de begraÍenisvan pater
Kas-Associatie
als databaseRuth(geschiedenis
en staatsinadministrator.
richting).MettweeVolkswagenPer1 juli 1998benik benoemd
busjes,bestuurddoorde amaals hoofdsysteemprogrammenuensis-A
Ruigrok
vande
ring/database
administration
bij
Werveen amanuensis-B
Vande
gingenwe metongeditzelfde
bedrijf,nu echlerKAS
Klundert,
jongensnaarhet
BankNVgenaamd,
veervijftien
3 . MijnleuksteSNL-herinneringen
zuidenvanLimburg,
waarde
zÍn: de wrangehumorvan
begÍafenisop eenkloostekerkNoyons(tekenen);de feesten
hoÍzou plaatsvinden.
DeheenmetSt.Nicolaas
waarbijook de
reiswas nog rustig,maarnadat
meisjes
vande PiusIVIMS
wel
we ons eerstnog moestenzien
komwaren,zolanger maarniet
te vermakenin de recÍeatieruimgedanstwerd,Wat
langzaam
te vande palers-in-opleiding,
gingenwe op de terugweg
minderleuke:hetnooitgoed
goedtekeer.Waaromwe prekunnendoenmel wiskunde,
als
je broerdaaÍineenkeiwasen
cieszo gelachen
hebbenweet
op dezelÍde
schoolzat.Het
ik nietmeeí,maarik weet nog
kentekenvan de auto van
wel datwe in DenBoschin een
Eldersstaatme nu nogvoor de
f le terechtkwamenmet in de rij
gêest:ML-45-27,eenPeugeot
naastons de CitroënAmi van
404.
de toenmalige
rectorVanUden.
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In de autozatenook nog enkele anderepaters(Verbruggen
en
Lauwer9,maarde hoedvan
VanUdenleukweleenUFOen
leiddetot de nodigehiladtdt,
Hetcontrastvande devootkUkendepaters,nogonderde
indrukvanhetdevoteafscheid
van de dieóare medebroeder
en ons profanegedragwas
grooten vooronzechauíeurs
washetmaarwat moeilijk
om
enigszins
in de plooite blijven.
Bijterugkomst
op schoolwas
hetjaarlijkse
songÍestival
net
begonnen
en mochtenwe gralis naarbinnen.Waaromdeze
herinneÍng
nu preciesboven
komtweetik niet,maarmisschiênheefthet ermeetê
makêndat we altijdhet gêvoel
hebbengehaddat paterRuth,
ondankszijnsomsergharde
hand,bestwelvaneengeintje
hielden we hemzo een"passend"afscheidhaddengegeven.
Eindiaar1968
JeÍoen van Maarschalkerwaart

(HBs-B)
1. Nahet
SNL
(HBSB)
benik in
1968
Econom|e
gaanstuderen.Op de VrijeUniversiteit.
Datop aanraden
vande SNLleiding,omdatde Gemeente
(UvAtegenwoordig)
Universiteit
een'roodbroeinest'
zouzijn.En
datzou nietgoedzijnvoor
katholieke
zieltjes.
InÍebruari
1977benik afgestudeerd
in de
RuimtelÍke
Economiê.
lk stond
toen al tweejaarvoor dê klas
(MEAOAlkmaar)en benverder
gegaanin hetondeMïs:HBOeerstin Deventer,
opleidingen
daarna(nual weer23 jaa0in
Enschede.
2. Na 11jaarleidinggevende
functiesvervuldte hebbenbinnen
HBOopleidingen
sta ik nu weer
voor de
ruim5 jaarafirr'isselend
voornaklas(lêês:ik begeleid
mêlijkgroependiebezigzijn
metpÍaldijkopdrachten
binnen
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de vakgebieden
Economie
en
L4anagement)
en voeropdrachten uit binnenbedrijven.
Boeiend
en goedvolte houden
tot aanmijnpensioen.
3, Erzijnvêleleukeherinneringen,
waarvan
de volg€nde
driewd
ergveelzê99ênoverdê ver
jn de 60-êrjaren:
houdingen
. Haaroverje oren?Pater
PrefectLauwers('PietPreÍecf
in de wandelgangen)
stondje
op tê wachtenbij de ingang
van de fietsenstalling
en je
moestdan de volgendedag
aantonennaarde kapper
geweestte zijn.Enalsje door
diezeeÍhêêngêkomen
was,
danwaser aitijdnog 'ome
Toon'Noyons,de tekenleraar.
Je zat mêtde rugnaarhem
toe,zoda'thijeengoedoverzichthadop de haarlengte
en
ongehindeÍd
zichkon bêzig
houdenmêt eenaantalvan
zijnhobbies:ontwerpen
voor
Aalsmeêrse
bloemencorso
maken,glasin lood mozaiêkjes of blote(?, dat gerucht
bleefhalsstarrigde ronde
doen)damestekenen.
. Waarschijnlijk
in 1964(nade in
gebruiknamevanhetMMS
gebouw)hadden[,4MSen
SNLbêdachtdatgezamenlijke
pauzesuitdenbozêwaren,
jongenslettennietop
Gevolg:
alsde meidênpauzehadden
gêbeurde
en omgekeerd
hetzelfde.Eenverbodom voorde
andereschoollangste lopen
hielpniêt.Duswerdde maatregelmaaÍingetrokkenen
pauzes
werdengezamenlijke
alsnogeenÍeit.
. lk voetbaldebï BKAVICen
werdmeêrderemalenverzocfrtoverte stappennaar
Wilskracht-SNl,
Toenik dat
gêdaanhad,bleek
uiteindêlijk
de strafrnaatvoor 'overtredingenvande schoolrêgels'
ineensveellagerte zijnvoor
mij.lk haddat duseerder
moelendoenl
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Eindlaar 1969
Frans HelmeÍhorst (GJm-B)
1. lkheb
medicïnen
oeero,
en ben
gepromoveerd
aanqe
Universiteitvan Amsterdam.
2. lk bengynaecoloogin het
LUMCte Leiden.
3. ïjdens eenvan de Íeestenheb
ik mijnlaterewederhê|ftontmoel.

ken eencultureelelementtoevoegen.Verderherinner
ik mij
de discussies
metde schoollei
dingaanhetbeginvanmijn
jaarop hetNicolaas.
Iaatste
lk
hadin de zomêrvakantie
mijn
baardlatenstaan.Terugop
schoolwerdmij gewezênop
hel reglementwaarinstond dat
snoÍrenen baardenalleenvoorbehoudenwarenaan leerkachten. De uitkomstvan dit dispuut?lk moestmijnbaard
aÍscherenmaaÍmochtmijn
snor latenstaan(wasdat toen
al nieteencompromisvolgens
het onvolprezen
Nêderlandse
poldermodel?).

Eindjaarí970
FransLemkes(Gym-B)

Eindiaarí971:
ChrisJacobs (Gym-B)
1. lk had een
1. Nahet
lange
SNLben
schoolperioik
de (8 jaar)
Wiskunde
door 1 jaaÍ
gaanstublijven zitten
deren.
en 1 keer
Nu zit ik in
zakken voor
de WAO.
hêt examen.
De leuksie
lk had teveel
nennneanderetijdvretendeinteresses,
ring?Aande plaatsvan het wissporten uitgaanscoorden
kundelokaal
vanVeldman.
Bij
hogerdanleren.Benna mijn
het wisselenvan de lêssenwas
examengaanwerkenbij de
hetnogaldrukop de trappen.
Amrobanken hebdaarde
Veldman
redenê€rdê
datje dit
gevolgd.
interneICToplêiding
kon tegengaandoor ervoorte
gestuHebin de avonduren
zoÍgendat de volgendeles
deerd,de HBOopleiding
zoveelmogelijkop dezêlfdeverInformatica
en daarnaaande
diepingwasalsde vorige.Stêl
Universiteit
vanAmsterdamhet
datje netwiskundehebtgehad
doctoraalBêdrijÍseconomie
en je moetnu naarEngels.ls
gehaald.Werkzaamgeweest
Engelsop dezelÍdeverdieping?
als ICTmanagerbij bankenen
Het is in iedergevalnietin het
laterals Financieel
managêrbij
lokaalwaarje uit komt,want
supermarldorganisaties.
daarzit wiskunde.WêlkêandeMomenteêlben ik weri<zaam
als
re lokalenop dezelfdeverdiepingkunje ook uitsluiten?
Financial
directorbij Eurolines,
Dje
eeninternationale
buslijnorganiwaarook wiskundegegeven
satiein Arnsterdam.lk woon
wordt!Duskunje de druktêop
metechtgenote
en 2 dochteÍs
de trappenvermijden
doordê
in Langedrlk
brjAlkmaar.
wiskundelokalen
oververschilVeelleukehêrinneringen
zoals
lendeverdiepingen
te spreiden.
eenklassefeestin de aulamet
Enallewiskundelokalen
zaten
eenklasvande Piuswaarbijde
op dezelfdeverdiepi^gbehalve
heerWolÍs(leraarDuits),begedievanVeldman.
leidop de pianodoorzijn
vrouw voor ons Duitseliederen
van Schubertheeftgezongen.
Wrjwildennaastde gebruikelijkezakenalsdansenen drin-
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Eindiaar I 973
Eindjaar1972
Bob Miltenburg (llavo)
Ben Huisman (HBS-B)
1. Langerop
1. Nahet
Nicolaas
de
middelbaben ik gaan
re school
studêren.
(ees:
Andragologie,
alheneum)
was ge€n
eensocialè
optieên
wetendus moêst
schapdiê
nietlang
in de verÍê
toekomstdê universitêit
bestaan
gehaaldwordênvia een HBOheêft.Daarnaheb ik de eerstê
graadsaantekening
opleidirE.Haaksop mrjnpakgehaald.
In
ketkeuzed'rêvooralbestonduit
Maatscfiappijlêer
ging ik fosiotherapb
A-vald<en
1984bên ik in het beroepsondoen.VoorvelênonveMacht,
dêMijsgêrold.
leverdeook dezeperiodegeèn
wêrkik bij het BOC
2 . Inmiddels
vanAmstêrdam.Ze zeggendat
extraspeeltijdop en mochtik
mij op twintigjarigeleeftijdÍysiohet de grootsteschoolvan
therap€utnoemen.lk lag op
Nedeíandis. DaarweÍk ik
schema,middelsbijscholingop
momentêêlbij het praKijkonderwijs.
de B-vakkêndoor mijnvriêndje
Ed Merks,zou ik gaanprobêÍên
Mijnleukstêhêrjnneringuh de
medicijnên
tg studsren.Maardê
veleis de optochtop 1 april
1967(?)gêorganiseerd
door
dienslplichten de baneavontujongensuit de hoogsteklassen.
ren in dê kazernêbaren andêrê
gooidên
ln een langestoet liepende
horeca-gelegenheden
roetin hst eten:de eerdeÍe
leedingennaarhêt pleinvoor de
planningkon naarhet rijk der
BAl en gingendaarcirkds
Íabelenwordenverwezen.
lopen.Hetwas êengrotepan.
Goddankkonik onmiddellijk
Watik mij ook herinner,is dat
op de têrugweg de Piuswerd
aande slagin Ziekenhuis
Zonnèstraalin Hilvêrsum.Mooig
belegerden ondanksde dikkere
hoofiCnon
diê mêt eenstotuiomge',/ing,
bs/redigendwerk
gerslangons de weg versperde,
maargeêndroogbroodop dê
plank.Vandaardat ik mijnheil
kwameenfrinkaantalvan de
jongênsds mêisjesschool
zochtin de particulierepraKrjk.
Hetgêldwas goed,het wêrk
binnen.Watwasnu eigenlijk
zo
leukaandeze 1 aprilmop? Dè
was onaéntrekkêlijk
en met dê
in doorsn€€ongeÍnotiveeÍde
spanningen het trotserenvan
patiënten(cliënten)
verdweên
het 'gescheiden'zijn en het
gezag.
het laatstestukjeidealisme
waarhet allemaalmeebêgonnenwas. wat moestil? Er had
zichinmiddèls
eenmêerdan
gemiddèldêintêressevoor hêt
b€driifsleven
ontwikkeld,met
namede f nancieel-mmmercièlê
hoêkleekmij wèl wat en enoe
cursussên,êênbeetjeblufen
eenklêinkuiwagêntjêzorgden
voor eênjaarscontractin de
vastgoêdsêctor.
Dê hoêkvan
het bedrijblêvenwaarwel meêr
vreemdêvogêlskomenbinnen
vl'regen.
lk had het meteennaar
mijnzin.
2. Inmiddels
zijnwe twintigjaar
verderen ben ik werkzaam
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geweestals porteÍeuillemanaprojectger,bedrijÍsrnakelaaÍ,
ontwikkelaaren consuttant.En
de koek is nog niet op want per
1 septemberjl, ben ik gestartbij
eenbouw- sn ontwikkelingsbêdrijÍ,waarik commercieel
adjunct-directeur
ben geworden. lk houd me belg met het
initiërenen vêrwêrvenvan
bouw-en ontwikkelingsprojecten.Alsik het goedbegrepen
heb,dient'onzeschool'op termijnherontwikkêldte woíden
dus ik hou mÍ van harteaanbêvo|eÍt.
3. Het beschrijvênvan de leukstê
herinnèring
is êênonmogêlijkheid,veelgeinigedingenschie
ten mij door het hoofd.De
op het
sportgebeurtenissên
voetbafuêld,
in het zweÍnbadên
soorthal.AlleÍhandezakendie
de roerigejaÍenzeverÍigzo
aantrskkêlijkmaaldenen
natuurlijkmijnêersteliefde.Dê
meestwaardêvolleherinnering
is nog springle\r'end.
In dê tweede klasontnoette ik KoosSnel,
in de derdsds reedsgenosndê
Ed Merksên ruimdertigjaar
laterzijnwe nog stêeclsdikkê
maatjes.Er is van allesgebeurd
maarop 4 oKoberstaanwê er
gewoon,biertje(s)erbijen dollen
maar.
Eirdiaar 1974
SabineWêllink(Gfm-A)
1. Nahet
eindexamen
gD/mnasium a ben
ik een
kleinjaaÍ
in de VS
geweest,
eer$ as
au Pairin
Connecticuten daamaals
begeleidstêr
van een hoogb€jaarde,maarzeerontwikkeldê
damein Mainê.Zij naÍn mê mee
naarmuseaên kathedralen,ik
zorgdevoor haarop anderê
ftonten.Dat ik eentalenstudie
zou gaandoen,was duiddijk
met zestalenen geschiedenis
in mijnpakket.Het werdDuitsê
Taal en Letterkundeaandê
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VrijeUnivêrsiiêit.Na mijn doctoraal heb ik een tijd Duilseles
gegevenaan mensenuit verschillendeleeftijdsgroepen
aan
de Volksuniversiteit.
Ook heb ik
Duils, Engelsen Nederlands
aan Japannersgegeven.
Andereculturenlerenkennen
vind ik nog sleeds interessant.
Het werd tijd om serieusaan de
slag te gaan en ik heb êen
omscholingstraject
bij de Baak
in Noordwijkgevolgdals
Trainer/opleiderbedrijfsleven.
In
dit kader heb ik voor NCR
Beneluxeen cursus
Presentatietechnieken
ontwik
keld en gêiinplementeerd.
Daarnaben ik getrouwden wij
kregen twee zoons. Wij wonen
in Bodegraven,in het Groene
Hart,
Jkben nu alweer16 jaar werkzaam bij dezelÍde werkgever,
StichtingECABOin Amersfoort.
ECABOis een Kenniscentrum
voor beroepsondeMijsen
bedrijfsleven.
Hierwordende
eindtermenbepaaldvoor economisch-administratieve,
lCT,
sociaal-jurjdische
en veiligheidsberoepenop MBo-niveau.Een
anderetaak van ECABOis het
accrediterenvan stagêplaatsen.
lk ben daar nu werkzaamals
adviseuÍInternationaliseÍing.
Vlakvoor de reljniega ik in het
kader van een Leonardo-project
naar lJsland.
3. Wij haddenin de derde klas
twee Robben,twee Kezenen
twee Sabine's.Wij zaten
uiteraardnaast en achterelkaar.
Leuk als een van ons de beun
kreeg.l\4ijneerstezoen kreegik
overigensvan een van genoemde Robben.Dat was erg leuk.
Een natuurkunde-lêÍaar
die probeert de klas stil te krijgendoor
met êen asbak op zijn bureaute
slaan,was ook wel lachên.Toen
die asbak vervolgensin duizênd
stukkenuiteenspattê,was het
feest compleêt.By the way:
feest? lk ben benieuwdhoe het
zal zijnom mensendiê ik zo'n
kleinedertigjaar nieï meer heb
gezien,weer te ontmoelenop
onze oude school.Feesll
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Eindlaar1975
Mariikede Haan(Havo)
'1. Namijn
erndexamenin
1975
wildeik
gaan
werken
en leren,
Dusdat
werd
overdageen kantoorbaanen
's
avondsMO-A Nededands,
Daarnawilde ik absoluutniet
gaan lesgeven.Na een jaar
alleenwerk ben ik Nederlands
en AlgemêneTaalwetenschap
gaan studerengecombineerd
met werk en gaandeweg2 kin
deÍen. Uiteindelijk
toch nog
afgestudeerd. Een verhuzing
naar Groningenzorgdeervoor
dat ik toch in het ondêrwijs
terechtkwam. Wegensheimwee ben ik weer terug naar
Amsterdamverhuisden ik heb
de laatste15 jaar bUverschillende ondeMijsinstellingen
in
Amsterdamgewerld.
2 . Nu werk ik als freelancer en ik
vezorg cursussenen trainingen
voor het bedrijfsleven
op hel
gebiedvan schriftelijke
en mondelingecommunicatie.
Eigenlijkheb,ik alleenmaaÍ
goede herinneringen
aan school
en aan de jongensen meisjes
die daar rondliepen,maar mjn
leuksteherinneringen
,jn toch
wel de geweldigêschoolÍêesten
met lopbands zoalsFocus en
het grote Íeest in Krasnapolsky
in 1973.

Eindjaar1976
StellaRuisch(Ath-A)
Terugblikken
is leuk.Mijn
ogen blijven
ruslenop oe
laatste vraag
in de e mail
van René
Leijen,waarin hij me verzoekt om

eenbijdragete leverên
voorde
Fe0niekranl:
Watisje leuksteherinnering?
Vande weeromsiuit
denk
ik aande afschuwelijkste
herinne

ring die ik koesleraan mijn middelbare schooltijd.Jarenvoornamelijk
getekenddoor een worstelingmet
mijn innerlÍken uiterlijk,die ik pas
in mijn voordeelwist 1ebeslissen
zo rond mijn êxamenjaar1976.
lk was veedienen erg trots op mijn
superstrakkeoudrozeLevi'smet
bretels en booÍies daaronder,erg
hjp vond ik zelÍ. Beeljejammervan
die b,rilêrboven,waardoorÍk me
oprechtgehandicaptvoelde,maar
toch... lVijnontluikendezeltuertrouwen werd finaalde grond ingestampt door de leraarEngelsRolÍ,
die zich voor het b,eginvan de les
naar mij toe broogen -sigarenstompjeonlosmakelijk
aan zijn
onderlipklevend- siste:Ben jij nu
eigenlijkeen jongen oÍ een meisje?
De tekst van At Seventeênvan
Janis lan heb ik uit volleborst kunnen meezingen;het levenvoor mij
begon met achttien,ná school.
Omdat ik een nogalgelukkigehand
had in het kiezenvan de ioen net
in zwang gêraakternultiplechoicevragenbij examens,slaagdeik met
vlag en wimpelvoor mijn atheneum A. WaaÍopmijn omgêving
inÍormeêrdewat ik dacht te gaan
studeren.'Menskunde'antwoordde ik. Een malerie,waarvanik
zekerwist dat ik die nooit volledig
onder de kniezou krijgen.
Met een ongekendedapperheid
had ik, nog voor mijn eindexamen,
via een mede-ondernemingsraadlid
van mijnvader,die op de advêrtentieboekhoudingvan Dagbladde
Telegraafwerlde,een sollicitatie
^êrÁ^êlíl

hii .ló .6.lr.riê

trn

warempel,ik werd nog aangenomen ook! Tegenwoordigben je
kansloosals je niet minstenseen
HBo-opleidingJournalistiekoÍ een
Post DoctoraleOpleidinghebt
gevolgdmaar in de jaren '70 had je
nog een kans met alleeneen
middelbareschooldiploma.Hier is
een lBl\y'(metzo'n bolletjenet als
in Achter het Nieuws,wow of liever
blitzzeidenwê toen),ga maar tikken en het wonder geschiedderik
werd journalist.En gelukkig.
Inmiddelsben ik 45 jaaÍ oud,
geirouwd
adjunct-hoofdredacteuí
(nog sleeds),moedervan drie kindêrenen mijn oudste dochteris
juist dit jaar de deur uitgegaan,Ze
studeen,zij wel. lk kijk naar die
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afschuwelijke
Íoto'svan mezelfop
wvw,myÍakel.nl
en denk 'o, nee.
Hetwas niet leuk,hei terugblikken
máákthetleuk.'
EindiaaÍ1977
Bas van der Jagt (Havo)
1. Nahet
etndexamenben
ik eerst
lekkerop
vakantie
gegaan.
Daarna
eentijdje
viaeen
uiEendburogewerkten uiteindelijkop Schiphol
terechtgekomen.
2. lk werknogsteedsop
Schiphol,
bÍ eenluchtvaartmaatschappij
en ben daar stationmanager.
3. Deleuksteherinnering
waswel
eenreisjewat ik in 1976metde
schoolnaarParijsgemaaKheb.
Eindiaar1978
Silvia Copray (Ath-A)
1. Nahet
eindêxamenwist
ik absoluut
nietwat ik
wilde.
Vageideeenhad ik
wel:'iêts
mettalen',
vooralDuits,dat lag mê goed
(kwammisschiendoor de leuke
leraar,BenCocx).In 1978
warener nog nietzoveelstudierichtingen.ïenminste,
dat is wat
ik mij heÍjnnerEn bij hêt idee
dat ik voor de klaszou moeten
staan,brak het angstweet mê
al uit.Dushetwerd:'eenjaartje
werken'.Nou,datjaarwerd
tweêjaar,driejaar,hêt hield
maarnietop. En nog steeds
wistik hêtniêt.N/aarin 1992
vieleindelijk
hetmuntje.Eurekal
lk bentoên naarde kunstacademiegegaan,en datzieik nog
steedsals eenvan de beste
beslissingen
dieik in mijnleven
hebgenomen.
Deavondopleidingwel te veÍslaan,want ik
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werktenog steedsop dat kannogvijf minutenof zo over.
toor waarjk 'eenjaartjezou
Kreegtoch eenB.ToÍlepeer
gaanwerkeÍl'.
dus.Al met al hebbenwe denk
In 1997benik aÍgestudeerd,
ik éénboêkbêhandeld.
en
nu benik zelfstandig
ondernePSVoorde mensendiewillen
mer:beeldendkunstenaar.
wetenWAARik 'vooreenjaartje'
parttime
Daarnaastwerk ik nog
zou gaanw6rken:dat is de Socialê
(bï diezelfdewerkgeveíwaarik
Vezekeringsbank,
afdeling
maar'eenjaartjezou gaanwerKnderbijslag.
lk behandel
nu de
ken').Ditbevaltme uitstekend. klachten,dus hebje êr een,zaterIk hebeênbasisinkomen
en
dag4 oKoberhebik alletrjd.
hoeÍgeenopdrachtenaante
nemênwaarik absoluutgeen
Eindiaarí979
zinin heb.lk schildergewoon
Miriam Mulder(Atha-A)
wat ik zelfwil-Gemiddeld
een
1. lk hebna
kêerperjaar heb ik eenexposihetSNL
tie.Van13 september
tot 23
eenjaar
oldoberheb ik eênexpositiein
aan(wat
Fotterdam.
roennog
3. Deleuksteherinnering...
Ach,
heette)de
ik waseigenlijk
vreselijk
seÍieus
Gemeentoenik op hetSNLzat.En
telijk
geduldig.
Volgens
mijkrijgje
Universiteit
een bepaaldportiegedulden
sêriêuzigheid
meemetje
dam,
geboorte,en dat hebik toen
bijnahelemaal
opgebruikt.
kundegestudeeÍd,had alleen
Geduldhebik in iedergevalniet
zo'nongelukkigê
combinatie
meer.Serieus
benik nogwel,
vantalengekozen,dat ik alleên
maarslechtsde helftvan dê
óÍ boekenoverpsychologieóÍ
tijd. lk weetzo nietêenspecifieovereconomie
zouhebben
kê gêbeurtenis,maarik weet
kunnenvertalen.
Endat lag mij
wel dat ik altijdmetveelplezier
toch nietzo. StudieaÍgebroken
naarde aardrijkskundelessen
dusên brjde A[/RO Bankgaan
vanRobWeversging.lk hebvijf
werkenom toch ietsmet talen
van de zesjaarlesvan hem
te doen.DoorteleÍonischcongehad,en hij was eenleraarin
tact heb ik mijnmanlerenkenharten nieren.De (werk?)week
nen,eenZwitser.Bentoen
in Oostenrijk
vondik ook erg
anderhalÍjaar lateínaar
leuk.Enbiologie,
daarkeekik
ZwitseÍlandvertrokken,waaÍ ik
gewoonnaaruit.lk hebhetheel
nu nogsteedswoon,alweer21
jaar.lk hebdaaí verdêrbij verlangergjammergevonden
dat
ik biologienietin mijneindexaschillendê
bankengewerktop
menpakket
konnemen,omdat
de valuta-arloitrage,
waarik
ik geênscheikunde
had(daar
weervêelcontacthadmet
wasik echteenkrukin).Mijn
Nederlandse
banken.
(z'rjn
Biologiedocent
naamben
We hebbentwêê kindêren,
(niêhot...
ik helaasvergeten
Michael(1.1jaar)en JenniÍer(7).
nogwatkan dat?)heeftnog
lk bennu huisvrouw,
naarwat ik
geproboerd
om eenbijlesklasje
hoorgêheeltêgenNederlandse
gewoontein (tegenwoordig),
bij elkaarte krijgen,maardat is
helaasnietgeluK.l\4isschien
maarweluitovertuiging
en door
was ik anderswel diêrenarts
omstandigheden.
lk benwel
geworden.Hetkanverkeren.O
van planweerietste gaandoen
ja nógeenherinnering.
Mijn
metmijntalen,dieik hier
mondeling
eindexamen
naluudijk
tochal gebruik.
geen"leukste"
Nederlandsvan de heerVan
3. Eris eigenlijk
Leêuwên.
Navijfminuten
herinnering,
en dat is nujuist
ondervragen
werdhij weggehet leukstelHetwas allemaal
oepen.Kwamnatwintigminuevenleukllk gingheelgraag
ten weerterug,Toenbleveneí
naarschool,vondhetvreselijk
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er na hetbehalenvanhetdiplo- Eindlaar198í
benik gêstopt.lk benonder
ma aÍ te moeten- ds grote
StellaVlasman(Aih-B)
meeraÍdêlingsassistente
op een
wereldin. Mijnvriêndinnengroep 1. Nahet
geweesten
marketingafdeling
was heelleuk,de soos,waarik
emdexakwamvia uitzendbureau
bij de
eentijdjeaanmeegewerldheb,
menin
KLMterecht.Deeerstedriejaar
was geweldig.De meestelera1981ben
maaKik roostersvoor grondrenwarengoêd (diêandereverik,toen
daarnawerdik
Personêel,
'indeler'op dê afdeling vlienog
die
Seetje...),nietsheêlbijzonders
dus,maarovêrhetalgêmêên
gersÍaint op dê flightsimulator.
steedsals
eenheelgoedeherinnering.
eenvan
Noglatergingik naarde aÍdede weinilingproductiêregeling,
waarik
ge meisjes,
EindiaarÍ980
HTS-bouwkunde
alleverstoringen
op hetgebied
gaandoenom daarnaviade
Koos Atteveld (Havo)
vancockpit-en cabinê-perso1. lk bênin 1975begonnênin de
academie
vanbouwkunst
archÊ
neelen routemoestoplossen.
Havo,klas1H,de ênigeechte.
teK te wordên.Maarvan dat
Hectischen op alletidstippen
De m@stenvan ons haddende
laatsteis niêtveêlgekomen.ln
vande dag. In de tussentijdheb
gebruikelijke
70-êrjarênkoppies
1985,toenik ingenieur
ben
ik zelÍook nog eenêigen
geworden,was mijnbedoeling
met lange(re)
haren.Tot €n met
bedrijÍeopgestart.lk geeÍcurgroep3 zat de vaarter goed in,
om misschieneenjaarte gaan
sussenin het schilderênvan
maarin de 4e klaY1980benik
Íeizen.Maarmeteênmijneerste
keramieken hgtveMerkenvan
uiteindelijk'gêstrand'
in lerland,
sollicitatierêsultêêrde
in een
bijvoorbeeldservetten.lk verna een heelfijnetÍd waarinik
heêlleukebaanin Rotterdam.
koopook nogwej,maarniet
meerbezjgwas mêt de 'zon op
2. Natweeen eênhalfjaarpendeheelactiêfmeer.Cursussen
mijnbol'en dagdromen
gevenblijftheelleuken ik schildan
len naarRotterdamen heelveel
praKijkgerichtwêrkenen daarmethuiswerk.
derook in opdracht.Bij KLM
gaan
2. lk benpersoneelswerk
na nog eenpaarlaar werken
moe$ênwe op eengegeven
studeren,
en hebnogeenaanondereen baasin Amsterdam,
momentwisseldiênsten,
zelfs
tal post-hboopleidingen
gaandraajen.
hebik al 115jaareeneennachtdiênsten,
gedaan.Binnenkortstart ik met
mansbedrijfvoor bouwkundig
Daaromgingik teÍug naarde
de MasteÍclassstrategischên
advies,wat streK van ontwerp,
afdelingTrainingcockpitbêmanbedÍijfskundig
humanresource
bouwaanwagen,
direktievoering
ning,waarin de tussentijdveel
management,
hetgeenme goed
tot bouwtoezichtop hêt werk
veranderdwas. Tochbeslootik
van Paszal komenin mÏn funczelÍ.
na .15jaarKLMiêtsanderste
tie alspersoneelsconsulent
gaanooên,
in
3. lk kannietechteenleuksteherhetonderwijs.
lk wêrkdrie
innering
ophoêsten
vanhet
2. Sinds01sep2003
bênik werkdagenper weekzodat ik ruim
SNL.lk hebvelelêukeherinnezaambï CAEaviation
trainingin
de tijdhebvoormijndrieschatringen,hiereênpaarflitsen:de
Hoofddorp.
Ditvanorigine
jesvankinderên,
hêthuishousoos,eerstalstê jongbinnenCanadesebedrijÍÍabriceertnight
glippenen daarnaalsoud
denen mijnsurfÍnanie.
simulatoren,
voorvliegers
dus,
genoegêlkêpaarwekengenie3. lk denkmet pleziêrterugaan
voor aileÍleitypenvliegtuigen.
hetSNL,en in het bizonderaan
ten; de ontladingin l€estenna
CAEverkooptdie maargeeft
het werk in de tuin dat ik o.a.
het optredenop het Grote
ook trainingên.Overde hele
samenmet biologieleraar
Jan
Gebeuren;dê leerlingenstunt
wereldstaansimulatorenvan
van de Vormheb gedaanên de
vanelk examenjaar;
en natuurCAE,vanallerleitypes.In
Soosdie we toen haddenin het
lijkde leukewiendênvantoen,
Hoofddorpstaaner zeven,
houtennoodgebouw.Datwas
waarvanik nog enkeleheb
voornamelijk
voorde ldeineÍe
helemaal
te gek!HermanBrood
overgenouoen
vliegtuigên,
zoals8737,F100,
werder vaakgedraaid
en ik
F70,F50,Dorniêr.
Samenmet
washelemaal
maÍvan ..,, misEindiaaÍ1982
eencollegavezorgik de planschienwelte verlegen
om haar
Heiditen Kroode(Havo)
ningen indeling
voorallerlei
'1.
eenste vragensamenop die
Na mijn
vliegtuigmaatschappijen
uit
leukeknuffelbank
van de Soos
travo-exabinnenen buitenland.
Ditzijn
te gaanzitten!In die tijd brandmen ben ik
voornamelijk
vliegtuigmaatde de Soosaf, waaÍ iedereen
de opleiding
schappijenuit het buitenland,
goedvan baalde.
tot Montêsvan Brusseltot Chinaen soms
sori-ldeuterzelÍsvliegtuigmaatschappijen
leidster
waarvanik nog nooitgehoord
had.Bijdit bedrijfhoopik nog
gen.Na
de nodigejarents blijven,hopetlvee jaar
lijknetzo langalsik hetbrjde
viel het toch heel erg tegen en
KLIVhetvolgehouden.
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3. Waarik altijdheleleukeherinneringenhebgehadis hetgrote
gebeuren
vandêcember1980.
Viervriendinnen
en eenvriend
vanmijtradenop als 'DeDolly
Snobs',eenparodieop de Dolly
Dotsnatuurlijk.
Hetwasveêl
leukerom te doen,dandat het
eruitzag,volgensmij,maarde
heleperiodeeromheenwas
heelleuk.Watook heelleuk
was,was de reisnaarOostDuitsland.
Hetgrootstegedeelte
van de groepkreegverschrikkelijkediarêe,en de leidingmaar
zeggen,dat hetetenheelgoed
was.lk deedook heelvaak
meemethetvolleyballen
met
de lerarenen dat was ook heel
gezellig.
Erwarenookwel leuke
momenten
in de klashooÍ,
maardiehaaldenhet nietbijde
bovengenoemden.
Je ziet;alles
om hêtlêrenheen,wasleuk,zo
zat ik noueenmaal
in elkaar.
Eindiaar1985
Jos Pouw (Aih-A)
1. lk benna
heteindexamen
meteen
gaan
werken
in de lï.
2. Enik
werknu
a|s
systeemontwerper
bij de ING
oanK.
3. l\,4ijn
lêukstêSNl-herinnering
is
denkik wel hetvêlêgezellige
klaverjassen
in de B-kantine
in
heteindexamenjaar
of de kennismaking
metmijneerstegrote
lieÍde!
Eindraar1986
Anneke van Kooten (Ath-A)
1 . O mt e
fJegrnnen
hebik I
jaaÍ over
AtheneumA
gedaan,
maarin
'1986had
ik dan
toch het
papiertje
felbegeerde
op zak.
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Evengenoegschoolen schoof
boekengezien.lk beneerst
maareenseenjaartjêgaanwerken.Datbevielhelemaal
niet,
dusweersnelterugnaarde
schoolbanken:
HBOJeugdwelzijnswerk.
Natwee
jaarhadjk dat welgezien.lk zat
na mijnstagede problemen
van
eenanderwegte drinken;leek
me geengoedidee.Weerterug
naareenof anderkantoor.N/aar
de studiekiebels
bleven:het
werdTheaterwetenschap
aan
de UvA.Hetwildealleennietzo
erg vlotten,dus na tweejaar
weervertrokken.
Inmiddels
had
ik eenaaÍdigbljbaantjebij een
vezekeringsmaatschappij
en
daarkon ik in dienstkomen.Als
mêdewekster
PZhebik mlj
toch vijÍjaarwetente amuseren.Inmiddels
wasik de dertig
gepasseerd
nogaltrldhadik dat
gevoel:ik bener nogniet.
2 . Naeenzeeruitgebreide
loopbaanbegeleiding
kwamik tot de
conclusie
dat ik gewoonop
schoolhoor.Nog éénkeeíeen
poginggewaagd:de PABO.En
jawel,inmiddels
benik 2,5jaar
geledenafgestudeerd
en heb
eindelijk
hetgevoêldat ik het
gêvondên
heb.lk geefnu les
aaneenbasisschool
in
Amsterdam.
Op hetogenblik
heb ik groep4. (Voorde zoekendejongerenonderons:het
komtdus heuswelgoed,soms
is het evenzoeken).Naastmijn
werkbenik veelmetzingen
bezig.Privézangles,
eenband
en een koortje.Heerlijkals ontspannrng.
lvlijnleuksleherinneringên
aan
hetSNLliggenin de soos.lk
ben6 jaarsooscommissielid
geweest,dus ik heber heelwat
meegemaaK:
de brand,de
bouwvande niêuwe(huidige)
soos.VooraÍaaneensoosavondnaarAlbertHeijnop de
hoekom witbrood,kaasen
hamte halenvoorde tosti's,
metz'n allennaaíde snackbar
en na afloopopruimenen
natuuíijknogdat a2akbiertje.
Devolgende
ochtendweer
vroegpamat:de vloerdweilen,
krattenopruimen,
de keuken
uitmesten
en na de kofiiesnel

weêraanhet bier lederjaarhet
hoogtepunt!
HetGrote
Gebeuren,
is dat nog?.In mijn
begintijd
was hetchinezen
vooraÍmetalledeelnemers.
Laterzijnwe zelÍetengaan
maken.Eenhoop gestress,
maarerg leuk.Endat alles
onderde bezielende
leidingvan
Janvd Vorm,DikvanHummel
en Lucvan Kruiningen.
Heren
danknog!
Daarnaast
natuurlijk
de diverse
lerarendieje nooitmeervergeet:De Fijk,altijdevenmotiverend.Steenbergen,
altijdeven
veMard.En de armemeneer
proJansendiemijscheikunde
beerdebijte brengen.
Hel is
hemnietgelukt.MijneindproeÊ
werkin de vierdebestonduit
de volgênderegel:"Sony,ik
heber nietsvanbegrepen.
Een
fijnevakantie."
lk keeg een3
op mijnrapporten bleefduszitten. Tegelijkertijd
deedde heer
Boel(ookbekendals
Sandokan)
zijnbestnaluurkunde tê verduidelijken.
Wanhopig
vezuchttehijaanhetêind:"Je
kiesthet toch niet hè?Oké,dan
krijgje een 5, wantje hoeftvan
mijniette blijvenzitten."
lvleneer
Horstink,
die mijn
Duitsebriefmet een6 beoordeêlde,waarhethoogstens
een3 hadmoetenzÍn: "Ach,
het is eenleukebrief,iedere
Duitserkanhemlezen."
Hoevaakik mijniethebmoeten meldenbijPP.Alsik
binnenkwam
wisthijhetal:
weergegiecheldzeker?Bij
dezealsnogmijnoprechte
excuses(hihihi)
aanalleleraÍen
dienu nógmetde handenin
het haarzittenbij hel lezenvan
mtjnnaaln.
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- nietgenoegom
vijÍendertig
vante kunnênlêven.Eenjaar of
I geledenbenik daaÍomin
deeltijdgaanwerkenbÍ
KPNrunisource
alshelpdeskmedewerker
voor de internationaleklanten.Op êenmooie
ochtendkreegik telefoonvan
IBMof ik daEêlfdêook niet
voor hunwildekomendoen.
Degenedie mÍ van het SNL
kênnen,hebbênhierallemaal
hartelijk
omdatik
om gelachen
juistzo blij was in de lichtingte
zittendiejuist net niet meerverplichtinformatica(computerles
heettedat toen nog)in het pakkêt kreeg[sic].Datwas dus
paseenuitdaging
en diehebik
na enigonderhandelen
danook
maaraangenomen.
Meteen
Eindjaar1988
nieuwebaanen eenbeloftevan
EÍic Vilier (Ath-A)
€engedegenopleidingben ik
1. Nadatik
dê wereldvan IBMbinnengegaan,waarik uiteindelïk,
hetSNL
na alle
vedatên
IBM-verkooptrainingên
ên finanhad ben
te hebben
cieletrainingen
gedaan,als ClientS€Nices
ik als
muzikant
Executivewerlde.Nazesjaar
gaanwerIBMliet ik me overhalente gaan
kenvoor
weÍkenvoor het EngelsbedÍijÍ
verschilAspectjve,een Tf Services
renoe
organisatie.lk bendaar2 en
oanos:
êenhalfjaarin diênstgeweest
voordatik eennieuweuitdaging
Siberia,FrankAfiolter,Hans
DulÍer,Z Monêyen meest
keeg aangebodenvanuit
recentCityto City.
Boston,USA.
Naastal dezeprofessionele
2. Op dit momentwerkik als
bandsbenik doords tijdheen
SalesDirectorvoorAkibia
Akibiais een
ook met mijneigenbandactieÍ
Consulting.
gebleven.Dezebandhêet
CustomerBelalionship
(CRM Consufting
t4lted en daarmêêrondenwe
Management
dit na.iaaronzedebuut-CDin
organisatievanuitBoston,met
kantorenverspreidoverde US
eigenbeheeraf, die gevolgdzal
wordendoor eenkortêtournee
en Europa,waaronder
doorDuitsland.
Muziêkmaken
is
Amsterdam.
lk bêndaarcomtegenwoordigvooralcommermêrcieeldiíectêurvoor de
cie en heeftweinigmêêrmet
midden-en zuid-êuropese
moo'recompositieste maken.
malxl.
Da's eendeceptiêmaarwáar:
Hdêmaalals eênrodedraad
het is ontluisterend
alsjê bij je
door de laatstêpaarjaarheen
êigenA&Rmanagêrmeerover
benik samenmet mijnbroer,
PeterKoopman,jawelmÍn
dê kleurvande hoêsdanover
de muziêkzit te praten.Daarom
broerzei ik, dê aanstichter
geweestvan het wielerevenêsta ik nu voornamelïkmet
mentmet de illusterenaamde
Wiredop het podium,op liee
Ridefor the Roses.
lancebasis,of gewoonvoor
Conceptioneel
ontstaanin 1997
onseigenplezierDêÍÍequentie
vanoptredengingin diejaren
bij mijnbroerop zolder,na een
paarflessenPort,hêbbenwe
vanzo'n honderdkêêrspelên
per jaarterugnaarongeveer
hêt in onzebollehersens

Eindiaar 1987
HaÉ van der Liet (Gym-A)
1. Namijn
€inc,examen ben
ik rechten
gaanstuderenaan
de VU in
Amsteroam.
2. Sinds
1998
woon en werk ik in Zwitserland,
sindsenigejarenwerk ik als
bedrijísjurist
bi Citibankin
Zurich.
3. MijnleuksteSNL-herinnering
in 5
wasdenkik de London-reis
VWO,in hetjaar1986.

n

gehaaldom, inmiddels
vijtuoudig Tourde Francewinnaar
LanceArmstrong'sRideÍor tho
Roses,naarNêdeÍlandte
halen.Met medewêÍkngvan
Lancê,GeÍriêKnêtêman,
het
l(/VFen velevelsanderenzijn
we dit jaaral weertoe aande
vijÍdeeditievan dezeTexaansArnsterdamse
benefietwedstrÍd
ten behoevevan de
Nederlandse
Kankerbestrijding.
Atspersoonlïketoêvoegingis
het misschiênaardigom tê vertêllendat, viakvoor ik bij IBM
wegging,ik aldaarnog wel mijn
huidigewouw Viclq bentegengêkomen.Viclryis Peruaanse
en drieen eênhalÍjaargeleden
zijnwij in Limagêtrouwd.Een
klêinêgroêpwaarondereen
aantalex-SNl'ersis op de bruiloft geweestop het zonnige
strandjevan PuntaHermosa,
zuidelijkLima,ên hêbb€nzich
daarprimavermaaKtot in de
vroegeuurtjes.Alswoonplaats
is Amsterdaminmiddels
geworde{'r,
Baambrugge
maar
nog heelregêlmatigfiets ik
langshet SNL de stad in en
dênkik altijdnog êventerug
aandie modelomezomerse
voorde SooS.
wijdagmiddagen
3. Da'seenlastigsvraagomdatik
veleleukeheÍinn€Íingen
heb
aanhet SNL.Als ik er echter
eenmoetkiêzendan denkik
dat dat toch wêl de opruimzaterdagenzijngeweestnadat
er wijdageenSooSwas gehouden. Eenkleinteam leeÍlingen
onderbelelendêleidingvan
Janvan deÍ Vormnam dan
eêrstde SooSonderhandenên
gingdanverdermêt het ond€rhoudaande tuinenrondomde
school.Op die zaterdagenwas
er echt eenwiêndênclubbezig
hêt voorons belangrijkste
aan
het SNL,de SooS,goedte
beheÍen.Naeendag schoonmakenvolgdêdande rituele
'chinees'in de Bêêthovênstraat
en eenbonettjêoÍ wat in de
'edêrêen
zijn
stad afuorens
êigenweg wêêrging.
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EindiaaÍ 1989
Sandra Gits (Ath)
1. Tijdêns
het
scnooF
jaar3
VWObên
rKverhuisd
naar
Castricum,
Daarheb
ik mijnmiddelbare
schoolafgemaakt.Vervolgens
benik vêrhuisdnaarAmstêrdamom te
gaanstuderenaande
Universiteit
vanAmsterdam
(Communicatiewetenschap).
Na
mijnstudiebenik begonnen
als
mediaplanner
bijeenklein
lvledia-adviesbureau,
om vervolgensoverÍe $appen naareen
grootarbeidsmarldcommunicatiebuÍeau.Daarheb ik 3 jaar
gewerKalsMediastrateeg.
2 . Momenteelwerkik alweer2
jaar bij de FNVvakcentraleals
communicatie-adviseur.
lk b€n
verantwoordelijk
voor de comgerichtop
municatiecampagnes
jongerêntot 25 jaaren heb het
daaÍinerg naarmijnln. Verder
hebik nu alweer14jaareen
relatieen woonsamenmet mUn
vriendin Niêuw-Sloten.
We
hebbendaai na 10jaarin De
Pijpgewoondte hebben,vorig
jaaí eenappartementgekocht
en genietendaarnog steeds
van.We hebbeneindêlijk
een
lekkêrgrootbalkon,het is er
heerlïkrustig,de winkelszitten
om de hoeken metdê tram
benje zo in het centrum.
3 . Mijnleuksteherjnneringen?
De
Olympische
Spelenin de brugldas.Voetballentjjdensde
pauzeop hêt veldjetus$n de
B & C-kantine.
Metde heleklas
op de gangkletsenên ldieren
bij het leslokaalvan hetvolgende lesuur.EnnatuurlïkHet
GroteGebeuren!
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Eindiaar1991
Lisette van der Zêl (Gym-A)
1. Na het
SNL ben
ik Onderwijspedagogiek

gaansru-

diemanierwasje altijdmet
klasgenoten
samenbezigmet
hêt organiseren
van optÍedens,
acts, repetitiêsen ga zo maar
door.Op dezemanierwas er
eengoedêaÍrvisseling
tussen
het volgenvan lessen,huiswerk,proeÍwerkenen op sommigemomenten
ruimschoots
tijd voorontspanningen creativiteit.

derenop
de VU.
2. lvomenteel werk
ik als
Eindlaar'1994
teamleider
op eenadministratie- DaphneMargaroli(Havo)
ve afdelingvan eengrotebank.
1. Namijn
3. lk hebveelleukeherinneringen
eindexaaanhetSNL.Hetis moeilijk
om
menop
daarde leuksteuitte halen.lk
hêtSNL
denkmetpleler terugaanmijn
hebik
klasgenotenen wat we allemaal
one
hebbenmeegemaaK.We zijn
maanden
samenopgegÍoeid
ên meteen
logopedie
aantalben ik nu nog steeds
goed bewisnd.Als ik moet kiêdeertin
zen,dankiesik voorheteinde
Utrecht.Toenmij al vrijvlot duivan mijnexamêntijd.Hetwas
delijkwerddat logopedie
niet
toen mooiweer,we wistendat
dê besteberoepskeuze
was,
we er bijnawarenen konden
hêbik, na auditieop hetconheerlijk
op de B-courtin het
servatoriumin RotteÍdam,
graszitten.
ongeveerviermaandenlichte
muziek(zang)gestude€rd.Ook
Eindiaarí992
daarkon ik mijndraainietvinBarbara Kempers (Havo)
gestopt.
denen benuiteindêlijk
'1. lk benna
Na dezemoeizamestart in het
mijneindberoepsondeMijs
hob ik het
examen
resterendehaltaartulllimeln het
eênhalf
vezorgingshuisgêwerldals
'veÍpleeghulp'.
Daarzeiiemand
laat naal
Rome
tegenmij: "WaaÍomga je de
gewêêst
verpleging
niêtin?"Hetjaar
waarik
daaropben ik aan Hogeschool
as auHollandHBOverpleegkunde
pairhêb
gaanstuderen.
In 1999benik
gewerK.In
neo
afgestudeerd
alsverpleegkundiik onderanderebij RTL,FOX,
t
NOSSalesen bij een platenSindsdienben ik werlsaamals
gewerkt,waarik
maatschappij
verpleegkundige
en voelmê
Marketing
& Salesdeed.
hiernog altijdwel bij.
2 . Sindsvorigjaar ben ik weer
3. MijnleuksteSNLherinneÍing?
begonnenmet studeren(à per
Dat moetêntoch wel de vele
maand)in Lltrecht,Psychologie.
uitstapjesvan de tekenldasmet
jaarga ik ook
Hetkomende
mevrouwCaminadazijn.Zj
weerbeginiren
pratendbij de meest
metweken,
hondêrduit
waarpreciesweetik nog niet,
beroemdeschilderijen
en wï, de
hopelijkietswaarik m'n studie
lêêrlingen
diêketendonze
pubertjjdstondente vieÍen.
al brjkan gêbruiken.
lvlïnleuksteherinneringen
aan
Mijnmeestindrukwekkende
het SNLzijntoch wel de actÈ
herinnering
is wel hetaÍscheid
viteitendie er altijdgeorganÈ
van mevÍouwSnitkergewêest
(nahaarplotselingoverlijden).
seerdwerden.Vooralhet Grote
Gebeurenen de soosvond ik
Temeeromdatik daarêen
altijdleukegêbeurtenissen.
Op
aÍscheidslied
mochtzingen,

29

van
bevielme goeden ik bendaar
aande UniveÍsiteit
tweejaar blijvenwerken.ïrjdens
Amsterdam.
NaeenhalÍjaar
jaardaarhebik
mijntvveede
besefteik dat dezeopleiding
Rechten
helemaal
nietsvoormÍ was,en
weerin deêltrjd
opgepakt. lk haaldeechterweererg
danvooraldoorhetsoort
lk bêntoeneennieuweinigstudiepunten
en ik vond
onderwijs.
dat ik het wel genoeggeprowe studiebegonnen,
l\4edia
en
beerdhad. lk stoptemetzowel
lnformatie
Management
aande
mijnbaanalsmijnstudieom
Hogeschool
vanAmsterdam.
lk
eenjaarte gaanreizenen werben30 augustus2002 aÍgestukenin vooralAustraliè
en
deerdin de richting
Nieuw-Zeeland.
Eenmaal
weer
Markêtingmanagerruitgever.
lk
lerugin Nederland
hebbijnaeênjaarbijeenvan
hebik nog
eenjaargewêrktalsmanagede grootstetijdschriftenuitgevemenl-assistent
rijengewerld,AudaxMedia.lk
en benik op
voor hêt
zoeKgegaannaarêenanoere
wasverantwoordelijk
.lió tr^^êlcó
Tarl- ê^
plaatsenvanadvertenties.
studie.
Letterkundeaande VÍije
Nu studeerik voltÍdToegepaste
Omdatik tochietsmeerwilde
(denieuwe
Universiteit.
lk hebin 1997êen
Onderwijskundê
mêtmijndiploma,benik daar
naamhiervanis Educational
semesterin York(UK)gestuweggêgaan.
in 2001
Design,Management
deerden uiteindelijk
& l,/edia) 2. Omeenbêetjebijte komenvan
mijnbulgehaald.
aande Universiteit
Twentein
alleszit ik nu eenmaandmet
Enschede.
Dezestudiêis vêel
mijnvriendop Corfu
2. Nahet behalenvanmijnbul
(Griekenland),
benik terechtgekomenbij
meerpraKijkgericht
en dai
Alswe terugkobevaltme veelbeterdan
men,gaanwe eer$ naaroe
Shell.lk werkalsIntegrity
Management
Assistant
voorde
Rechten.
lk bennu derdejaars.
reunieen dan op zoeknaareen
hebik
leukebaan!
Materials
and Inspection
3 . Deleukstehêrinnêringen
Engineering
GroupvanShell
aande buitenlandreis
in
3.
GlobalSolutions
lnternational
Zwitserland
metVanHummd
BV in Amsterdam.
en Kêijzer.Met een(zware)rugEindlaaÍ19gg
3. lk kan mij nog herinnerendat ik
zakvanberghutnaarberghut.
EdmeeSpaan(Ath-Bl
hetgelukhadom mettwee
Eneendaggingenwe zonder
1. Na hetSNLbenik begonnen
rugzaknaareenbesneeuwde
introductieweken
meete mogen
metde hbo-opleiding
toenik naarhetSNLging.De
top van eenbergen toen konBedrijfswiskunde
op de
êerstekeergingik metmijn
denwe gewoonop onzeregenHogeschool
Holland(nu
Havo-klasgenootjes
bÍoekenvan de bergafsleeën.
Hogeschool
InHolland).
Het
op zeilweek
ên toen ik dalzelfdejaaroverOokkanik me nu nogprecies
bleekechterdat de informatie
kon
herinnerenhoeWêvêrsbij
staptenaarhetAtheneum,
die verstreKwerdop de open
ik ook nog meenaarTrier.
aardrijkskunde
dag totaalnietovereenl$am
de stuwingsregenserinheeÍtgêhamerd.En
Na korte
met de werkelijkheid.
Eindraar1996
hoeYdemabij Nederlands
zei
tijd kwamik erachterdat het
Jiska Budding(Gym-A)
dat ietswel goed was, maardat
nietietswas waarik verdermee
1. Nahet
hrjdantochaltijdnogaanandewildegaan.
rengingvragenwatzijdachten 2 . In 2000begonik aanmijnhuidiSNLheb
ge opleiding
International
IK VAN
dat het antwoordwas. En hoe
VanKruiningen
Business
aan
alles
dansteop de
andLanguages
soos (armenin vuistennaar
de Hes.lk volgde gespecialilk bên
bovenen benedenbewegen).
Small
seerdeafstudeerrichting
En de verhalenvan Paterdê
BusinesvEntrepreneurship,
begonnen
Klerkover de Romeinenen
waarmeeik in de toekomsteen
met
GÍieken...
kortom:herinneringen
eigenbedrijfwil starten.Vorig
Fechtên
jaaÍ hêb ik eênsemesterin
genoegl
Nuzit ik in
VU in Amstêrdam.
Naeenjaar
Brusselgestudêerd.
hadik nietergveelstudiepunEindiaar1997
mijnviêrdeen laalstejaar
ga ik stage
DebbieSpaan(Ath-Bl
tengehaald,
o.a.omdatik mijn
Komendsêmêsier
lopên,hetlieÍstin Latijns
leukervonden daar1. Nadatik geslaagd
wasvoor
bijbaantjê
Amerika,
maardat is nogniet
meemijntijdvolplande.
Toen
atheneum,
bênik eersteen
week naarLondongegaanom
zeKeí.
ben ik als secretaresse
op een
gaanwerken
is
het te vieren.DaaÍnaben ik
MijnleuksteSNL-herinnering
advocatenkantoor
meteenbegonnenaande stuer eerdereendie ik nooitzal
om le zienof Rechtenwelecht
dieCommunicaliewetenschap
vergeten,..
Mijn'glijpartij'
door
ietsvoor mij was. Diebaan
Eindjaar'1995
Ingrid Bos {Ath-A)
1 . N ad e
diplomauitreiking
benik
vooreen
kleine
maano
op vaKantie
gegaan
naal
Amerjkaom eensfrinktê gêniêrusï.
tenvanmijnwelverdiende
Daarnastartteik met mijnstu-
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geweest.lk hebdaar
Australië
Íamiliebezocht
rondgetrokken,
en ontzettendveelmooieen
leukedingengezien.
2002benik
2. In september
begonnên
aande opleiding
op de
Vrijetijdsmanagement
in
INHOLLAND
Hogeschool
Diemen.Hetis eeneconomije
waarmee
scheopleiding
wordt opgêleidvoor eenmanagementfunctie
binnende vrijetijdssector.Sectorenwaarik
laterin zoukunnenwerkenzijn:
de
de evenemêntenbÍanche,
kunsl
media,de sportwereld,
en cultuuroÍ hettoerisme.
jaarhebik mijnproAÍgelopen
pedeusebehaald.lk hebnog
driejaarvooÍde boeg,maarik
doe het met veelplezier,dus
dat zalgeenenkelprobleem
ziin.
3. Alsik aanhetSNLdenkdan
denkik aanzevengezellige
jaÍenmetvriênden
en vriendinnen.lk wêêtdat de brugklas
nognietechtsuperwas.Mijn
leerdeik
huidigevÍiendinnen
pas voornamelijk
kennenin dê
tweedeklas.Degenenwaarik
het meestemeebenopgetrokkenzijnTessaCocx,IngeLutz,
Joycevan der lvlarel,Daphne
Kateren MarlousHeiser.lk
weet nog dat de zomermaanden gekenmerKwerdendoor
luierenop hêt grasveldvan de
ÊindiaaÍ N2
B-courên dan vooralveelspeeBernadette Out (Ath-A)
dyb (rjsjes)eten,Watook erg
1. ln 2OO2
leukwas warende vêle(korte)
benik na
rezenen êxcursies.Zo hadden
zevenjaar
we Nijmegenen )Gntenin dê
SNLeinbrugldasen Trierin de tweecle
delijk
geslaagd
ldas.In de vijÍdeklaswarênde
reizen.lk bennaar
buitenlandse
voormljn
Londengeweestên daarhebik
Athesamenmet 7 vriendennog iets
neum
ontzettendsgaafbeleefd.We
diploma.
ljn met een limousinenaarhet
In 200.1had ik namelijkook al
StrandTheatregereden,maar
exanen gedaan,maaÍ helaas
eersthaddenwe nog eveneen
was ik toen gezald.Na mijn
tourdoorde stadvaneenuuí
examenin 2002hadik echthet
Brjde ingang
metchampagne!
gevoel:eindelijk,
klaar.lvlaarnu,
(pasruimeenjaarlater)denkik
van het theatêrstond de resl
van de klas(dieoverigensmet
vaakmetheimweeterugaan
de metrokwamen)ons op te
mÍn bruisende
middelbare
wachten.We voeldenons erg
schooljarenop het SNL.Na het
beroemd!
SNLbenik directin de daaropEr is mij verderhet meestebij
akantietwee
volgendezomen{i
gebleven
vande laatstevier
maandenmeteenvÍiendinnaar
de grotehal!Hetwas 1993...ik
was een kleinbrugklassertje
met eenveelte groterugtasop
mrjnrug.Haastigliepik in de
vanuitde A-vleugel
looppauzê
viade grotêhalrichtingdê Bvleugel.Doordatik zo geobsedeerdbêzigwas mijnroosteruit
te pluizen,om uitte zoeken
waarik mijnvolgendeleshad,
letteik nietzo goêd op waarik
overeen
liep...lk struikelde
nopjeop dê grond,plofteop
mijnbuikên gleedzo (stelje
maaÍvoor: mêt die reuzentas
op m'n rug en gestreKearmen)
eenpaarmêterdoor de hal. op
dat momentbad ik dat de
grondondermijnbuikopenzou
ertussplijtenen ik vervolgens
sen kon zakken,maarin plaats
van dat, stopteiedereenplotselingmethuneigenbezigheden
om mijte zienglijen.AchteraÍ
gezienhebik nogwel heelveel
medelijden
metmezelf,maarik
lacheÍ nu netzo hardom als
iedereen
diegetuigewasvandit
incidentje.Het ergsteis nogwel
dat ik ietssoortgelijksheb meêgemaaktin mijneerstejaar oP
de Hes,in eenovervollekanti
ne...N/aardat verhaalbewaarik
nog effe,voor het boêkjedat
op de reunie
wordtuitgedeeld
van de Hesovereenpaarjaar...
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jaar Toenik in de vierdeklas
zat, werdde tweedeÍaseingêvoerd.Wij warende allereerste
lichtingen dat was erg spannend.Langnietallesliep
en dan
natuuíijkop rolletjes
gingik weerevennaarmeneer
Ruyterom wat te regêlenof om
ergensoverte zeuren.Volgens
mij keeg hij af en toe echt een
sik vanmijên mijnvriendinnen.
Wat bij de start van de tlveede
faseook zo lêukwas, was het
werken'.Bij
begrip'zelfstandig
wijwelelkêlês vroegenwij oÍ
we zelÍstandigmochtenwerken. Daardraaidede tweede
faseimmerstochom?Endan
snelnaarde nieuwecomputerruimtesom le chatten,wat o zo
verbodenwas! Maartante
in de mediSidonia(survêillante
atheek)had toch nooitietsin
de gaten!
Watik ook nietsnelvergeêt,
zijnmijntweeêxamenperiodes,
De eerstêkeervond ik ondanks
allêspanningerg leuk.Deconciérgedie halvêrwege
eenexamen langskwamvoor eenlekkerkopjethêe.Er hingeenhele
apartesfeer,die ik nietsnelzal
vergeten.
Tijdensmïn examenperiodebesefteik dat heteinde
in zichtkwam,en datwastoch
wel evenslikken.Detweede
keeÍ dat ik examendeedvond
ik ook leuk.Tochzat er nu toch
wel iets meêrdruk achter.lk
wistwelal precieshoeallêszou
lopen,dusdiespanninghadik
niet meêr.
Bi de examenshoortnatuuÍlijk
eenexamênstunt.In 200'1was
voorde
er een award-uitreiking
docentdiê als besteverkleed
was als eênbekendartiest.lk
weetnogdat meneerde Winter
(wiskunde)
alséénvande winnaarsuit de bus kwam.Hij leek
spÍekendop ElvisPÍesley.
Tenslottehaddenwe elkjaaÍ op
5 decembergrootÍeest.De
bezoekjesaande bejaaÍdentehuizenzalik nietsnelvergeten.
Gelukkig
konik dat in mijnlaatste jaar overslaanomdatik toen
begeleiderbij de brugklassen
wasmethunspelletjesdag.
lk zounogveelmeerherinneringenkunnênopschrijven,
maaí
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daaris geenruimtevoor.lk wil
alleenmaaÍzeggendat ik op het
SNLeenheelplezierigê
tijdhêb
gehadmetleukêvriend-en
en
vriendinnen.
Ookde docentên
warennieteenszo beroerd.. .
Eindiaar 2003
Laura WesteÍa (Havo)
1. Na het SNL
wist ik
meleen war
ik wilde
doen. lk
wilde namelijk naar de
PABO, lerares worden
dus! Ma.ia,natuurlijk niet op de
middelbareschool,want ik
weêt hoê ik zelf was, haha.lk
studeernu in Haarlem(daarzit

de PABO)en ik vindhetecht
heelerg leuklLeukemensen,
niêuweomgeving
enzmaarik
mis het SNLzekerweten!
Waarom?lk hêb êcht geenidee.
2 . Naja,nog steedsde PABO!
Eerstejaarspas...maarik heb
er heelergveelzinin!lk moet
meteenal het eerstejaar stage
lopenmaardat is natuurlijk
heel
erg leuk!Welzvvaar,
eerstde
kleuters
en daarnameteenal
naargroep8, dat zalwat worden,Naastmijnstudiewerkik
ook nog steêdsbÍ dê Hema,al
bijnaeenjaar!Jah,de tijdschiet
op, maarik hebheter nog
steedsnaarmijnzin en daar
vaor

I rEr vrr rr Lwr
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3. Owh, dat zijn er echt te veel om
op te noemên!lk heb het heel
erg naar mijn zin gehadop het

SNL.Latenwe maarvanafhet
Teneerstehet
beginbeginnenl
op kampgaannaarNijmegen
en )6nten,echtheelergleuk.
Toenin de tvveedenaarde
ARDENNEN!!
Datwasecht
helemaalgeweldiglWÍ zaten
namelijkin eenheêlerg luxe
herbergoÍ zoietsmet zwembad,dat wasechtsuper!Voor
de resthetkampin de 4e naar
LondenlDatwaseigenlijk
wel
hettoppuntvanhet Nicolaas!
Datwaszo'n ervaring,
we hebben heelerg veelgezienen
vooralveelgedaan,echt gaaf!
Nouom niette vergetenook
het Grotêgebeurenen alle
schoolÍeesten!
lk kan nogwel
eentÍdje doorgaanmaaÍdan
wordt het ook weerzo'n lang
verhaal!

Wie komener niet
Behalvede duizendoud-schoolgenoten
die er wélljn, hêêftêênaantalzichafgemeld.
Rob van Leeuwen(Gym-A1961)"munttetot nu toe uit dooraÍwezigheid
op reonies".
Hijis er ook dezekeer
nietbij: "4 oKober2003vierenLidaen ik dat we 40 jaargêtrouwdzijn".Robis nu 61 jaaren woontsindsdrie
jaarin Almere,na 45 jaarDiemen."Eenfantastische
stad,prachtigwonenen werken."I/eer wetenoverRob?
www.vlcons.nl.
"verplichtingen
Carlo van Hekken(Havo1981)is jaÍigop 4 oKoberen heeftbovendien
alsvoêtbaltrainer".
Bovendien
is er 's avondseenreiiniêvan(devoormaligê
aartsrivaal
op sportgebied)
voetbalvereniging
De
Meer"waarmÍn voorkeurnaaruit gaa1".Carlodenlddaarook eenaanlaloud-SNL'ers
têgêntê komen,maar
wenstiedereen
veelplezier,
FolkertJ P Jonker zat slechtseenjaar(1954)op het Nicolaas,
verlietde schoolvoordê handelsmulo
in
Amslerdam-zuid.
Hijis vêrbaasddatde uitnodiging
hembereikte,
"datjulliêmijwetente vindên,onzettend
knap."Hijis inmiddelsdirecteurvaneenassurantiebedrijf
in Almerê,maaris helaasverhinderd
en "zjeteigenlijk
ook geenbekendenamen."HÍ Íeliciteerthetschoolbestuur
en Myrakêlen wenstiedereenêenprêttigeen fjne
dagtoe.
Ook Marion Straver-Meuwsê(Pius1976)is er nietbij.Ze kêêg de uitnodiging
vanhaarmoedermaarheefteen
personedsfeest.
Bij het bekijkenvande sitekwamenbij haarveelherinneÍingen
bovenen verschillende
bêkende
namen."Eenfeestder hêrkenning".
VoorPaticia Couto MMS 1968)is hette ver."Leukidee,dezêsilê,vooralvoorde mensendiè in het buitenland
wonen.lk zit te ver (Poftugal)
voorde reiinieop 4/10 maarwensjullieveeldezier."
Ook Ingrid WanEing (nuKringlen,Havo1973)woontin het buitenland(Noorwegen)
en weetnognietof ze
komt.Ze heeÍtnauwelijks
contactmetoudleerlingen,is "tê laatgelhformeerd'
maar"zalproberêntê komen".
Ben Huisman(HBS-B1972)zouer oorspronkelÍk
welbÍ zín,maaÍhijmoetop 4 oKober"onveMachts
naar
Aruba".Eenbuitengêwoon
aaídigcadeauvanmewóuwHuisman,omdatBenook alweervijÍtigwordt.Ben
logeertbij klasgenootHenk Bouwman {ookHBS-B1972),die daarsportleraaris op eenmiddelbarê
school.
Ben,vanhartegeíeliciteerd
en doeze de groeten!
Viacmail ontvingenwe verderafrneldingen
van:Frans Room (HBS1954);AnnekeBou rmanen Wiesje
Kneppers(beiden
[/MS 1971);Jan ïintielaar (Ath-A1978;woontin Singapore);
GuusPe€ters(SNL1965;
heefteentrouweÍit;
Jos VeÍmeulenWindsant(HBS-B1967),Dick Jungst(Gym-B1967;wegensvakantie),
TonGrimberg(Gym-B1965),MattijsPeteÍs(Havo1993,wegensvakantie),
AgnesRolf(M[/S 1971;vierdeal
rerjniemeteigenklas)en Gonnievan Bommel(NilN4S
1965;wegensvakantie),
HansSwinkels{HBS-B1955i
oveMintert
in zuidEuropa),
Joycevan den Wiingaart(SNL1970),J.M.W.Walraven(oud-docênt;
wegens
vakaniie),
Maaikeïelman (SNL1992),HansNieuwenhuis(HBS-B1968;weíktin Japan)en vanWonne
TruÍens-WêÍkhoven(Havo1991).
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Sint Nicolaasen het meisje
In 1973,bij het 2s-jaÍigbestaanvan
de school,organiseêrde
het
NicolaaseenheuseÍeestvveek.
Dezebegonop zaterdag6 oldober
meteenre0nievooroud-leerlingen
en vanzondagtot en met donderdag waser elkeavondeen "feestavondin de toneelzalen",
oftewel
"Aanvang
19.45uur
de gyrnzalen.
precies",
staatin de uitnodiging.
Belangrijk
onderdeelvan het programmawas de dageuksevertoningvaneenfilm,speciaalgemaald
voordiegelegenheid.
Defilmwas
getiteld'Snf N/bolaasen het meis/b' en natuurlijkwas dat onderwerp
nietzo maargekozen.
Enkelejaren
daarvoorwas het SNLvaneen
jongensschool
exclusieve
al veranderdin eenschoolwaarook meisjeswelkomwaren;de fude metde
Pius-MMS
deedde rest:hetSNL
waseengemengde
schoolgeworden.lvletalletrammelant
die daarbij
gierdenvoorhooft.Dehormonen
taandoor de gangenen overhet
schoolplein,
met
en eenexperiment
gescheidenpauzeswas snelafgs
lopen.Degesprekken
op de cour,
in de kantinê,
in de gangenvande
A-, B-. C- én D-vleugel
en uiteraard
gingenniet
in de schoolbanken
meerovervoetbal,gitaÍistenvan
hardrockbands
oÍ aLrto'smaarover
make-up,
verliefdheid,
avondjes-uit
en meêr.
Defilmwerdgeregisseurd
door Ben
Heuer,hoofdrolspelers
warenRené
Joor (Ath-B,1976)Carolinevan
der Linden(1970-1974)
en eigenlijkookwel DidiZêgeÍs (Havo,
1975).
SNeLbinder
brachtde beidehoofdrolspelersweerbij elkaaÍ(dank,
lMi4am
ênTinêkel).
In eênsoortprÈ
véreunie
zagenCaroline
en René
elkaaÍna dertjgjaarweerterug.
René:"lkwerdop eenvrijdagmiddagin de herfstvan1973door
PaterPrefectgevraagdde volgende
dagtê komenhelpenbij de opnamesvaneenilm. lk hader nietveel
zinin,dochtoenik vanvrienden
hoordedatzijookzoudengaan,
namik mijnbesluit.
Vrienden?
Een
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paarnamen:Henkvander Laan,
RenéLeijen,HuubSmoolenaars,
BartTruyêns,DyoOttens,Jeroen
ten Broeke,RobWoldberg,
Leo
Doffei Paulvande EÍve,Renévan
Rijn.Vriendinnen?
Nietveel,maar
eenpoging:Trees,Ellen,Martienen
Ans Leyen,CadaKramer,Berit
Kahmann,
SaskiaHeuer,Ineke
natuurlijk
en nogveleanderen."
Caroline
werddestijdsgebelddoor
VanNus,leraarEngels,
diezei:"we
denkenaanjou voorde hoofdÍo|".
VolgensCarolinewaser ook een
blondmeisje,
zeweetnietmeer
wie,dieauditiedeed."lk benhet
gewordên,
maarvraagme niet
waarom".Ook Didibleekvan niets
Ie weTen,
Diezaterdagin de zonnigeherfst
van1973washetop schooleen
druKevanjewelste.Doorde halen
op de courliepenmensente sjouwenmetlampen,decorstukken,
kabelsen de cameranatuurlijk.
Middelpuntwasde bekenderegisseurBenHeuer(vadeívan de actÍice Maíies HeueÍ(Plus,1970),die
recentelijk
te zienwas in de tu-serie
N4lib& Julial.
Bené:"Hijriepmijop eengegeven
moment.lk zager nietuitwantik
had mijnoudeklerenaangetrokken
omdatheteensjouw-dagjezou
worden.L4aarBenvoegdemUop
brommerige
toontoe 'blijÍmaarbij
mij in de buurt,jij wordtde hoofdrolspeler'.
lk wistweÍkelijk
nietwat
ik ermeeaanmoest,ik wistuberhauptniêtwat de bedoelingwas
vandiegeweldige
bendedaarin
dieschool.Maargoed,ik wasêen
braafjongelje,
en al gauwliepik
hand-in-hand
metmeisjes
doorde
schoolen rêndeik twaalfkeer
achterelkaar
de trapop en af... "
"Eenfilmopnemenis wachten,
wachten,eenscènetig keeroverdoenen danweerwachtenen
wachten.lvlijnwiendenwerKen
zichdrieslagênin de rondtê,teMijl
ik bij de schminkzat en door leuke
mêisjeswerdgêpoederden vertroeteld.Deopnamenduurdeneen

paarzaterdagen(zondagenkan ik
menietherinneren)
en ook werdeÍ
op êenpaarmiddagen
in de school
geÍlmd."
RenékêndeCaroline
niet:"Zijwas
(daarover
warenwe het eens)erg
knapen ik voeldeme !n haarnabijheideenbroekie,Datwas ik
naluurlijk
ookl"
Terillustratiehiervanwijst hij de
lezersop de beroemdezoênscène
in dê film:"palvoordê neusvan
PaterVeÍschurenmoestenwe
elkaarinnigzoenen,ergerkon nietl
[.4ijngebrekaanzoentechniek
kwamop prlnhjke
wijzeaanhet
licht.lk hoorBenHeuernog
schreeuwen:
le mag haarwel aanrakenhoorl'Waterg."
"Odiezoen",íoeptook Carolino.
"Diezoenonderde nêusvande
rector!En datje oudersdat dan
zágen,op die avondin de Íeesf
week!Hetgekkeis dat er nooiteen
voorvertoning
is geweest.Deflm
wasaf, werdgemonteerden ingespÍokenen eenpaardagenlater
wasde premjere:op de eerste
avondvande feestweek,Datwas
programma,
eenheeluitgebreid
kanik me herinneren,
dat twêe keer
peravonddraaide.Hetpubliek
(leerlingen
én ouders)werdin tweeën gesplitsten moesthalveÍwege
tusseng),rnzaal
en kantine.'
OokRenéheÍinnert
zichdat de film
elkeavondveÍtoondwerd."Ook
datwasergluxevoormij,omdatik
verdergêduÍende
diewêêknog
maaraanweinigactiviteitenhoefde
meete doen.lk tradlmmersal elke
avondopl"
Carolinê
zegtdatjuistdê flm, die
dus in totaaltien keerwerdvertoond,de feestweekextraleuk
maakte:"ik was in de derdeblijven
zittenen zat dustijdensde opnamesvoorde tweedekeerin
3Atheneum.lk was dus een beetje
zielig,en allelolwasmeegenomen.
Nou,metdiefilmhaddenwe ontzettendveellol.Vooralomdathet
zo ánderswasl lk wildeook meteên
worden,maardaaris nooit
filmster
watvanterechtgekomen.
lk heb
nooitietsaantoneelof zo gedaan".

3Í!

Renérealiseerde
zich,jn tegenstêllingtot Caroline
dus,paslaterhoe
leukhetwas."Dieweekis mijwel
altijdbígebleven.
Meteenhele
groep4-de en s-de klasserstrokkenwe van 's morgensvroegtot 's
avondslaatop, we atenelkeavond
bij eenanderen we vierdenhet 25jarigbestaanvan onzeschoolmet
jgheid".
gepasteuitbund
ln de film,die(uiteraard!
watdacht
u dan?)tijdensde rêUnie
in een
opgepoetsteen gedigitaliseerde
versie,te zienis, zittenoverigens
enkelecontinurteitsÍoutjes.
Carla
KÍamer(Gym-4,1975)deedgíil
en was scriptgidmaarzag kennelijk
overhet hooÍddat Fené,halveMege de flm, meleenanderetruinaar
de kantinetoe looptdanwaarmee
hijlaterde kantinebinnenkomt!
Caroline
liepin de Ílm lrouwensin
eên(superkort,ook voor dietijd)
rokjevan CaÍla.
Beidenschieten
in de lachalsde
eindscene
ter sprakekomt.Die

werdopgenomen
achterde school,
waartoennoggewoonauto's
mochtenrjjden.Endieredener
volop!In de scenerennenRenéen
Caroline
hand-in-hand
richtinghet
park,nagestaartdoorde rector
annexSinteklaas.
Dieopname
moêstom de snelheid
vanhetrennenerinte houden,'kunstzinnig'
gemonteerd
wordenin de flm,
iederesecondewashetduotwintig
meterverdergerend."lvlaariedere
keerweerreeder eenandereauto
door het beelden moestenwe
helemaal
terug,opnieuwdat hele
eindrennen",
schatertCaroline.
"BekafwaÍenwe",hrjgtRené.
Nade opnames
verloren
Caroline
en Renéelkaaruithetoog.
"Jammeihetbleefbijeendroom",
zegt Fiené.CarolineverklaaÍtwaarom:"wijverhuisden
naar
Amsterdam-NooÍd
en ik bên,na
afloopvan hêt schoo\aaÍ73-74,
overgestaptnaarhetWaterland
College.
Daarhebik m'n eindexamengedaan."Endaarna?Hoe

ginghetmethenverder?
Nedeílands
Caroline
studeerde
aan
de Universiteit
vanAmsterdam,vertrok naarFrankrijk,
werldedaar
enkelejarenen,terugin Nederland,
studeerdeze Frans.Ze woonde
ook nogeenjaarin Denemarken,
voordatze zichweerin Nederland
vestigde.
Methaarmanlvlarcel
en
dochterBarbarawoontze nu in
Amstelveen.
Caroline
wasjarenlang
secrelaresse,
bij verschillendê
bedrijven,en werktnu als personeelsadviseur
bijSigmaCoatings.
Renéstudeerde"eenblauwe
psychologie,
maandag"
doorliep
daarnade gÍaÍscheschoolen
werldejarenlang
in de grafsche
industrie.
Viaavondstudies
kwam
hij in de adviessectoÍ
têrêcht,was
enkelejarendirecteurvanêendrukkenj.Hijis nu partnervaneen
adviesbureau,
dat nogsteedsveel
opdrachtenin de grafischesector
uitvoert.Hijwoontin Lelystad,met
zÍn vrouwIngrid(Kooyman,
IVIMS)
en zoonN/atthijs.

Het verhaalvan een zoektocht
"Watzou het leukzijnonzeoud-klasgenoten
nogeenste zien.Watzouer vanhengeworden
zijn?Zijnhun
plannen,diezijalspubeÍhadden,uitgekomen?Hoezouhet metal diegiegelmeiden
zijn?"DatwaÍenvragen
waaroverwij (Marian
en Karin) af en toe eensmijmerden.
Wijja, wantonzevriendschap
is sindsde PIUS
middelbare
schoolblijvenbestaan.Nual 35 jaar.
Veelvragen.Eenreuniedanmaar?f)a, wel leuk,maareenheleorganisatie.
Daarwarenwij nognietaantoe
gekomen.
Wijveerdenop toenwij hoorden,dat er eengrotereiiniegeorganiseerd
zouwordenop 4 oktobêr.
Datwas voor ons het startsein: wÍ begonnenonzezoeldocht.Wij haddenop een avondafgesprokenom te
bepalenhoewe onzezoeldochtzoudenaanpakken.
Watschetstonzeverbazing?
Diezelfde
middagligtde
SNeLbinder
op de mat,meteenverhaalvan l\4arion
PoulusoveronzeklaslNa 35 jaarjuistop dezedagweer
eenlevensteken.,.
Eenprachtigverhaaloverigens,
heelherkenbaar.
Nogdie avond,gewapend
metfoto'sen
gemailden de conoudeagenda'shebbenwe heelwat herinneringen
Dêvolgêndedag lvlarion
opgehaald.
tactenwarenweergelegd.
l\4aartoende reslnog.Vande oudeadreslijst
hebbenwe eerstallegegevens
viade CDÍoongids
doorgelopen.(Jammerdat veelmensenin die35 jaartochverhuisd
zln...).Dezeactieleverdeéénklasgenoot
opl
Daarnaop naamgezocht.Bijde namenwaarniêtteveeladressen
bijstonden,
de teleÍoongepalden op goed
gelukmaargebeld.Deeerster"Needie kenik niet,maarer moetnogergenseen nichtvanmï in Amsterdam
wonen".Detweede;"Nee,diewoonthierniet,maarhetzoude dochtervanmijnzuskunnenzijn,moetjê die
evenbellen,".Dederde:"Ja,dat is mijndochtêídie woontin Limburg...,,
maarze is vandaagtoevallig
een
dagjein AmsteÍdam,
wilje haarevenspreken...,,."
AÍijn,viaoud-klasgenoten
waarwe nogergenseenrecenter adresvanhadden,viamoeders,viaeenschaatsclub,
viahalveadressen
in combinatie
mêthalveinformatie,viaSchoolbank,nl
en Klasgenoten.nl
en viaviaviazijnwij nu ongeveêr
de helftvanonzeoudeklasweer
(verrassendl),
op het spoor.Meteendeelhebbenwij ook gesproken
adressen
uitgewisseld
en op de rerinie
geattendeerd.
- hopenwij - zÍn de mensen
Hoeveelklasgenoten
er daadwekelijk
zullenkomen,wetenwij niet.Misschien
gevonden,
diewij niethebrben
viaanderekanalenvande rer.inie
op de hoogte.Wal wijwelwetenis, dat zo'n
zoekÍochtwelveelwerkis, maaro zo leukom te doenlElkegevonden
klasgenoot
leekalseendoelpuntin
eensporiwedstrijd.
En....wiewij ookzullenontmoelen...,
wi hebbenonzeeigenreonieal eenbeetjegehad!
MarianVrolijk & Karin Met (PiusHavo1968-1973)

u
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Zaterdag 4 oktober 2003
en wat eraanvoorafging...
is kan
OÍ dezereuniegeslaagd
nafuurlijk
nietin dítnummervermeld
worden.Bovendien
is hetnietaan
onsmaaraande bezoekers
om
daaroverte oordelen.We hopenhet
beste,maarals het aande inzeten
de jnspanning
ligt,danmoethet
eengeslaagde
daggeworden
zijnl

neiaarvan 2@2 begonnende verkennende
sesdesmetFrans
Kwakernaat
en na enkelerondes
werdde toon gezetom de reiiniete
doen,zoalshetvandaaghopelijk
geluldis.
naarverwachting

niewasHesselJelsmatussenal zijn
anderewerkzaamhêdên
druk in de
weerom de zakengeregeldte krijgenmettent,vergunning
en catering.Daarnaast
hebbenFonvan
denAncker,Robertode Vries,Nico
Slootjesen HassanBaktilhunbrlAl in het beginvan ditjaarspeurde
dragegeleverd
op hetvlakvan
CorrieHuijgmetveelvolharding
techniek,
EHBOen beveiliging.
Al ruimeenjaargeledenontstond
tientallen
oud PIUSleerlingên
op,
SamenmetPaulOussoren
regelden
eenoriéntatieop eerdeÍeervaringen hingin eenlaterstadiumkleine
wê de ICTvoozieningen.
Op zatersamenmetLoekvanNusen Jan
advertenties
in de supermarlden
van dagmorgenstakenwe samenmet
OveMater.Puzzelenop zakendie
dorpenrondAmsterdamen leverde o.a.TinekeWester,Hans
toch echt andersmoesten.In het
eenbijdrageaande postersrondde Langeveld,SamirBoulema,Joost
MI\,4S,
Kenteren CeesSmitde handenuit
Op het administratieve
vlak,ver
de mouwvoorde finishing
touch.
werkteMoniqueReedersvanafmei
Veletientallenstudentenvanhet
j.l.eenkleine200aanmeldingsfor- ÊOCvanAmsterdamhebben,
mulieren
voorde reunieen in de
samenmet enkeledocentenvan
zomersehittevan eenzaterdagin
hunopleiding,
vandaagin ploegen
augustusvouwdenen stakenwe,
de caleÍingvezorgd.Achterde ontsamênmetRuudZijlen Ria
vangstbaliestondenRia,Erjcaen
Straathof,zo'n 3400brievenin de
KarinStraathofen Joke,Judithen
geenrerlniezonder
enveloppe:
l'/erelSlootheeralszeerbetrokken
gasten,geengastênzonderuitnodi- buitenstaandeÍs.
grngen!
Velendroegeneensteentjebij en
het is nietuitgesloten,
dat wê mênJan Brulhielpmeemet de aftlande- senvergetenzijnte noemen.
lingvanaanmeldingen,
dievia
gedaanzijn.
Internet
3400 stuks,12gtam,
Namenshet bestuurvan Myrakel:
ongesott eerdbinnenIand
In de laatstemaandenvoorde re0dankjulliewêl!l

In het volgende

nummer
Nog geên lid?

DezespecialeSNeLbinder
wordt
uitgedeeld
aaniederebezoeker
vande groteSNL{eL1nie.
Normaal
wordtdiealleentoegestuurd
aan
ledenvan Myrakê|,
de oud-leerlingenvereniging
vanSNLen Pius.
Bên ,ê nog geen lid van
Myrakel?
Voorslechts9 euÍo(mel
machtiging)
danwel 10,50euro
(zondermachtiging)
kunje dat
wordenlJe krijgtdandriekeeÍper
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jaarde SNelbinderthuisgestuurd;
er is eenMyrakelse
websitetot je
beschikkjngwaaropinteractiêve
klassêfoto's
te zienzijn,maarook
eenSP/Ngldsom te 'netwerken';
er is eene-mailservicevoorleden
én je wordtalseersteuitgenodigd
voorde jaarlijkse
oudleerlingensoos(dederdevrijdagvanjanuari)
en volgendere0nies.
Geihteresseerd?
Surf naar
www.mvÍakel.nl
en meldje aanl

Ondermeereenverslagvan
tvveereunies!Uiteraard
een
verslagvande groteSNL-reunievan4 oktober,maarook
eenverslagvande Íeriniedie
CorrieHuijg(MMS1973)
enkelemaandenterughield
methaarklasgenoten.
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Medewerkers aan deze Binder
Deze specialeSNelbinder werd gemaaldter gele
genheidvan het 55 jarig bestaanvan het Sint
NicolaasLyceumte Amsterdam.De uitgavekwam
tol stand met hulp van 712 e-mailtjes(waarvaner
zeven niet aankwamenen 49 niei beantwoordwerden), drie interviews,26 teleioongesprekken,
tvr'ee
faxen,exact 282 km 'dienstreizen',een halÍ pak A4papier,twee woordenboekenen een digitalecamera. En uiteraarddankzij(meerdan) 55 oud-leeiingen: Hans,Cindy,Caroline,Ferd, Patty,Hans,Ton,
lrene,Paul,Co, Pauline,Saskia,Bart, Ineke,N/aria,
Astrid, Hans,Henk,Jan, Ton, Jan, Ton, Joop, Louis,
Ron, Hans,Gerard,Adrie,Jeroen,Frans,Frans,
Chris,Bên, Bob, Sabine,N/arijke,Stelta,Bas, Silvia,
i\,4irjam,
Koos, Stella,Heidi,Jos, Anneke,Hans, Eric,
Sandra,Lisette,Barbara,Daphne,Ingrid,Jiska,
Debbie,Edmée,Bêrnadeile,Laura, Êené,Caroline,
Marion,N,4arian
en Karin.
Redaclionelecoordinatie:René
Leijenen Geed Rolf
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