1962
Van de R.K. SCHOOLVEREENIGING, Pieter de Hooghstraat, naar het SINT NICOLAAS LYCEUM
Je carrière op de lagere school loopt ten einde en je moet nadenken over het vervolgtraject. Wat te doen na de lagere
school? Voor mij was dat niet zo moeilijk. Ik voetbalde bij RKAVIC, de club van het Sint Ignatius College, en keek
dagelijks op de cour van de school aan de overkant. Daar werd altijd gevoetbald, met name door oudere RKAVIC
jongens waar ik tegenop keek. Toezichthoudende paters, dat kende ik wel. Mijn lagere school, de R.K.
Schoolvereeniging, in de Pieter de Hooghstraat, tegenover het gebouw van het St. Ignatius College. Dat gebouw kende
ik van trainingen in de wintermaanden.
Echter, moeders dacht er anders over en ook het hoofd van onze school gaf het advies om eens een kijkje te gaan
nemen op het St. Nicolaas Lyceum. Brugklas, nieuw gebouw en moderner onderwijs? Ik vond dat wel spannend,
waarom zou ik dat niet doen. Voorwaarde was wel dat je voor het SNL, in tegenstelling tot het IG, een toelatingsexamen
moest doen. Daar had ik geen bezwaar tegen. Drie jongens van onze zesde klas namen de uitdaging aan: Ton Romijn,
Hans Martens en ik, Robert Ferretti.
Ik weet niet meer of we tips kregen om ons op een bepaalde manier voor te bereiden. Het lijkt me van wel, want ik heb
nog wat hoofdstukken uit het geschiedenisboek doorgenomen. Rood Wit Blauw heette die methode. Hoe zat het ook
weer met die Zonnekoning? Of de Verlichting? Een periode waar ik niet veel grip op had.
We waren er klaar voor. Achteraf kan ik zeggen, ik heb voortreffelijk les gehad op de lagere school.
Mei 1962, fietsen vanaf de Kerkstraat naar de rand van de stad, door de Beethovenstraat, aan het einde van de straat
naar links, en dan een bijzonder schoolgebouw. Dat oogde heel wat aardiger dan dat oude gebouw aan de
Hobbemakade. Fietsen in de kelder en melden in de kantine/aula. Rijen tafels, een echte examenopstelling en zoeken
naar je plekkie. De pater die het woord voerde keek streng. Was hij belangrijk? Hij was de conrector van de eerste
klassen, pater L. Rebers. Dat klonk indrukwekkend.
Nederlands, o.a. spelling en samenvatten, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, veel weetjes, dat staat me nog bij. Ik
voelde me best op mijn gemak, het was allemaal te doen. Vergeet niet prins Maurits, zei de surveillant die langs
schuifelde en rare schaatsbewegingen maakte. Een zekere meneer A.W.J. (Toon) Noyons. Liet hij windjes?
Wij drieën, Ton, Hans en ik, konden een aardrijkskunde vraag niet beantwoorden. Dat vertelden we later aan het hoofd
van onze school. Jongens toch, dat is het Yellowstone National Park. We hadden er nog nooit van gehoord.
In de pauze hadden we buiten gestaan en daar stonden ook oudere jongens, o.a. de broer van Hans Martens, Kees, die
eindexamen HBS deed. Dit is nou mijn kleine broertje, zei hij, grappig kereltje niet? Zo’n moment dat je weet dat je nog
een lange weg hebt te gaan. Je voelde je aanvankelijk toch wel groot, maar nu wist ik het zeker, je moest beginnen
onder aan de ladder, als brugklassertje..
Korte tijd later, klas 6 van de Pieter de Hooghschool, de heer Van den Hout, hoofd van onze school, komt de klas binnen
en vraagt om stilte. Ton Romijn, Hans Martens en Robert Ferretti zijn toegelaten tot het St. Nicolaas Lyceum. Felicitaties
van onderwijzer en klasgenoten. We waren apetrots, want andere klasgenoten waren toegelaten tot het IG louter op
basis van hun rapporten. Veel jongens gingen trouwens naar de Handels ULO, R.K. Schoolvereeniging, in de
Moreelsestraat.

SINT NICOLAAS LYCEUM
KLAS 1A 1962-1963
Wat weet ik nog van dit eerste jaar op de middelbare school? Veel heb ik bewaard, dus ik kan me wagen aan een
reconstructie.
Volgens mijn agenda (ƒ 1,75) kwam ik in een klas van 27 leerlingen. Eén leerling haakte af rond de kerst. Zijn naam had
ik doorgestreept. Klasdocent was Drs. A.F. de Cock.
Ter voorbereiding hadden we een programmaboekje gekregen. Informatie, vooral voor de ouders, over alles wat er op
school speelde. Het was ook een instructieboekje. Het ging over studeren, de jongen lyceïst, het verschil tussen de
lagere en de middelbare school, en (studie-) adviezen:
Zorg voor zoveel mogelijk regelmaat in het gezin door:
1. Op een vast uur aan tafel te gaan;
2. het kind op een vast uur naar bed te sturen;
3. te zorgen voor een zo weinig mogelijk afleiding: dus geen radio of televisie;
4. verder in de tekst:
De jongen die niet geregeld repeteert, raakt onverbiddelijk achter. Daar weet ik alles van.
Wie uit te grote toegevendheid toestaat, dat de jongen te veel verstrooiing heeft, te veel tijd besteedt aan sport of spel,
bewijst zijn zoon een slechte dienst en kan er de oorzaak van zijn….etc. dat het fout gaat. Ouders zijn altijd schuldig,
toch?

Boekenlijst
Voor de zomer kregen we dit bericht :
Wat een gedoe, die boekenmarkt.
Zoeken naar gebruikte exemplaren.
Je kon merken welke leerlingen gehaaide
vaders hadden. Ellebogen werk. Vaak
bleef zo’n exemplaar over dat aan alle
kanten bijgesneden was en opnieuw
gebonden. Nauwelijks open te vouwen.

De schoolmis: de indeling wordt nog bekend gemaakt, staat in het boekje. Ik weet het nog. Controle door Pater Rebers.
‘Kalwij, je was vanmorgen niet in de mis. Ja pater, mag ik het dan morgen inhalen?’ Watje.
De schooldas: wie verknocht (is) aan ‘zijn’ lyceum, zal er graag de kleuren van dragen.
Bij Pater Prefekt zijn schooldassen verkrijgbaar tegen de somma van ƒ 5,-.
Daar liep ik dan met mijn RKAVIC das.
Pater Prefekt was er niet blij mee,
maar dankzij mijn prestaties bij het schoolvoetbal
werd het ‘gedoogd’.
Al vóór de zomer hadden we een brief 
ontvangen van
W.S. Lauwers, SCJ
prefect.

Proefwerken: drie proefwerkweken per jaar. November - februari/maart - juni/juli, ook op zaterdag! Hoe zwaar
overhoringen meetelden wist je niet. Je was volledig afhankelijk van de willekeur van de docent. Het was me vaak een
raadsel hoe mijn cijfers waren berekend.
In de proefwerkweek zat je als eersteklasser in de bank naast een tweedeklasser. De helft van 1A en 2A, in lokaal 1, de
andere helften in lokaal 2. Naast mij zat dan een onbekende jongen. Zou hij me willen helpen? Altijd proberen. Soms met
succes!
Vaak stond onder de proefwerkopgaven: inleveren na afloop. Dat deed ik blijkbaar niet, foei.
Godsdienst
Het Oude Testament en werkboeken. Twee uur in de week les van Pater Rebers.
Vraag aan Ferretti: wat betekent ‘inspiratie van de Heilige Geest’? Ik antwoordde maar wat.
Johannes eet sprinkhanen in de woestijn. Wat is daar bijzonder aan? Was dat vasten?
Geen idee, pater! Pater Rebers nam de tijd, wachtte, de klas moest voelen hoe dom ik was. Ik staarde maar wat naar
buiten. Uiteindelijk, het hoge woord kwam eruit ‘dat was een lekkernij, Ferretti.’ Ik was niet onder de indruk, maar bleef
beleefd.
Bespreking van het eerste rapport: ‘Ferretti, je hebt een matig rapport.’ Dat verbaasde me, ik haalde prima resultaten. De
aap kwam uit de mouw, ik had een 5 voor godsdienst. Ik liet het wel uit mijn hoofd om te zeggen, oooooh!
Werd je eruit gestuurd, dan vroeg je braaf, ‘moet ik me nu melden bij Pater Prefect?’
Rebers: ‘Neen, want ik ben hoger dan Pater Prefect!’
Proefwerken godsdienst en liturgie:
In de eerste klas gingen de vragen over het Oude Testament, een atlas Bijbelse landen en een boek, Zoekt eerst het rijk
Gods, deel 1.
Opvallend was dat er altijd een aangepaste versie was voor klas 1F. Een bijzondere klas, daarin zaten alle doubleurs.
Heeft die constructie later nog bestaan?
In november 1962 vroeg docent Rebers in de toets:
Welke voorafbeeldingen van Christus hebben we tot nu toe gezien en wat is het kernpunt van elk?
Je mocht tijdens het proefwerk het Oude Testament niet gebruiken.
Volgens mij was het een kwestie van het werkboek en je aantekeningen in je kop stampen en dan maar reproduceren.
Het overgangsproefwerk was een invuloefening. Simpel.

Nederlands
Vier uur in de week les van de heer G. Breukels.
e
Wat me is bijgebleven is dat 2 uur op zaterdag,
na gymnastiek, dat waren ‘Struikelblokken’,
daar kon je je hersens op kraken.
Spelling, dat was precisiewerk. Zou je nu eens
aan leerlingen moeten voorleggen!
Ik heb daar veel van geleerd.
Op maandag 1 juli 1963 moest ik mijn
kunsten vertonen. Zie de eindtoets 

Frans
De dreun van meneer De Cock is nooit verloren
gegaan:
ais, ais, ait, ions, iez, aient, als een dirigent tikte hij met
de zijkant van zijn hand op de lessenaar.
of
beau, bon, joli
haut, long, petit
jeune, large, grand
vieux, mauvais, méchant
Ons leerboek: Tour de France I. Vijf lesuren!
De drie proefwerken heb ik nog. Het overgangsproefwerk 

Op de Pieter de Hoogh had ik in klas 5 en 6 Franse les gehad.
In de eerste klas SNL heb ik niet veel nieuws geleerd.

Engels
Pleasant English, zo heette de methode. Drie uur les in de week van de heer A.F.M. Noyons, een paar jaar
later Drs. Noyons, dat stond toen op zijn bordje naast de deur. Voor mij een bijzondere man. Klas 1, klassen 5 en 6 gym,
en jaren later op de Hogere Economische School, drie jaar. We kwamen elkaar veel tegen en onze band werd bijzonder.
Eind jaren ’70 ontmoette ik hem op een reünie, hij sleepte me naar zijn vrouw en sprak de woorden, ‘deze schurk moet ik
aan je voorstellen’.
Wat moest je kennen en kunnen in klas 1? Enkele voorbeelden:

Zo te zien was ik wel aan het worstelen.

Geschiedenis
Vijf jaar lang heb ik les gehad van Dr. C. van de Wansem (lokaal 16). Jan Bank jr., de latere hoogleraar, heeft ons in klas
4 gym een jaar zoet gehouden met klassieke geschiedenis. In klas 1 vier uur les in de week. Ik ben later geschiedenis
gaan studeren. Dankzij pater van de Wansem, het was een pittig en interessant vak, en ondanks hem, niet doen, geen
droog brood in te verdienen.
Het was nog niet de tijd van werken met bronnen.
Kennis en inzicht, dat werd getoetst.
Aan het einde van het jaar werd het
hele jaarprogramma bevraagd 
Aardrijkskunde
Dat volgden we drie uur in de week bij de
heer C. Cortie. Fijne leraar, maar voor mij vooral
de goede spits bij de Zouaven in Lutjebroek, de club
van de broertjes De Boer. Heb ik de foto nog dat
Cortie hoog in de lucht boven iedereen uittorende?
Het verhaal van de zouaven, dat kende ik, zij vochten
dapper voor de paus, dat was op de Lagere School
uitgebreid behandeld. De heer Cortie woonde dan
ook in de P.J. Jongstraat, vernoemd naar de bekendste
zouaaf, in Lutjebroek. Hij heeft jaren op de Universiteit van Amsterdam gedoceerd. Terecht, ik vond hem een
voortreffelijke docent. Wat stond er op de boekenlijst? De Bosatlas uiteraard, die is er nog in huize Ferretti, in ‘goed’
gebruikte staat. Verder was er een Aardrijkskunde leerboek, met werkbladen. Verplicht was de aanschaf van een schrift
met harde kaft. Dat heb ik nog, met de werkbladen, gekleurd en ingevuld, ingeplakt. Daar ben ik altijd zuinig op geweest.
Europa stond centraal. Wat moest ik allemaal in de eerste klas kennen en kunnen? Het paasproefwerk en het
eindproefwerk:

Moest ik aan het einde van het schooljaar al iets zeggen over kolchozen en sovchozen, het communisme en de DDR?
Goede genade. Wat heb ik daarvan gebakken?
Twee pagina’s uit mijn schrift: Zie het paasproefwerk over kusten en mijn aantekening over een kolchoze:

Wiskunde
Drie uur meetkunde en twee uur algebra van de heer J. van Mierlo. In 2014 sprak ik hem aan de haringkar in de
Bilderdijkstraat. Uiteraard kende hij mij niet (meer). Ik heb tenslotte na hem vijf jaar les gehad van de heer Veldman
(lokaal 17). Toch leuk om even bij te kleppen en te praten over het nieuwe schoolgebouw.
Proefwerken eerste klas heb ik niet. Wat is mij bijgebleven? Ik was geen ster in wiskunde, maar kon wel altijd (net)
voldoende scoren. Ik hoop dat de heer van Mierlo het volgende ooit leest.
Hij heeft mij uitgelegd hoe een vraagstuk op te lossen m.b.t. het berekenen van afstand. Dit is mij jaren bijgebleven.
Jaren later, toen ik les gaf op VWO 5 over de filosoof Thales, heb ik iets kunnen uitleggen met behulp van mijn kennis
van jaren geleden. Ook op de bèta’s maakte ik indruk. De afstand van schepen in zee tot de kust bepalen met behulp
van congruentie!
Biologie
Dat stond voor twee uur in het rooster.
Docent, de heer A. Veltman. Later in mijn
schoolcarrière was hij er weer.
Was hij weg om af te studeren, ik weet het niet.
Wat staat me nog bij? Het lokaal, een
echt biologie lokaal, boven de ‘herenstraat’ .
Een proefwerk in de tweede toetsweek 
In mijn agenda staat: donderdag 7 maart,
proefwerk, na Nederlands:
Biologie, Spieren en spijsvertering. Cijfer 7½.
In juli moesten we kennen hoofdstuk 7 t/m 10, dat ging o.a. over bloedvaten en bloedtransfusie. De rest is in mijn agenda
onleesbaar, dat heb ik te fanatiek doorgekrast.
Tekenen
De leerlingen dienen in het bezit te zijn van de tekendoos met inhoud, die verkrijgbaar is bij de firma Van Beek,
Stadhouderskade 63 en bij de conciërge van de school. Prijs ƒ 6,-. Conciërge was toen Jan Hooft.
Op maandag hadden we twee uur tekenen in lokaal 10 van de heer A. van de Veen. Dat was balen, want veel klassen
hadden tekenen in het echte tekenlokaal van T. Noyons in de andere vleugel. Je hoorde dan spannende verhalen van
anderen. Wat deden we dat eerste jaar in een gewoon talenlokaal? Geen idee. Dan maar wat bladeren in mijn oude
e
agenda. Op alle maandagen is niets terug te vinden. Alleen op 3 juni 1963: RKAVIC kampioen, promoveert naar 1
klasse! Helemaal niets in mijn archief m.b.t. tekenen. We deden echt niets. Ik vermoed dat we tekenden in onze agenda,
woordjes gingen leren of huiswerk maakten.
Muziek
Dit zal ik niet gauw vergeten. Een teleurstellende start. Mijn eerste kennismaking met de middelbare school was het
eerste uur op donderdag 6 september 1962 in lokaal 33, het vak muziek van een blinde leraar, de heer L. Hageman.
Daar gebeurde heel weinig. De leraar rammelde wat op zijn braille machine, administratie, namen etc. Dat ene uur per
week, het was niet motiverend. Eigenlijk heel zielig voor die docent. Ja jongens, Jules de Korte is een goede vriend van
me, maar nu gaan we aan het werk.
Bedenk een uitdrukking en we maken er een melodie bij. Als de kat van honk is, dansen de muizen op tafel, dat kan ik
me herinneren.
Het boekje heb ik nog 

We rommelden maar wat aan.
En of de duvel er mee speelde,
Ferretti, kom eens naar het bord.
Een bord met magneten, noten etc.
Zet de noten op de goede plek.
Ik deed maar iets, tot grote
hilariteit van de klas. De brave man
kwam controleren en had uiteraard
een vernietigend oordeel.

Handvaardigheid
Maandag het laatste uur in lokaal 34, die vleugel boven de gymlokalen. Nu weet ik het weer, je moest dwars door het
muzieklokaal (33). Op de heenweg geen probleem, maar wanneer je eruit geknikkerd werd, en dat was standaard twee
leerlingen per les, of je moest plassen, dan moest je door lokaal 33, waar op dat moment een toch al gespannen (Ak?)
docent explodeerde, omdat hij gestoord werd. Dan had je een (extra) probleem. Die handvaardigheid les van de heer N.
Klaassen was echt niet aan ons besteed. De eerste lessen moesten we in ons schrift het reglement noteren. Wat mocht
er allemaal niet? Staat me bij het verhaal dat als je op een bepaalde manier het stanleymes hanteerde, het eindpunt
automatisch je dijbeen was. Maandag het laatste uur, we wilden naar huis. Op een zeker moment gingen we wel wat
doen. Wat heb ik geproduceerd? Dit product durf ik wel te tonen.
De heer Klaassen heeft wel geholpen (het bekkie).
IJzerdraad, wat solderen en zwarte verf.
Het hangt in mijn studeerkamer. In mijn agenda vind
ik de schets van deze vis terug op donderdag
24 januari 1963.
Een ander product was een volgende les uit mijn
vakje verdwenen, een plantenhanger. Ik heb toen
een ander exemplaar achterover gedrukt. Foei!
Die heeft jaren in oma’s kamer gehangen.

Gymnastiek
De leerlingen moeten in het bezit zijn van: een paar gymnastiekschoenen met witte zolen, een zwart gymnastiekbroekje
en een shirt in de kleuren van de school. Dit shirt is uitsluitend op school verkrijgbaar en moet bij de aanvang van het
schooljaar worden aangeschaft. Prijs + ƒ 6,50.
Een blokuur (van de heer P. Blokdijk) op dinsdag en een uurtje op zaterdagmorgen in prima gymzalen.
Ik heb positieve herinneringen aan zijn lessen. De eerste beginselen van verschillende balsporten. Ik vond sport
fantastisch. We droegen het voorgeschreven sporttenue. Bij de opstelling stond ik altijd als derde in de rij. Op lengte!
Van klas 2 t/m 6 had ik de heer J. Blijboom als docent.
TOBBE
De legende verhaalt, dat een boze slager drie jongetjes in stukken en in een kuip had gedaan en ingezouten. Op
wonderbare wijze wekte de grote kindervriend de knaapjes weer tot leven. De door de leraren ‘ingezouten’ jeugd
hervindt in het officiële lyceumblad ‘DE TOBBE’ leven en spraak.
Ik bezit alleen nog het exemplaar van november 1962, jaargang XIII, nr. 3. Aardig wat sponsoren, als je al die
advertenties ziet. Wim van Binsbergen (Jiskefet?) verzorgde de inleiding. Hadden we toen klasseburgemeesters? Hij
verwijst ernaar. Leerlingen zouden volgens hem vechten om de nieuwe Tobbe? Artikelen, gedichten, hij kondigt het aan.
Lange epistels, ik lees het nog eens, maar haak snel af. ‘Vertraagde’ berichten over oud-leerlingen die trouwen. Als
eersteklasser heb ik dit nooit kunnen lezen of begrijpen. Dit was niet aan mij besteed. Onder leiding van Vincent Bakker
zou jaren later wel iets veranderen bij de Tobbe.
Agenda
Alle leerlingen moeten de schoolagenda van het St.-Nicolaaslyceum gebruiken. Deze wordt op de eerste dag van het
schooljaar tegen contante betaling aan de leerlingen verstrekt à ƒ 1,75.
Een agenda vol foto’s, gedichten, informatie voor het leven
en ieder week een spreuk, al met al behoorlijk stichtend. Verder nog
de posttarieven, lijsten van onregelmatige werkwoorden uit de moderne
talen, titulatuurlijst, formules uit de wiskunde, scheikunde, natuurkunde
en mechanica. Wanneer las je dat? Tijdens muziek of tekenen?
Mijn exemplaar is volledig bewerkt 
Alle momenten van verveling druipen ervan af.
Ik had trouwens stallingnummer 16, dat werd je toegewezen..
Vervelen deden we ons zeker niet in de pauzes. Harry Kalwij,
Leo van Galen en ik voetbalden altijd met een tennisbal. Het lage hekje
langs het grasveld diende als doel. Ik had een plastic zakje bij me,
want de bal raakte menigmaal in de sloot. Dan kon ik dat smoelige balletje
tenminste in mijn, toen nog klassieke, schooltas bewaren zonder
mijn boeken te besmeuren.

Woensdag 5 september 1962: H. Mis in de Obrechtkerk. De hele school in de kerk? Daar weet ik niets meer van.
Donderdag 6 september, de school begint om 9.00 uur met muziek, lokaal 33. Mijn teleurstelling beschreef ik al eerder.
Ma 4 t/m za 9 maart proefwerkweek: ook op zaterdagmorgen!
Het moet wel een strenge winter zijn geweest, want de voetbalcompetitie begint voor de B- junioren weer op zondag 17
maart. RKAVIC – DCG, een derby.
De agenda staat blauw van het huiswerk. En elke keer weer onderaan de pagina een uitspraak van een of andere
filosoof.

Op woensdag 10 april is het eindelijk raak: voetballen tegen de Breitner ULO. Zullen we wel gewonnen hebben, want me
mochten nog een keer. Toen was er nog geen poulesysteem, dat was pas een jaar later.
Op dinsdag 30 april winnen we van het Ignatius College, 5-1, wat zal pater Lauwers blij zijn geweest met mij. Ik knokte
voor het SNL tegen mijn RKAVIC makkers. De volgende wedstrijd vlogen we eruit.
Woensdagavond 10 juli 1963:
toneel o.l.v. de heer een trotse A. Noyons 
Welke Noyons?

In die laatste periode van het schooljaar, op een vrijdagavond, het was warm weer, een fancy fair samen met de Pius
MMS. Uiteraard voor een goed doel. Ik hield gemengde gevoelens over aan die avond.
Het was heel gezellig, pater Rebers was in een opperbeste
stemming en het optreden van Ivo (Niehe) & the Furies 
vond ik geweldig, al die nummers van Cliff & The Shadows.
Echter, het meisje waar ik verliefd op was liep daar met
een vriendje. Dat deed pijn.
Ze was wat ouder dan ik, dat wel,
maar ze zwaaide ’s morgens altijd zo lief
naar me in de Ruysdaelstraat. Zij op weg naar het
Fons Vitae, ik naar het SNL.
Mijn vlindertjes heb ik thuis in het wijwaterbakje boven
mijn bed verdronken. Ik zou het verder die zomer
moeten doen met de hit van Cliff Richard Summer Holiday, dromend van dat lieve meisje.
Donderdag 11 juli: klas 1A, fietstocht o.l.v. mentor drs. A.F.M. de Cock. Om 9.00 uur vertrekken we van school.
Meenemen: brood voor ’s middags, zwemspullen en ƒ 2,-.
Richting ’t Gooi, dat weet ik nog wel. Onderweg een pauze, koppeltje duiken in het weiland over de verse hooibergjes.
Een brullende, vloekende boer die op de heer de Cock afkomt en hem zijn waarheid vertelt. Ik wist niet dat iemand in
één zin zoveel krachttermen kon gebruiken, zei meneer de Cock later heel laconiek.
Zaterdag 13 juli: vakantie. Op naar de kust van Noord-Holland, Camperduin, genieten van de Noordzee en van Atlantis
van de Shadows. Op naar de tweede klas van het gymnasium samen met Michel Boyer, Gerard van Beek, Dik
Denteneer en Gijs Berends.
Robert Ferretti (1962-1968)

1963 VAN BRUGKLAS NAAR GYMNASIUM II b
Hoe was het ook al weer? Op basis van je cijfers werd bepaald voor welke richting je geschikt werd
geacht: H.B.S. of Gymnasium. Was er overleg met de leerling, ik wilde naar het gymnasium, en/of de
ouders? Moest je aangeven wat je zelf wilde? Een formuliertje? Er staat me niets meer van bij.
Met 21 andere jongens werd ik geplaatst in klas II b. Dat betekende veel nieuwe gezichten. Hans
Martens kende ik nog van de lagere school en Gijs Beerends van de vorige klas 1a.
Nieuwe docenten? Veldman voor wiskunde, Duindam voor aardrijkskunde, Louman voor Nederlands,
Bosse voor Frans, Blijboom voor gymnastiek en Sluyter voor Engels. Twee nieuwe vakken: Latijn van
Lujber en Duits van Van Straaten.
In mijn herinnering was de overstap naar klas II niet een enorme verandering. Ik voelde me wel op
mijn gemak op school. Echter, bij Latijn en Duits heb ik in het begin wel wat aangemodderd. Wel
toevallig twee vakken met die ellendige naamvallen. Daar lag het toch volgens mij niet aan. De start bij
Duits was slecht, want de school had moeite een docent te vinden. Na eerst een student en toen
iemand die er duidelijk geen zin in had, meldde zich een derde kandidaat voor de rest van het jaar,
Van Straaten. Ik gooide er met mijn pet naar met als gevolg een vette 4 op mijn kerstrapport. Voor
Latijn gold hetzelfde, een onvoldoende met kerst. Thuis waren de rapen gaar. Of je werkt de
onvoldoendes weg of je gaat zondags niet meer naar Ajax of het Olympisch Stadion. Ik koos uiteraard
voor het eerste en met succes. Waarom deed ik aanvankelijk zo weinig voor Latijn? Het was wel
wennen om les te hebben in Latijn van een Hongaarse docent die af en toe een potje maakte van zijn
Nederlands. De Grieken scheepten zich in, vond hij maar niks, zeg maar gewoon, de Grieken stapten
in de schip. Jaren later heb ik van de vrouw van de heer Lujber gehoord dat hij het vreselijk vond dat
we zo’n lol hadden om zijn Nederlands. Geloof het of niet, ik ontmoette het echtpaar in 1985 in
Griekenland en heb nog een tijdje contact gehouden. De heer Lujber was nog niet eerder in
Griekenland geweest. Ik was bij zijn vuurdoop. Op de Akropolis vroeg hij me, n.a.v. het begrip
katacombe, Robert, weet je nog wat ‘kata’ betekent?
Hij leerde ons trouwens een Hongaars woord: Latijn is boeiend = lebilincselö.
Proefwerk Latijn. Aan het einde van het
seizoen moest ik de volgende zinnen
kunnen vertalen. Dat lukte me
met een ruime voldoende.

Godsdienst hadden we één uur in de week
van pater Rebers. Centraal stond het
Nieuwe Testament. We hadden een Bijbels
Werkschrift met invuloefeningen onder verwijzingen naar evangelisten, Mt. 5, 13-14 of Lk, 4 vs, 33.
Daarnaast één uur Liturgie van pater van Langen, weliswaar het laatste uur op maandag, maar ik
vond het toch wel interessant. Ik blader in mijn schrift van toen en lees aantekeningen over de
Liturgische eredienst: De ontwikkeling in de Liturgie. Zoals wij de Liturgie kennen, zo is ze niet altijd
geweest, er is een groei in geweest. De historische ontwikkeling werd uitgebreid behandeld. Een
hoofdstuk gaat over het kerkgebouw, de vorm, de bouwstijl, de aanwezige elementen en de rang van
de kerken. Weet u het nog, Rectoraatskerken? Echt interessant vond ik de ontstaansgeschiedenis van
de symboliek in de Liturgie. Een symbool heeft dus altijd iets geheimzinnigs, iets geheimvols, iets
mysterieus (….), omdat de godsdienst meestal gaat over onstoffelijke dingen, die wij proberen in
stoffelijke tekens en gebaren duidelijk te maken. De kleuren van de misgewaden en de betekenis van
die kleuren. Heerlijk om iemand die in het paars is gekleed te vragen of die soms aan boetedoening
doet. Bij groen is er nog altijd hoop. Pater van Langen was een jonge pater in opleiding. Hij werkte
maar één seizoen voor een paar uurtjes op het SNL. Jaren later ontdekte ik hem op een foto uit 1970
van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. Bijschrift: (werd) de zichzelf ‘groep 4/7’ noemende
jonge religieuzen niet tot de concilieaula toegelaten (…..). Bron: blz. 120, De Kerk gaat uit van Michel
van der Plas. Pater van Langen, een blonde jongeman, zit midden voor. Een man dus van protest en
vernieuwing. Hij is mijn liturgisch symbool van de verandering geworden!
Geschiedenis. Naast het boek, Commissaris, Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis, foto’s,
knipbladen van Kleio, kunstgeschiedenis, Griekse tempels, en tekeningen, dat was aan mij besteed. Ik
hoop dat SNL geschiedenisdocent Joris Ruiter dit leest, want die zal het herkennen. Wat heb ik later

als docent met plezier dit onderwezen aan mijn leerlingen. Pater van de Wansem zette mij op het
spoor van de (kunst)geschiedenis.
We abonneerden ons op zijn aandringen op de Reflector, ƒ 3,75.
Wat en hoe werd er getoetst?
Een voorbeeld uit maart 1964 
Over het kerkgebouw, de bouwkunst,
het pausschap, en wat te denken van de
onderstreepte vraag, en dat voor een
tweedeklasser!
Pater van de Wansem was ook niet
kinderachtig met zijn vraag 10. Dat beslaat
enkele bladzijden uit een handboek.
Aardrijkskunde, niet meer van de heer Cortie, maar van pater Duindam. Het schrift met de harde kaft
van klas II heb ik, volgens het etiketje, nog in klas III en IV gebruikt. In IV ook bij pater Duindam. Ik
miste de heer Cortie. In klas III zouden we elkaar weer tegengekomen, maar dat kon ik toen nog niet
weten. De flauwe grappen van de pater vielen bij mij niet in goede aarde. Hoe heet je? Guus de Haas
pater. Guus? Ja pater. De pater in een slappe lach. Zo heette bij ons het paard van de schillenboer.
Leuk toch? Arme Guus.
Wiskunde. De heer Veldman heeft mij van klas II b t/m VI a wiskundig door het gymnasium geloodst.
Geen probleem voor u om een domme alpha dit vak bij te brengen? Geen probleem jongen, ik kan
koeien leren fietsen!

Hoe spannend was verder dit tweede jaar? Mijn bronnen, nl. proefwerken, agenda, fotoalbum en
Tobbes, leveren het volgende op:
Proefwerken: nog steeds stenciltjes, van opzet niet verschillend van die van de eerste klas.
Proefwerkweek: nu zat ik naast een eersteklassertje. Iedere leerling had verplicht een eigen
proefwerkbloc! Meneer Noyons, ik hou ’t niet meer, mag ik even naar het toilet? Nee, de deur van het
toilet is op slot (uit de Tobbe december 1963).
Agenda: Deze agenda is beter leesbaar dan die van klas 1.
Mijn stallingnummer was 256, de H. Mis voor klas II b was op
donderdagmorgen om 8.00 uur, vak C! Al met al had de school
een fraaie kapel. Dat kruis in die lichtcylinder, prachtig!
Jaren later, jaren ’90, liet ik mijn vriendin de kapel zien. Ik wist
dat het toen een gallerie was. Toch moest ik even slikken. Het
wijwaterbakje was een overvolle peukenbak. Herinvoering van
de brandstapel, dat leek me op dat moment het overwegen waard.
In de rubriek aantekeningen noteerde ik o.a. de hits van dat
schooljaar. Altijd weer Cliff & The Shadows, maar nu ook eind 1963
The Beatles, Françoise Hardy and The Dave Clark Five.
Filmsterren, o.a. die van de West Side Story, George Chakiris.
Vulde je dat allemaal in tijdens de les?
Net als in de eerste klas, de momenten van verveling waren er
volop. Zeker in oktober, want dat bewijst de volgende prent
in mijn agenda 

Zondag 13 oktober 1963: RKAVIC moest tegen OSV uit Oostzaan, 1-1. Bij OSV speelde een jonge
gozer, wat was die goed. We weten het nog, Robbie Rensenbrink, het slangenmens!
Vrijdagavond 22 november 1963: Proefwerkweek. In de achterkamer van ons huis in de Kerkstraat
was ik bezig met het voorbereiden van een proefwerk aardrijkskunde: leren § 1 t/m § 4, voor zaterdag
23 november! Mijn moeder komt huilend de kamer binnen en vertelt dat president Kennedy is
neergeschoten. Wat een herinnering! Proefwerk: een 7! Het antwoord op de bekende vraag, wie weet
nog wat hij deed, toen hij hoorde van de aanslag/moord op Kennedy?
Zaterdag 6 juni 1964. The Beatles in Amsterdam. SNL 4 tegen het Leeghwaterlyceum 2, finale
Schoolvoetbal. Ik heb er eerder over geschreven. We waren de besten, dachten we. Hoogmoed komt
voor de val. Verlies 1-4!
Aandenken: een speldje en een foto.
Foto: RF linksvoor,
Ben Cokx, leraar Duits SNL,
rechtsvoor.

TOBBE. September 1963: Het grootste mankement aan deze school is, dat de gangen aan de
verkeerde kant liggen. Nu klagen de jongens, dat ze als hanen aan het spit worden gebraden, als de
zon schijnt; terwijl de zonneschermen defect zijn.
Op 12 september was pater van de Wansem 25 jaar in ’t klooster (geprofest). Op deze heuglijke dag
was er voor de leraren een auto-rally georganiseerd, vandaar dat wij die dag geen les kregen. De
equippe Bosse, Van Nus, Claassen en v.d. Wansem won met de Renault Dauphine van de heer
Bosse.
Januari 1964: onder het kopje SCHANDE, vermeldingen van alles wat gestolen en vernield wordt.
Urinoirs verstopt door etenswaren. Vol gekraste banken. Waarom worden er waar dat maar mogelijk
is, schroeven en moeren losgedraaid?
April 1964: Maar het moet ons van het hart, dat er een opvallend gebrek bestaat speciaal aan kritiek.
Slechts drie stukken in de rubriek ‘Opinieschuiven’, klaagt de redactie. Tafeltennis: dankzij o.a. Karel
Deken won het SNL het nationale kampioenschap. De beker staat wellicht nog in de prijzenkast.
Mei 1964: De redactie heeft last van kopijgebrekneuroses. Want er zijn veel meer leerlingen die voor
het schoolblad zouden kunnen schrijven dan er in feite doen. Iedereen maakt toch wel eens een
opstel, heeft toch wel een hobby of een onderwerp dat hem interesseert?
Tot slot nog even mijn agenda: op zaterdag 18 april 1964 emigreert mijn oudste zus naar de U.S.A.
Ze vliegt met een DC 8. Spannend. Pas in 1975 zal ze met man en twee kinderen weer terugkeren in
Holland. Ik zou haar erg missen gedurende mijn verdere schoolcarrière.
Dinsdag 23 juni t/m vrijdag 3 juli, de laatste twee proefwerkweken voor de overgang. Het gaat me
goed af. Zoogdieren bij biologie, ‘wortels’ bij algebra, struikelblokken bij Nederlands, het wezen van de
H. Mis bij Liturgie, het Concilie van Constanz bij geschiedenis, het was allemaal te doen. Ik beloon
mezelf, volgens een notitie, met een single van Doris Day, Move over Darling.
Maandag 6 juli: fietsenrally richting de kust. Samen met Harry Kalwij, Leo van Galen en Rob Bassant
dacht ik dat we net als het jaar daarvoor, toen we als eersteklassers in de prijzen vielen, weer zouden
scoren. Helaas, zoals bij de schoolvoetbalfinale viste ik met de anderen achter het net. Niet getreurd,
het was al met al een prima jaar. Op naar klas III.

1964 KLAS III b
In mijn agenda, op de pagina KLASGENOTEN, zie ik de mutaties t.o.v. klas II b. Enkele nieuwe
gezichten, van heren die gedwongen zijn tot een tweede ronde klas 3. Eén van hen, Vincent Bakker,
zal zich in de volgende jaren doen gelden als smaakmaker in de ‘woelige’ jaren ’60. Pater van de
Wansem zou zeggen, nou ja woelig, meer een storm in een glas water.
Sommige leerlingen van klas II b waren overgestapt naar de HBS.
ROOSTER: nog steeds les ook op zaterdagmorgen: Grieks, Latijn. L.O., godsdienst en wiskunde
(algebra). Het schiet me nu te binnen dat sommige docenten op zaterdagmorgen niet helemaal bij de
les of in vorm waren. Enkele heren gaven nl. ook les op een avondschool. Aan de salarisschalen
moest toentertijd nog flink worden gesleuteld. Wat was nieuw? Andere docenten, pater Lockefeer
(Ned), Wolfs (Du), en Van Nus (En). Ne/Fa/Du/En, met oud-klasgenoten nog weleens over gehad op
een reünie, deze lessen hebben geen bijzondere indruk op ons gemaakt. Pater Klaassen voor
godsdienst? Deze laatste is volledig uit mijn geheugen gewist. Nieuwe vakken? Natuurkunde van de
heer van Loon. In mijn herinnering een zeer beminnelijke man. Hij was echt verdrietig wanneer we
zaten te klooien. Ik voel nu nog schaamte. Wat moest ik kennen? Ik scoorde gemiddeld 6½ / 7.
Onderstaande proefwerken kon ik blijkbaar toen nog aan. De opgave moest je inleveren, dat deed ik
niet. Of was de surveillant nalatig?

Nog een nieuw vak, Grieks. Zes lesuren in de week! Allemachtig, dat was ik even vergeten! Latijn,
idem dito. Niet vergeten ben ik de leraar Grieks, pater van Buuren. Toen was ik onder de indruk van
hem. Nu, na zoveel jaren zelf in het onderwijs gewerkt te hebben, zeg ik, deze man was een kanjer.
Hetzelfde gold voor mij bij voetbaltrainers, je ging door het vuur voor je trainer, omdat er iets klikte. De
herinneringen aan pater van Buuren zijn me zeer dierbaar.
Ik probeer aan de hand van de proefwerken nog een beeld te krijgen van wat me moesten kennen en
kunnen. Zet uw vertaalmachine maar aan. De bello Gallico, Caesar.

Geschiedenis: de onverdraagzaamheid van het
Calvinisme? Dat ging dus over ketters, die
waren echt fout, en niet de ‘tolerante’
katholieken 
Frankrijk, Engeland en Pruisen, de Republiek
had het moeilijk. Een stukje Europese
geschiedenis, geen probleem blijkbaar
voor een derdeklasser.
Wiskunde: algebra en meetkunde.
Waarom heb ik het meetkunde schrift bewaard? Sinus, cosinus, t/m VI a vond ik dit interessant.

Nog wat bladeren in mijn agenda. Ik ging regelmatig naar de film. Een tante van mij had een
sigarenzaak op de Keizersgracht. Door het ophangen van de filmagenda kreeg zij vrijkaartjes voor de
bioscoop. Daar profiteerde ik van. James Bond had ik goed in beeld.
Vrijdag 4 september 1964: rooster halen.
Zaterdag 10 oktober: opening van de Olympische Spelen van Tokio.
Vrijdag 23 oktober: mijn moeder komt vroeg in de ochtend mijn slaapkamer binnen en roept, Robbie,
Anton Geesink heeft goud!!!
Zaterdag 24 oktober: sluiting van de Spelen.
De agenda staat, alle 6 lesdagen, stijf van het huiswerk. De rode draad in deze agenda is echter de
voetbaldraad. De weekend wedstijden van RKAVIC 1, mijn elftal de A 4, een enkele interland, en alle
Europa Cup wedstrijden van DWS/A staan vermeld. Als klap op de vuurpijl, de SNL successen in het
schoolvoetbal. Mijn team, SNL 3 werd kampioen in afdeling C, na 16 voorronde wedstrijden. De finale
werd gewonnen met 3-1. Alles staat uitgewerkt in mijn agenda. Wat was pater Prefect trots. Twee
elftallen kampioen. Nicolaas 5 met Louis van Gaal.

TOBBE: Oktober 1964, een andere standaardkaft. Af en toe wat variatie rond Sinterklaas en Kerst.

Was er verder iets veranderd?
Vertrokken redactieleden, uiteraard na het eindexamen.
Censor pater Lockefeer (ned) wordt bedankt en de
heer Klaassen (hv), die vorig jaar die fraaie
kerstomslag had gemaakt.
Die zoek ik toch nog even op. Komt ie 
De redactie richt zich tot de ouders. Wij weten niet of u
de Tobbe geregeld leest, maar het gevolg hiervan is, dat
het grootste deel van de leerlingen een betrekkelijk
negatieve houding aanneemt t.o.v. het eigen blad.
Dat is uiteraard niet de bedoeling. De zin is wat
merkwaardig, oorzaak-gevolg, maar de ouders moeten
hun kinderen stimuleren de Tobbe te lezen.
Weer wordt er melding gemaakt van een start van het
schooljaar, in dit geval in de Agneskerk.
Ik kan me daar niets van herinneren.
Er lopen lieden rond die in de vakantie hun baard hebben laten staan. Maar paters en heren van de
schoolleiding, toont u toch begrip voor deze lieden! Als zij hun baard eraf halen lopen ze voor gek.
Over hun bruine gezichten loopt dan een wit spoor (….).
27 mei 1964: gehuwd L.G. van Nus met L. van Nus-van der Kort. Hoe zag zij er toen uit? We stoten
elkaar aan, het was tijdens een voorstelling/toneelstuk in de gymzaal. Kijk, de vrouw van Van Nus.
Hoge hakken en pittig getoupeerd haar. Met hem? We keken elkaar verbaasd aan. Jaren later, ergens
in de jaren ’90, ben ik met een collega bij de heer van Nus thuis geweest, in Hoofddorp. Hij was bereid
ons van advies te dienen m.b.t. het organiseren van een grote reünie. Hij had ervaring.
4a2 was in juli naar Frankrijk geweest op BOUWKAMP. Aalmoezenier: pater Verbruggen. Er werd
gebouwd voor een weeshuis. Leuk verslag. Mijn lichting, 1962-1968, heeft nooit spannende excursies
gehad. Wat ik heb begrepen is dat voorgaande lichtingen het enigszins voor ons hadden verpest.
November 1964. Over de te volgen lijn. Zullen wij de esthetica gaan beoefenen en het blad omhoog

trekken (of duwen?) tot het niveau van een lyceum, of zullen we met ieders smaak rekening houden,
en er opstellen over vakantie in plaatsen en bespiegelingen over het cowboyleven?
1964, Flitsen en Tobbe. SNL en Pius MMS, een uitgave van twee scholen, onder de naam UCA,
Ubi Caritas et Amor ibi Deus est, waar hulpzaamheid en liefde zijn daar is God,. Over het vak
sociologie op de MMS. Maatschappijleer? Het gaat over de medemens en sociabiliteit. Een oplage
van 1600 exemplaren. UCA bedankt de medewerkers. Toen ons door de UCA werd gevraagd of het
mogelijk zou zijn via onze bladen in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de
doelstellingen van de UCA hebben wij dat verzoek met graagte ingewilligd.
December 1964. Kerstnummer, de Tobbe 1964. Een indrukwekkend nummer, vol verhalen, fraaie
illustraties en een tekst van leraar Duits, de heer Wolfs. Weinachtsfest in Deutschland.
Het jaar 1965. Nog even een aantekening uit mijn agenda. Op zondag 24 januari 1965 vertelde de
broer van mijn moeder, dat hij voor de missie een schip naar Indonesië moest varen. Hij was kapitein.
Of mijn aanwezige neef en ik het leuk zouden vinden om morgen, maandag, in Dordrecht de inwijding
van het net afgebouwde schip mee te beleven en dan mee te varen naar Rotterdam? Schrijf maar een
briefje naar school zei hij tegen mijn moeder. We kregen toestemming van de ouders. Een hele
belevenis, dat werd het ook. Waar was je maandag gvd, Ferretti, zei meneer Blijboom een paar dagen
later. Een overigens stille man in de docentenkamer, zei de heer Lujber, maar wij kenden hem als
iemand met een batterij vloeken waar je u tegen zei. Meneer Blijboom, mijn oom brengt een schip, de
Bhakti, voor de missie naar Indonesië. Ik was uitgenodigd. Het verhaal staat uitgebreid in de
Katholieke Illustratie. Vertel Ferretti, geweldig, hoe ging het allemaal. Mijn 9 voor gym is nooit in
gevaar gekomen. Trouwens, de heer Blijboom, grote sigaar in zijn mond, was gek op ons en wij op
hem. We deden oefeningen, Martens, Ferretti laat zien, een krachtoefening op de evenwichtsbalk, dat
wordt niks zei hij, het lukte ons, en de heer Blijboom ging helemaal uit zijn dak. Kom hier, gvd, kom
hier, zei hij dan. Hij omhelsde ons niet, maar hij duwde wat. Klas 2 t/m 6, gymnastiek, dierbare
herinneringen.
Maart 1965. Eindeloos gezanik om meer copy, dat wil Max Verschure niet meer. Hebt u overigens het
laatste nummer van het periodiek onzer buurvrouwtjes gezien? Wij ‘mannen’ (?) zoeken iets anders.
Enkele VI alpha-ers hebben pittige stukjes geschreven in het Algemeen Handelsblad.(??)
Juni 1965. Hoofdredactie: Thera Coppens en Max Hattinga Verschure. Weer een ronde Flitsen en
Tobbe. Wat hebben we aan elkaar, SNL en MMS? Was het dus toch geen goed idee, om de bladen
eens te combineren? Men vroeg ons bijvoorbeeld: Wat hebben nu de eersteklassertjes aan zo’n blad?
Welnu, op de omslag en de nietjes na, geen pest. Maar dat hindert niets, want hun tijd zal nog wel
komen.
Culturele activiteiten op het SNL:
Songfestival, Programma, s.n.l. ~ pius

Wat kan ik me herinneren? The Clifters: Tobacco Road. Het origineel kende ik, leuke act..
https://www.youtube.com/watch?v=eGuZY6NVXqU .
Thera Coppens had altijd leuke nummers. Wat te denken van de jury? Er was een verrassing, een
toegift. Ivo and the Furies?

ROMULUS DE GROTE. Komedie van Friedrich Dürrenmatt.

De muziek in de foyer wordt verzorgd door de “Nicolosians”. Hier heb ik geen herinneringen aan.
Einde onderbouw zeggen we nu, op naar de bovenbouw, klas IV gymnasium.

1965 GYMNASIUM IV a
Klas III b werd klas IV b, weinig mutaties, 18 leerlingen, er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn.
Echter, klassen IV a en b waren niet te spreken over de wisseling van docenten. Dat sloeg nergens
op, vonden we. Geen probleem voor de directie, klas IV a werd b, en b werd a. Ik belandde dus in IV
a, kreeg een ander rooster, maar ontmoette wel weer bekende docenten. Uiteraard kregen we weer
een boekje met het programma van het SNL. Over de inhoud is niets schokkends te melden. Wel is
opvallend dat het nu niet meer een gestencild boekje was, maar een degelijk opgemaakt en gedrukte
bundel.
Van klas IV is bewaard gebleven het aardrijkskunde schrift met de harde kaft. Drie jaar ging dat
schrift mee. In klas II t/m het continent Azië, in klas III startten we met natuurkundig aardrijkskunde, en
later in het jaar hadden we als onderwerp o.a. de uitleg van Amsterdam. In klas IV bij pater Duindam
draaide alles om Het antieke Middellandse zeegebied. Handboek, Duindam-Duindam, ƒ 6,90. Ik heb
al heel wat boeken van Fik Meijer gelezen, maar mijn belangstelling voor deze materie heb ik helaas
niet aan mijn aardrijkskunde lessen in klas IV te danken.
Waarom ik het schrift van Grieks (J. A. Bank sr.) heb bewaard is me een raadsel. We lazen
Xenophons Anabasis 
De inhoud van het schrift is het bekende
werk, woordjes en vertalingen. De kaft van
het schrift, dat moet het zijn.
Alle beatgroepen van toen staan er op
vermeld, o.a. The Four Pennies, met Juliet,
een ééndagsvlieg. Kijk maar op Youtube.
Om mijn geheugen weer wat op te frissen haal ik de
bewaarde proefwerken er maar weer bij.
Bij Latijn (Lujber) lazen we dus Cicero en Ovidius.

Bij Nederlands (Lockefeer) gebruikten we Lodewick, Literaire Kunst, en natuurlijk Knuvelder: Inleiding
tot de Nederlandse Letterkunde.
Het sociaal gevoel bij Vondel en Hooft,
daar ging het eindproefwerk over 
Een pittige tekst met de volgende vragen:

De proefwerken Duits (Wolfs), Frans (Verbruggen) en Engels (Van Nus) bestonden uit lappen tekst.
Vertaal in goed Nederlands (zonder woordenboek). Opgave inleveren! Altijd gedonder over te letterlijk
of te vrij vertaald. Het was ook nooit goed.
Het werd wel duidelijk, voor mij was de alpha richting de aangewezen weg. Het werd een spannende
eindsprint, want deze jongen had dit schooljaar andere aantrekkelijke kanten van het leven ontdekt. Ik
zal mijn agenda er nog eens op naslaan. Met name de exacte vakken konden me weleens de das
omdoen. Wat moest ik de laatste ronde wiskunde (Veldman), natuurkunde (Van Rooden) en
scheikunde (Groot) nog presteren?

Ik weet nog dat ik veel extra tijd aan scheikunde
heb besteed. Na veel geploeter begon ik het door
te krijgen en geloof het of niet, ik vond het best leuk.
Eindlijst: voldoende. Die angel was eruit. Ook bij
de 6 talen ging het allemaal niet van harte, maar
ik werd bevorderd. De overgang van onderbouw naar
bovenbouw is altijd wel groot, maar deze jongeman
was teveel met andere dingen bezig geweest.
Met agenda en Tobbe als bronnen moeten we dit maar
nog eens even nalopen.

Geschiedenis. Dit jaar niet Dr. C. van de Wansem
als docent, maar de zoon van Jan Bank sr., onze leraar Grieks. Dat was Jan Bank jr., geboren 10 mei
1940 (!), dus 25 jaar oud. Hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden, zo kenden we hem later.
Mijn herinneringen aan vader en zoon? Vader Bank was ook musicoloog en dat liet hij merken door
ons in zijn lessen aspecten van muziek, o.a. bij de Grieken, voor te houden. Culturele diepgang is
altijd een punt geweest dat ik miste bij de heren klassieke talen. Jan Bank sr. was een positieve
uitzondering. Een lieve man, die zich zorgen maakte over het functioneren van zijn zoon als
geschiedenisleraar op Gym IV. Van Gelder: Leerboek der Oude Geschiedenis, dat moest hij met ons
behandelen. Hoe doet mijn zoon het bij jullie in klas? Hij moet nog veel leren, meneer, maar het komt
wel goed. Hij was niet de man van de Oude Geschiedenis, hij vertelde wat in het boek stond en was
ons gewoon een hoofdstuk voor. Herkenbaar voor een beginneling. De proefwerken waren prima te
doen.
AGENDA. Toch nog even bladeren om een antwoord te vinden op de vraag wat ik dat jaar allemaal
heb uitgespookt. Natuurlijk, de danslessen, dat was op woensdagavond bij De Jong op de
Reguliersgracht. Ik kreeg de smaak van het uitgaan te pakken. In mijn agenda hield ik precies bij met
wie en waar iets te beleven viel. Het was de tijd dat een golf aan Beatmuziek, vooral uit Engeland,
over ons heen kwam. Er moest ook nog getraind worden, anders kon er zondag niet gepresteerd
worden op het voetbalveld. Hoe heb ik het kunnen klaren, als ik zie wat een hoeveelheid huiswerk we
hadden? Terwijl ik dit schrijf valt er een plaatje van Sophia Loren uit mijn agenda!
TOBBE. November 1965. De lijst van geslaagden van het eindexamen 1965. Burgemeester van Hall,
hij woonde in de flat tegenover school, onthult op 7 september de bekende beeldengroep.
Drs. J.A. Bank, mijn leraar Grieks, richt een schrijven aan pater van Buuren, n.a.v. diens afscheid en
vertrek naar Bergen op Zoom. Ik schreef al eerder dat pater van Buuren mijn favoriete docent was in
klas. 3. Jan Bank zegt het fraaier: Van U kan worden gezegd, dat U les gaf ‘fortiter in re, suaviter in

modo’: streng en veeleisend in Uw lessen, maar mild tegenover Uw leerlingen. Leerlingen zouden
gezegd hebben: Pater van Buuren is verschrikkelijk streng, maar hij is toch eigenlijk zo’n goeie mens!
Ik zeg het maar weer, hij was een kanjer.
Verrassend is een artikel over Provo’s van redacteur Theo Rossen uit HBS-4. Hij refereert aan de
nozemperiode, het optreden van de nozem-horden, toen (….) kwamen de provo’s zich reeds
presenteren: jongelui met een andere én veel gevaarlijkere instelling dan de nozems. Zij zijn
individueler ingesteld. Dit uitgangspunt brengt ze tot de meest vreemde, rare, bizarre en
ergerniswekkende acties. Het verstand wordt uitgeschakeld en ze laten zich leiden door een gevoel
van totale vrijheid, dat via losbandigheid tot pseudo-anarchie moet leiden. Hun haargroei, de
happenings, demonstratie van leeghoofdigheid, demonstratief nihilisme, Theo ergerde zich mateloos.
Conclusie: treedt op tegen deze provo’s, tactvol maar scherp. Waar was ik? Dit was niet mijn jargon,
dat beheerste ik helemaal niet. Was ik een demonstratieve nihilist? Wanneer ik huiswerk zat te maken
in mijn kamer in de Kerkstraat, en het raam stond open, dan hoorde ik het gedonder in de stad. Dan
glipte ik weg, althans dat probeerde ik, en dan riep mijn moeder, Robbie, geen gekke of stomme
dingen doen. Ik had geen idee waar het allemaal om draaide, maar ik vond het wel spannend. Die
gummiestok van oom agent, hij was geenszins tactvol, wel scherp, kwam hard aan. Gerechtigheid,
Theo? Er is ergens een redactiefoto, toch eens zoeken naar die Theo. Tobbe, maart 1966, Theo heeft
de school en dus de redactie verlaten.
December 1965. De toon van het blad wordt wat scherper. Kritiek op de redactie en dan een felle
reactie. De toon is gezet, nu nog wachten op Vincent Bakker. Gelukkig dat klasgenoot en dan
redacteur Hans Martens ook wat luchtigs inbrengt. Ik kende zijn teksten al, dat waren zijn opstelletjes,
‘gedoogd‘ door pater Lockefeer.
Januari 1966. Een artikel over ‘Beat’. De schrijver gaat in de verdediging, de aanval kun je raden.
Toch zijn er altijd mensen, die beweren, dat tienermuziek en in het bijzonder de ‘beat’, geen muziek,
geen kunst is. Oké Bach is een hoger niveau, maar kunst is toch voor het grootste gedeelte een
gevoelsuitdrukking (…) en bedoeld om zijn of haar opvattingen of idealen uit te drukken, dan is
tienermuziek wel degelijk een kunstvorm. Op het Ignatiuscollege rommelde het al wat eerder, Van
Kilsdonk en Oosterhuis, maar op het SNL werd nu pas een beginnetje gemaakt met de strijd naar
voren (?).
Februari 1966. Nieuwe omslag en een nieuwe drukker. Kleiner letter-type. Kwestie van financiën!
Onder het kopje GEMENGDE GEVOELENS: Een dezer dagen komt er weer een schoolbal. Nou ja,
bal …. . Laten we het maar jaarlijkse schoolfeestje noemen want een bal tot half twaalf (en geen
minuut later), nee, voor ons kàn dat gewoonweg niet. Dat half uurtje erbij lukt niet, want dan kunnen
de meisjes niet met de laatste bus mee (…). De redactie vindt het onzin.
Programma talent ’66, pius, st. nicolaas, 9-10 maart. Een mooie flyer. Wat weet ik nog van die
avond? Thera Coppens, Frau Kossmann aus Hannover, ja, Anke Wartenbergh, nee. Jury, o.a Skip
Voogd en Gerard de Vries. Opbrengst voor een goed doel, Werkgroep Afrika.
Maart 1966. Veel gedoe rond een ballroom-dansavond, zaterdag 16 april. Dat is in de paasvakantie,
dus dat zal geen moeilijkheden opleveren met de studie. Uit het verslag Schoolbal 1966 blijkt dat het
geen succes was. De band had moeilijkheden met de apparatuur, het was om 11.39 uur afgelopen, de
rector was er niet en de opkomst was mager. Waar waren de docenten?
In mijn agenda staat dat ik op dat moment vakantie werk deed in België, Ronse. Samen met Wout van
der Heiden werkte ik in een magazijn van ARWA, nylonkousen sorteren. Dat verdiende goed.
Dan is hij er, Vincent Bakker, alles duidt er juist op, dat we aan het begin staan van een geheel
nieuwe periode, een periode met ongekende mogelijkheden, maar ook ongekende problemen. Over
pessimisme (…) er is altijd nog wel iemand bereid de elektriciteitscentrale voor een poosje onklaar te
maken…. . Vincent was lange tijd een brave jongen, keurig in zijn blauwe blazer. Het zat er aan te
komen. Een mooie Puch, andere kleding, cassetterecorder met de laatste hits. Pater Verbruggen kon
zijn borst nat maken. Dan komt Raymond Boyer ook zijn steentje bijdragen met een heerlijk puber
gedicht met de titel ‘blauwgeglansde bajonetten’.
Mei 1966. De redactie klaagt, het begint er langzamerhand op te lijken dat het hele leerlingencorps
van ons Sinterklaas-instituut langzaam maar absoluut zeker, aan het indutten is.
Vincent Bakker bespreekt tienermuziekbladen. Hij is niet te spreken over de kwaliteit. Ik las in die tijd
met plezier de Muziek Expres. Enkele exemplaren heb ik nog.
Juli 1966. Gesprek van de redactie met godsdienstleraren pater Klaassen, Hommels en Verstege.
Even bladeren in mijn agenda’s. Dat waren mijn leraren godsdienst in resp. klas 3, 4 en 5. Pater
Hommels kan ik me nog goed herinneren. De andere twee kan ik me niet meer voor de geest halen. In
juni vond er een gesprek plaats n.a.v. twee kranten-publicaties in De Tijd. De paters waren niet blij
met deze publicaties. Pater Klaasen had ontslag aangevraagd, daarna weer ingetrokken, maar
vervolgens hebben hij en de twee andere paters opnieuw een ontslag-aanvrage ingediend ten

gevolge van de huidige situatie. Wat is de kern van de moeilijkheden? ‘Communicatie-stoornis’ tussen
de leiding en de drie godsdienstleraren, die ontstaan is uit een ‘begripsverwarring’. Er is sprake van
een nieuwe catechese, de schoolleiding schaart zich daar in theorie wel achter, maar komt niet
tegemoet aan de wens de godsdienstlessen een passende, d.w.z. anders dan de andere lessen,
plaats in de structuur van de school te geven. Denk daarbij aan de momenten in het rooster. Deze
godsdienstleraren geven geen cijfers, dat hoort bij hun opvatting. Ik blader in mijn agenda’s.
Inderdaad, godsdienst stond voor één uur in het rooster, maar op het rapport ontbreekt een cijfer voor
godsdienst. (…) de moderne catechese gaat uit van de dialoog (….), dat contact kan soms ontstaan in
een discussie, maar ook in een ‘informatieve’ les, waarbij de leerlingen zich toch betrokken voelen,
ook al zijn ze zelf niet aan het woord. De nadruk wordt niet meer gelegd op kennis, die wordt
overgedragen, maar het gaat om de persoon van de leerling en de situatie, waarin die zich bevindt.
Het blijft nog de vraag of de leraren terugkeren. Dat hangt af van de reactie van het schoolbestuur op
het voorstel en de voorwaarden. De conclusie van de redactie naar de lezers toe: we hebben te
maken met een schoolleiding, die allereerst van een andere generatie is dan deze godsdienstleraren,
een schoolleiding die (….) soms moeilijk een standpunt weet te bepalen, zodat men niet altijd weet,
waar men aan toe is. Is het ook een prestige kwestie? De paters blijven lesgeven, als de schoolleiding
zich nergens mee bemoeit. Pater Verstege kwamen we tegen in V a, dus hij bleef. In het rooster kreeg
e
godsdienst als vak niet een speciale plek. Volgens mijn agenda hadden we in klas V godsdienst het 5
uur op zaterdag en dan nog wel in de dependance, de gebouwen in het verlengde van de gymzalen.
De lessen waren wel afgestemd op de nieuwe benadering. De dialoog, veel praten met elkaar. De
pater kon ons zo goed begrijpen, net als de kapelaan dat deed in mijn parochiekerk. Ik was daar
allergisch voor, brrrrr. Het was een ultieme poging om de moderne jeugd niet kwijt te raken.
Op naar klas V a. Mijn eindsprint was geslaagd!

KLAS V α
De laatste twee jaren middelbare school in de alfa richting. Wat stond ons te
wachten? Grieks (Lujber) en Latijn (Kramer), beide vakken 8 lessen in de week,
geschiedenis (Van de Wansem) 4 lessen, en veel vakken slechts 2 lessen. Toch ook
nog 1 les biologie en 1 les natuurkunde. Voor onze algemene ontwikkeling? Van
biologie heb ik het schrift bewaard. De heer Veltman heeft ons interessante
informatie gedicteerd. Kern en celdeling, de wetten van Mendel, het
geslachtschromosoom, en dan uitgebreid de Voortplanting van de mens, met alles
erop en eraan, inclusief tekeningen van de organen. De heer van Rooden, docent
natuurkunde, probeerde ons alfa’s ook nog iets bij te brengen. Ik weet echt niet meer
welke onderwerpen aan de orde kwamen. We mochten ook wel een onderwerp
aandragen. Hans Martens opperde eens de werking van een pick-up te behandelen.
Helaas, daar had meneer van Rooden geen zin in.
De klas bestond uit 8 jongens. Wat een weelde zou je denken, maar er zat een
keerzijde aan. Je kreeg veel te vaak de beurt. Dat betekende strakke controle op het
huiswerk. Gewoon, druk op de ketel. Elke dag was je thuis bezig met vertalen. Ik heb
nog de schriften Grieks, Herodotus en Homerus, mijn hemel, wat een woordenlijsten.
De kans op een beurt de volgende dag was levensgroot, dus je deed je best.
Achteraf zeg ik, het heeft mijn kansen op een diploma echt vergroot. Zonder die extra
aandacht had ik beslist langer over die laatste schoolfase gedaan. Het uitgaansleven
nam te veel tijd in beslag, dat zie ik in mijn agenda. En er moest natuurlijk ook nog
getraind en gevoetbald worden bij RKAVIC. Voetbal, de eerste successen van Ajax
staan genoteerd in mijn agenda.
Wat gebeurde er verder op school. Toch weer even de TOBBE er op naslaan. Welke
exemplaren heb ik nog? November 1966. We zien duidelijk de inbreng van Vincent
Bakker (V β). N.a.v. het grote sloopwerk rond het Waterloo plein heeft Vincent een
fraaie reportage gemaakt over de rommelmarkt, geïllustreerd met foto’s. Dat veel
slechte panden moeten wijken voor een nieuw stadhuis, daar kan hij niet over
treuren. Heel bijzonder in deze schoolkrant is een interview door Hans Nieuwenhuis
en Vincent Bakker met rector pater C.E. van Uden. Wat niemand toen kon weten is
dat hij 6 maanden later zou overlijden, 30 mei 1967. Pater van Uden was tijdens dit
interview pas 57 jaar oud en 5 jaar rector van het SNL. Wat opmerkingen van hem: Ik
vind dat een jongen met lang haar zo’n onnozel gezicht krijgt (…). Ik zou altijd graag
als missionaris naar de Scandinavische landen zijn gegaan. (….) Ik heb maar één
bezwaar tegen de moderne jeugd en dat is dit: ze eisen recht van spreken en dat
gun ik ze, maar ze moeten het de ouderen niet misgunnen. Hij heeft moeite met de
toon in de vorige schoolkrant. De ingezonden stukjes waren feller dan voorheen, dat
weet ik nog. Die aflevering heb ik helaas niet meer. Sigaret in een pijpje, pater van
Uden spreekt netjes en duidelijk. Vóór het seminarie heeft hij vier jaar gewerkt op de
grote vaart naar Amerika. Hij was als ‘dekboy’ aan boord van de ‘Nieuw Amsterdam’
vier keer de oceaan overgestoken en had ‘New York gezien’ (Pater W. van der
Vleuten later in zijn In Memoriam juni 1967). Na het seminarie is hij gaan studeren in
Amsterdam aan de gemeentelijk universiteit. Eén jaar Duits, daarna Engels. Hij zou
graag lesgeven, maar hij heeft het als rector te druk. Het verslag wordt op zijn
verzoek afgesloten met een gedichtje van de Engelse schrijver Hilaire Belloc (18701953):
From quiet homes and first beginning,
Out to the undiscovered ends,
There is nothing worth the wear of winning

But laughter and the love of friends.
Dierbare herinneringen aan een beminnelijk mens, deze pater van Uden.
Wat ik toentertijd ook al vernam in de kleedkamer van RKAVIC, staat nu in een
artikel onder het kopje SCHOOLFEEST ST. IGNATIUSCOLLEGE. Daar weten ze
hoe een goed schoolfeest moet worden georganiseerd. Behalve de goede
organisatie viel op: de vaak overbodige vormelijkheid van schoolfeesten werd hier
gelukkig weggelaten. Het SNL moest ook maar eens aan de bak! Gebeurde dat ook?
Ja, de schoolraad was er in geslaagd een feest te organiseren met een echte
beatgroep, DE MASKERS (zonder ZZ, maar met gitarist Jan de Hont). Waar lees ik
dat? In de volgende aflevering.
December 1966 / januari 1967. Maandag 5 december, op sinterklaasmiddag, dat
weet ik nog, bij daglicht, een feest in de SNL kantine voor de hogere klassen van de
Pius en het Nicolaas. Vincent Bakker doet verslag en plaatst foto’s. Een geslaagd
feest, enthousiast publiek, en de leden van de band zijn tevreden. Vincent heeft de
bandleden uitgebreid geïnterviewd en gefotografeerd.
Over deze TOBBE heb ik al eens eerder geschreven. Een paar exemplaren van deze
aflevering is door Vincent gered van de brandstapel. Wat was er gebeurd?
De redactie was van censor veranderd. Het was voor de redaktie een probleem
achter de reden van het afzetten van pater Lockefeer te komen. Uiteindelijk vertelde
pater rektor desgevraagd dat meningsverschillen over het beleid van de censor ten
aanzien van de laatste twee uitgaven van de tobbe hebben geleid tot het vervangen
van pater Lockefeer door twee nieuwe censoren. De heren A.O. Duttenhofer (?) en
drs. A. de Cock. Veel vragen hebben de redactieleden over de gang van zaken. De
redactie was van plan de (gecensureerde) schoolkrant toch uit te geven, desnoods
met blanco pagina’s. De schoolleiding besloot de inmiddels gedrukte schoolkrant te
vernietigen. Dat is gebeurd. Enkele exemplaren werden dus gered.
TOBBE, nummer 6, 1967. (….) want al leek de Tobbe gestorven en onder de
mesthoop ter aarde besteld, zij is als een phoenix herrezen. Een nieuwe redactie,
want de vorige is afgetreden n.a.v. verschillen van inzicht met de heren censoren. De
vorige redactie meende in een aflevering het verschil van inzicht op hinderlijke wijze
te moeten accentueren, zodat U dit nummer nooit heeft gelezen: De hele oplage
werd in beslag genomen en verdween ter vernietiging …… .
De opmaak, lay-out, van deze Tobbe kan niet tippen aan de uitgaven van de vorige
redactie. De schwung is er behoorlijk uit.
TOBBE, nummer 7, juni 1967. Een beter verzorgde schoolkrant. Echter, Jaros
Janssens (V α) is des duivels over de vorige aflevering. Een fantasieloze opmaak,
een walgelijke reportage over een herenmodeshow met tekeningen van een
bedroevend niveau. Hij spreekt zijn dank uit voor de twee foto’s (toneelstuk Doña
Diana/ RF), waarbij vooral die van een onzer leraren (A.F.M. Noyons/ RF) mijn
bijzondere aandacht kreeg, welke foto nu bij mij thuis een eervolle en welverdiende
plaats boven mijn bed inneemt, en waarnaar ik bij het uitspreken van mij avondgebed
deemoedig opkijk.
MEDIA VITA IN MORTE SUMUS. Te midden van het leven zijn we in de dood. In
memoriam pater C.E. van Uden. We zijn geschokt, onze pater rector is overleden.
Het bidprentje heb ik nog. Collega’s nemen afscheid. Conrector J.P. Louman: Ik
beschouw het als een groot voorrecht deze eenvoudige en hartelijke priester te
hebben mogen leren kennen en de herinnering aan hem is voor mij onuitwisbaar. Hij
ruste in vrede.
Voetbal: SNL II, met Louis van Gaal, werd kampioen in afdeling B.
Bevorderd, ja, naar VI α, met veel zesjes.

Klas VI α
Een klas van 9 leerlingen. Echter, niet meer de luxe van klas V α. Een aantal lessen samen met VI β,
een klas van 28 leerlingen. O.a. bij Nederlands, Frans, Duits, Engels en LO, dus een volle bak. In het
eerste halfjaar stond ook nog godsdienst, twee lessen, op het rooster. Pater Hommels? Vanaf januari
nog maar één les LO. Sorry, meneer Blijboom. Op 28 augustus 1967 werd de vertaalmachine weer in
werking gezet. Grieks (Lujber), 8 lessen, Latijn (Kramer), 9 lessen.
Bij de Slegte verzamelden we alle vertalingen die er te vinden waren. Hans Martens en ik ploeterden
op de tragedies van Euripides. Door de vertalingen wisten we in ieder geval waar het verhaal over
ging. Echter, een tragedie goed vertalen was niet eenvoudig. Je kreeg de beurt, en je dacht slim te
zijn door te vertellen waar het over ging. De heer Lujber zei dan: jij jonkeman, jij moet niet vertellen,
maar vertalen. Er waren momenten dat we toch wat recalcitrant werden, maar ernstig was het niet,
vonden we. Heer Lujber: Jij, jonkeman, ga uit. Leerling: Meneer, aangezien ik niets verkeerds heb
gedaan, ga ik niet weg. Heer Lujber: Brutale jonkeman, aangezien of dat, jij gaat uit. Een proefwerk
Latijn:

Op maandag 4 september
kwam ik te laat op school .
Ik was onschuldig. Bewijs? 
Mijn bronnenmateriaal is beperkt.
De agenda levert niets spannends op, omdat ik mijn uitstapjes niet meer noteerde.
Wel wat voetbaluitslagen. De hoogtijdagen van het schoolvoetbal waren voor mij echter voorbij.
TOBBE. Een extra bulletin rond Sinterklaas 1967. Problemen met de drukker:
- een door de heren adviseurs terecht afgewezen passage is door de drukker, ondanks duidelijke
aanwijzingen onzerzijds toch geplaatst.
- de uitvoering was niet zo best. We noemen hier slecht en vlekkerig afgedrukte foto’s , kleuren en
zetfouten.
De uitgave is teruggestuurd. De inhoud van het extra bulletin is tamelijk knullig.
Laatste nummer van 1967. Een gestencild exemplaar. Adviseurs: de heren de Cock en Haanen. De
inhoud is niet erg spannend. De nieuwe rector W.J. Verschuren wenst ons een Zalige Kerstmis!
TOBBE, mei 1968. Een fraaie uitgave, half A4, in de lengte gesneden. Een artikel met het kopje
JOHNSON OORLOGSMISDADIGER. Oeps, weer leven in de brouwerij? De schrijver reageert op een
artikel in de vorige Tobbe. Hij wil de schrijver van dat artikel nog wel even meedelen dat het een
volgende keer aanbeveling verdient zich eerst te informeren en in een artikel met argumenten te
komen. Het is de tijd van de Vietnam oorlog en de schrijvers nemen stelling: vóór of tegen de U.S.A.
Zijn onze bevrijders nu bezig als oorlogsmisdadigers? Martin Luther King is vermoord, een grote
tekening van hem staat op de middenpagina. I have a dream.
In mijn AGENDA vind ik het rooster van de tentamens in februari 1968. Dat waren voorbereidingen,
als oefening bedoeld, op het examen. Ik bakte er niet veel van, maar ik wist dat het allemaal niet
meetelde. De heer Wolfs gaf mij na die vette 3 geen schijn van kans op het examen. Ik had mooi een
6 op het examen!

Mondelingen 
De resultaten van het schriftelijk examen?
Had je daar enig zicht op? Ik had mijn
resultaten bij Latijn en Grieks enigszins
overschat. Met een herexamen Latijn,
schriftelijk en mondeling, ben ik geslaagd.
Ik beëindig het relaas over mijn middelbare
schooltijd op het SNL met een waarschuwing
aan ouders uit de TOBBE van mei 1968.
Jaros Janssens (VI α) en Wout van der Heijden (V β)
waarschuwen voor een naderend onheil.
Jaros en Wout willen U wijzen op de volgende
gevaren van het besluit van de rektor
S.C.J., W.J. Verschuren, inhoudend gemengd
onderwijs met ingang van het studiejaar 1968-1969.
Oorzaak het femina! Gevolgen:
1. Achteruitgang studieresultaten.
2. Zedenverwildering.
3. Anti- en profeministsche terreur.
4. Onvermogen van de leraren zich aan te passen.
5. Perkussies ‘vrouwelijke intuïtie’ en Mannelijke Logika.
Wij en wij, wij raden U aan, alles uitvoerig te overwegen, acht te geven op de voor- en Nadelen, en het
zal U derhalve niet moeilijk vallen, gemêleerd onderwijs af te wijzen. Met vriendelijke groeten.
Jaros verliet samen met mij het SNL in 1968. Wout moest nog een jaar. Hoe heeft hij het ervaren, toen
de eerste meisjes op het SNL rondliepen? We kunnen het hem niet meer vragen, want Wout is alweer
langgeleden tragisch aan zijn einde gekomen. Hij heeft in 1969 zijn diploma gehaald. Ik zie in een
jubileumboek dat hij tenslotte eindexamen VI α heeft gedaan. Moest hij toch een beetje bijsturen?
Jaros en Wout hadden het mis. Het is goed gegaan met het SNL. De herinneringen aan mijn
middelbare schooltijd op het SNL in de jaren ’60 zijn me dierbaar en vormen mijn BINDER met de
school.
Robert Ferretti 1962-1968 (Gym α)

