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9 februari 1923                 30 november 2011

AMSTERDAM

Als je in de vroege jaren zestig van het Van Heutsz-monument naar Het
Amsterdams Lyceum liep en je keek naar de bovenste rij ramen, dan zag je rechts
een paar schouders waarboven een rond hoofd balanceerde.
Rond hoofd van Piet Schraa in lokaal één, waar hij tientallen jaren les gaf – met
ongehoorde inzet. Als je geluk had, zag je zijn rechterhand gebaren en tussen de
wijs- en middelvinger ervan de sigaret. De eeuwige witte stick die het lokaal zo'n
gezellige heel lichtblauwe kleur gaf én geur!
Stond Piet daar nu nóg te oreren, hij zou de enige docent in Amsterdam zijn met
toestemming zijn historische verhalen met sigarettenrook te larderen. Ouders zou-
den niet protesteren, hadden vaak zelf  les gehad van de gedreven historicus; en Piet
zonder sigaret, dat kon niet.
Zo blauw als zijn sigarettenrook waren zijn ogen en lang werd zijn vriendelijke
ronde kop gesierd door een elegant snorretje. Het haar óp zijn hoofd wilde niet zo
erg meer, vond ie niet leuk...

Geduld was één van de opvallendste karaktertrekken van Piet. Als regisseur
van veel toneelstukken op Het Amsterdams, kon ie eindeloos voordoen hoe het
moest. Nooit boos, altijd ontspannen, nooit wanhopig als zijn acteurs aan het
knoeien waren: docenten en soms ook leerlingen.

Buiten de muren van lokaal één was Piet Schraa op zijn best op het Forum
Romanum waar hij verbrokkelde muren, gebroken zuilen, een Vestaalse maagd, de
boog van Titus, de Curia en meer tot leven bracht en zijn leerlingen bezielde met
zijn liefde voor wat wàs.

Galant en gul, dat was óók Piet.
Onvergetelijk zijn de diners die hij thuis aan de De Lairessestraat gaf voor zijn
Rome-collega's en -vrienden. Daaronder was er één, die zó veel at, dat hij na het
diner – ver na twaalven – niet meer op de grote bank zát, maar er achter lág – 
zonder digestief, uitgeteld.
Uitgeteld is nu ook Piet, na achtentachtig jaren waarin hij gaf wat hij in zich had.

En dat was veel.

Harry M. Bosch,  oud-collega

Piet  Schraa
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Een koude decembermiddag aan de Amstel

Op 7 december 2011 hebben wij Piet Schraa begraven.
Wij: zijn familie, vrienden, (oud)docenten, en een grote schare oud-leerlingen.
Plaats van handeling was Zorgvlied, waar zo vele beroemdheden Piet voorgingen.

Omdat ik erg op tijd was had ik een zitplaats, wat lang niet iedereen gegeven was.
“Van de doden niets dan goeds” zegt men dan. In het geval van Piet hoefden de
sprekers zich, wat dit betreft, niet echt in te spannen: alle bijdragen waren warm,
en vaak ook humoristisch.

Zijn kinderen repten over zijn, voor een man, eigenaardige hobby om  zijn dochters
in nieuwe kleren te steken. De tocht langs de winkels was altijd een groot feest.  
Vader Piet liet het geld ruimhartig rollen.
Het serveren van goede whisky aan zijn kids, buiten medeweten van zijn vrouw
Ans, was één van zijn ondeugendheden.
Bij de snackbar waren vader en kinderen Schraa een graag geziene gast.

Rector Roel Schoonveld herdacht Schraa in een doorleefde speech.
Piet was vooral een ambachtelijk docent. Van het bijna uitgestorven type, voeg ik
er zelf  maar even aan toe. Problemen met de orde  – tegenwoordig ‘klassen -
management’– had Piet nooit. Hij had altijd een langdurig laatste woord.
Eén van de grote verdiensten van Schraa was de productie van een film over
Gunning en zijn beroemde school, ter gelegenheid van Gunnings afscheid in 1952.
Kosten dezes 25.000 gulden.
Deze iconische film wordt nog tijdens ieder lustrum vertoond.

Schraa was de inspirator en regisseur van vele succesvolle toneelvoorstellingen.
Het regisseren van eigenwijze collega’s was overigens geen sinecure.
Een vaste bezoeker van Wolkenland en Rome was Piet ook. Altijd gezellig.

Schoonveld wees tenslotte op het leed  – twee overleden kinderen – van Piet en Ans.
De rouwkaart gaf de gaten aan, die er zo tragisch in zijn gezin waren gevallen.

Bij mijn aantreden als redacteur stond Schraa boven aan mijn lijst van te intervie-
wen oud-docenten. Interviewen valt mij zwaar: geen talent.
Maar bij Schraa was dat geen probleem. Stop er een muntje in, en er komt vanzelf
tekst, veel tekst.
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Schraa had last met vorming van de zeer brede scholengemeenschap – inmiddels
door de huidige directie teruggedraaid –, met voor elk wat wils. 
Opeens werd hij geconfronteerd met mavisten. Eens probeerde hij uit te leggen wat
de Verlichting was. 
Zelfs Schraa lukte dat niet: “toen liep ik naar de lichtschakelaar, knipte het licht
aan en uit, en zei: Jongelui, dat is dus de verlichting”. 

Nadat we Piet naar zijn graf hadden gebracht gingen we naar het Miranda
Paviljoen. Dat was een lange en koude tocht, zodat de borrel er goed in ging.

Het werd een bijna ‘feestelijk samenzijn’ (zie Schoollied) met een weerzien met vele
oude bekenden, en natuurlijk het ophalen van anekdotes.
Zo zou een dochter een beetje verliefd zijn geweest op een (nieuwe) docent Frans.
Verkikkerd op zo’n saaie man, dat kon vader Piet niet begrijpen.
Ik wilde graag weten wie dat nou geweest was, en weet het inmiddels ook: (gehoord
van die dochter).

Na de inname van veel stukjes overheerlijke haring en bijna even veel glaasjes 
korenwijn, waarom ik brutaalweg  gevraagd had, ging ik als één van de laatsten weg.
OLO-voorzitter Piet Boekel was zo vriendelijk mij naar Amstelveen te brengen.

Op Zorgvlied lieten wij een prachtig mens achter.
Donald Koppel (1962)
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Het fotografisch geheugen
door Donald Koppel

In 1954 werd ik leerling van het Amsterdams Lyceum. Omdat er geen toelatings-
examen was kon ik daar terecht.
Met mij was echter wel het één en ander aan de hand.
De oorlog had ik weliswaar overleefd, maar ruim 1000 dagen onderduik (met mijn
moeder!) hadden hun sporen wel nagelaten. Ik was enigermate sociaal gehandicapt,
omdat ik tijdens de zogenaamde inprentingsjaren – ik was nog geen 1 jaar op het
moment van onderduiken – verstoken was geweest van leeftijdgenootjes.

Mijn ouders zijn er kennelijk goed in geslaagd dit probleem uit te leggen.
Het Amsterdams Lyceum, dat ruim 50 joodse leerlingen verloor, had daar alle
begrip voor; het was een school met nesjomme.
Behalve brugklasser – het woord bestond nog niet – werd ik ook leerling van de
afdeling AVIO, wat stond voor Algemeen Vormend Individueel Onderwijs.
Aan het hoofd stond de heer Burgers, een aimabele man, die immer gekleed was in
driedelig pak. Burgers was de degelijkheid in eigen persoon.
Een beetje de Vadertje Drees van het onderwijs.
In een vorig leven was hij Hoofd geweest van de Wilhelmina Catharina School
nabij het Frederiksplein.

Met eindeloos geduld probeerde Burgers mij de grondbeginselen van de algebra en
meetkunde bij te brengen. Eén van mijn wiskundeleraren was Zeeman, familie van
de zeer beroemde natuurkundige. Helpen deed het niet of nauwelijks, maar dat
kan niet aan Burgers – die overigens als generalist elk vak kon geven – gelegen heb-
ben. Pas twintig jaar later begon ik, als docent economie, iets van ‘mijn eigen’ wis-
kunde te begrijpen. 

Tot de individuele (en menselijke) begeleiding behoorde ook een huisbezoek, dat al
snel werd afgelegd. De thee en koffie, en zoete versnapering – mijn ouders waren
gastvrij – stonden rond half  acht klaar. Op een tafeltje stonden zoals altijd de 
foto’s van ‘weggekomen’ (een eufemisme voor vermoorde) verwanten.

De ogen van de heer Burgers bleven nadrukkelijk rusten op de fotogalerij van
omgekomen familieleden. “Dat meisje daar, die ken ik, dat is toch niet Rosa?”
De vraag stellen was deze ook meteen beantwoorden.
De heer Burgers was schoolhoofd en leraar van Rosa geweest op de Wilhelmina
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Catharina School. Rosa was het enige zusje van mijn tweede vader, gelijk met haar
moeder, direct na aankomst, vergast in Auschwitz.
De tranen zaten los bij de heer Burgers, die met een joodse vrouw was getrouwd.
In elk geval ontstond er een stevige band tussen de heer Burgers en onze familie.

Misschien heeft hij daarom wel zo veel tijd in mij geïnvesteerd.
Ik mocht zowel de 1ste als de 2de klas doubleren. Burgers bleef in mij geloven, en
hij kreeg tenslotte ook nog gelijk. Ik ben hem onnoemelijk veel dank verschuldigd.
Joden noemen zo iemand een Mensch.

Mijn (half)zuster bracht onlangs een tas boven water met spullen van haar vader
(mijn tweede vader). Zijn vlucht naar Zwitserland was volledig gedocumenteerd. 
Een fantastische vondst. Ik vertelde terloops het verhaal van Burgers en Rosa.
Vervolgens pakte ik een willekeurige foto van de stapel; het was een foto van
(waarschijnlijk) de 7de klas. “Kijk dat is Rosa, een lief  meisje”, zei mijn zusje. Vlak
bij haar stond het schoolhoofd, gekleed in driedelig grijs.
“En die meneer daar is Burgers”, zei ik. 
Een vreemde speling van het lot dat Burgers mij via een schoolfoto met Rosa, die
ik alleen maar van een portretfoto in het ‘dodenrijtje’ kende, heeft samen gebracht.  

Rosa: tweede meisje van rechts
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Een foto van Rosa is opgenomen in het boek In Memoriam van Guus Luijters
en was te zien op de expositie in het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De
Bazel, onder Transportnummer 16, vertrokken op 4 september 1942.
Het boek In Memoriam is letterlijk een ‘smoelenboek’, dat een deel van de
bijna 18.000 geliquideerde joodse en zigeunerkinderen (tot 18 jaar) uit
Nederland  hun gezicht, en hun vroeger bestaan terug geeft…  

Realiseer me sinds dit project, dat ik ook in dit boek had moeten staan, met
een foto van een ernstig kijkende baby.
Gedeporteerd op 29 juni 1943, en vermoord in Sobibor op 2 juli.  
Omdat mijn moeder, met mij, tijdig onderdook miste ik de trein van transport 69.

Donald Koppel

Naschrift:

In het boek In Memoriam staan alle namen van de uit Nederland gedeporteer-
de kinderen van 0 tot 18 jaar en bevat ook de namen van leerlingen die in de
onderbouw van onze school zaten, tot zij in 1941 de school moesten verlaten.
Van zes leerlingen is een foto afgebeeld, overgenomen uit het in 1947 door
Gunning samengestelde gedenkboek.

Er kunnen nog steeds foto’s worden ingestuurd aan de medewerkster Stefanie
van Odenhoven: sodenhoven@stadsarchief.amsterdam.nl         
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het OLO-secretariaat. 

PvC-J



Vier het leven!
Twee oud-docenten blikken terug…

Bij een enkele activiteit zag je ze nog wel rondlopen door het schoolgebouw tijdens
het negentiende lustrum van Het Amsterdams Lyceum. Maar voor Jaap
Engelsman, docent Duits, en Ad Hartog, docent economie, geldt toch steeds meer
dat afscheid nemen ook afstand nemen betekent.

Uiteraard willen ze na het verstrijken van hun eerste pensioenjaar wel even terug-
blikken op respectievelijk 38 en 25 jaar dienstverband bij een uitstekende werkge-
ver. Jaap kwam ervoor overfietsen vanuit Monnickendam en Ad bewees, dat hij
ook na zijn pensioen niets aan zijn hang naar perfectie heeft ingeboet. Nog steeds
begeleidt hij zijn vrouw Danielle en docent Nederlands over wie hij zich ooit ont-
fermde op zijn vorige school waar hij conrector was, verantwoordelijk voor nieuwe
collega’s.
Hoewel de heren in hun carrières naast hun leraarschap allerlei activiteiten ont-
plooiden, blijkt het moeilijk om veel concrete zaken op te halen. Misschien is alles
nog onvoldoende bezonken om allerlei beelden en flarden herinnering te benoemen?
Jaap Engelsman begon in elk geval in 1973 op Het Amsterdams. ’n Geintje om tij-
dens zijn kandidaats te solliciteren … Maar hij bleef er wel mooi bijna veertig jaar
hangen! En waarom Duits? “Ach, op mijn middelbare school was de leraar Frans
een vervelende kerel, die van Engels kon geen orde houden en die van Duits deed
het goed! Toeval dus …”
Ad Hartog gaf eerst les als bioloog op een andere school in combinatie met werk
in de reisbranche voor hij naar Het Amsterdams kwam. Gezien de beschikbare for-
matie ging hij daar economie geven. ’n Beetje jammer, want het laatste vak is veel
theoretischer. Bij biologie is het contact met de leerlingen veel vanzelfsprekender –
neem de ademhaling! Toch wat voorstelbaarder voor kinderen dan de Eurozone!

Voor beide heren geldt dat ze misschien wel iets anders hadden kunnen worden  
– dierenarts leek Ad ook interessant – maar het uitoefenen van het vak van docent
is iets waarover ze ook nu achteraf nog steeds zeer tevreden zijn. Uiteraard waren
de salarissen te mager vergeleken met die uit het bedrijfsleven – econoom Hartog
oordeelt wel dat de eisen voor het onderwijzend personeel ook wat pittiger mogen
zijn – maar werk in het onderwijs heeft ook zijn positieve kanten. Ideaal om gezin
en baan te combineren, ideaal om lange vakanties met de kinderen te kunnen
doorbrengen! En dan had Ad altijd nog de wandelingen met zijn honden en Jaap
zijn stille werkkamer voor ‘de broodnodige momenten van rust en reflectie’. 
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Afscheid nemen!

Al komen er niet veel details meer bovendrijven, toch duiken er af en toe wat meer
precieze herinneringen op. Ad vertelt over het groot plezier, dat de online onderne-
mende ‘Bizzkids’1 hem opleverden, als hij zag hoe ze telkens met creatieve en 
rendabele ideeën kwamen. Toen hem werd gevraagd op een Open Dag een kennis-
makingsles te verzorgen, vroeg hij in zijn VWO-6 klas, of ze met hem wat formules
van Keynes wilden doorrekenen. De bewuste zaterdag kregen niet veel ouders en
aspirant-leerlingen de kans zijn les te volgen, want de opgedaagde groep eindexa-
menkandidaten was zo groot, dat er verder bijna niemand meer in het lokaal paste.

Jaap denkt aan Marsha van Bentem die hem eens een boeket bloemen gaf na een
fijn jaar Duits. Maar er zijn ook gemengde gevoelens over de aandacht die sommi-
ge versterkte talen (Spaans, Engels en vooral Italiaans) kregen, terwijl zijn vak nu
toch driftig van overheidswege gepromoot wordt, gezien het economisch belang bij
onze oosterburen. En aan die ene keer, toen hij als ‘broekie’ alleen met 29 wilde
HAVO-3 leerlingen het Wolkenlandbos in werd gestuurd, bewaart hij niet al te
beste herinneringen. De beheerder (nog geen Kees Veraart – red.) had al om negen
uur ’s morgens de bus voor de terugreis besteld in plaats van ’s avonds. “Ze gaan
maar in Amsterdam lawaaischoppen en blowen …” Dat was toen! 
Als brandweerman, als Russisch officier bij de vossenjacht en jarenlang als begeleider
van de uitwisseling met Sint-Petersburg kreeg hij later de verdiende credits van zijn
leerlingen.
Van alles deden ze op school. Behalve weken Wolkenland, buitenlandse reizen en
mentoraten nog veel meer … Jaap zette ooit de uitwisseling met Aken op, gevolgd
door die met Sint- Petersburg. Bovendien organiseerde hij samen met ex-collega
Dina Molendijk het boekenfonds. Ad was net als Jaap sectieleider, maar werd later
ook nog eens voorzitter van de Medezeggenschapsraad op school. 

Afstand nemen!

Ze zijn het al bijna kwijt … Want ze koken nu meer, koesteren kasplantjes en lezen
uitvoerig de krant (Jaap), houden zich ontspannen bezig met achterstallig onder-
houd (Ad). Ze nemen meer de tijd voor zichzelf, voor musea, concerten en dieren-
tuinen (Ad) of worden een dag naar Drenthe gestuurd om daar te fietsen (Jaap):
zijn vrouw Martha werkt nog volop en wil ook wel eens een dag zonder ‘pensiona-
do’! Ad zingt in het Gemengd Amsterdams Koor en Jaap is taalcoach van een
Soedanees. Bovendien bezorgt hij ouderen mooie theateravonden als transportvrij-

1 Bizzkids – een spel dat via het internet wordt gespeeld en waarin jongeren zich alvast de fijne
kneepjes van het ondernemerschap kunnen eigen maken.

9
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williger bij de organisatie “Vier het leven”. Je kijkt dan ook de voorstellingen mee.
Gelukkig staat hij alleen reserve voor Tineke Schouten!

“Het instituut gaat verder, en ook ik ga verder – alleen niet dezelfde kant op!”

Ad Hartog klinkt heel gedecideerd, wanneer hij dit zegt, en hij meent het! Op Het
Amsterdams zullen de economen de honneurs wel waarnemen. Al heeft hij zo zijn
twijfels of dat nu nog steeds moet gebeuren aan de hand van de inmiddels stokou-
de professor Heertje! 
Net als Jaap denkt hij met enige weemoed terug aan de aula, het glas-in-lood en de
sfeer tijdens de dodenherdenking. Of aan het geheime dakterras bij de westtoren,
vanwaar je uitzicht had over de ecotuin, terwijl spechten en parkieten langs vlogen.

Misschien zien we ze nog op de honderdste
verjaardag van Het Amsterdams, misschien
horen we ze ooit nog zingen in een koor. Jaap
laatst Dvorák en Strauss, Ad iets van Rossini.
Maar het kan ook heel goed zijn, dat u Jaap
tegenkomt achter een kraam waar hij zijn zelf-
gekweekte biologische groentes aan de man
brengt, of dat u Ad zijn afscheidscadeau ziet
voortduwen op natuurvriendelijke golflinks… 

Ellen Stinis en Rob Hendriks
(docenten Nederlands)

Jaap Engelsman en Ad Hartog 
tijdens het interview
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Viering van het 19de Lustrum, een impressie

Het zal niemand zijn ontgaan: op 11 februari werd het 95-jarig bestaan van Het
Amsterdams Lyceum gevierd. Overdag op school met lessen en reünies en ’s avonds
met een door de OLO georganiseerd feest in Zuidpool. 
Juist omdat het programma overdag anders was dan anders, wil ik – als lid van het
OLO-bestuur – niet nalaten over de ontvangst op school een samenvatting te
geven; dan weten de wegblijvers wat zij hebben gemist!
De OLO ontving veel positieve reacties over onze inbreng, maar ook over de reünie
op school. Dit blijk van waardering wil ik graag doorgeven aan docent aardrijkskun-
de en oud-leerling (1998) Laurens Vollenbronck, die met de organisatie was belast.

Dat nu ook de aula bij de ontvangst werd betrokken was een goede vondst. Aan de
bar vonden de koffie en thee gretig aftrek onder de reünisten die al vroeg op school
waren om een van de vele lessen bij te wonen die (oud-)docenten speciaal voor van-
daag hadden voorbereid. Op het grote scherm werden oude  foto’s vertoond.
De OLO zetelde dichtbij in de bibliotheek, waar velen binnen liepen om zich op te
geven als OLO-lid, een kaart te kopen voor het avondfeest of om gewoon even een
praatje te maken met het bestuur. 

Ik had me voor twee lessen opgegeven, omdat je nu eenmaal nooit te oud bent om
iets te leren. De oudste aanwezige ‘leerlinge’ was zelfs 91 jaar: zij had het 20-jarig
bestaan van de school nog meegemaakt. De jongsten haalden pas vorig jaar hun
diploma, zij verlangden blijkbaar nu al terug naar de schoolbanken.

Mijn lesprogramma begon bij mevrouw drs. Els Willems, oud-docente aardrijks-
kunde. We werden ontvangen met op elk tafeltje een Bosatlas en de prominente
plaats van een globe deed ons meteen al vermoeden dat deze les een ‘werelds’
onderwerp zou hebben.
Dat klopte, want wij zouden uitleg krijgen over het fenomeen nulmeridiaan.
Maar eerst kregen we nog een opdracht: met behulp van de atlas de lengte en
breedte van Amsterdam vaststellen en dan andersom: zelf  ontdekken met een gege-
ven ligging, dat zich in de Indische Oceaan een eiland Amsterdam bevindt. Via de
datumgrens op die kaart kwamen we op de nulmeridiaan.

Voor de bespreking van het onderwerp ‘nulmeridiaan’ baseerde mevrouw Willems
zich op twee boeken: Lengtegraad (Dava Sobel, 1999) en De verborgen ordening
(Alfred van Cleef, 2010), waarin hij zijn reis langs deze lijn beschrijft.
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Een meridiaan is een denkbeeldige lijn, die van pool tot pool loopt. Vele landen had-
den hun eigen nulmeridiaan (de Nederlandse liep door de Westertoren),  totdat in
1884 wereldwijd werd gekozen voor de meridiaan door Greenwich als nulmeridiaan. 
De huidige tijdsbepaling is op de vaststelling van deze lijn gebaseerd en ook de
lengtegraden, waardoor je dagelijks gebruik maakt van de nulmeridiaan: elke keer
als je op je horloge kijkt. 
Geen gemakkelijke materie, die mevrouw Willems ons op luchtige, maar toch dui-
delijke manier wist uit te leggen. 
Het applaus na afloop was dan ook ten volle verdiend.

Mijn tweede les volgde ik bij oud-docent Nederlands, Drs. Harry M. Bosch. 
Hij vergeleek twee romans: Frankenstein (1816) van Mary Shelley en De
Engelenmaker (2005) van Stefan Brijs, waarvan de inhoud op enkele essentiële
punten overeenstemming vertoont: Victor Frankenstein, die levenloos materiaal tot
leven wist te brengen en doctor Victor Hoppe, schepper van een drieling, die hij de
namen van drie engelen gaf. Bosch wees ons onder andere op de voornaam Victor
van beide hoofdpersonen: dat kon geen toeval zijn...
De spanning die hij bij het vertellen van beide verhalen wist op te bouwen, deed
zijn leerlingen geboeid luisteren. Ook hier een applaus tot besluit.
Bij de levendige discussie kwamen ook nog kerk-architectuur en de verschillen tus-
sen epiek en lyriek ter sprake. 

Na afloop van de lessen werd per decennium van schoolverlaten een lokaal als ont-
moetingsruimte geopend. Waar je bij vorige edities van de reünie voor een drankje
naar de aula moest, was nu elk lokaal voorzien van een kleine bar waar leerlingen
broodjes en iets te drinken verkochten. De omzet kwam ten goede aan het speciale
schoolproject: bestrijding van kinderarbeid en daardoor beter onderwijs in Jaipur, India1.
Bovendien werden in elk van deze lokalen op een scherm schoolfoto’s geprojecteerd
uit de bijbehorende jaren. Beide nieuwigheden vielen in goede  aarde bij de bezoe-
kers en maakten de reünies extra gezellig. 
Een impressie van het feest in Zuidpool, geschreven door Alexander Heydendael
(1959), is te lezen op onze website amsterdamslyceum-olo.nl.

En nu kijken we uit naar de viering van het 100-jarig bestaan, waarvan de datum al
vast staat: 11 februari 2017!

Paula van Cleef-Joachimsthal (1943)

1 Op pag. 19 vertelt leerlinge Willemijn van Buuren welk bedrag hiervoor door de leerlingen 
in de actieweek is opgehaald.
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11 februari 2012: buiten vroor het 5 graden…

…maar in het schoolgebouw was het warm en gezellig!
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De lessen: nu zònder huiswerk en
mèt een applaus voor de leraar

aardrijkskunde: 
oud-docente mevrouw Willems
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Nederlands: oud-docent dhr Bosch
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Scheikunde: rector
Schoonveld

Latijn: 
dhr Deinema
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Wiskunde: dhr Hollander

Jeugdliteratuur: mevrouw Stinis

Ook werden lessen gegeven door de dames Andriessen (Frans), Drijvers 
(handvaardigheid) en de heren Kircz (Nederlands), Van Veen (Engels), 
Volbeda (biologie) en Kuiper (wiskunde).
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altijd weer even kijken 
naar je naam in de aula en

in de gang…

… en een foto met je mobieltje
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Lustrum 2012

Ik ben Willemijn van Buuren en zit in G2B, gymnasium 2 B.
Afgelopen lustrum hebben wij als school € 67.000 ingezameld voor een goed doel.  
Het goede doel was deze keer vervoer voor kinderen in Jaipur, India, om naar
school te kunnen gaan. Van dit geld zal een bus worden gekocht en schoolspullen.
Met deze bus is het niet meer nodig dat kinderen 2 uur heen moeten lopen en 2 uur
terug. Of misschien om deze reden helemaal niet naar school gaan.

Het laatste lustrum hebben de leerlingen circa € 43.000 opgehaald. Dat was
bestemd voor een schoolbus in Marokko en die bus vervoert nog steeds kinderen
naar school. 

Alle klassen moesten tijdens de lustrumweek geld inzamelen door allerlei verschil-
lende acties, werkzaamheden, klusjes te doen. Mijn klas heeft bijvoorbeeld cakejes,
koekjes en taarten verkocht tijdens de pauzes van de lustrumvoorstellingen 's
avonds. Die week zijn we ook een dag naar een bejaardentehuis gegaan en hebben
daar o.a. spelletjes gespeeld en voorstellingen gegeven om de bewoners te verma-
ken. Door op straat mensen geld te vragen voor deze sponsoractie in het
bejaardentehuis hebben wij bijgedragen aan het totale bedrag. Niet alleen mensen
op straat maar ook familie, buren en vrienden. 

Andere voorbeelden van klassen die geld hebben ingezameld zijn: 
Dansen op het museumplein, estafette houden, broodjes verkopen en bijles geven
aan basisscholen.

Ik ben best trots dat wij als school dit
hebben gedaan, geld ingezameld voor
kinderen in India die nu wel naar
school kunnen. Onderwijs is belangrijk
voor je toekomst: geld verdienen en
voor jezelf  kunnen zorgen. Ieder kind
heeft recht op een toekomst.

Lustrumeditie HALO: opbrengst
ook voor Jaipur



20

OLO

KORT NIEUWS

Oud-leerlingen in de pers

Gerrit Kouwenaar (1940) Gevoelens moet je terugdringen. Interview NRC Weekend
van 24/25 december 2011.

Bernard (Herman) Haitink (1946) Er schuilt intense tederheid in Beethoven.
Interview NRC Cultureel Supplement van 16 februari 2012.

Jasper Krabbé (1987) Een portret hoeft niet te lijken. Interview NRC Lux van
25/26 februari 2012. Jasper is kunstschilder en vaste medewerker van de tv-pro-
gramma’s ‘Opium’ en ‘De Nieuwe Rembrandt’.

Cathelijne Broers (1987), directeur van De Nieuwe Kerk en de Hermitage. Gewoon
een nieuwe baas. Interview Het Parool Magazine van 26 mei 2012.

Een kopie van het gewenste krantenartikel kunt u aanvragen bij het OLO-secretariaat.

Publicatie oud-leerling

Jelle Brandt Corstius (1996): Universele reisgids voor moeilijke landen.
Uitgeverij Prometheus 2012; zie ook www.jellebc.nl
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Aanmeldingen nieuwe cursus
Al jaren is er in Amsterdam een grote vraag naar categoraal vwo-onderwijs. Die
vraag was enkele jaren groter dan het aanbod. Daarom hebben wij samen met de
gymnasia het initiatief  ondersteund om in Amsterdam Noord en in Amsterdam
Zuid Oost een afdeling voor categoraal vwo op te richten. Met name in Noord is
dat een duidelijk succes! Waar vroeger de kinderen uit Noord iedere dag met fiets
en pont naar hun school moesten gaan, kunnen ze nu gelukkig in hun eigen wijk
goed terecht. Gevolg is dat dit jaar vrijwel nergens voor het vwo hoefde te worden
geloot, ook bij ons niet: wij kregen vrijwel precies het aantal leerlingen aangemeld
dat we wilden hebben. Wij merkten vooral dit jaar dat de massale uitloting van
vorig jaar op onze school veel ouders remde om hun kind bij ons aan te melden.
Laten we hopen dat ook komende jaren de gespannen toestanden rond de lotingen
tot het verleden blijven behoren.

R. Schoonveld, rector

Jef Colleprijs 2012
In het vorige nummer van het OLO-bulletin las u al over het Jef Colle Fonds dat is
ingesteld ter herinnering aan onze wis- en natuurkunde docent. Met behulp van dit
fonds wordt het mogelijk om leerlingen en studenten een bijdrage te geven aan een
goede start in de bètawetenschappen. Het verzoek om bij te dragen aan dit fonds
heeft van oud-leerlingen al 1800 euro opgeleverd, waarvoor hartelijk dank. Ook
reiken we op onze school sinds vorig  jaar de Jef Colleprijs uit aan een uitgespro-
ken veelbelovende bèta-leerling die in het examenjaar zit. Hiervoor worden drie
leerlingen door de docenten genomineerd, waarna een jury de winnaar bepaalt.
Deze wordt beloond met een reis naar een wetenschappelijke bestemming.
Floris Keizer, de winnaar van de Jef Colleprijs 2011, is in Cambridge gaan stude-
ren. Hij zal de prijs gebruiken om een zomerproject uit te voeren waarbij hij 10
weken onderzoek zal doen in een experimentele groep in Cambridge of elders in
Europa. Hij is erg gelukkig dat hij hiervoor het budget van de Jef Colleprijs tot
zijn beschikking heeft.
De genomineerden van 2012 zijn inmiddels ook bekend. De drie leerlingen die bij
de docenten opvielen vanwege hun bijzondere prestaties op bèta-gebied hebben bij
de jury een motivatiebrief, profielwerkstuk en andere voorbeelden van hun kunnen
ingeleverd. Tijdens de diploma-uitreiking zal bekend worden gemaakt wie de win-
naar is van 2012.
Uiteraard zijn bijdragen nog steeds welkom: rekeningnummer 41.23.13.413 t.n.v.
Het Amsterdams Lyceum i/z Jef Colle Fonds. 

Romke Koch, docent biologie  (1994 eindexamen)
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Oproep: 
In verband met het 100-jarig bestaan van het Nederlands Kanker Instituut -
Antoni van Leeuwenhoekhuis in 2013 zijn wij op zoek naar gegevens/verhalen over
oud-medewerkers. Met name zijn wij geïnteresseerd in Willy van den Broek (1939
eindexamen HBS), werkzaam geweest in het NKI-AVL op de afdeling biochemie. 
Het is ons bekend dat hij in januari 1945 in de Euterpestraat is neergeschoten en in
het Binnengasthuis aan zijn verwondingen is overleden. Hij zou ook verzetswerk
hebben gedaan. 
Heeft u informatie over Willy, dan kunt u contact opnemen met Mieke de Mots,
Centrale Kanker Bibliotheek - NKI-AVL : tel: 512 2596 of : m.d.mots@nki.nl

Al 25 jaar actief voor de OLO 
Op dinsdag 8 mei j.l. zaten Paula van Cleef en Maarten Lemberger 25 jaar in het
OLO-bestuur en was Donald Koppel gedurende deze zelfde periode redacteur van
het bulletin.
Hoewel de OLO reeds in 1934 opgericht is, heeft deze na een inactieve periode,
vanaf 1987 weer volop in bloei gestaan. Paula en Maarten waren vanaf dat
moment bestuurslid en hebben 25 jaar lang hun energie in de OLO gestoken. En
Donald redigeerde deze zelfde periode het bulletin. Een felicitatie waard dus!
Paula was steeds het hart van de OLO met het bulletin, de ledenadministratie, de
contacten met de school en ze fungeerde tevens als wandelend archief. Ook
Maarten is zo’n wandelend archief, hij assisteerde Paula in al haar taken zeer con-
sciëntieus. En Donald maakte vele teksten voor het bulletin, dat in het najaar zijn
50ste editie zal beleven!
Het bestuur van de OLO heeft deze heugelijke gebeurtenis, namens de OLO-leden,
tijdens de recente bestuursvergadering gememoreerd.

Namens het OLO bestuur:
Marijke ten Bosch-Blase

www.amsterdamslyceum-olo.nl
Nog meer foto’s van de lustrumviering, zowel van de lessen overdag als van het
feest in Zuidpool, zijn te zien op onze site: zoek met behulp van "Lustrum",
"Zuidpool" of "2012". Plaats vooral op de site ook de door uzelf  op 11 februari
gemaakte foto’s (zorg dat die trefwoorden in de beschrijving van iedere foto voor-
komen!). Bovendien kunt u op de site dit bulletin in kleur bekijken.

Diesviering 2013 op 9 februari!
Noteer het nu vast in uw agenda, want tijdens de jaarlijkse borrel hopen we weer
veel OLO-leden te mogen begroeten.
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De 4-meiherdenking in de aula

augustus 1941 Van de Lagere School kom ik met mijn vriendinnetje 
Marieke Adler in de eerste klas van het Amsterdams Lyceum.

1 oktober 1941 Marieke moet de school verlaten, met alle andere Joodse leerlingen.
22 april 1943 In een doodstille trein zijn we op weg naar de crematie van 

ónze leraar Johan Benders. 
Doodse stilte in een overvolle trein met leerlingen. 
Dát is mij het meest bijgebleven, de verslagenheid, de stilte.

27 april 2012 Ik kom in een geheel lege aula, om de jaarlijkse herdenking 
mee te maken.
Alleen 6 stoeltjes staan er voor oud-leerlingen.
Dan stroomt de aula vol, óvervol. De leerlingen zitten op de 
grond. 
De rector houdt een indrukwekkende toespraak. Samen met 
de regent legt hij een krans bij de plaquette.
Het wordt stil, doodstil. 
Ook zoveel jaren later weten jongeren wáárom het in het leven gaat.
Het ontroert me.
De namen worden voorgelezen, ook die van Marieke Adler.
Maar omdat in 1947 nog niet bekend was dat zij in Sobibor 
was omgekomen, staat haar naam niet op de plaquette. 
Niets is meer van haar bekend, zelfs geen foto. 
Alleen een versje in mijn poëziealbum. 
Ik zou zo graag zien, dat ook zij vermeld wordt op de plaquette.

Janneke Swaan-Lamme



Van het secretariaat

Adresboek editie 2012
Deze nieuwe uitgave van de OLO-adressengids is nog in bewerking. U kunt deze
bestellen door € 8,00 over te maken op rekening 46.78.07.493 t.n.v. OLO te
Warmond. Toezending volgt binnenkort.

In memoriam (jaartal heeft betrekking op het jaar van schoolverlaten)
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Drs. J. Ranke 1913-2012

Lucas Schölvinck (1949)
Jan Phaff (1936)
Pim Kok (1960)
Dorrie Lambrechtsen-

van Marle (1932)
Gideon Kahn (1941)
Elsie Spruit-Kessler (1951)
Ivo Schöffer (1941)
Peter Hanrath (1943)

Jan Walstra (1950)
Wim van Linden Tol (1946)
Maud Kappelhoff (1967)
Nellie Richter-van Dam (1942)
Nini van der Harst-Groenendijk (1938)
Bernard Lubbers (1959)
Hanni Boomstra-Stol (1941)
Jan Biemond (1946)
Nelle Spitz-van Oss (1943)

Drs. P. Schraa, docent geschiedenis 1950-1987 
Drs. J. Ranke, docent Nederlands en geschiedenis 1941-1948
Drs. G.F. Tromp, docent aardrijkskunde en klassieke talen 1971-2004

Aan de heer Ranke, die als jonge docent zijn loopbaan 
begon in de moeilijke bezettingsjaren, bewaren zijn
oud-leerlingen bijzonder goede herinneringen.





                        




