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WELKOM TERUG OP HET GYMNASIUM

Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met het voorbereiden van dit 
28ste lustrum. Met het schoolbestuur, leden van het LGC, scholieren, 
alumni en (oud)leraren. Een groot en rijk gezelschap.

Rectrix Niesje Mooiman nodigde ons uit om te komen vergaderen in de 
lerarenkamer. Meestal gebeurde dat op de vrijdagavond en kwamen we vaak 
scholieren tegen die -net als wij vroeger- de sleutel van de school 
hadden gekregen. In goed overleg en in goed vertrouwen.

Op precies diezelfde manier willen we vandaag in overdrachtelijke zin de 
sleutel aan je doorgeven. Om elkaar te ontmoeten. In gesprek te gaan. 
Herinneringen te delen en ook om nieuwe herinneringen te maken. Want er 
staat een prachtig programma op je te wachten.

Met ‘s ochtends gastlessen van (oud)leraren, ’s middags een talkshow 
in de Grote- of Jacobijnerkerk, en een avondvullend programma in de 
Harmonie. En meer. We wensen je een fantastisch lustrum toe!

Jan ten Brug
Voorzitter Lustrumcommissie 2019 
 
Sleutelkinderen:
Albert Verdenius, Alexander Hilsum, Anneke Bögels, Anneke Jellema, Caro 
Helder, Dédé de Haan, Dirk-Jan Pasma, Heleen Kerkhof, Henk Pasma, Jan 
ten Brug, Janneke de Boer, Jeroen Meetsma, Kjille Schutten, Lisanne 
Saptenno, Lize de Jong, Mariecke Middelberg, Niesje Mooiman, Patricia 
van Dijk, Sander Boonstra, Sicko van Dijk, Suus Boschloo, Sytse Buwalda, 
Tamara Bok
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Het clublied voor de L.G.C. werd gecomponeerd en gedicht door de heer 
van Groningen (sub rosa!) en voor het eerst gezongen op het Gymnasiumbal 
van 9 januari 1926. Omdat je het uit volle borst hoort te zingen hebben 
we het lettertype aangepast.

 

In civitate Frisiae
Cui nomen Leovardiae,

Stat schola nobilissima
Annisque vetustissima
Id nostrum est quod 
colimus Gymnasium

Non ullis curatoribus
Rectoribus, doctoribus
Id unquam fiat carius

Nec gratius nec clarius
Quam nobis est 

discipulis Gymnasii

HYMNUS IN L.G.C.
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DAGPROGRAMMA

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Manege

Aula en
beneden-
verdieping

Grote Kerk

Lokalen
2,6,7,11,13,
14,18,20,21

Lokalen
3,4,5,10,
12,15,19

Ontvangstbalie, garderobe & infopunt

Jaarlokalen
(zie schema onder)

Lessen

Borrel

Programma
Grote Kerk

Lunch/
klassen
foto’s

Beganegrond
Lokaal 2 : tot 1963

Lokaal 7 : 1964 - 1971
Lokaal 6 : 1972 - 1980

Eerste verdieping
Lokaal 11 : 1981 - 1987
Lokaal 14 : 1988 - 1994
Lokaal 13 : 1995 - 2000

Tweede verdieping
Lokaal 21 : 2001 - 2006
Lokaal 20 : 2007 - 2012
Lokaal 18 : 2013 - 2018

Welkom terug op school! Jullie 
krijgen vandaag een vertrouwd 
programma voorgeschoteld. Maar 
toch is het, net als de school 
zelf, een heel klein beetje 
anders. Zie de roosters op deze en 
volgende pagina’s voor tijden en 
locaties.

De Manege
Vanaf 10 uur kun je in de Manege 
op vertoon van je bevestiging 
(geprint of op je telefoon)je 
badge halen, die je nodig hebt 
voor alle locaties. Hier is ook 
de garderobe. De school is dan ook 
open.

Reüniëren 
In de kantine/aula is een 
tentoonstelling te zien met o.a. 
foto’s (1830-2019), presenteert 
Nynke Smits haar boek “Sabina, 
vrouw van Hadrianus”, informeren 
Afke de Haan en Jürgen van 
der Wal over Edukans en wordt 
doorlopend de film Het Grandioze 
Falen vertoond van oud-leerlingen, 
een kort komisch drama van het 
filmcollectief Natte Haring.

In een aantal ontmoetingslokalen 
kun je je examenjaargenoten 
vinden, zie het rooster.
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11:15

11:15

11:35 11:50

11:55 12:05

12:10 12:25 12:45

12:45

Hooijmaaijers Scholl HooijmaaijersLokaal 3

Frauenfelder Spiekstra FrauenfelderLokaal 4

Janssen Zeinstra JanssenLokaal 5

Zeinstra Zijlstra ZijlstraLokaal 10

de Haan de Haan SchollLokaal 12

Pieron PieronLokaal 15

Koek KoekLokaal 19

GASTLESSEN

Gastlessen
Er worden weer mooie gastlessen 
gegeven, in drie rondes (start 
11.15, 11.50 en 12.25). Door 
Frauenfelder, Van Gelder, De 
Haan, Hooijmaaijers, Koek, Pieron, 
Scholl, Spiekstra, Zeinstra, en 
Zijlstra. Non scholae, sed vitae!

Foto’s
De jaarfoto’s worden deze keer 
niet gemaakt door een ingehuurde 
fotograaf, maar door huidige 
leerlingen: Bauke van Breukelen, 
Wieger van Breukelen, Giso van 
Essen en Ids Oostmeijer. Zij 
fotograferen verder de hele 
ochtend, zowel vrij als op 
verzoek! (NB: foto’s worden 
gedeeld via het besloten deel 
van de lustrumsite, waar ook de 
filmimpressies door Rik van der 
Warf worden geplaatst). We gaan 
er van uit dat iedereen prudent 
omgaat met het delen van berichten 
op social media. 

Wil je het middagdeel meemaken, ga 
dan op tijd naar De Grote Kerk!

OFFICIEEL GEDEELTE:
STERKE VERHALEN

Plaats van handeling van 
het officiële gedeelte is, 
traditiegetrouw, de Grote 
of Jacobijnerkerk aan het 
Jacobijnerkerkhof 95, te 
Leeuwarden. 

LET OP: Wees op tijd; er kunnen 
maximaal 600 gasten in de Grote 
Kerk, en vol=vol. Er is geen pauze.
We starten met een warm welkom door 
de voorzitter van de 
Lustrumcommissie, Jan ten Brug. 
Vervolgens trappen we af met 
een interactieve talkshow met 
als onderwerp ‘Tegendraads 
schoolgedrag en bijzondere 
schoolgebeurtenissen door de jaren 
heen’. Gespreksleider is alumnus en 
communicatiestrateeg Wytze Visser 
en zijn gasten zijn alumni van 
diverse pluimage en jaargang.
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Het belooft een boeiend en 
humoristisch optreden te worden. 
Wytze daagt zijn gasten uit om hun 
geheugen aan te spreken en sterke, 
maar waargebeurde verhalen met het 
publiek te delen. Deze typische 
Gymnasiale ervaringen zijn zo 
herkenbaar dat ze ongetwijfeld 
reacties uit de zaal zullen 
opwekken...
Vast staat dat Non Scholae sed 
Vitae, obstinaat gedrag, fuiven en 
de Romereis aan de orde komen.

De gasten zijn (incl. examenjaar):

Arend Pasma  
(1989, ‘bezetter’)

Rinske Bakker  
(1987, ‘verdwaalde reiziger’)

Jan Weening  
(1969, ‘examenfraudeur’)

Annick Siemonsma  
(2005, ‘kampeerster’)

Ronald Osinga  
(1985, ‘tegendraadse bioloog’)

Bert van der Zee  
(1999, ‘homo eroticus’)

Nawoord
De huidige rector van het 
Gymnasium, Niesje Mooiman, 
zal na de talkshow het woord 
richten aan alle aanwezigen. 
Tussen de bedrijven door zal de 
muzikale bijdrage worden verzorgd 
door alumnus Chris Egbers, op 
akoestische gitaar.

Borrel 
Na een slotwoord door Jan ten Brug 
is er gelegenheid om op school in 
de kantine/aula aan de (altijd 
zeer geanimeerde) borrel te gaan, 
van 16.00 - 17.30 uur. 

Stadswandeling
Voor de mensen die een frisse 
neus willen halen en de benen 
willen strekken wordt er tijdens 
het officiële gedeelte ook een 
stadswandeling georganiseerd. 
Details volgen op de dag zelf.

Impressies uit 2014 
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FONK Band

Salsa Romos - clinic

DJ LGC

DJ Pieter Lootsma

DJ Edgar Tempelman

Chris Egbers

DJ LGC

Voorstelling

Foyer Aegon zaal Rabo zaal

Tessa van der Veen

AVONDPROGRAMMA

Grote Fuif
De fuif begint, het kan en mag 
niet anders, met een voorstelling. 
Die is kort maar wel zo leuk. 
Normaliter wordt dan gevraagd je 
telefoon uit te zetten. Ditmaal 
niet. Aanlaten dus. Tijdens de 
voorstelling krijg je verdere 
instructie. 

Smart Ass Quiz editie 2019!
Hoe is het afgelopen met de 
brugpieper van weleer? Waar is 
hij/zij nu mee bezig en waar leidt 
het allemaal toe?
In deze editie van de Smart Ass 
Quiz, waar iedereen natuurlijk 
na 5 jaar weer met ‘smart’ op 
zit te wachten, staan zeven 
wetenschappers, tevens oud-
gymnasiasten, centraal. 

WIE??
Zij vertellen op film over hun 
herinneringen aan de tijd op het 
Stedelijk Gymnasium, over hun 
plannen voor de toekomst en ook 
stellen zij een ingewikkelde 
vraag… …die hoe dan ook beantwoord 
zal worden door de panels op het 
podium, die wederom deze editie 
strijden om de zeer gewilde 
Nobelprijs.

Uw gastheer en gastvrouw van 
vanavond zijn niemand minder dan 
Tjalling van der Goot, strafrecht- 
advocaat bij Anker & Anker en 
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar 
organisatiepsychologie aan de 
Universiteit Leiden, tevens 
organisatieadviseur.

De Smart Ass Quiz wordt van 
kritische noten voorzien door 
Peter Sijbenga, musicus en 
tekstschrijver.
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Idee en productie: 
Lize de Jong 
Aukje Nauta

Regie: 
Peter Sijbenga 
Aukje Nauta 
Tjalling van der Goot 
Lize de Jong

Muziek/tekst: 
Peter Sijbenga

Choreografie: 
Lize de Jong

Dans:    
Amarins Breuker  
Elin de Haan

Techniek:   
Pepijn Lebbink 
Stefan de Jong

Stagemanager: 
Minke Hoogenboezem

Na afloop van de Quiz is het tijd 
voor … Muziek en jullie eigen 
dans!

“Smart Ass, Smart Ass, voor wie het weet is het leuk!” 

the making of...
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MUZIEK

Chris Egbers
Laat je betoveren door zijn warme 
stem en mooie gitaarspel. Chris 
houdt ervan om verschillende 
stijlen muziek uit te proberen met 
als hoofdthema plezier. 

Tessa van der Veen  
Een klassiek gitariste geboren 
en getogen te Leeuwarden. Ze 
begon op achtjarige leeftijd met 
gitaarlessen aan Parnas, het 
lokale centrum voor de kunsten. 
Daar leerde ze veel stijlen, 
maar vond ze haar uiteindelijke 
favoriet in de klassieke gitaar. 
Nu studeert ze aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen.

Peter Sijbenga
Deze musicus en tekstschrijver 
schiet al zo’n 35 jaar heen en 
weer tussen cabaret, punkrock, 
theater en Friese vertalingen 
van Bach’s Matthäus Passion, 
Deutsch Amerikanische Freundschaft 
en Tommy van The Who. Kwam in 
1976 in de eerste klas en kwam 
daar in 1982 weer uit. Volgt 
ontsnappingsroute door het leven.

Salsa Romos
In de zaal zal het losbarsten op 
zwoele en opzwepende muziek, onder 
begeleiding van Salsa Romos. Salsa 
Romos brengt Cuba naar je toe, 
met onuitputtelijk enthousiasme en 
met een unieke sfeer. Geniet van 
Latijns-Amerikaanse dans en muziek 
en doe mee! 

FonK
FonK, een band van vijf jongens 
die veel plezier hebben in wat ze 
doen. Stel een frontman voor die 
met sterke zang en akoestische 
gitaar de basis van de meeste 
nummers neerlegt. Beeld je dan 
stevige, strakke drums, een 
sfeervolle elektrische gitaar, 
levendige toetsen en tot slot een 
knallende sax in. Meng dit alles 
tot een fris, swingend, maar ook 
intens geheel en je hebt wel zo’n 
beetje waar FonK voor staat.

DJ Edgar Tempelman
Als mede-eigenaar van bar-
restaurant Lola’s in Amsterdam 
gestart met muziek draaien en 
bleek hierbij als snel bij een 
groot publiek in de smaak te 
vallen. Is inmiddels op vele 
locaties in Amsterdam als DJ te 
vinden. Zijn muziekstijl valt niet 
strak in een hokje te plaatsen, 
maar valt zeker onder de uptempo 
Dance categorie met veel soul, 
swing en happiness.

DJ Pieter Lootsma
Hij is weer terug na 5 jaar! 
Onze eigen Lustrum DJ Pieter. 
Hij draaide in de periode 2005-
2009 op fuiven van het Stedelijk 
Gymnasium. Ook stond hij een 
aantal keren geprogrammeerd op 
Grote Fuiven in de Harmonie en 
vijf jaar geleden stal hij de 
muzikale show op het Lustrum. 
Tijdens zijn studie heeft hij zijn 
hobby als DJ verder uitgebouwd 
en draaide in die tijd wekelijks 
door heel Nederland. Pieter is 
qua muziekstijl all-round maar 
thuis draait hij, hoe kan het ook 
anders, house.
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