
Ter gelegenheid van de 70ste jaargang van de oudste schoolkrant van Neder-
land presenteren we een old-skool stentor. Ouderwets met de hand gemaakt en 

ambachtelijk gestencild door verschillende jaargangen gymnasiasten. 
En met een handige extra: draai dit boekje om voor het Lustrumprogramma. 
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Een Lustrumuitgave?
De Stentor bestaat alweer 70 jaar, 
waardoor we een speciale uitgave 
voor het lustrum natuurlijk niet 
kunnen missen. Dus ben ik, als 
hoofdredacteur van de Stentor, 
daaraan begonnen. Met frisse moed 
en heel veel plannen. Maar ja, wie 
gaat hem maken? Waar haal je de tijd 
vandaan? En wat wordt het thema?

We hebben het al zo druk
Ik denk dat u het ook nog herkent 
van uw schooltijd. Je hebt een 
baantje van een paar uur in de week. 
Je doet aan sport of bespeelt een 
instrument (misschien zelfs beide 
als je helemaal fanatiek bent). 
Helpt/zingt/danst/speelt mee aan de 
Grote fuif, waardoor al je tijd in 
de vakantie in één klap ook weg is. 
Je hebt een sociaal leven waar wat 
aan gedaan moet worden. En je hebt 
nog school waar je toch buiten de 
lesuren om ook wat voor moet doen.

Heel. Veel. Hulptroepen. 
Oftewel tijd is schaars, dus roep 
je hulptroepen in. De schrijvers 
van de Stentor redactie stonden 
gelukkig klaar om te schrijven over 
het gymnasiumgevoel. Iemand uit 4c 
tekende de voorkant. Er waren twee 
meisjes uit 5c zo enthousiast over 
alle muurschilderingen dat ze daar 
over wilden gaan schrijven. 

De ouderejaars doen ook mee
Er was ook iemand die de 
plattegronden wilde tekenen. In 
welke klas zij zit? Eh. Klas 14a. 
Want je blijft gymnasiast :-) En zo 
waren er meer ouderejaars. Iemand 
uit 19b maakte het basisontwerp. Zij 
uit 38b zocht de gevleugelde woorden 
bij elkaar. Een alumna uit 41c 
schreef mee. En zelfs die jongen uit 
73b leverde een bijdrage. Hij was er 
zelfs mee begonnen, met de Stentors. 
In 1949 al. Dat is pas ‘old skool’!

Suzanne Oldhoff 5c

EEN OLD SKOOL STENTOR
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GENIET VAN DIT BIJZONDERE LUSTRUM!

De oudste leerlingenvereniging
Het Stedelijk Gymnasium kenmerkt 
zich door een gevoel van saam- 
horigheid. De Leeuwarder 
Gymnasiasten Club (LGC) probeert 
dit gevoel al vele jaren te 
versterken met een breed aanbod 
aan buitenschoolse activiteiten. In 
dit bijzondere lustrumjaar vieren 
wij niet alleen dat de school 
140 jaar oud wordt, maar ook dat 
de LGC 125 jaar bestaat! Hiermee 
zijn wij de oudste nog bestaande 
leerlingenvereniging van Nederland.

Studentikoze praktijken
In 1893 hebben onze legendarische 
schoolgenoten de vereniging 
opgericht met als doel de sfeer 
onder de leerlingen te bevorderen 
“door het houden van bijeenkomsten 
van populairwetenschappelijken en 

letterkundigen aard ter beoefening 
van de welsprekendheid.” Volgens 
een veertig jaar later verschenen 
artikel in de Leeuwarder Courant was 
dit echter slechts een manier om de 
studentikoze praktijken van de club 
te rechtvaardigen bij de toenmalige 
rector en docenten.

Meegaan met de maatschappij
Dat de LGC er zo nu en dan 
ondeugende gewoonten op nahield, 
is niet te ontkennen. Hoe dan ook 
is het meer dan prijzenswaardig 
dat de in totaal 125 besturen, 
zelfs in oorlogstijd, de vereniging 
zoveel jaren succesvol hebben 
laten voortbestaan! Echter: ook 
de LGC moet meegaan met de moderne 
maatschappij. Wat is er de afgelopen 
jaren veranderd? 

Fotografie: Annemarie Seunnenga, 13aHet LGC Anno Nu
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Optreden van bekend rapper 
In een tijd waarin rap en hiphop 
de meest beluisterde muziekgenres 
zijn en kinderen op steeds jongere 
leeftijd een huisfeestje verkiezen 
boven een fuif, moet je daar als 
LGC- bestuur goed op inspelen. 
Door deze gedachtegang heeft 
bekend rapper Joost Klein (tevens 
oud-leerling van het Stedelijk 
Gymnasium) een aantal maanden 
geleden op een fuif opgetreden. 

Een stukje professionalisering 
Binnen de LGC is ook aan een 
stukje professionalisering gedaan; 
inmiddels is de LGC Techniek een 
belangrijke groep van een tiental 
enthousiaste leerlingen van onze 
school, die de techniek op fuiven 
verzorgt. We bieden voor de technici 
opleidingstrajecten en leren hen 
goed muziek te draaien. Dit alles 
omdat we als doel hebben dat de 
fuiven die wij organiseren elke 
keer weer een stukje beter en 
aantrekkelijker voor alle leerlingen 
worden! 

Ieder jaar extra activiteiten  
Ook voor de leerlingen die niet 
van feesten houden, organiseert 
de LGC steeds meer gevarieerde 
activiteiten. Een aantal jaar 
geleden is een FIFA-toernooi in het 
leven geroepen, waarbij leerlingen 
het in alle lokalen tegen elkaar 
opnemen in voetbalspel FIFA. Dit 
jaar komen daar extra activiteiten 
bij, zoals een darttoernooi, foute-
kersttrui modeshow en meer. 

Geweldige tradities voortzetten
Hoe de LGC en de fuiven er in de 
toekomst uitzien, is een lastig 
te beantwoorden vraag. Hoe dan ook 
hoop ik dat men nog vele jaren van 
de grote mate van vertrouwen van 
onze rector/rectrix kan genieten 
en de geweldige tradities die 
ons Gymnasium kent succesvol 
(met steun van de gehele school) 
kan voortzetten. Daarbij hoort 
natuurlijk ook de betrokken groep 
alumni die elk lustrum massaal komt 
opdagen!

Namens de LGC, 
Pepijn Lebbink (Praeses h.t.)Het LGC Anno Eerder
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Stat schola nobilissima

Taal en cultuur die je deelt
Op welk moment je ook het Stedelijk 
Gymnasium op de Noorderweg binnen 
loopt: je herkent onmiddellijk de 
gymnasiale cultuur. Leerlingen die 
eigenwijs en eigenzinnig rondlopen, 
overal in de school uitingen van 
creativiteit, hier en daar een 
tikkeltje gek, op de meeste plaatsen 
geniaal. Mooie beelden uit de 
klassieke oudheid, maar ook door 
zesde klassers aangebrachte muur-
schilderingen, die allemaal het 
verhaal van dat jaar vertellen. 
Ruimtes die rommelig, maar uit-
nodigend zijn ingericht. Regels 
die wel bestaan maar niet door 
iedereen altijd nageleefd worden. 
Ook de leden van onze eigen Lustrum- 
commissie 2019 zijn herkenbaar 
als gymnasiasten, hoe lang geleden 
ze ook van school zijn gegaan. 
Ze spreken dezelfde taal en delen 
dezelfde herinneringen. 

Modern klassiek
Die gezamenlijk gedeelde cultuur 
wordt niet veroorzaakt door het 
gebouw. In Utrecht vind je het 
Stedelijk Gymnasium in een hyper- 
modern nieuw gebouw. In ’s-Hertogen- 
bosch staat er een groot gouden 
gebouw waar docenten in de kelder 
de beschikking hebben over een 
eigen heel eigentijdse fitness- 
ruimte. De gymnasiale cultuur 
wordt ook niet alleen bepaald 
door de Klassieke Talen. 
Natuurlijk spreken de klassieke 
teksten en de oude mythen ook 
kinderen van deze tijd aan. 
Nieuwe leerlingen vertellen bij 
hun kennismakingsgesprek dat ze 
afkomen op het spannende en de 
verhalen van de klassieke oudheid. 
We noemen onze school niet voor 
niets ‘modern klassiek’.
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Een voorsprong bij aanvang  
Maar ook de moderne vreemde 
talen bieden de leerlingen 
middels versterkt talenonderwijs 
een voorsprong bij de aanvang 
van hun universitaire loopbaan 
waardoor ze zich als gymnasiasten 
onderscheiden. Uitdagende, 
gymnasiale lessen van de wis- 
en natuurwetenschappelijke 
vakken zijn van een hoog 
abstractieniveau. De zaakvakken 
bieden in hun wereldoriëntatie 
leerlingen een brede kijk op de 
wereld. 

Vormende waarden
Tijdens de lessen komt een aantal 
vormende waarden aan de orde 
zoals gevoel voor democratie, 
openheid, empathie en respect 
waardoor er sprake is van het 
ouderwetse “Bildung”. Op het 
Stedelijk Gymnasium is in 1974 het 
allereerste filosofie-examen van het 
middelbaar onderwijs afgenomen. De 
toenmalige rector had in Luxemburg 
gezien hoe leerlingen filosofische 
essays schreven. Dat wilde hij 
ook op zijn school, want je 
mening kunnen formuleren op grond 
van argumenten bevestigde het 
klassieke onderwijs.

Het gaat om de mensen
Natuurlijk is het curriculum 
bepalend, natuurlijk helpt een 
mooi oud gebouw, maar het zijn 
volgens mij toch de mensen die 
de gymnasiale cultuur bepalen, 
uitdragen en bewaren. Het zijn de 
leerlingen die vaak in de traditie 
van vader en moeder, opa en oma 
ook zelf onderdeel worden van de 
cultuur. 

Onderling respect en vertrouwen
De cultuur wordt opgepakt door 
leerlingen die de tradities 
herkennen en waarderen. Het zijn 
de docenten die wellevendheid 
voordoen. Die voorbeelden geven 
van onderling respect, vertrouwen 
en betrokkenheid op elkaar. Na 
135 jaar kunnen personeel en 
leerlingen van het Stedelijk 
Gymnasium van Leeuwarden met 
het officiële schoollied nog 
steeds vaststellen: “Stat schola 
nobilissima”.

Niesje Mooiman, rector
Stedelijk Gymnasium 
osg Piter Jelles.
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AKROPOLIS DER HERINNERINGEN
Zo veel herinneringen in één gebouw. We vroegen alumni  
om te vertellen welke bijzondere plekken ze zich  
herinnerden. Stella Groenewoud (14b) bracht het voor 
deze Lustrum Stentor in kaart. Weet jij nog wat je je  
herinnert van al die hoeken en en gaten?

In 1997 kreeg ik uitgelegd waar de 
knop van de schoolbel zat, voor 
het oefenen voor de grote fuif. 
Handig, maar daarna werd het een 
grap om tijdens het luiden van de 
bel de schakelaartjes snel aan en 
uit te doen, waardoor de bel in 
ieder gewenst ritme door het gebouw 
stotterde.

Het administratiekantoortje...altijd 
even binnen wippen om te ouwehoeren!

Tijdens de eindexamens in 2010 
waren de vuvuzela’s van het WK op 
het schoolplein wel erg lastig. 

Wie te laat is om 
een plekje in de 
aula te bemachtigen 
(piepers dus), eet 
hier zijn broodjes. 

Hier kon je na de bel binnen 
glippen als mevrouw Mooiman 
de deur bewaakte.

Ik weet nog dat ik daar als onwe-
tende brugpieper (2001) naar boven 
liep... als blikken konden doden. 
Ik wist niet hoe snel ik weer 
beneden moest zijn!
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Hier zaten in de zestiger jaren (in-
drukwekkend) ‘mannen’ met vlassige 
baardjes te roken. De ‘bibliotheek’ 

stond altijd blauw van de rook,  
net als de lerarenkamer op de eerste.

Mijn eerste keer Grieks was op de studiezolder. Die tijd dat je dacht dat je 
er al was als je alleen de letters naar het Nederlands vertaalde... 

Aan het eind van het jaar liet meneer Schut hier 
twee klasgenoten ‘douchen’ met paraplu en regenjas. 

Een echt mensenskelet. Volgens de biologielerares
misschien wel een slachtoffer uit de Krimoorlog.

Soms stonden er zoveel piepers op de gang, met die 
enorme rugzakken, dat niemand er meer door kwam. 

Mijnheer Hoepman die danste voor de klas en
 in vrije choreografie wiskunde 

aantrekkelijk maakte voor iedereen. 
Wat een held was dat.

De leerling die achter een 
kast was gekropen waar het 

lichtknopje zat en zijn vriend 
die herhaaldelijk het commando 

‘ aan’ / ‘ uit’ schreeuwde, 
waarop het licht op miraculeuze 

wijze aan en uit ging. Het 
dreef onze arme docent 

geschiedenis tot wanhoop.

De eerste plek van de rondleiding 
door een leerling op de open dag. 

Vreemde eerste indruk!

Hier klommen we uit, tijdens Grieks 
van meneer Zeinstra, om aan de 

overkant van de straat een ijsje te 
halen van de Friese Koe...:) 

Hier begon het rondje kleine pauze. 
Vijzelstraat, Nieuweburen, Voorstreek 
en terug. Langs Kuindertsma (tabak), 
Maison Beitske (puddingbroodje), snel 
voorbij Lektuurhal De Elf Steden en 

dan in de rij bij La Venezia. 
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DE SCHOOLATLAS
Dat is de plek zoals je je die 
herinnert. Maar wat zat ook alweer 
precies op welke plek? Bij een 
wandeling door school zet je ook 
je spiergeheugen aan het werk. 
En moet je soms een paar keer 
knipperen. Want natuurlijk houdt 
een school niet op te bestaan 
zodra je je hielen licht. Het is 
prachtig om te zien hoe diezelfde 
plek betekenis krijgt voor een 

hele nieuwe lichting gymnasiasten. 
En ook hoe een hele nieuwe 
traditie is gegroeid waarin iedere 
nieuwe generatie afstudeerders 
zijn eigen handtekening mag 
achterlaten op een muur. Nastasja 
van der Meer en Froukje van Gelder 
(5c) verzamelden de verhalen. 
Stella Groenewoud (14b) tekende de 
kaarten en ook Marlies Oele (41c) 
hielp mee.

Knipoog naar de kijker
Let tijdens je rondwandeling ook 
op de kleine schilderingen. Vaak 
een speelse verwijzing naar een 
(eigen)aardigheid van een docent. 
Zoals het blikje Coca Cola light 
(lokaal 11, uit 2018) vanwege de 
vele Coca Cola Light momenten van 
een docent. En de pot pindakaas 
(lokaal 19, uit 2016) voor de 
docent die pindakaas haat. 
 

Als dank voor het speelse ezels- 
bruggetje (de molletjes-dans) 
schilderden leerlingen in 2016 
een molletje in lokaal 20. Leguaan 
Lena werd in 2018 vereeuwigd in 
lokaal 21. En op de studiezolder 
besprak een lerares klassieke 
talen in 2017 een citaat dat nogal 
wat indruk maakte. Daarom prijkt 
daar sindsdien Aucturitate Magis 
Quam Imperio.
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nederlandsgeschiedenisNEDERLANDS

WISKUNDEFRANSKLASSIEKE

TALEN
admini

stratie

Lokaal      Hoofdschildering   Jaar 

Begane Grond 

    Kantine    Herman     2009 

1 Tekenen    -     - 
2 Nederlands   Alexander de Grote   2006 
2b    Kantoortje   Cave Canem    1992/1993 

3 Geschiedenis   Stervende Gallaat (Galliër) 1992/1993 
4 Nederlands   Aap Noot Mies   1999 
5 Klassieke talen   Griekse Tempel   2000 
6 Frans    Vogeltje     1995 
7 Wiskunde    Handen Sixtijnse Kapel  1994 
7a    Kantoortje   -     - 

8 Administratie   -     - 

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

10

9

11
12

13

14

15

16

AardrijkskundeKLASSIEKE

TALEN

ENGELS

FILOSOFIEWISKUNDEDUITS
KAMER

VAN DE

RECTOR

LERAREN

KAMER

Lokaal      Hoofdschildering   Jaar 

 
 

Eerste verdieping 

 9 Lerarenkamer 
10 Aardrijkskunde   Sitting Bull   1996 
11 Klassieke talen   Assurancetourix  1997 
12 Engels    To be or not to be  2002 
13 Duits    Es war einmal   2003  
14 Wiskunde    M.C. Escher   1998 
15 Filosofie    Kat en muis   2005 
16 Kamer van de rector  -    - 

17

22

18

19
20

21

PracticumlokaalBIOLOGIE

SCHEIKUNDENATUURKUNDE

Lokaal      Hoofdschildering   Jaar 

Tweede verdieping 

17 Practicumlokaal 
18 Biologie    (De Kikker)   (2001) 
19 Natuurkunde   Galileo Galei   2010  

(Einstein)   (2004) 
20 Scheikunde 
21      -    - 

 

Zolder 

22 Klassieke Talen   -    - 
 
Manege 
 

23
24
      -    - 
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EEN SCHOOL VOL SCHILDERINGEN

1992 | De Stervende Galliër (3) 
Gemaakt voor meneer Van Den Berg die 
tijdens de Romereis zo mooi over dit 
beeld kon vertellen. Het beeld staat 
bekend als de Stervende Galliër, 
maar eigenlijk is het een Gallaat, 
een Kelt uit Anatolië.

1993 | Cave Canem (2b)
Pas op voor de hond. Mozaïek uit het 
Huis van de Tragische Dichter, een 
rijk versierd huis in Pompeï.

1994 | De schepping van Adam (7) 
Fragment uit Michelangelo’s fresco 
in de Sixtijnse kapel.

1995 | Vogeltje (6)
Ter nagedachtenis aan een overleden 
klasgenote.

1996 | Sitting Bull (10)
“Let us put our minds together and 
see what life we will make for our 
children” Citaat van Sitting Bull. 
De afbeelding was eigenlijk langer, 
maar het plafond werd verlaagd. 

1997 | Assurancetourix (11)
Gemaakt voor alumnus, muziekleraar 
en bekende Leeuwarder Jan ten Brug. 
Assurancetourix is de bard uit het 
dorp van Asterix en Obelix, die niet 
kan zingen, wat je ook ziet aan de 
valse noten die uit zijn harp komen.

1998 | M.C. Escher (14)
De bekende kubus van de Leeuwarder 
kunstenaar en wiskundige Escher. 
Hij is geboren op 17 juni 1898, dus 
honderd jaar voor deze schildering 
is gemaakt! 
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1999 | Aap Noot Mies (4)
Lokaal voor Nederlands, dus is heel 
toepasselijk.

2000 | Griekse tempel (5)
Heel toepasselijk in dit lokaal voor 
klassieke talen. Als enige lokaal 
zijn hier alle wanden gebruikt, met 
friezen langs de zijkanten en een 
timpaan van een Artemis tempel uit 
Corfu, met Medusa en twee panters. 

2001 | De Kikker (18)
Overgeschilderd tijdens de 
verbouwing in 2008. Een kikker 
past natuurlijk heel goed in een 
biologielokaal.

2002 | W. Shakespeare (12)
De bekendste Engelse dichter 
met zijn bekendste quote in het 
Engelslokaal. 400 jaar na de eerste 
opvoering van Hamlet.

2003 | Es War Einmal (13)
De Bremer stadsmuzikanten is 
een heel bekend Duits sprookje. 
Achter in het lokaal is ook nog 
een notenbalkje gemaakt en een 
naambordje van de stad.

2004 | Albert Einstein (19)
Fantasie is belangrijker dan 
kennis. Met deze uitspraak wilden 
de makers een brug slaan tussen 
de verschillende profielen. 
Overgeschilderd tijdens de 
verbouwing in 2008.

2005 | Kat en muis (15)

2006 | Alexander de Grote (2)
Detail uit een Alexandermozaïek van 
100 voor Christus. Gevonden in het 
Huis van de Faun in Pompeï.
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2007 | Disce aut discede (I)
Naar het schilderij van Roy 
Lichtenstein uit 1965. In de 
originele tekening staat “M-maybe 
he became ill and couldn’t leave 
the studio!” Hier zegt ze “disce aut 
discede”, dus ‘leer of lazer op’. 

2008 | Per aspera ad astra (II)
Door moeilijkheden naar de sterren. 
Als echte pubers hebben de bedenkers 
“Sed non sine gaudio!” toegevoegd 
om te laten zien dat je ook moet 
genieten van je tijd op school.
 
2009 | Herman (Kantine)
Sinds 2000 is Herman onze trouwe 
kantineopzichter.

2010 | Galileo Galilei (19)

2011 | Omnia mutantur .. (II) 
... nihil interit. Uit Ovidius’ 
Metamorphosen. Voor ieder jaar is 
een leerling afgebeeld. De pieper 
met een grote tas, de vierdeklasser 
met ski’s, en de zesdeklasser in pak 
met diploma. In de zes jaar die je 
op school doorbrengt, verander je en 
blijf je ook jezelf.

2012 | Icarus (II)
“H μεσότης εν πάσιν ασφαλεστερα” 
Het veiligere is in het midden van 
alles. De opdracht van Daedalus aan 
Icarus als ze gaan vliegen met hun 
wassen vleugels.

2013 | Thank you for the music (II)
Een portret van Aucke Spriensma, 
leraar aardrijkskunde en Nederlands 
die in 2012 op zijn 45ste overleed. 
Het liedje Thank you for the music 
is van ABBA. Zij werden in 1973 
bekend in Nederland.



17

2014 | Knowing yourself is the 
beginning of all wisdom (III)
De vier alpha-bèta’s: Darwin (met 
aapje), Einstein (met ontploft haar 
en uitgestoken tong), Mendeljev, met 
periodiek systeem en Pythagoras.

2015 | Curiosity has its own reason 
for existing - Einstein (III)
Albert Einstein overleed in 1955, 
zestig jaar voor deze schildering. 
Nieuwsgierigheid is de voorwaarde 
om te kunnen leren. Ruimterobot 
Curiosity illustreert wat je kunt 
bereiken als je nieuwsgierig blijft.

2016 | Somewhere, something incredible 
is waiting to be known (II)
Toegeschreven aan Carl Sagan, maar 
eigenlijk van Sharon Begley in 
haar artikel over de astronoom. Het 
schilderij is een gespiegelde The 
wanderer above a sea of fog, van 
Casper David Friedrich. Het geheel 
verwoordt de gevoelens over het 
leven na de middelbare school.

2017. Vive ut cras moriturus, 
disce ut semper victurus
Abusievelijk toegeschreven aan 
Mohandas Gandhi, maar niettemin een 
mooie Latijnse uitspraak.

18. Veni Vidi Fini (I)
Ik kwam, ik zag en ik ben klaar. Dit 
is heel duidelijk gebaseerd op veni 
vidi vici. Fini moet eigenlijk finivi 
zijn, maar dat past natuurlijk een 
stuk minder mooi in het metrum.
Caesar gooit hier een stapel 
papieren weg en loopt door het raam 
de school uit, net als de leerlingen 
die eindelijk klaar zijn met al hun 
huiswerk en toetsen, en nu school 
achter zich laten om het volgende 
deel van hun leven te beginnen.
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Een paar weken geleden stapte ik 
(5c) op de trein naar Utrecht 
om daar Tjebbe Visser (73b) te 
ontmoeten. Visser was de eerste 
hoofdredacteur van de Stentor 
en heeft de krant ook opgericht. 
Hij is de echte ‘old skool’ 
hoofdredacteur. Zo’n 70 jaar 
later ben ik de hoofdredacteur 
van de schoolkrant en bewandel 
ik dezelfde gangen. Ik vroeg me 
af hoeveel er nou is veranderd of 
juist hetzelfde is gebleven. Die 
vragen werden beantwoord in een 
cafeetje op Centraal. 

Hoe zou u de sfeer van het 
Stedelijk omschrijven? 
“Een hele vertrouwde en intieme 
sfeer met een sterk gevoel van 
saamhorigheid. Ook sterk een 
aparte school die zich onder-

scheidde van de andere. Zo was er 
nog het christelijk gymnasium, 
maar daar stonden wij natuurlijk 
ver boven.” Als ik hem vertel 
dat diezelfde sfeer er nog steeds 
hangt verschijnt er een glimlach. 
“Ik ben blij om te horen dat het 
eigenlijk nog zo is.”

Hoe zagen de buitenschoolse 
activiteiten eruit? 
“Een keer per jaar was de grote 
fuif waar een toneelstuk werd 
opgevoerd onder leiding van de 
geschiedenisdocente met een aan-
sluitend bal. Op het bal werden 
dan ook de klassieke dansen 
gedanst zoals de foxtrot en tango. 
Voor de rest organiseerde de LGC 
meerdere uitjes voor de leden van 
de club. 

TWEE OLD SKOOL HOOFDREDACTEURs
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Bijvoorbeeld naar de melkfabriek 
of Blokhuispoort en werden er 
debatavonden gehouden. Waar dan 
vervolgens ook weer over werd 
geschreven in de schoolkrant.”

Kunt u meer over de LGC vertellen?
“De leerlingen van de hoogste drie 
klassen konden lid worden van de 
LGC en bijna iedereen was lid.” 
Naast het lid zijn van de LGC kon 
je ook nog deel uitmaken van het 
bestuur. Zo werd Visser in de 
vijfde klas penningmeester van de 
club. Via de LGC is toen ook de 
Stentor in het leven geroepen. 
“Het bestuur van het LGC zei dat 
er eigenlijk een schoolkrant moest 
komen, maar de rector wilde dat 
niet. Die was natuurlijk bang dat 
er ondeugende dingen in kwamen te 
staan. De krant werd natuurlijk 
ook het best verkocht als die 
ondeugende dingen er daadwerkelijk 
in stonden.” 

Werd de Stentor goed gelezen?
Vaak werden er zo’n 50 exemplaren 
verkocht waar ze dan weer de 
volgende Stentor van konden 
financieren. “Er waren altijd een 
aantal mensen redelijk enthousiast 
en aantal wat onverschillig, maar 
ik denk dat dat overal en altijd 
zo is. Als ik dan tekst uit mijn 
eigen jaren teruglees, was er soms 
ook best wel wat op aan te merken”, 
zegt Visser lachend. 

En waar komt de naam vandaan?
“Ik weet niet zeker of ik de 
naam heb bedacht, maar ik 
verbeeld me altijd van wel. 
Toch heeft de docent Grieks me 
de naam waarschijnlijk een keer 
ingefluisterd. 

Stentor was een van de Griekse 
helden die deelnam aan de 
Trojaanse oorlog. Hij is beroemd 
om zijn sterke stem die een geluid 
voortbrengt zo sterk als van 
vijftig mannen. Onze schoolkrant 
moest ook zo’n krachtig geluid 
laten horen.” 

Als afsluiter vraag ik hem of hij 
nog altijd blij is met de keuze om 
naar het Stedelijk te gaan. Daar 
hoeft hij niet lang over na te 
denken: “O zo blij.”

Suzanne Oldhoff

Voor het lustrum is dit 
najaar de Stentor grotendeels 
gedigitaliseerd, met hulp van 
Historisch Centrum Leeuwarden en 
verschillende scannende alumni. 
Je vindt (bijna) alle jaargangen 
van (misschien wel) de oudste 
schoolkrant van Nederland online 
op het afgesloten deel van de 
lustrumsite.
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Stedelijk Gymnasium helpt (oud)
leerlingen bij het aanvragen van 
een Sint Jobsleen, een fonds dat 
523 jaar geleden ingesteld werd 
door priester Jelle Juwsma.

Toch studeren dankzij pensie 
Sinds 1497 geeft het St. Jobsleen 
een bijdrage (pensie) aan 
leerlingen uit Leeuwarden voor de 
kosten van een HBO of WO-studie. 
Er blijken nogal wat Gymnasium-
leerlingen te zijn waarvan ouders 
geen geld hebben om studerende 
kinderen te steunen. Het Gymnasium 
kan met het Leen zulke (oud)
leerlingen helpen om toch te 
studeren. 

Belastingvrije gift 
Een St Jobsleen pensie is een 
belastingvrije gift van ca.
€ 2.100,- per studiejaar voor een 
oud-leerling van een Leeuwarder 
school die een HBO of WO-studie 
volgt. Het criterium voor een 
pensie is dat de student recht 
heeft op een aanvullende beurs; 
dat betekent dat de overheid (DUO) 
heeft vastgesteld dat de ouders 
niet kunnen bijdragen aan de 
kosten van een studie. 

Ieder jaar opnieuw 
De pensie voegt bijna 50% toe aan 
de maximale “aanvullende beurs” 
van € 390,- per maand. Zolang 
de studie duurt mag de student 
ieder jaar opnieuw een beroep 
doen op het Leen. Ook jongeren 
die al studeren kunnen een pensie 
aanvragen. Zo wordt een prachtige 
traditie voorgezet.

Docent klassieke talen Jet 
van Gelder brengt eindexamen-
kandidaten van het Gymnasium – en 
studerende broers en zussen – 
graag in contact met het Leen. 

Een sympathieke instelling
“Wat mij betreft een heel sym-
pathieke instelling”, zegt Van 
Gelder. “Als ouders niet aan een 
studie bij kunnen dragen heeft een 
student het extra moeilijk. Het 
Leen biedt een ruggensteuntje en 
verhoogt zo de kans op succes.” 

Vertrouwelijk behandeld
“Ik schrijf voor zo’n, natuurlijk 
vertrouwelijk behandelde, 
aanvraag, graag een referentie. 
Overigens zijn oud-leerlingen van 
andere Leeuwarder scholen ook 
welkom bij het St Jobsleen, maar 
het aantal pensies is beperkt.”

Meer weten? Mail Jet van Gelder 
(hgelder@pj.nl) of zie www.
studiefondsjobsleen.nl

SINT JOBSLEEN MAAKT HET MOGELIJK



Adverteerders van toen. Maakten tal van programma’s mogelijk.
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1950 Brouwer  
“Weet je dat nou nog niet? Op dat 
stokpaard heb ik al meer dan tien 
kilometer afgelegd.”

1950 Douma 
“Zoen haar nou toch eens een 
keer jongen!”

1951 Veenstra 
“Hera veranderde Io in een koe. En 
toen had Zeus er natuurlijk niets 
meer aan…”

1951 Brouwer 
“Jullie schijnen mijn verbod als 
rekstok te willen gebruiken om 
daaraan allerlei toeren uit te 
halen van grappigheid.”

1963 Mw. van Assendelft 
“Schreeuw dan als een viswijf, dat 
doe ik toch ook!”

1963 Kortekaas  
tijdens een Herodotusles  
“Hij spreekt hier bijna moderne 
televisietaal!”

1964 Mw. Ebels 
“Niet kletsen, dat doe ik wel.”

1964 Walther Boer 
“Doe maar net of je niets weet, 
dan ben je niet zo ver naast de 
waarheid.”

1964 Smits 
“Op naar Troje, elke dag een 
dooie.”

1965 mw. Satijn 
“Het is voor je eigen 
buikspieren.”

1965 Palsma 
“Ik begin te eindigen met geen 
warmte toe te voegen.”

1966 D. de Vries 
“Alfa’s zijn niet dom, d’r 
mankeert wel wat aan, maar och, 
aan ons allemaal mankeert wel 
wat.”

1968 Boerma 
“Op de achterste bank klinkt 
het als ijsblokjes in een glas 
Rivella.”

GEVLEUGELDE WOORDENVLUCHT

Verbum Fugit

Welmoed Nijboer (38a) dook in de archieven van de Stentor en verzamelde 
gevleugelde uitspraken uit 70 jaar rake opmerkingen en scherpe 
versprekingen van leraren. Opgetekend door altijd wakkere leerlingen.
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1983 Duintjer Tebbens 
Als een leerling hem vraagt hoe 
hij bij zijn voornaam heet: 
“Meneer.”

1983 Scholl 
“Dat was de druppel die de leraar 
deed overlopen.”

1985 Frauenfelder 
“Als jouw streepje daar had 
gestaan, had mijn streepje daar 
niet gestaan. Dan had je dus een 
streepje voor gehad… tja…”

1986 Vergoossen 
“Waarom je het woordje ‘kip’ wel 
en ‘eland’ niet moet leren? Omdat 
je bij McDonalds wel een broodje 
kip en niet een broodje eland kan 
bestellen!”

1988 Pieron 
Tegen leerlingen die net bij De 
Gelder zijn geroepen:  
“Beroep je maar op het pour-soi, 
dat heb je net geleerd. Dan geef 
je mij maar de schuld.. of nee… 
aan Sartre, die is toch al dood.”

1988 Wijma 
“Wat ik nou echt lekker vind is 
een pakje boter fijnknijpen.”

1988 conciërge Oenie 
“Ik kom even een mop vertellen en 
dan ben ik weer weg…. Ik vertel 
hem toch maar niet, want anders 
vertellen die meiskes ‘m thús en 
dan bin ik m’n goeie naam kwyt en 
da’s een ding waar ik trots op 
ben: m’n goeie naam.”

2004 Scholl 
“We gaan het even niet over 
wereldse zaken hebben. 

We gaan weer even het getal 
koesteren.”

2004 Albers 
“In Griekenland noemen ze het 
‘Akropolis’, in het Latijn is het 
‘arx’ en in Friesland noemen ze 
het ‘terp’. Het enige verschil 
is dat je in Griekenland wordt 
aangevallen door de Spartanen en 
in Friesland door water.”

2004 Koek 
“Ik vind alles mooi wat beweegt…. 
(stilte)…. Behalve Idols 
natuurlijk.”

2018 Van Gelder 
“Dit is het moment om intelligente 
vragen te stellen. Of heel domme, 
dan kan ik daar om lachen.”

2018 De Haan 
“Vroeger toen ik nog aardig was, 
deed ik dat wel… maar nu niet.”

2018 Barhorst 
Als leerling een zijn iPad laat 
zien aan leerling twee die 
heel hard moet lachen om ‘het 
economieboek’  
“Niemand laat zijn economieboek 
aan iemand anders zien en niemand 
lacht daarom. Alleen sneue types 
zoals ik.”

2018 Van Gelder 
Die de leerlingen vijf minuten 
eerder uit de les laat:
“Pas wel op jongens, want 
Hooijmaaijers is los!”

2018 Koek  
Loopt het lokaal binnen. 
“De bitch is back.”
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SFEER OP HET STEDELIJK GYMNASIUM

Door heel Nederland zijn honderden 
middelbare scholen te vinden, maar 
waarom kiezen leerlingen al 140 jaar 
voor het Stedelijk Gymnasium? Om het 
antwoord op die vraag te krijgen, 
zijn wij op onderzoek uitgegaan.

Een echte mienskip
Iets wat meteen opvalt als je naar 
onze school kijkt, is het gebouw. 
De één vindt het prachtig, de 
ander vraagt zich af hoe lang het 
nog duurt voordat het instort. Of 
het nu prachtig of ouderwets is, 
uniek is het zeker. Doordat het 
gebouw niet heel groot is en het 
type school niet voor iedereen, kom 
je regelmatig dezelfde gezichtjes 
tegen in de gangen. Hierdoor leer je 
elkaar een stuk sneller (her)kennen. 
Daardoor ontstaat, op z’n Frysk, een 
echte mienskip. 

Een school met hart
Iets wat veel mensen ook zeggen 
als je ze vraagt wat ze van onze 
school vinden, is dat de school echt 

een hart heeft. Er wordt over het 
algemeen goed rekening gehouden met 
de verschillende soorten leerlingen. 
Er zijn er heel veel van, bij ons op 
het gymnasium en ze kunnen echt niet 
allemaal met elkaar overweg, maar 
iedereen gaat goed met elkaar om.

Leerlingen hebben wat te zeggen
Wat ook bijzonder aan deze school 
is, is dat er zo veel dingen op 
school door leerlingen georganiseerd 
worden. Deze Lustrum-Stentor is 
natuurlijk bedoeld voor oud-
leerlingen van onze school, dus 
grote kans dat jullie niet precies 
weten hoe alles tegenwoordig gaat, 
maar nog steeds hebben de leerlingen 
veel te zeggen. Wat ook weer een 
goede invloed heeft op de sfeer, 
want leerlingen weten wat andere 
leerlingen willen. Meehelpen aan 
activiteiten is niet alleen goed 
voor de sfeer, maar ook gewoon heel 
leerzaam. Dit zullen alle oud-
leerlingen die in hun schooltijd 
veel hebben meegeholpen op school 

Grote Fuif, 1950. 
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vast wel met ons eens zijn.
Zo wordt de Stentor gerund door 
alleen leerlingen, worden feestjes 
door leerlingen georganiseerd en 
komen er elk jaar nieuwe dingen bij. 
Tegenwoordig bestaat er bijvoorbeeld 
ook Kantine Cuisine, waarbij een 
groepje leerlingen één keer in de 
week een maaltijd verkoopt in de 
kantine. Ook werkt de school nu voor 
het tweede jaar mee aan een project 
van Edukans. 

Foute-kersttruienmodeshow
Een ander typisch voorbeeld van de 
sfeer bij ons op school is de foute-
kersttruienmodeshow die de vrijdag 
voor de kerstvakantie gehouden werd. 
Iedereen moest een heerlijk foute 
kersttrui aan naar school en de 
LGC had in de kantine een catwalk 
gemaakt voor iedereen die mee wilde 
doen. Uiteindelijk werd de winnaar 
gekozen door te kijken bij wie het 
hardste geklapt werd. Dat is gewoon 
typisch onze school. Echt zoiets 
waarvan je denkt “uhm oke”, maar wat 
iedereen stiekem geweldig vindt.

Prachtige fuiven
Iets wat onze school natuurlijk 
ook erg speciaal maakt, zijn onze 
prachtige fuiven. Elke maand 
worden deze feestjes weer voor 
ons georganiseerd door het LGC, 
wat heel wat vaker is dan op de 
meeste scholen. En dan natuurlijk 
ook nog het hoogtepunt van het 
jaar: de Grote Fuif. Wat nog steeds 
volledig wordt georganiseerd door 
de leerlingen, die daar een hele 
kerstvakantie hard aan werken.

Vrijheid op school
De Grote Fuif is ook een voorbeeld 
van de vrijheid op onze school. Het 
is eigenlijk echt heel bijzonder 
dat de leraren daar gewoon niks mee 

te maken hebben, maar dat maakt het 
juist zo speciaal. Op andere scholen 
zouden leerlingen in de vakantie 
waarschijnlijk niet zo snel de 
sleutel van de school krijgen. Ook 
is er wel wat vertrouwen voor nodig 
om je dierbare schooltje twee weken 
lang bij een stelletje jongeren 
achter te laten. 

Sfeer is altijd goed geweest
Ook vroegen wij ons af of deze sfeer 
nou iets is wat gewoon altijd bij 
het Stedelijk Gymnasium hoort of dat 
het heel erg is veranderd door de 
jaren heen. Daarom vroegen wij dit 
aan een aantal mensen die de sfeer 
gedurende meerdere jaren hebben 
meegemaakt. Zij zeiden eigenlijk 
allemaal hetzelfde: de sfeer op 
school is altijd erg goed geweest. 
Leraren en leerlingen voelen zich 
op hun gemak en zijn niet bang om 
de discussie aan te gaan. Zij zeiden 
ook dat er veel vrijheid is en dat 
dat heel bijzonder is aan onze 
school. Sommigen zeiden wel dat er 
soms iets te veel vrijheid is, maar 
anderen vonden juist dat het steeds 
minder wordt. Dat komt vooral door 
de nieuwe projecten en systemen die 
de school uitprobeert en dat kan 
soms een negatief gevolg hebben, 
maar het is juist ook goed dat de 
school de verandering aan durft te 
gaan. 

Gevoel van saamhorigheid
Al met al blijkt dat de sfeer hier 
op school vooral zo goed is omdat 
de school zo lekker vrij en klein 
is. Iedereen voelt zich op gemak, je 
kan jezelf zijn en er is een gevoel 
van saamhorigheid. Nou voor zo’n 
prachtschool zou je zelfs Grieks en 
Latijn leren, toch?

Alyda Prozée 4a & Pieta Wartena 4b
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Een Nieuwe LentE

Kaap een studio
Koop een megafoon
Zet een livestream op
Of vertel het elkaar gewoon
 
Zoek een dame voor de dans
Vind een heer en vraag zijn hand
Draai muziek die je voor eeuwig
Aan dit moment verbinden wil
 
Het dichtersjoch is weer verliefd
Het kwam er ook wel aan
De stilte was al veel te 
Voor een stilte, veel te lang
 
Het dichtersjoch is weer verliefd
En vragen heeft geen zin
Hij zegt je niet op
Rot toch op, hij zegt je niet op wie
 
Het dichtersjoch is weer verliefd
En nee, hij zet niet door
Want liefde is iets kwetsbaars
Als een nachtkaars dooft het uit
 
Maar ’t dichtersjoch maakt weer geluid
Het dichtersjoch heeft weer een doel
Het dichtersjoch heeft het gevoel
(Weer eens)

Lukas Graff (7b) 

COPLAS COPULATAS

Een copla is de zelfspot
Van een Spaanse dichter.
Als iedere dichter een copla schreef,
Werd zijn oeuvre heel wat lichter.

Mijn gitaar stond in een hoek.
- Ik was het spelen moe -
Straks pak ik een trui en een oude broek,
En trek naar ‘t Zuiden toe.

In Saint-Mandé woont Claudine,
Ik heb haar nog nooit ontmoet,
Maar wie zegt, dat ze niet charmant is?
En de wijn in Frankrijk is goed!

Een chanson zal ik voor haar spelen,
- Mijn gitaar gaat met me mee -
En zodra ik haar ga vervelen,
Trek ik weg uit Saint-Mandé.

Dan lift ik naar Sevilla
En in ‘t kroegje van Pastia,
Speel ik mijn Seguidilla,
Voor Dolores en Conchita.

Daarna ga ik verder naar Rome
Om Trastevere terug te zien
de Santa Maria Maggiore
En Margherita misschien ••••

En als ik moe weer terug kom,
En mijn snaren gesprongen zijn,
Dan zal ik mijn coplas verkopen
En luist’ ren naar dit refrein:

overal is de liefde,
In een knipoog, een kus en een flirt,
In een gitaar en in een copla
Dwaas hij, die er om treurt!
 
R. A. (73a)
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Bij een Old Skool schoolkrant 
hoort ook de geur van echte 
inkt. Ruik maar eens aan deze 
bladzijde. Daarom gingen we op 
zoek naar een stencilapparaat. De 
meeste Stentors werden namelijk 
traditioneel gestencild. 

Zwengelen met moedervellen
Stencilapparaten waren de 
voorlopers van printers. Je 
begon met een moedervel dat 
je in je typemachine draaide. 
Daarmee hamerde je gaatjes in het 
moedervel. In het stencilapparaat 
trok je het moedervel over een 
cilinder en zwengelde je de inkt 
door de gaatjes op het papier. 

Terug van nooit weggeweest
Printers zijn snel en praktisch, 
maar ze gebruiken veel energie, 
stoten ozon en fijnstof uit en 
de toner die ze gebruiken is 
nogal ongezond. Dat was de reden 
waarom alumnus Paul Pasveer (49b) 
geïnteresseerd bleef in stencilen.

Stencilen is weer helemaal hip
Vanaf 1989 blies Paul het 
ambachtelijke stencilen opnieuw 
leven in. Eerst met de klassieke 
slingermachines van Rex Rotary en 
Gestetner. Later schakelde zijn 
bedrijf STIP Stencilwerk over 
op digitale stencilapparaten die 
plantaardige inkt gebruiken en 
energiezuinig zijn. 

Er is veel mogelijk bij STIP
De stencilaar van toen is 
uitgegroeid tot een professionele 
drukker op groot en klein formaat, 
van van visitekaartje via boeken 
tot A0-poster. Wat gelijk is 
gebleven is de zorg waarmee STIP 
werkt. Bij STIP krijgt elke 
opdracht van begin tot eind 
dezelfde aandacht.

STIP Stencilwerk 
www.stipwerk.nl
Nieuwe Hollanderdijk 9 
8932 ES Leeuwarden
TEL 058-2130823

maandag t/m vrijdag 
9:00 tot 17:00 uur en op afspraak.

DE GESTENCILDE STENTOR

- ingezonden bericht -


