Verslag Wijkraadsvergadering
18 december
2017

Wijkraad Zuid West : Al 59 jaar voor en door de buurt.

Locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier

(Verslag: Guus Gase,
Leo Wernaert)
Aanwezig: Guus Gase, Leo Wernaert, Jan Leegwater, Simon Bornstein, Hussein Farag, Coen Tasman,
Orlievia Philip, Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Dinie de Zeeuw, Jan Siegenbeek van Heukelom,
Frans Schouwenaar, Roel Schoonveld (gastspreker), Barbara Sobels, Rik den Braber, Marie-Claire
Fakkel
Niet aanwezig (m.k.): Frits ten Winkel, Karin Buis, JanKees van Dijk, Henderfina Sopacua, Yvonne
Reijers.
Agendapunt 1. Opening en welkom.
De vergadering wordt om 20:00 uur door de voorzitter geopend.
Iedereen wordt welkom geheten.
Agendapunt 2. Vaststelling agenda / mededelingen bestuur
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3. Thema : Het Amsterdams Lyceum.
Gastspreker is Roel Schoonveld, oud-rector Amsterdams Lyceum
De spreker van hedenavond heeft 46 jaar in het onderwijs gezeten waar hij scheikunde doceerde aan
het Amsterdams Lyceum. Hij was hier 32 jaar als conrector aan verbonden. Hij stelt de vraag hoe het
Amsterdams Lyceum er uit ziet. Het is een poortgebouw uit 1917. In 2017 is het honderdjarig
bestaan uitbundig gevierd en wel op 10 februari. De brug was er in 1917 nog niet en aan beide
kanten van het water was er sprake van een zandvlakte. De eerste rector was de heer Gunning. Er is
een verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De overeenkomst is dat beiden gesubsidieerd
worden door de overheid. Deze school werd opgericht door bemiddelde ouders.
Jan Siegenbeek van Heukelom: het lyceum was vroeger een combinatie van 2 schooltypes. Het oude
was in Den Haag (Nederlands lyceum) en is thans opgeheven.
Sinds jaar en dag bestond het Amsterdams lyceum uit MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium.
Maar kort geleden werd MAVO VMBO. Zowel MAVO als HAVO werden afgebouwd. Sedert 15 jaar is
er uitsluitend nog sprake van VMBO en Gymnasium. Tegenwoordig is er een loting onder leiding van
een notaris, m.b.t. welke kinderen er op de school worden toegelaten. Toentertijd betaalden ouders
500 gulden schoolgeld. Het werd ook wel “de school met de gouden ezels” genoemd.
Rector Gunning schreef een schooldagboek. Toen tijdens de nazi-bezetting Joodse leerlingen (velen
waren gevlucht uit Duitsland) en leraren de school moesten verlaten, hield rector Gunning een
protestbijeenkomst. Hij werd ontslagen en moest naar kamp Amersfoort. Zijn huis naast de school
was o.a. een onderkomen voor zijn pleegkinderen en een toevluchtsoord voor Joodse leerlingen.
Gunning maakte deel van het verzet tegen de Duitse bezetter. Na WO II was Gunning tot 1952
rector.
Na Gunning kwam v/d Broek. Hierna kwam van Pesch en daarna Krijn. Halverwege de jaren 80 kreeg
de school een slechte naam omdat sommige leerlingen drugs gebruikten. Krijn werd vervangen door
Schoonveld. De 60-er jaren van de vorige eeuw werden gekenmerkt door een groter politiek
bewustzijn.
Simon : Hoe staat de school er nu bij? Dhr. Schoonveld ; er is nu een kantine onder de school. De
leerlingen worden wereldwijs gemaakt. In de activiteitenweek moeten de leerlingen iets doen voor
de maatschappij. Zij krijgen niet alleen les maar zijn ook nauw betrokken bij culturele bezigheden.

Door het niet meer beschikbaar zijn van tram 16, is het openbaar vervoer een probleem geworden
voor leerlingen en personeel, dat hierop is aangewezen.
Agendapunt 4. Pauze
Agendapunt 5. Jaarplanning / Vergaderruimte /Vervanging secretaris Guus Gase
Hussein Farag (voor het eerst aanwezig en pleegzoon van voorzitter Simon Bornstein) studeert
economie en bedrijfskunde en is geïnteresseerd Guus op te volgen. De raad stelt dat dat niet zo maar
kan en dat er eerst over en weer kennis gemaakt moet worden en dat er vervolgens een formele
voordracht moet komen, waar over gestemd kan worden.
Frans Schouwenaar vraagt wie het jaarverslag 2017 oppakt.
Met ingang van 2018 vergadert de wijkraad in de vergaderruimte van het trammuseum in het
Haarlemmermeerstation.
Agendapunt 6. Vaststellen verslag laatste Wijkraadsvergadering 16 oktober 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
Agendapunt 7. Ingekomen stukken
Geen.
Agendapunt 8: Rapportages van Werkgroepen / Mededelingen
Fred van Kooij : Het boomschorshuisje is verhuisd naar de Noordoostpolder. De gelijknamige
werkgroep stopt en vandaar dat Fred vertrekt. Het huisje gaat mogelijk naar de Floriade 2018 in
Almere.
Fred is bovendien reeds 85 jaar en vind het welletjes. Fred wordt bedankt voor zijn jarenlange
betrokkenheid bij de wijkraad. Fred dankt hartelijk het bestuur voor de vriendelijke woorden en
cadeaus die hij bij zijn vertrek heeft mocht ontvangen.
Dinie de Zeeuw : kan het grootschalige vuurwerk niet een halt worden toegeroepen.
Marie-Claire Fakkel is lid van de vrouwengroep “Zij in Zuid”, zij vervangt Else Kerkhoven die is gestopt
met haar werk in de wijkraad.
Agendapunt 9. Rondvraag
Werkgroep digitalisering, bestaande uit Rik den Braber, Jan Siegenbeek van Heukelom, Jan
Leegwater en Frans Schouwenaar, bouwt nieuwe website op basis van nieuwe techniek.
De huidige website is in hoge mate verouderd. Besloten is evenwel dat men niets mag
publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Het mediabeleid ligt nl. in
handen van het bestuur.
Agendapunt 10. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:25
De volgende vergadering is op maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur op de nieuwe
vergaderlocatie: Haarlemmermeerstation / ruimte Trammuseum.

