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Voorwoord
Zo gevarieerd als het weer van de afgelopen maanden,
zo gevarieerd is deze Binder. Een beetje zelf gevonden,
een beetje door lezers aangeleverd. Een beetje alfa, een
beetje bèta. Een snufje kunst en literatuur, een snufje
wetenschap en techniek. Een dosis oud en een ietwat
nieuw. Een hoop Nicolaas en een ietsiepietsie Pius. Zoals
het hoort: de Binder als afspiegeling van een school
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(twee scholen) met een forse geschiedenis.
Als u deze Binder trouwens in de bus heeft, duurt het niet
lang meer tot de eerste paal geslagen wordt voor de
nieuwbouw. Bent u ook zo benieuwd?
René Leijen
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SNL'ers in het nieuws
Letselschadeadvocaat John Beer (HBS-A, 1970) haalde
begin april weer eens de krant. Dit keer naar aanleiding
van een onderzoek van De Ombudsman over de traagheid bij het uitbetalen van schadevergoedingen.
Slachtoffers van medische fouten moeten soms jarenlang
wachten op hun schadevergoeding, vooral omdat
verzekeraars de boel vertragen. Beer: "Ik maak vaak mee
dat de afwikkeling van een medische claim wordt
vertraagd door een verzekeraar." Hij vindt dat medische

verzekeraars agressiever moeten worden benaderd:
"Hard aanpakken, gewoon kort gedingen beginnen. Dan
is de kwestie waardoor alles blijft hangen ineens binnen
een paar weken geregeld." Hoe die vertraging dan
ontstaat? Simpel, zegt Beer, "gewoon onbenulligheid bij
medewerkers van de verzekeraar, die bang zijn beslissingen te nemen in een zaak die veel geld kost." Door
niet te betalen, doen ze hun baas een plezier, "maar voor
de slachtoffers is zoiets ondraaglijk".

Nederlanders houden van musicals. En dus was zelfs de bekendmaking
van de nominaties voor de musical awards een drukbezocht evenement.
Maar: 'zet dertig musicalsterren bij elkaar, voeg daar evenveel journalisten aan toe, plus nog eens twee dozijn paparazzi en je krijgt chaos'. Het
Parool schreef (half mei) in de rubriek Schuim over die chaos. Ellen Evers
(Ath-A, 1984) genomineerd voor de beste bijrol in The Full Monty,
verzuchtte dat het "zo slecht georganiseerd" was. "Wat een chaos,
vreselijk". Als wéér een fotograaf haar vraagt nóg een keer te lachen,
"trekken Evers' mondhoeken, met de musicalglimlach zo sterk in de
gezichtsspieren verankerd, onmiddellijk opzij".

Door twee kranten gevraagd naar zijn media-gebruik, zegt radioen tv-presentator Ajouad El Miloudi (Havo, 2005), bekend van KRO
Puberruil en van Stinkend Rijk en Dakloos, dat hij eigenlijk alleen
maar mailt en nieuwssites bezoekt. "Internet maakt niet zo'n groot
deel van mijn leven uit", zegt hij. "Ik twitter niet, zit niet op
Facebook en heb geen LinkedIn-profiel. Alleen een Hyves-profiel
maar ik kijk er eigenlijk nauwelijks op". Ajouad heeft nog nooit
gemsn'd, zegt hij in de rubriek Horen, Zien & Surfen (in Het Parool).
"Toen ik elf was, kregen we thuis internet en in het begin was ik heel
nieuwsgierig en maakte ik zelf websites. Maar echt getrokken heeft
het me nooit, ik ging liever voetballen, de mooiste sport die er is".
Columns leest hij ook nooit, "in de eerste twintig regels laat de
auteur alleen maar zien hoe leuk en goed hij met taal kan spelen".
Radio dan? "Alleen in de auto. Thuis zet ik op de computer liever
mijn eigen muziek op". Televisie? "Niet veel. Als ik heb gewerkt,
ben ik de hele dag al met tv bezig en ga ik liever sporten". Voor
Pauw & Witteman gaat hij "echt een uurtje goed zitten. Daarna ben
ik altijd weer goed op de hoogte". Zijn eigen programma's kijkt hij
wel terug. "In het begin niet, maar juist als je terugkijkt, valt op wat
je niet goed vindt en kun je er wat aan doen". Of hij al tiener zelf
ook een lastpak was, vroeg Zap & Surf (ook in Het Volkskrant) hem
nog. "Ik was geen pain in the ass, maar had wel altijd mijn woordje
klaar. Mijn buurman, riep vroeger al: dit wordt een babbelaar".

In Dordrecht werd onlangs in Galerij Fort a/d Drecht de
traditionele zomertentoonstelling 'Kunst van binnen uit'
gehouden. Een van de kunstenaars die hun werk tentoonstelden, was oud-docent en sieradenmaakster Do de
Graaf. Na 30 jaar voor de klas in Leiden en Amsterdam
ging Do via een cursus edelsmeden op praktijkles bij Nico
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van den Baaren, meesteredelsmid in Amsterdam. Van
hem heeft zij de volgende tien jaren dat ze nog op het
Pius-Nicolaaslyceum werkte, veel geleerd!
Tentoonstellen mocht Do in: Amsterdam, Hazerswoude,
Zutphen en Uithoorn.
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Rectificatie
Een klein foutje bij het stukje over Maarten Spanjer in de
vorige Binder werd opgemerkt door Frans Panholzer.
Een stom foutje ook, want op de foto, uit 1970, staat
Maarten voor het bord waarop met grote letters 5A3

staat. Dat was natuurlijk een HBS-klas, en geen Havo-klas
zoals in de bijgaande tekst staat. In 1970 wáren er nog
helemaal geen eindexamenkandidaten Havo. Excuus
dus.

Fred Wegman: hoogleraar verkeersveiligheid
Januari 2010 werd Fred Wegman (HBS-B,
1965), directeur van het SWOV, benoemd tot
hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU
Delft. Fred doet zelf verslag: "Een oratie is
een aparte gebeurtenis. Het is veel protocol
in Delft en een beetje formeel: onder de toga
draagt men in Delft een rokkostuum. De
pedel vormt een stoet, een cortege heet dat,
en je wandelt vooral heel rustig met een
stoet hoogleraren een aula binnen. Het
publiek in de aula wordt geacht te gaan
staan, je maakt nog een ereronde door de
zaal, en het begint. Wat ik er wel aardig aan
vind, is dat je een eigen verhaal kunt
houden, zo'n half uur tot drie kwartier, voor
een publiek dat je niet zo gauw normaal
onder je gehoor aantreft. Er meldden zich bij
mij nogal wat 'notabelen'. Die bereik ik niet
zo vaak. Wat ik ook gemerkt heb is dat je
later geregeld een podium krijgt om je
verhaal, althans onderdelen daarvan, nog

Van rechts af: de kersverse hoogleraar, zijn vrouw Martha, professor Pieter van
Vollenhoven (Veiligheidsraad) en Carla Peijs, Commissaris van de Koningin in
Zeeland

eens te vertellen. In vakbladen, in de krant (er
stond een interview in de NRC), en op de radio.
Nou ja, ik bepleit een goede zaak! Ik had mijn
oratie de titel meegegeven "De prijs van water
bij de wijn". Een beetje cryptisch, en daar hou
ik van. Ik had mensen, professioneel en privé,
uitgenodigd uit mijn hele leven. Dus dat leven
kwam ook voorbij. Verder had de receptie
achteraf een hoog 'reüniegehalte'. Ik vond het
een heel leuke dag, en ik vond het daarbij erg
aardig dat een paar 5B2ers de moeite hadden
genomen naar Delft af te reizen. De foto's
geven een aardig beeld."

De intreerede is te vinden op www.swov.nl
onder Publicaties/Inauguraties.

Koos Mars: een echte bèta in de letteren
Koos Mars (Gym-B, 1968)
Het belangrijkste dat ik aan mijn zes jaren op het SintNicolaaslyceum te danken heb, is --naast mijn vrouw die
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ik bij de Pius-MMS vond-- een brede belangstelling. Nog
steeds ben ik blij dat mijn ouders van de toenmalige
conrector Pater Verbruggen het advies kregen mij naar
het Gymnasium te sturen. (Ik ben wat minder blij dat die
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zijn echtgenote, de schilderes Franciszka Weinles, naar
Parijs. Tijdens de oorlog vocht Stefan korte tijd in het
Poolse leger in ballingschap, en in 1942 wist hij naar
Engeland te ontkomen, waar zijn vrouw al eerder heen
gegaan was. In 1953 werd het echtpaar op voorspraak
van Bertrand Russell (ook al zo'n auteur die ik graag lees)
Brits staatsburger. Zij richtten een eigen uitgeverij op, de
Gaberbocchus Press, die werk van henzelf en van avantgarde schrijvers uitgaf. In 1988 overleden beiden, enkele
maanden na elkaar.

Stefan Themerson Plock 1910- Londen 1988

beslissing over mij, en zonder mij, genomen werd; maar
zo ging dat toen.) Het is altijd weer een genoegen om
buitenlandse collega's, zeker Amerikanen, verbaasd te
doen staan door te melden dat wij op school zes talen
leerden, en dat op een opleiding die juist voor de bètadisciplines voorbereidde. Ook hard, of in elk geval snel,
werken heb ik daar geleerd, zodat vergeleken daarmee
de eerste jaren op de universiteit een makkie waren.
Mijn loopbaan lag na de universiteit steeds in de bètahoek, maar ik heb mijn belangstelling voor (bijvoorbeeld) literatuur nooit verloren. Ik heb vooral affiniteit
met auteurs die vanuit een exacte achtergrond zijn gaan
schrijven. Nederland telt er nogal wat van, zoals Willem
Frederik Hermans, Gerrit Krol en de recent overleden
Rudy Kousbroek. Door de toevallige omstandigheid dat
ik in Leiden woonde, bezocht ik in 1981 aldaar de
jaarlijkse Huizinga-lezing, die toen gegeven werd door
de mij nog onbekende schrijver Stefan Themerson. Zijn
voordracht sprak mij erg aan en ik begon zijn boeken te
lezen. Zijn stijl en onderwerpskeuze bevielen mij zeer.
Later ontdekte ik dat hij met Hermans en Kousbroek
bevriend was geraakt. Gegrepen door zijn werk, probeerde ik sommige van mijn vrienden ook in zijn boeken
geïnteresseerd te krijgen, maar met weinig succes.
Stefan Themerson werd in 1910 geboren in Plock, dat
toen in Rusland lag, in een seculier Pools-Joods intellectueel milieu. Hij studeerde een blauwe maandag architectuur en natuurkunde in Warschau, maar vond al snel dat
het maken van experimentele films hem meer boeide.
(Kennelijk ontbrak bij hem de SNL-breedte.)
Kort voor de Tweede Wereldoorlog emigreerde hij met
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Cover van het boek

Om mijn vrienden te stimuleren werk van Stefan
Themerson te lezen, besloot ik een jaar of acht geleden
een geannoteerde uitgave te maken van de in mijn ogen
acht belangrijkste werken van Themerson. In mijn
annotaties geef ik achtergrondinformatie die voor lezers
met Themerson's eruditie misschien vanzelfsprekend
was, maar die nu niet meer algemeen aanwezig is.
Themerson verwachtte bij zijn lezers kennis op zulke
uiteenlopende gebieden als de dogma's van de RK-kerk,
de geschiedenis van Polen en Litouwen, en het paargedrag van termieten --om maar enkele voorbeelden te
noemen. Om die kennis te achterhalen, had ik veel
gemak van het voorbeeldig georganiseerde Themerson
Archive in Londen, dat door Themerson's stiefdochter
Jasia Reichardt wordt beheerd. Het echtpaar Themerson
gooide nooit iets weg, en hun volledige leven na de
oorlog is bijna van dag tot dag te traceren. Mijn bezoeken aan het Archive brachten mij ook in contact met
leden van de grote Joodse intellectuele gemeenschap in
Londen, waarvan ik erg heb genoten.
Ik had mij voor aanvang niet gerealiseerd hoeveel werk
het samenstellen van een geannoteerde uitgave zou zijn;
ik zou er anders niet aan begonnen zijn. Gelukkig deed
zich een mooie deadline voor: op 25 januari 2010 was het
honderd jaar geleden dat Stefan Themerson werd
geboren, en op die dag kon ik mijn voltooide boek in
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Londen aanbieden aan genoemde Jasia
Reichardt. Het boek, ruim 800 pagina's
met meer dan 1500 verklarende noten,
is verkrijgbaar bij amazon.com. Zonder
mijn tijd op het SNL had ik dit boek niet
kunnen maken.

Stefan Themerson Selected Prose.
Annotated by Nicolaas J.I. Mars.
Marum: Expressis Verbis, 2010
ISBN 978-90-70648-05-3x, 793 pp.
US $45 plus package and handling.
Een volledige bibliografie van Themerson staat op
www.xs4all.nl/~nmars/Themerson.html

Aanbieding van het boek aan Jasia Reichardt door Koos Mars op 25 januari 2010

Petra van Noort en haar eerste CD

Muziek en Nicolaas. Tot nu toe hadden we in die categorie veel
pop, rock&roll, rap & hiphop en relatief weinig klassiek. Maar die
relatie is er wel degelijk. Zo speelt pianiste Petra van Oort (GymA, 1992) bij het Rondane Kwartet. Van dit 'viervleugelkwartet'
verschijnt eind september aanstaande de eerste cd, met het
betoverende Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Bijzonder is
dat het kwartet gesponsord wordt door de (inmiddels hoogbejaarde) componist zelf.
Petra van Oort (1973) begon haar pianostudie aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Ze nam in 1989 (finaliste) en in
1991 (eerste prijs) deel aan het Prinses Christina Concours en won
in de jaren daarna nog meer prijzen. Naast pianospelen studeerde ze, tussen 1998 en 2003, Duitse Taal en Cultuur aan de VU in
Amsterdam én aan de Philipps-Universität in Marburg,
Duitsland. Na haar studie werkte ze onder meer als persoonlijk
assistente van de beroemde dirigent Hartmut Haenchen. Naast
haar optredens met het Rondane Kwartet geeft zij kamermuziekconcerten in verschillende bezettingen, treedt zij op als solist
en als (lied)begeleider en heeft zij haar eigen lespraktijk.
Meer informatie: www.rondanekwartert.nl
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Afscheid oudgedienden
Op vrijdag 25 juni 2010 nam het personeel van het St. Nicolaaslyceum feestelijk afscheid van de docenten Joris Ruijter
(geschiedenis), Peter de Winter (wiskunde), Frans van Temmen (wiskunde) en Pierre Prickaerts (management &
organisatie).

Peter de Winter was sinds 1975 in dienst. Vele jaren presenteerde hij het Grote
Gebeuren. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de bezoekjes van leerlingen aan bejaarden- en verzorgingstehuizen op de Nicolaasdag. Vele leerlingen
zullen hem zich ook herinneren als een enthousiaste brugklasmentor en bevlogen
docent wiskunde.

In 1974 begon Joris Ruijter zijn carrière als geschiedenisdocent aan het Nicolaas.
Naar eigen zeggen heeft hij ‘alles kunnen doen’ in zijn veelzijdige onderwijscarrière: van reisleider tot afdelingsleider. In die laatste hoedanigheid stond hij aan de
wieg van de tweede fase op het Nicolaas. Tot aan de invoering van de vernieuwde
tweede fase heeft hij de functie van afdelingleider van de bovenbouw vwo
bekleed.

Frans van Temmen heeft ruim veertig jaar onderwijs achter de rug. Aanvankelijk
was hij verbonden aan het Fons Vitae Lyceum. Sinds 1998 is hij in dienst van het
Nicolaas. Frans was een uiterst consciëntieuze docent wiskunde. Hij heeft zich ook
zeer verdienstelijk gemaakt als roostermaker.

Pierre Prickaerts begon in 1984 als docent bedrijfseconomie in het onderwijs. Sinds
1990 is hij verbonden aan het Nicolaas. De laatste jaren als docent van het ‘nieuwe’
vak management en organisatie. De leerlingen vonden in hem een zeer betrokken
docent.
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"Die gevel ..."
Ik mag dan ongeveer 2500 kilometer verwijderd zitten van die
markante gevel met die markante
ramen en zwarte panelen, maar dat
verlet niet dat er, ongeveer 40 jaar
na dato, nog altijd een 'schok van
herkenning' door mij heen gaat bij
het zien van 'dat gebouw aan de
Prinses Irenestraat'.
Treffender had de keuze voor een
'jaren 70 gebouw' en voor het
nummer niet kunnen zijn voor de
commercial 'The Final Countdown'
van KPN Ringtones. Het is weliswaar
maar op de achtergrond maar voor
wie er vier, vijf, zes of zelfs meer
jaren heeft rondgehangen, is de
gevel van het Nicolaas uniek en
voor eeuwig in het geheugen
gegrift. Mobieltjes hadden we nog
niet, maar we zaten wel zeker in de
vensterbank van de Weber kantine
met een pennywafel (fl 0,12) en een
kop thee (fl 0,25) in een onbreekbaar (sola) glas, waarvoor je bij Weber statiegeld betaalde dat echter per saldo lager was dan de aanschafprijs van een
nieuw glas. En dan op de achtergrond die gevel.
Mooi dat 'ons gebouw' op deze manier nog net op tijd vereeuwigd is op YouTube! Het is inderdaad 'the final countdown voor het gebouw. Hoe ironisch.
Gerdwin Lammers (Havo, 1973)

http://www.muzieknu.nl/2010/05/29/kpn-ringtone-personal-sim/

De wooncarrière van Rudy Uytenhaak
Architect Rudy Uytenhaak (HBS-B, 1967) woonde een flink deel van zijn
leven in Amsterdam-Zuid. Zuid vindt hij weliswaar "een stuk saaier dan
de binnenstad" maar hij geniet wél elke dag van de prachtige lichtinval
in de hoge kamers, van de doorkijkjes naar het Vondelpark, van de oude
vakkennis waarmee dit soort huizen zijn gebouwd. "Daar leer ik van als
architect".
Uytenhaaks 'wooncarrière', vastgelegd door Het Parool (4 juni 2010),
begon op de Overtoom, waar hij in 1949 geboren werd. Via de Van
Breestraat, waar de manier waarop het zonlicht de huizen binnenviel,
diepe indruk op hem maakte, in een tijd 'dat de straat nog gewoon van
de kinderen was', werd het, begin jaren zestig, de Michelangelostraat.
"Toen werd alles opeens veel losser en vrijer. Een nieuwe tijd brak aan. Ik
ging de stad verkennen'. Hij koos voor het St Nicolaaslyceum, omdat het
zo'n mooi gebouw was. "Achteraf had ik beter voor het St
Ignatiuscollege kunnen opteren, waar paters lesgaven die er vooruitstrevender opvattingen op nahielden, maar dat lichte, moderne gebouw gaf
voor mij de doorslag. Voor mijn gevoel hoorde dat bij de ontsnapping uit
de benepenheid van de jaren vijftig".
Na school koos hij voor Eindhoven als studieplaats, ook weer vanwege
het "nieuwe, moderne concept van de universiteit" en niet voor "traditionele Delft, met zijn studentencorpora". Pionieren was het, in
Eindhoven. "Het was het eerste jaar dat bouwkunde überhaupt bestond
in Eindhoven". Hij bleef gericht op Amsterdam, waar hij veel rondwan-
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delde en zó "meer leerde van die wandelingen dan van mijn colleges". In 1973 ging hij terug naar Amsterdam, vanaf
1985 woont hij in de Van Eeghenstraat. "Niet ver van de binnenstad, maar de kinderen kunnen veilig op de fiets naar
school en zelfstandig naar vriendjes en vriendinnetjes".

Theo de Reijke: blazen, prostaten en vleesballen

In het AMC in Amsterdam werken zevenduizend mensen.
Een van hen is uroloog Theo de Reijke (Gym-A, 1971).
Volkskrant Magazine beschreef een werkdag van Theo,
gepromoveerd op blaaskanker, die wordt gekenmerkt
door "blazen, prostaten en vleesballen". Schrijfster
Corine Koole typeert Theo als "het type dat met hard
werken en enthousiasme uroloog is geworden, niet uit
ijdelheid en haantjesgedrag". Met een gezicht "dat zich
onophoudelijk verontschuldigt voor zijn eigen status en
kennis", met "licht spottende ogen, een enigszins
verlegen mond en een rechthoekige bril" is hij als
uroloog zowel degene die de diagnose stelt als de
behandeling en de controle uitvoert. Urologie raakt
"niet zelden" aan gynaecologie en interne geneeskunde
en omvat feitelijk de hele schaamstreek en de lendenen –
voor Theo het boeiende van zijn vak, dat "al die gevoelige gebieden behandelt die je liefst zo min mogelijk met
ziekte in verband brengt".
De sfeer in het AMC is informeler dan in andere ziekenhuizen waar hij werkte. Belangrijk, vindt Theo: urologie
is een klein vakgebied, iedere uroloog heeft zijn eigen
specialisme en moet weten waar de grensgebieden van
de anderen liggen. Theo's onderzoek naar prostaatkanker kende recent enkele doorbraken. Zo kunnen in de
toekomst meer kankergevallen worden opgespoord met
screening. Ondertussen maakt Theo zich op voor een
nieuwe patiënt, een man met pijn waarvoor nog in de
blaas, noch in het prostaat een reden te vinden is. "Nog
een balmysterie dat schreeuwt om opheldering."

Wereld van verschil op gymnasium
Categorale gymnasia en 'andere scholen met gymnasium
op het menu' – er zijn al vele woorden over geschreven.
Op wat voor manier dan ook, willen veel ouders hun kind
alleen op een categoraal gymnasium plaatsen, terwijl die
propvol zitten en er op andere scholen voldoende ruimte
is. De verschillen zitten 'm vooral in de sfeer, aldus Parool
Kind (april 2010). De krant liet jongeren aan het woord
die beide vormen kennen. Een daarvan is Fabian
Angevaare (15), die op het Vossius begon omdat zijn
twee oudere broers hem daar voorgingen, maar die aan
het eind van het eerste jaar toch van school moest. Het
leerwerk viel tegen, hij had moeite zich te concentren en
is dyslectisch. "Vooral Latijn ging moeizaam. En toen
Grieks er later bijkwam, gingen mijn cijfers zo". Fabian
tekent in de lucht een boogje naar beneden. Naar het St
Nicolaas ging hij, naar havo/vwo.
Hij vond het maar raar. "Ik vond dat ik iemand voor het
vwo was. En ik kwam in een klas met randdebielen".
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Inmiddels is hij op het Nicolaas, ook nog eens veel groter
dan het Vossius, weer goed op z'n plek, in 3 vwo. En: hij
wil niet meer weg. Hij is van plan zijn vwo-diploma te
halen. "Ik dacht het wel". Fabians moeder Els vult aan: "Ik
dacht het ook".
Het verhaal van Fabian is niet uniek, blijkt. De overgang is
vaak lastig. En dat terwijl op een brede scholengemeenschap een eventuele overstap gemakkelijk te maken is. Je
kunt eenvoudig op dezelfde school verder gaan.
Uiteraard lopen de meningen uiteen bij de vraag of een
categoraal gymnasium de beste keus is. Ger Smit van de
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) zegt
dat het wel uitmaakt, rector Jos Catau van het Spinoza
Lyceum vindt dat het niet uitmaakt. "Als een scholengemeenschap een goede gymnasiumafdeling heeft, zit
een kind er prima. Met als voordeel dat het eventueel kan
overstappen zonder vrienden en vriendinnen kwijt te
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raken. "

Fabian (15): Toen ik van het gymnasium af moest, kwam ik terecht
in een klas vol randdebielen

Onderzoek naar het verschil in 'opbrengst' tussen
categorale gymnasia en gymnasiumafdelingen op
scholengemeenschappen is overigens nooit gedaan. Ook
de onderwijsinspectie weet het niet. Die zien gymnasium
en atheneum als gelijke schoolsoorten, en dus zijn ze in
de cijfers niet uitgesplitst. De zelfstandige gymnasia
geven zelf aan dat er bij hen uiteindelijk meer leerlingen
een gymnasiumdiploma halen, maar ook dat ze iets vaker
van school zullen wisselen. Het blijft dus het verschil
tussen overstappen naar een hele andere school of
overstappen naar een ander schooltype op dezelfde
school.
En een verschil is sfeer dus. Dat is ook het bezwaar van
Spinona-rector Catau: "de categorale gymnasia zijn toch
vaak een beetje een beschermde wereld. Terwijl het voor
Amsterdamse kinderen juist zo belangrijk is dat ze leren
en opgroeien in een omgeving die zowel qua niveau als
qua etnische achtergrond gemengd is".

Koning Ton van Dijk kan "buiten pissen"

Wie droomt er nou niet van een knus boerderijtje op het
platteland, om na je pensioen heel oud in te worden.
Weg met het hectische stadsleven! Oud-leerling Ton van
Dijk (HBS-B, 1962) verruilde in 1991, ruim voor zijn
pensioen, een derde verdieping in Amsterdam voor zo'n
boerderijtje, in het gehucht Schingen in Friesland.
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Van Diijk, "voormalig asfaltjunk, kroegtijger, hasjroker,
cokesnuiver, nachtbraker alsmede oud-hoofdredacteur
van zowel Nieuwe Revu als Panorama en misdaadreporter van Haagse Post", schreef er onlangs een boek over
(we citeren uit een recensie ervan, van John Jansen van
Galen). Over zijn metamorfose, "van asfaltvreter tot
plattelander". Over een "romantische besmetting" en
over "de liefde die hem overrompelt als hij kennismaakt
met een eeuwenoud boerderijtje naast de kerk van het
nietige Schingen", over de provincie waarvan hij is gaan
houden, over zijn bekering van stadsmens tot buitenman.
Samen met zijn vrouw Marianne woont hij er nu bijna
twintig jaar. Fries heeft hij nooit geleerd. Wel kaatsen. In
de C- (lees: kneuzen) klasse is hij zelfs Koning geworden.
Voor geen goud wil hij nog terug naar de grote stad,
waar je, zoals een Echte Fries opmerkte, die ooit bij Van
Dijk op bezoek kwam, op driehoog in de Rivierenbuurt:
"niet eens buiten kunt pissen".
Van Dijk beoefent een riskant genre, schrijft de recensent, waar "dweepzucht en valse romantiek op de loer
liggen". Zie het vele "gezwijmel over idyllische gehuchtjes in de Provence". Maar Van Dijk is down to earth en
schrijft laconiek en met veel vaart. Hij is de "intuïtieve,
oplettende waarnemer zonder pretenties" die, bijna
terloops, "de teloorgang van het dorpscafé beschrijft, de
uitholling van het verenigingsleven en de worsteling van
boeren om hun bestaan". Hij bezingt het buitenleven:
schapen die voor gras hun neus ophalen, muskuseenden
die "geweldig blijken te jongen" en hun kroost door
roofvogels en katten laten opvreten "alsof het hier de
Kijkgrijp betreft". En natuurlijk het feit dat hij buiten kan
pissen!
Ton van Dijk:
Ons dorp. Leven als God in Friesland
Nijgh & Van Ditmar, 17,50

Memorabilia en toneel
Wie wat bewaart heeft wat. Maar wie iets
heel lang bewaart, komt op gegeven
moment voor de keus: nog langer bewaren
of toch maar wegdoen? Er is een derde
optie: schenken aan Myrakel! Als het gaat
om Nicolaas-memorabilia (van de Pius mag
natuurlijk ook, graag zelfs, want daar is
veel minder van!), kunnen we er niet
genoeg van krijgen. Diploma's, programmaboekjes van dit-of-dat, deelnemerskaarten, oude edities van Tobbes of Flitsen,
rapporten – u kunt het zo gek niet bedenken of we zijn er in geïnteresseerd. Een
Myrakels museum? Nou, dat niet. Maar op
de nieuwe school gaan we wel proberen er
iets mee te doen. Én het wordt natuurlijk
gedigitaliseerd en op de website tentoongesteld.
Van meerdere oud-leerlingen ontving
Myrakel de afgelopen maanden "dierbare
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parafernalia".
Ernst Raaymakers (Gym-B, 1957) stuurde enkele
programmaboekjes. Twee daarvan waren voor
de jaarlijkse openbare sessie van de "Academie
voor Welsprekendheid Leo Dehon", gesticht in
1952. Leerlingen van de hoogste klassen van HBS
en Gymnasium mochten lid worden, de bijeenkomsten waren toegankelijk voor familie van de
leden. Ze werden gehouden in het toenmalige
Parkhotel, nu het Filmmuseum in het Vondelpark. De programmaboekjes dateren van 1956
en 1957. Het derde programmaboekje is wat
destijds de "Interacademiale" heette. We
hebben het over 1957, toen de vier Amsterdamse RK-middelbare scholen (de meisjesscholen Fons Vitae en de Pius MMS, en de jongensscholen St Ignatiuscollege en St Nicolaaslyceum)
jaarlijks een "gemeenschappelijke openbare
sessie" hielden. In 1957 was dat in de grote zaal
van Marcanti.
Ernst stuurde verder zijn deelnemerskaart voor het
FAMOS-toernooi, dat in de jaren 50 met kerst werd
gehouden voor alle middelbare scholen in Amsterdam.
Zwemmen in het Sportfondsenbad Oost, volleybal in de
Apollohal ("broedplaats voor korte doch heftige
romances") en schaken, improviseren, declameren en

toneel spelen in het AMVJ-gebouw. Op de foto van het
zwemtoernooi zit Ernst (tweede van links) naast "een van
de liefste meisjes"van Fons Vitae, Marijke van der Donk.
Hij behoorde "tot de gelukkigen die haar ooit mochten
kussen". Dat hij bij het zwemmen twééde werd, zullen
we hem dan maar vergeven.

Jack/Jaap Wormer (Gym-B, 1958) maakte het nog
bonter. Onze inmiddels gepensioneerde voormalige
Amerikaanse correspondent is weer geheel hersteld, in
het bezit van een nieuwe nier en dus "eindelijk weer in
staat om te reizen". Hij verbleef dit voorjaar enkele
weken in Nederland en benutte die tijd onder meer om
een bezoek aan het Nicolaaslyceum te brengen. Niet

zonder reden: Jaap vond thuis in San Diego zijn oude
"compositieboek" waarin hij gedurende zijn
Nicolaastijd, 1952-1958, de geschiedenislessen van pater
Ruth bijhield. Een schitterende schenking, die een
ereplaats gaat krijgen in het nieuwe gebouw!
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geeft volgens Jaap goed weer hoe in die tijd geschiedenisles werd gegeven. "Wijlen Pater Ruth gaf op een wel
aparte manier les, vreemd in het begin, maar nu, decennia later, toch wel heel vooruitstrevend voor die tijd.
Want het was, vooral voor ons studenten, modern
gezegd "interactive": de student werd door de goede
pater gedicteerd en de gedicteerde materie moest, als
huiswerk, door de student voorzien worden van verder
verklarende tekst en foto's of illustraties. Aan de student
was het dan om het initiatief te nemen diverse boeken,
teksten en andere bronnen te vinden en de desbetreffen-

de materie eruit te knippen en in dat compositieboek te
plakken. Zoals we het nu noemen: cut and paste ... " Na
elk hoofdstuk leverden leerlingen het compositieboek in
bij pater Ruth, die er, in rood potlood uiteraard, het
behaalde cijfer bijschreef. De illustraties zijn deels zelf
getekend, zoals dat ging in die jaren: met lineaal en
kleurpotloden.
De aantekeningen in het "cahier", uiteraard aangeschaft
bij GW, de Gebroeders Winter, beginnen op 10 september 1952 met Hoofdstuk 1. Wat is Algemene
Geschiedenis? Over de
voorhistorische tijd:
"Over het oudste leven
der verschillende volken
is nog weinig bekend,
daar het heel lang
geduurd heeft voordat
de mensen hun gedachten in schrift leerden
uitdrukken." Bijna honderdvijftig bladzijden
later eindigt het met de
Utrechtse Vrede van
1713. "De Republiek der
Nederlanden was na de
dood van Willem III, als
leider van de coalitie,
uitgespeeld. Op den duur
waren de hulpbronnen
en de bevolking te gering
om als gelijke van de
grote naburen te kunnen
optreden."

Jack Wormer en rector Hans van Rooijen met het Compositeboek
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Van een onbekende
schenker kregen we onder meer het programma
van de opening van het
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gebouw, 17-18 oktober 1961, plus de programma's van
toneelstukken als Shakespeares Driekoningenavond
(april 1961, tgv 12,5 jarig bestaan) en De Burger-Edelman
(1959) en van het schoolfeest in 1957, gehouden in het
Van Nispenhuis. Prachtige documenten: "Zang door het
jongenskoor olv de heer JHE Wolfs".
Tot slot stuurde ook oud-leerling en oud-docent Loek
van Nus een stapeltje programma's uit de rijke toneelgeschiedenis van het Nicolaas.. Zo weten we nu dat
Nicolaas-leerlingen op 2, 3 en 4 maart 1962 "bij gelegenheid van het schoolfeest" Gogols "De Revisor" speelden,
met Peter Robijns (Gym-A, 1964) als Anton Antonowitsj
Skwozniek, burgemeester en stadscommandant. De
muziek in de pauze werd verzorgd door de "Nicolasians",
kennelijk een schoolband, waarvan de samenstelling
onbekend is. Februari 1964 werd, ter herdenking van de
400e geboortedag van Shakespeare, diens "This Star of
England" opgevoerd, "met medewerking van het RK
meisjeslyceum Fons Vitea" – onontbeerlijk voor de
vrouwenrollen natuurlijk. Wat in alle programmaboekjes
opvalt, is hoe professioneel ze er uitzien: kunstzinnige
voorkanten, vaak getekend door docent Nico Klaassen,
en grafisch geheel verantwoord en soms zelfs op glimmend papier.
Uiteraard komen alle programmaboekjes en andere
memorabilia op de website beschikbaar, zodat iedereen
met eigen ogen door al dat moois kan bladeren.
Overigens blijft het voor de geschiedenisschrijvers
verwarrend dat er twee leraren Noyons waren, die zich
alletwee met toneel bemoeiden. Toon Noyons was (van
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1948 tot 1970) tekenleraar, Ton (A.F.M.) Noyons (van 1954
tot 1967) leraar Engels. Om het nog lastiger te maken:
Ton was een neef van Toon.
Hoe dan ook, dankzij weer een andere Ton weten we dat

de eerste toneelvoorstelling op het Nicolaas nog in de tijd
van pater van Marrewijk was. Ton Siderius (HBS-B, 1955)
mailde dat het stuk Bot en Radijs heette. Hij zou de rol
van Bot vertolken, maar Toon Noyons koos voor Hennie
Boskamp, telg uit een acteursfamilie.

Oud-leerling Daan Brühl overleden
Op de valreep van deze Binder nog een triest
bericht. Oud-leerling en talentvol roeier Daan
Brühl (Havo 2008) stak zichzelf, op 26 juli na
het roken van enkele joints met een mes in
zijn hart en overleed nog diezelfde avond in
het ziekenhuis. Daan was de dag ervoor
teruggekomen van een teleurstellend
verlopen WK in Wit-rusland en had last van
hartkloppingen. Hij nam een paar joints, om
tot rust te komen. Maar in plaats daarvan
raakte hij vermoedelijk in een psychose, en
stak zichzelf met een mes. Het roeitalent won
meerdere medailles op jeugd-wereldkampioenschappen, nationale kampioenschappen en andere wedstrijden. Hij werd negentien jaar.
In de volgende Binder hopen we wat uitgebreider over deze trieste zaak te kunnen
berichten.

Leuk om van je te horen!
In de Myrakel-groep op de sociale-netwerksite LinkedIn stellen we oud-leerlingen die nieuw
zijn in de groep, een paar vragen. Deze keer komen de antwoorden van Ger Bruin (Gym-B,
1972). In zijn eindexamenjaar was Gym-B maar klein, zes leerlingen. "Samen met Gym-A waren
we in totaal met 18 jongens".

Lekker bezig?

Na mijn studie biochemie aan de VU heb ik vier jaar onderzoek gedaan aan de medische
Faculteit van de VU. Dankzij twee grote wijzigingen in de onderzoeksrichting, vanwege de
toenmalige voorwaardelijke financieringen, heeft dat niet tot een promotie geleid. Wel tot
onenigheid met mijn promotiebegeleidster.
Via een van de PION-projecten ben ik toen in de automatisering beland. Na vijf jaar bij Ordina
en bijna twaalf jaar bij LeasePlan Corporation, een periode waarvoor ik heel Europa door
reisde, ben ik in 2003 een eigen IT-bedrijf begonnen. Ik werk nog steeds exclusief voor de
LeasePlan groep, recentelijk vooral in Zweden, Duitsland, Griekenland en Turkije.
Tussendoor ben ik enkele jaren part-time topsportcoördinator van de Karate-do Bond
Nederland geweest. Mijn hobby is eigenlijk vooral voetbal; én ik ben nog actief als scheidsrechter.
Al met al ben ik heel tevreden met dit alles en met mijn huidige situatie.
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Nog wel eens
contact met
(oud-)SNLers?

Het contact met (oud)SNL-ers loopt eigenlijk alleen bij de reünie's en bij de bezoekjes aan
GeuzenMiddenmeer.Daar loopt nog steeds een groot aantal Nicolasianen rond, al dan niet
actief voetballend. De SNL-ster die ik het meeste zie, is mijn zus Mieke, die ook hier in Susteren
woont..

Wat is/was jouw
Myrakel op het
SNL?

Ik heb een paar Myrakels:
De eerste betreft de heer Rolf, leraar Engels. Met zijn formidabele Engelse humor heb ik zo veel
plezier in Engels gekregen, dat het als voornaamste spreektaal in mijn verdere carrière geen
enkel probleem meer was. Ik herinner me nog heel goed één specifieke les waarin Ewald
Pfeifer zijn huiswerk niet had gemaakt. Dit leidde aanvankelijk tot het verwijt van "plagen",
waarbij gaandeweg de les alle steeds sterker wordende synoniemen als pesten, judassen,
sarren, négeren en treiteren te voorschijn kwamen. In totaal zelfs negen varianten, die me nu
niet meer allemaal te binnen schieten.
Een tweede Myrakel was dat ik deel uitmaakte van de meest beruchte klas ooit, namelijk 4 Gym
1976, die herhaaldelijk door oud-leraren (en niet alleen in de SneLbinder) ook als zodanig is
genoemd.
Tot slot waren ook een aantal sportdagen zeer enerverend. Wij hadden op het Gym dankzij Eric
Kropf en Ronald Stive een enorm sterk basketbal-team, dat meerdere jaren de finale tegen de
leraren moest spelen. Bij de leraren deden toendertijd Hans Malta en Erik Cocx mee, waarmee
ik ook voetbalde, in de selectie van Wilskracht SNL. Hierdoor had ik natuurlijk geen enkele
schroom om ook tijdens de basketbalwedstrijden het nodige lichamelijk contact te gebruiken.
Dat was toen gelukkig nog niet echt geweld, maar wel voldoende voor de overwinning.
Kortom ik heb een hele plezierige tijd gehad op het SNL.

Nicolaas nu
Roken en Zuipen. Nog niet eens zo lang geleden werd je
al middelbare-schoolleerling niet serieus genomen als je
niet ten minste één van de twee deed. Maar de tijden zijn
veranderd. En flink ook! Anno 2010 wint een Nicolaasklas
een wedstrijd Niet-Roken en organiseert de school een
thema-avond over Kinderen en Alcohol.
Een half jaar niet roken is het doel van de Actie Tegengif.
Leerlingen van klas H1B van het Nicolaas wonnen vorige
maand de wedstrijd in de provincie Noord-Holland in de
categorie HAVO/ VWO. De prijs? Een dagje naar attractiepark Walibi World én kans op de landelijke hoofdprijs:
het interviewen van een Bekende Nederlander naar
keuze.

Actie Tegengif is de niet-roken wedstrijd voor eerste- en
tweedeklassers die elkaar beloven een half jaar niet te
roken. In Amsterdam deden 197 klassen mee, ruim 4300
leerlingen, landelijk zelfs 2650 klassen.
De prijs werd uitgereikt in Artis, waar klas H1B nietsvermoedend rondliep voor een schoolopdracht. Allereerst
werd een andere klas van het Nicolaaslyceum door de
GGD verrast met de schoolprijs: een middagje kanoën,
waterfietsen of naar de klimmuur. Maar toen H1B de
provincieprijs gewonnen had, ging het dak er af! Als te
interviewen BN'er koos de klas Tante Es, maar de landelijke prijs ging naar een andere school. H1B moest het doen
met een dagje Walibi World.
En ruim 90 personen bezochten de thema-avond over
alcohol, georganiseerd door de Ouderraad, de school, de
GGD en theatergroep DNL. De GGD liet statistieken zien
waaruit blijkt dat jongeren de afgelopen jaren meer zijn
gaan drinken, dat 10% van de jongeren van 12 jaar al
eens dronken is geweest en op 16-jarige leeftijd maar
liefst tweederde. De theatergroep speelde 'uit het leven
gegrepen' scènes tussen ouders en pubers. De aanwezigen konden zelf aangeven hoe zij vonden dat de acteurs
de in hun rol gespeelde conflicten met hun kind moesten
oplossen. De GGD gaf vervolgens het advies toch vooral
heldere afspraken met je kind(eren) te maken. Regels en
Voorbeeld geven spelen daarbij de hoofdrol. Rector Hans
van Rooijen besloot de avond met de intentie ook in de
bovenbouw alcoholloze feesten te organiseren.
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Half oktober eerste paal

Nieuws van het bouwfront. Daar zit
schot in, meldt de school. Er is een
aannemer, de bouwvergunning is
verleend en met de gemeente zijn alle
contracten over koop en verkoop van de
oude en de nieuwe school en de terreinen getekend. Dat betekent dat er na de
zomervakantie begonnen wordt met
het bouwrijp maken van de bouwlocatie. En dat er half oktober de eerste paal
geslagen gaat worden! De oplevering
staat nog steeds voor juni 2012 gepland.

Aan deze Binder werkten mee
Ger Bruin
Gerdwin Lammers
Koos van Langen
René Leijen
Koos Mars
Jos Mol
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Loek van Nus
Tom Paffen
Frans Panholzer
Ernst Raaymakers
Jack Wormer
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Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het
gebruiken van hulpmiddelen.
Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht.
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis.
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus.
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis.
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen.
Didi Zegers
Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
info@werksaam.nl
www.werksaam.nl

