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Voorwoord
Later dan u gewend bent, is hier toch de Voorjaarsbinder.
Tenminste, zo noemden we 'm altijd. Voorwaarde daarvoor is dat die Binder rond april, mei in de bus ligt. Dat hebben we dit keer niet gehaald. En het zou zo maar eens kunnen dat u dit jaar maar twee Binders ontvangt, in plaats van
de drie die u gewend bent. Daarvoor is een simpele reden:
tijdgebrek. De vereniging draait op slechts een paar mensen; de Binder wordt vooral in de avonduren samengesteld.
En die avonden zijn zó om, zeker als werk en familie ook
aandacht vragen.
Hoe dan ook, het hart van deze Binder is een interview van
'good old mister Myrakel', oftewel Cees Smit, met de
afscheidnemende Ben Cocx. In 1960 zette hij als leerling
zijn eerste stappen op het Nicolaas, vorige maand, dus ruim
vijftig jaar later, zijn laatste, als docent Duits. Verder leest u
weer het nodige over oud-leerlingen en oud-docenten. Ze
blijven immers actief, die Nicolasianen en Piïsten: ze schrijven, presenteren, promoveren, besturen, doceren, makelen, fluiten, ontwerpen, verzamelen, dichten, bouwen en
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worden daar soms nog voor geridderd ook!
Tot slot: de bouw van de nieuwe school vordert gestaag.
Naar verwachting verhuist de school zomer 2012 naar het
nieuwe gebouw. Tijd voor feest? Zeker! Zoals het er nu
naar uitziet, zal de vijfjaarlijkse reünie niet in 2013 plaatsvinden maar een jaar eerder. Ook komt er nog een kans om
de oude school nog eenmaal te bezoeken, voordat de
sloophamers zullen toeslaan. Bij het nieuwe gebouw hoort
ook een Jubileumboek. Dat maakten we voor het eerst in
1988, bij het veertigjarig bestaan van het Nicolaas. We herhaalden dat in 1993 en 1998 maar daarna verschenen hooguit speciale edities van SNL-Binder en Tobbe. Hoog tijd dus
voor 'het definitieve lustrumboek'. Daarvoor zoekt de
school naar oud-leerlingen die een financiële bijdrage
willen leveren. Ik vestig daarom graag de aandacht op de
ingezonden brief van rector Hans van Rooijen op bladzijde
6 van deze Binder.

René Leijen
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In memoriam
Op 15 april 2011 overleed oud-leerling Jeroen Wassenberg
(HB S-A, 1972). Hij werd slechts 57 jaar oud en was al geruime
tijd ziek. Sinds 2004 was hij woordvoerder van de Raad van
Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In die
functie was hij 'altijd alert, altijd collegiaal- een echte mediaman met een groot gevoel voor humor'.

Van de dood van oud-leerling Hans de Borst (HBS-B, 1965), in
januari 2010, hoorden we pas kort geleden. Hans werd 63 en
stierf na een lang ziekbed.

SNL’ers in de media
Cybercrimespecialist Eric Luiijf (HBS-B, 1967) van TNO zegt zich iedere keer weer te verbazen. 'Op het nieuws zijn wel
weer-, file- en hooikoortsberichten, maar er wordt nooit gewaarschuwd voor het gevaar van internetonveiligheid´.
Luiijf was betrokken bij de internationale crisisoefening Cyberstorm III. Daarbij werd een cyberworm gesimuleerd die
wereldwijd miljoenen computers besmette. De lessen uit de oefening worden volgens Luiijf gebruikt om de Nederlandse Cyber Security Strategie aan te scherpen.

Met pensioen, maar 'u hoort nog van me'. Scheidend hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders (Gym-B, 1963) houdt er
dus niet echt mee op. Hij werd 'het boegbeeld van de milieubeweging', maar geen activist. 'Mijn werkterrein is mijn
bureau'. Eind maart somde het 'milieuorakel tegen wil en dank' in zijn afscheidscollege op wat er allemaal goed én
fout is gegaan. Reijnders zegt (de Volkskrant, 2 april 2011) niet bitterder te zijn geworden, maar vooral sceptischer. 'Ik
ben opgegroeid met rozige verwachtingen over de relatie tussen wetenschappelijke kennis en beleid. Daar is minder
dan ooit sprake van'. Duurzame energie in Nederland? 'Een ramp'.

Dat Ajouad El Miloudi (Havo, 2005) steeds vaker op radio en televisie te horen en te zien is, kan iedereen zelf zien.
Maar hoe hij daar terechtkwam, vertelde hij tegen de Volkskrant (29 november 2010). Het zakenleven was zijn oorspronkelijke doel, 'met een heel mooi pak aan'. Maar het liep anders. Al op de havo ging hij, via de stichting Edukans,
als verslaggever mee naar Peru. 'En daar is het grote avontuur begonnen'. Een klusje voor AT5 was het gevolg. En ja,
als je dan 'ongepolijst, schattig, jong en Amsterdammer' bent, kan het hard gaan. Na drie jaar Basta, vier jaar Puberruil XL, enkele jaren als dj bij Sense of Dance, heeft Ajouad er inmiddels alweer twee seizoenen Stinkend Rijk &
Dakloos op zitten. Onderwijl rondde hij in 2009 zijn studie commerciële economie af. Over vijf jaar hoopt hij nog
steeds op televisie te zijn. 'Met goede gesprekken, zelfreflectie en besef'.

In de serie Woongeschiedenis in Het Parool zagen we al vaker oudleerlingen van het Nicolaaslyceum. Begin januari was makelaar Pieter Joep
van den Brink (Ath-A, 1985) de Amsterdammer die over zijn wooncarrière
mocht vertellen. Die begon aan de Sloterplas, maar toen zijn moeder een
nieuwe baan als makelaar vond, verhuisde het gezin naar de Minervalaan.
'Ik ging naar het Nicolaaslyceum, een wat kakkineuze school, al was het wel
de meest gemengde in Zuid, met veel mensen van buiten'. Het was wennen,
zegt Van den Brink, die zich een buitenstaander voelde. 'Ik was opgegroeid
als straatjochie, sprak plat Amsterdams. Mijn lerares Nederlands heeft mij
echt gered in de brugklas.' Hij miste vooral de vrijheid van de Sloterplas. Na
zijn Nicolaastijd studeerde hij bedrijfskunde in Rotterdam. Maar het makelaarsvak trok en uiteindelijk werd hij in 1994 beëdigd als makelaar. Van den
Brink woont inmiddels aan de Amsteldijk, in Amstelveen dus. Met die
gemeente heeft hij niks. 'Maar de Amstel is van de Amsterdammers, daar
houd ik me aan vast'.

2

Jaargang 22

SNeLbinder 1/2-2011

De Scheidsrechters Vereniging Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter: Hans van der Liet (Gym-A, 1987). Met zijn
enkel in het gips, 'ik hoorde krak en viel flauw van de pijn',
vertelt hij (Het Parool, 2 mei 2011) over zijn hobby: fluiten.
'Dat is een mooi contrast met mijn baan als jurist bij een
trustkantoor. Ik kan meestal rustig de tijd nemen om na te
denken. Fluiten is daarentegen heel intensief'. Hij noemt
het een kick als je 22 volwassen mannen, 'bij wie de adrenaline uit de oren spuit', in het gareel kan houden. Van der Liet
voetbalde zelf bij Rkavic, waar zijn vader jarenlang voorzitter was. Na zijn middelbare schooltijd stopte hij: 'geen trek
in een bierelftal waar de spelers met een sigaret in de ene en
een glas in het andere het veld opkomen'. Later werd hij
scheidsrechter. Eerst nog bij de bond, nu alleen nog voor
zijn club. Vaak werd hij 'doodmoe van dat constante gemekker in het veld'. Een beetje masochist moet je dus wel zijn.
'Een scheidsrechter is een dankbaar object voor kritiek.
Maar dat neem je voor lief'. Nooit marchanderen, is zijn
devies. 'Probeer nooit een verkeerde beslissing goed te
maken, want dan loopt het uit de hand'. Van der Liet, naar
eigen zeggen een man van orde en gezag, is een groot voorstander van de nieuwe straffen die de KNVB kan opleggen
aan spelers en teams die zich misdragen. 'Je moet laten zien
dat voetbal een sport is voor beschaafde mensen. En wie een
scheidsrechter schopt, hoort niet op een voetbalveld thuis'.

Van architect Rudy Uytenhaak (HBSB, 1967) werd onlangs het stadskantoor Leyweg, in Den Haag Zuidwest,
in gebruik genomen. Het moest vooral geen stadskantoor worden, aan
dat woord kleeft immers de geur van
de jaren zeventig, met grauwe gevels
en muffe interieurs. Het gebouw is
een driehoekige toren, hagelwit, met
een glazen atrium als kloppend hart.
Boven de gemeentelijke afdelingen
zijn appartementen, die een fenomenaal uitzicht bieden. 'Uytenhaak
bedacht het gebouw als een stralend
witte sculptuur, en werkte het als een
beeldhouwer tot in detail uit', schrijft
de Volkskrant (27 mei 2011) lovend.
Een andere SNL-architect, Gerard Kruunenberg (Ath-B, 1976) kwam minder positief in het nieuws. In Kanniewaarzijn,
het tv-programma 'waarin wordt afgerekend met absurde situaties uit het dagelijks leven', moest hij zich, in de uitzending van vrijdag 15 april jl opeens verdedigen over zijn (inmiddels alweer afgebroken) Glazen Huis in Leerdam.
Dat huis was bedoeld als kado van de woningbouwcoöperatie aan de gemeenschap maar er ging van alles mis. De
oorspronkelijke lokatie kon niet gebruikt worden, de bouw werd vijf jaar uitgesteld. De bewoners bleken verre van
tevreden met hun glazen huis. 'De woningbouwcoöperatie had achteraf beter kunnen communiceren dat het om een
experimenteel huis ging', zegt Kruunenberg op alle kritiek. Zo was de algenaanslag 'geen technisch probleem, want
een gevolg van het gebruik van glas. En dus hooguit een esthetisch probleem'. Maar na twee jaar zijn de bewoners het
zat, ze zetten het huis te koop. Zonder succes. De tv wordt ingeschakeld, 'Van Kavel tot Kasteel' bij RTL4. Ruim één
miljoen euro moet het opbrengen. Maar voor de bewoners zit er uiteindelijk maar een ding op. In 2009 wordt het
Glazen Huis afgebroken. De bewoners krijgen hun geld weliswaar terug maar 'al met al is het één miljoen weggeooid
geld', aldus Astrid Joosten.
Niet te missen in de media, de afgelopen maanden, is de controverse rond aartsbisschop Wim Eijk (Gym-B, 1971). Volgens critici heeft Eijk alle krediet verspeeld, is hij te autoritair en vertoont hij 'onchristelijk gedrag'. Eijk is voornemens
een kerk in Utrecht te sluiten, nadat hij al eerder een priesteropleiding sloot en het bisdom reorganiseerde. Kritiek
daarop zou Eijk naast zich neerleggen. Dat hij medewerkers van het bisdom ontslag aanzegde en een recherchebu-
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reau zou hebben ingeschakeld om computers te onderzoeken, was vervolgens de bekende druppel. Vaticaankenners en kerkhistorici vinden Eijk 'niet langer houdbaar' als aartsbisschop, onder meer omdat hij 'volstrekt
zijn eigen gang gaat' en zelfs 'onverdraaglijk' is. Hij zou
'zonder enige managementkwaliteiten het werk van zijn
voorgangers hebben afgebroken'. Eijk zelf reageerde
(De Volkskrant, 28 april 2011) op alle beschuldigingen
met een ingezonden brief. Daarin ontkent hij de
beschuldigingen. Zijn column in het bisdomblad Op
Tocht (mei 2011) over geluk kan ook als antwoord gelezen worden. Uiteindelijk willen we allemaal myrakels
gelukkig worden, zo kan deze worden samengevat. Maar
in 'de omgang met God en met elkaar moeten we niet
onszelf in het centrum of op een voetstuk zetten, maar
ons laten leiden door dienstbaarheid. Dan hebben we
oog voor elkaar.' Dienstbaarheid is het centrale begrip.
'Een egoïstische gelukszoeker is als het ware iemand die een doodlopende straat ingaat. Als we daarentegen in
dienstbaarheid jegens God en medemens Jezus navolgen naar het voorbeeld van Maria, groeit in ons de gelijkenis
met God naar wiens beeld we geschapen zijn. Tevens verdiept zich dan ons contact met Hem. En daarin ligt ons geluk.'

De 'ultieme compilatie' van zijn verzameling Chinese
erotica. Die maakte Ferry Bertholet (HBS-B, 1970) met
zijn nieuwe publicatie Concubines en courtisanes (Mercatorfonds, 2011). Veel te verzamelen heeft hij niet meer,
na ruim dertig jaar lang de wereld afgezocht te hebben
op zoek naar Chinese erotische kunst. Het mooiste heeft
hij inmiddels en wat hij niet heeft, is intussen zo duur
geworden dat hij het niet meer kan betalen. Na het Nicolaas volgde Bertholet een opleiding schilderen aan de
Rijksacademie in Amsterdam, maar het grootste deel van
zijn leven verzamelde hij: schilderijen en prenten natuurlijk maar ook ivoren en porseleinen figuurtjes, inlegdozen, waaiers, opiumbranders, theepotten, kommetjes,
snuifdoosjes – mits die gedecoreerd zijn met scènes waarin de liefdesdaad gedetailleerd en expliciet is uitgebeeld.
In zijn vorige boek, Liefde en lentebloesems (2004), ging
het nog alleen over de schilderkunst, zijn nieuwe boek
toont de voorwerpen uit zijn 'uitzonderlijke' collectie.
Bertholet, wereldwijd erkend als expert, schrijft in het
boek ook over de geschiedenis van de erotiek in China,
over de lotusschoenen, over de carrières van bloemenmeisjes en de rauwe realiteit van hun bestaan. Het boek is
'fascinerend, beeldschoon en alledaags tegelijk, onwezenlijk en toch, echter dan dit bestaat niet', recenseerde
de Volkskrant (29 januari 2011).
In Samenspraak, een Amsterdams parochieblad, lezen we over Kathy Hoogenboom (Gym-A, 1976) en haar activiteiten voor de kerk. Eind jaren '70, net van school, raakt Kathy betrokken bij de jongerenclub van de Bonifatius-kerk. Op
het Eikenplein in Amsterdam-oost knappen ze een zaaltje op dat de jongeren gebruiken voor thema-avonden. Ze
leert er haar toekomstige man Jan de Haan kennen, die voetbalt bij Wilskracht SNL. Kathy wordt actiever: in de
parochieraad, in de redactie van het kerkblad. En als de Bonifatius parochie samengaat met die van de HH Anna en de
Gerardus Majella (en zo de ABG parochie wordt), schrijft ze, samen met Jan, een boekje over 100 jaar Bonifatiusparochie. In het artikel blikt Kathy terug op de tijd van de verzuiling. Sinds het verdwijnen daarvan kiest ze 'bewuster
voor het katholicisme en de activiteiten daarbinnen'. Waar Jan het meer zoekt in wereldgodsdiensten en meditatie,
wil Kathy haar katholicisme nog niet kwijt. Ze is ermee opgegroeid en ervaart het nog steeds als een completering van
haar leven: 'Nadenken, stilstaan bij hoe je met mensen en dingen omgaat – rekening houden met een ander'. Niettemin is haar godsbeeld in de loop der jaren veranderd. 'Vroeger was er een God in de hemel. Nu ben ik meer geneigd
hem onder de mensen te zoeken. God is niet, maar hij ontstaat wanneer mensen met elkaar omgaan'. Het moet praktisch zijn, zegt ze. 'Er moet iets van liefde en vertrouwen zijn. Dat is mijn godsbeeld. Niet iets zweverigs. Zoek het dichter bij huis: het herkenbare van liefde en vertrouwen dat je tussen mensen voelt'. Een parttime kerkganger noemt ze
zichzelf nu. Sport, studie en werk vergen veel tijd en ze koestert de momenten dat ze met z'n tweeën of drieën thuis
zijn. Maar de zondagse vieringen -als zoonlief thuisspeelt, is ze dáár- ervaart ze 'als iets bijna therapeutisch'. Het zijn
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'rustmomenten in een drukke wereld', met 'rijke, troostgevende rituelen' die haar rust geven en helpen om alles een
plaats te geven. 'Ik ervaar echt het verschil tussen wel en niet naar de kerk gaan.’
Het volledige artikel over Kathy is te vinden op http://www.abgparochie.nl/index.php/component/content/article/31algemeen/76-de-samenspraak-kerst-editie-18-dec-2010-9-jan-2011
In het DiemerNieuws (7 april 2011) legt Pieter Buis (Havo,
1983) uit waarom de SV Diemen zo belangrijk is voor de
lokale gemeenschap én waarom mensen zich, als ze een
(nieuwe) baan willen vinden, moeten onderscheiden. Na
de havo deed Buis de pabo, daarna een HBO-studie P&O.
Na vele jaren bij uitzend- en re-integratiebedrijven, startte hij vorig jaar zijn eigen bedrijf, Tria Loopbaanadvies.
Bij Tria begeleidt hij mensen die zonder werk zitten, ziek
zijn of hun baan gaan verliezen en coacht hij mensen hun
werk effectief in te vullen. De kwaliteiten van de cliënt
staan voorop. Als iemand vroeger een 8 en een 5 haalde,
legde we de nadruk op de 5, zegt hij. 'Nu richten we ons
op het optrekken van die 8'. Nederland heeft volgens
hem te lang generalisten opgeleid, maar specialisten
mogen weer, merkt hij. 'Als mensen hun kwaliteiten
(her)ontdekken en meer vertrouwen krijgen, zie je
mooie dingen gebeuren'. De sport is altijd belangrijk geweest in Pieter’s leven. Vanaf zijn zevende voetbalt hij bij
Wilskracht/SNL, Als hij 17 is, stapt hij met schoolgenoten Frank Scheffers en Patrick van As over naar SV Diemen. 'Wij
trainden de jeugd van Wilskracht. Ik kan me herinneren dat onze overgang niet goed lag. Er was rivaliteit tussen beide
verenigingen'. Bij Diemen speelt hij tot zijn 36ste. Hij gaat dan enkele jaren aan atletiek doen maar het voetbalbloed
kwam terug. Toen zijn zoons bij Diemen gingen voetballen werd hij weer actief. Buis is nu coördinator van de Dpupillen. De club heeft ruim zeshonderd jeugdspelers en is daarmee heel belangrijk voor de Diemense gemeenschap.
En zelf voetbalt hij ook weer, in Zondag-3. 'Een leuk team, veel spelers hebben binding met de club'. Niet meer zo
fanatiek als vroeger. 'we benaderen de wedstrijden wat luchtiger en dat is prima. Het is goed elkaar te spreken met
een biertje na de wedstrijd'.

Kinderpsycholoog Oye Ampomah-Nketiah (Ath-A, 2001)
fietst elke dag naar een van 'haar' scholen in AmsterdamZuidoost. Ze geeft daar Sprint-training. Nee, geen atletiek.
Sprint staat voor Signalering van en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag. Het programma, waaraan zestig
basisscholen meedoen, screent basisschoolkinderen op
risicovol gedrag (liegen, pesten, pikken, vechten) en biedt
hun een gedragstraining aan om te voorkomen dat dit
negatieve, antisociale gedrag zich verder ontwikkelt.
Ampomah-Nketiah, trainer bij jeugdzorginstantie Altra,
leert de kinderen in rollenspellen om hun emoties onder
controle te houden en anders om te gaan met conflicten.
Hun ouders krijgen vooral handvatten om met hun 'temperamentvolle' kinderen om te gaan. Ze leert kinderen
aardige dingen zeggen, complimentjes maken, dat ze zelf
vrienden kunnen maken, hoe ze moeten omgaan met
teleurstellingen en hoe ze boos moeten worden. Met succes: tachtig tot negentig procent van de kinderen laat na
de training verbeterd gedrag zien. Haar werk heeft dus
zin, zegt Ampomah-Nketiah tevreden (Het Parool, 16
december 2010). 'Deze kinderen horen thuis en op school
zelden dat ze iets goed doen. Het ontbreekt ze vaak aan
goede voorbeelden. Met de training leren ze dat iedereen
sterke punten heeft en dat je meer bereikt als je praat in
plaats van slaat. De ouders leren op hun beurt om complimenten te geven, duidelijke instructies te geven en grenzen te stellen. Voor veel opvoeders is dat geen vanzelfsprekendheid.'

In de media vonden we ten slotte de aankondiging van de nieuwe cd van het Rondane Kwartet, waarin Petra van Oort
(Gym-A, 1992) een van de pianistes is. Juni jl gaf het kwartet een serie concerten in kerk De Duif. Uitgevoerd werden
de avondvullende werken Meandres en Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Tegelijk met het concert verscheen de
tweede dubbel-cd van het kwartet, getiteld Horizon. Meer informatie: Rondanekwartet.nl.
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Ruud Louw: gepromoveerd
Op 9 juni promoveerde Ruud Louw (Gym-B, 1967) aan de
universiteit Leiden op zijn proefschrift 'Het Nederlands
hoger onderwijsrecht'. Daarin bepleit Louw meer vrijheid voor universiteiten. Die vrijheid hebben ze hard
nodig, vindt hij, omdat de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet meer voldoet.
En Louw kan het weten: hij kent zowel de kant van de
wetgever als die van de universiteit. Na een lange loop-

baan bij het ministerie stapte Louw in 1997 naar de universiteit Leiden, waar hij onder meer algemeen directeur
was en Secretaris van het College van Bestuur. Louw
ergert zich: 'We hebben nu een Europese ruimte voor
onderzoek en onderwijs. Nederlandse instellingen con-

curreren om de beste studenten en onderzoekers, en om
subsidiegelden'. Maar dat kan effectiever als de Nederlandse universiteiten meer vrijheid hebben. 'Nu zijn ze
met handen en voeten gebonden aan de overheid'. Aanpassingen aan het onderwijs zijn tijdrovend en onderworpen aan allerlei bureaucratische procedures. Louw
stelt twee veranderingen voor. De eerste is accreditatie
per instelling en niet meer per opleiding. Zo ontkoppel je
bovendien visitatie en accreditatie en komt er meer ruimte voor discussie over kwaliteit. De tweede is om overheidsbemoeienis en accreditatie op domeinniveau te
regelen. Binnen zo'n domein, westerse talen bijvoorbeeld, heeft de instelling dan de vrijheid om nieuwe
opleidingen te beginnen of bestaande te veranderen.
Louw denkt overigens niet dat zijn aanbevelingen snel
worden overgenomen. 'Het zou mooi zijn als de wetenschappelijke bureaus van de partijen hierover gaan
nadenken'.
Bij zijn afscheid van de Universiteit Leiden ontving Louw
de Zilveren Universiteitspenning uit handen van Collegevoorzitter prof.dr. Paul van der Heijden, tevens zijn promotor. Louw kreeg de penning, die slechts incidenteel
uitgereikt wordt, voor zijn verdiensten als hogeronderwijsjurist en voor 'de dienende wijze waarop hij
zijn functies heeft uitgeoefend'.
Meer info:
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/laureaten/willem-vanoranjepenning-voor-louw.html

Theo Wajer: geridderd

Dit jaar hebben we geen oud-Nicolasianen
of oud-Piisten kunnen ontdekken die een
lintje hebben gekregen. Vorig jaar was er
wel een, maar daar hebben we overheen
gelezen. Dat maken we nu goed want het is
niet voor niets dat het Hare Majesteit heeft
behaagd om Theo Wajer (Gym-B, 1957) te
onderscheiden als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

voorzitter van een bedrijvenvereniging in
Amsterdam; directeur van de Stichting
Ondernemersklankbord waarin gepensioneerde adviseurs kleine bedrijven helpen;
voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Stichting Rijnlandse Lycea waar op alle lokaties nieuwbouw werd gerealiseerd; bestuurslid van de Stichting Technomarkt Den Haag;
voorzitter van de Raad van Commissarissen
van het Talencentrum in Den Haag; voorzitter van het bestuur van de Stichting Regionale Trombosedienst Den Haag én bestuurslid
van de Cliëntenraad van de Federatie van
Nederlandse Trombosediensten, die de
belangen behartigt van alle trombosediensten in Nederland. Waarvan akte!

Dr. Th.A.J.W.Wajer, inmiddels 72, ontving
het lintje omdat hij al tientallen jaren actief
is als vrijwilliger op diverse terreinen. Tot
zijn pensionering, in 1996, werkte Theo bij
Shell, onder meer in Engeland. Daarna stortte hij zich in het vrijwilligersleven. Als
bestuurder vooral. Zo was hij onder meer
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Ben Cocx: Der Ball is rund
Op zo'n dag dat je al weet dat er niets meer te beleven
valt, ergens midden in de winter, belt ineens het Bestuur
van Myrakel. Of er niet een verhaal over Ben in de pen zit.
Ben? Ja, Ben van Duits. Wieso, denk je dan. Laat die jonge
hond lekker z'n eigen gang gaan, hij ziet ons al aankomen, die ouwe hap van Myrakel. Als dan het woord
afscheid valt, is het even heel stil aan mijn kant van de lijn.
Hè? Afscheid? Ben Cocx?
Pas dan begint het kwartje te vallen. Ja, jong was ie, toen
we 'm zagen debuteren. Maar ja, dat was wel effe geleden. Toch blijft er stevige twijfel bij de inbeelding dat hij

Ben Cocx anno nu

de nestor van het Nicolaascorps is. Nee, dat gaat er niet zo
maar in, Ben is synoniem met jeugdig en sportief. Gelukkig valt dat beeld niet aan diggelen, wanneer het wederzien op het Nicolaas plaatsvindt. Nog altijd de Ben uit de
herinnering, hij heeft de vele Nicolaasiaanse jaren zonder sleet doorstaan. Ook in zijn conversatie is weinig te
merken van berusting of
verlies aan enthousiasme.

een vervolg? Ja, al was de studie nog niet afgerond. Bij
zijn vader ging nu de telefoon ook over, en Pater Verbruggen meldde zich met een voorstel: acht uur les in
totaal, te geven aan tweemaal 2 Havo en één 4 HBS-B
klas. Toen het zover was keek Ben wel op van zelfs de 2
Havo-klassen. Hij worstelde met de afweging tussen een
interactie als met kinderen, of als met volwassenen: zij
waren 13, hij 22. Zijn leslokaal was niet op de tweede
verdieping van de A-vleugel, maar in de – later afgebrande – barakken naast de gymzaal.
Al na een maand fluisterde iemand hem in: 'u bent één
van de populairste leraren!'. Ben vertelt dat hij hier flink
van opkeek en al snel een conclusie trok: 'Dat is niet de
bedoeling'. Hij gooit het vervolgens over een andere
boeg: wat strenger, wat meer op afstand. Het is een goed
recept gebleken.
We komen te spreken over het 25-jarig jubileum van de
school, in 1973. Hij had veel lol met collega Agnès Schnitker, ze was spiritueel, ja letterlijk geestig. Hij noemt verder de schoolfilm van Ben Heuer en legt uit dat er een
verband lag met de toenmalige gebeurtenissen in Chili.
Het Krasnapolskyfeest is ook voor hem onvergetelijk, en
hij voegt er aan toe dat 'De Bende van Vier' (Ben met
Blankers, Wevers en Maltha) altijd door leerlingen werden uitgenodigd op examenfuiven en andere grote feesten. Hij was een prima Duyvis. 'Ja, dat mis ik tegenwoordig wel, nu komt er nooit een klas met zo'n voorstel.
Weliswaar is er nu de structuur van het mentorschap,
maar dat gaat om verplicht contact. Vroeger waren de
contacten minder kunstmatig en meer betrokken', aldus
Ben. Hij vervolgt: 'Toch is het lesgeven nog steeds geweldig, maar wel anders. Veel minder centraal, de leraar
staat niet meer als een alleenheerser op zijn voetstuk
voor de klas, maar het gaat er tegenwoordig vooral om,
de leerlingen te instrueren, waarna ze aan de slag kunnen'. De interviewer vraagt of de verwachting van ruim

Ben bevestigt dat hij niet op
zijn laatste benen loopt, hij
voelt zich fit al heeft hij wel
vrede met het beëindigen
van de lange loopbaan: 41
jaar SNL! Wie kunnen dat
nog meer zeggen? Het
zullen er niet zo veel zijn.
En dan hebben we het nog
maar over het lesgeven.
Ben zat eerder ook vijf jaar
in de bankjes van ons
lyceum, hij deed HBS-A
tussen 1960 en 1965. Kortom, bevestigd.
Het leraarschap startte met
een telefoontje in 1970 van
van Veen, één van de twee
leraren Duits bij wie hij
stage had gelopen; jazeker,
de ander was Wolfs. Of Ben
misschien interesse had in
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Ben Cocx en zijn klas op excursie, Trier 1992
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levendig, leergierig en daarnaast ook bezig met
het uithalen van streken. Nu zijn ze passiever, vermoeider en platgewalst met informatie uit de nieuwe media. Skype, Hyves, Facebook alom.
Ben glimt als hij weer terugdenkt aan zijn eigen
scholierentijd. Streken werden toen al veelvuldig
uitgehaald, zoals bij Pater van der Vleuten die hij
als een hele leuke leraar kenschetst. Bij hem verstopten ze zich bijvoorbeeld op de grond naast hun
stoelen, zodat de klas leeg leek. Bij Elders (Wiskunde) werden stiekem de veters aan elkaar gebonden. Vroeger was er meer gevoel voor humor.
Naast de examenfeesten noemt hij een ander voorbeeld van de verhoudingen: de geweldige volleybal- en voetbalwedstrijden tussen leraren en leerlingen. Het was niet zomaar dat Thom van der Meijs
werd ingelijfd bij het lerarenkorps. Zijn ontzagwekkende smashes van het kaliber Ron Zwerver
dreunen nog na. 'En Cees, weet je nog van die voetbalwedstrijd op het Wilskrachtveld?' Hij loopt naar
de muur, waar een foto hangt van het lerarenteam.
Jazeker, zeg ik, want ik speelde als spits in het leerlingenteam, dat jullie met 5-1 een pak slaag gaf.
Namen als Blankers, Van Beem en Maltha in het ene
team, en Settels, van Putten en van Wees uit het
andere team rollen door het klaslokaal. Voetbal, de
schoolclub Wilskracht SNL, bindt ons beiden naast
het SNL zelf. En vanzelfsprekend het Amsterdamse
schoolvoetbaltoernooi, als extraatje in het voorjaar.

Ben Cocx in 1988

tien jaar geleden dat de leraar
overbodig zou worden vanwege de toenemende invloed
en toepassing van computers,
bewaarheid is geworden.
'Nee, zeker niet', is Bens stellige reactie: 'de leraar blijft,
mede vanwege de niet vervangbare waarde voor het
sociale gebeuren'. Hij komt
met een voorbeeld. Als er eens
een keer een sfeer van verveling ontstaat, als ze murw zijn,
geeft hij de hele klas nieuwe
energie met een behendigheidsspelletje tussendoor,
zoals het 'spelletje 7'. Daarin
gaat het er om achter elkaar
heel snel te beslissen of een
getal eindigt op 7, (en/) òf
deelbaar is door 7. Dus: 11 is
nee, 14 is ja, 27 is ja, 28 is ja, 29
is nee, 19 is nee enzovoort.
Wie het fout zegt, is af.
Ben zet nog eens op een rijtje,
hoe hij de gemiddelde leerling
heeft zien veranderen. In de
periode vanaf 1970 tot
pakweg 1990 waren de leerlingen ondernemend, actief,

SNeLbinder 1/2-2011

De bal is rond
De cirkel is rond, de driehoek is rond…ach, wat
maakt het hier uit. Wat frappant is, is de foto die
óók in het klaslokaal van Ben aan de muur hangt.

Foto: Collectie Dick Nieuwenhuis
Ben Cocx (rechts vooraan) in een gelegenheidselftal in 1971. Het team speelde omdat Aggie
Nieuwint, toen lerares Engels op het SNL, ging trouwen. Nieuwint was ook bekend onder haar
artiestennaam Terlingen en maakte deel uit van het Cabaret Ivo de Wijs.
Staand, vlnr: Han van der Meer (KRO, oa. De Ver Van Mijn Bed Show), Peter van Bueren (de latere
filmrecencent), Aggie Nieuwint, "Jasper" Scholte (inmiddels oud-hoogleraar Biochemie aan de
Erasmusuniversiteit), Richard Fritschy (lid van het cabaret) en Jan Felten (leraar Nederlands op het
SNL).
Gehurkt, vlnr: Kees Cortie, Simon Levelt, Dick Nieuwenhuis (HBS-B, 1971), Ivo de Wijs, Frans van
Stijn en Ben Cocx.
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Vele leerlingen, en alle leraren, kennen deze foto: Dennis
Bergkamp en Louis van Gaal in SNL-shirt, prachtig samen
geportretteerd. En de fotograaf … hij staat naast me!
Hiermee is de serie compleet. Dennis is myrakels
geïnterviewd in het oude Ajax-stadion, Louis in het nieuwe, ja, die twee waren natuurlijk makkelijk te regelen. En
vandaag dus als klapstuk de fotograaf himself! Zeg nou
eerlijk, hoeveel andere fotografen zullen juist dit bekende tweetal hebben gekiekt?
Wat ga je doen als je de school verlaat, is de logische
vraag. 'Nou, in januari volgend jaar gaan Vera en ik op
reis naar Australië! Daar zit onze zoon Frank samen met
zijn vriendin. Hij als registeraccountant van KPMG, en zij
in het toerisme. Ze bivakkeren in Melbourne en we
bezoeken verder onder meer Sydney en gaan ook een
helikoptervlucht maken. Vaker reizen is het motto voor
de komende jaren. Verder ben ik van plan om meer bezig

te zijn met digitale fotografie, wil ik mijn Frans ophalen
en zelfs ook nog Italiaans gaan studeren, aan de Volksuniversiteit'.
Met het noemen van Frank (VWO, 1999) is de stap naar de
andere drie kinderen gauw gemaakt. Een echt SNL-nest!
Oudste zoon Tim (Gym-B, 1998) is gepromoveerd informaticus en geeft les aan de Hogeschool in Zoetermeer.
Momenteel zit hij in San Francisco. Hij bekwaamt zich in
gaming en stond tien dagen geleden gewoon naast de
hoogste baas van Nintendo! Dochter Tessa (VWO, 2001)
timmert evenzeer aan de weg. Met een opleiding aan de
sportacademie en een jaartje lesgeven aan het Ig, is ze nu
al jarenlang een professioneel handbalster met meer dan
30 interlands tegen landen als Tsjechië, Denemarken en
IJsland. Ze maakt furore in Duitse clubs. Na Blomberg en
Borussia Dortmund speelt ze nu bij Trier (deze stad komt
nog terug!). Haar Duitse vriend is ook tophandballer en
hij krijgt nu les in onze taal en cultuur van Vera, live uit

Voorjaar 1964 stond het Nicolaas in de finale van het vermaarde Amsterdamse schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijd tegen het Leeghwaterlyceum
werd kansloos verloren: met 4-1. In de voorronden was nog, met enig geluk, met 1-0 gewonnen van deze school. Maar het verlies was geen schande,
aldus Robert Ferretti. 'Veel van hun spelers zagen we later terug op hoog niveau, bij DWV onder meer, een topper in Noord'. Ferretti weet zich ook te
herinneren dat het team, een combinatie van vooral Wilskracht.-SNL en RKAVIC, 'voor de show' ging. 'Er was sprake van wat overmoed. Er werd
gezorgd voor groene broekjes en groene kousen, niet echt overeenkomstig de Wilskracht/SNL kleuren. Maar Pater Lauwers vond het best. De heren
waren er klaar voor, maar niet heus. Het ging echt mis. We werden afgetroefd. Hoogmoed komt voor de val'. Volgens Ferretti had Lauwers wel moeite met het feit dat er drie jongens bij RKAVIC (gelieerd aan het St. Ignatius College) bleven spelen en niet te porren waren om naar Wilskracht/SNL
over te stappen. Toch was het een echt 'katholiek' team en Lauwers was trots op de resultaten. 'Zeker het jaar daarna, 1965, toen we met twee teams
(incl. RKAVIC'ers en Louis van Gaal, De Meer) wel kampioen werden!'
Op de foto, aan de finalisten aangeboden door het Algemeen Handelsblad (zie de bal) staan:
Achterste rij, van links naar rechts: Paul Stut, reserve (Wilskracht/SNL), Bennie Neijzen (Wilskracht/SNL), Johnny Coffeng (Wilskracht/SNL), Louis
Bastiaenen, reserve (Wilskracht/SNL), Hans van den Ende (De Meer), Hans Maltha, reserve (Wilskracht/SNL), Wim Brugman, aanvoerder (Wilskracht/SNL), Jan van der Veldt (RKAVIC ), Pater Lauwers, prefect en coach.
Voorste rij, van links naar rechts: Robert Ferretti (RKAVIC), Harrie Kalwij (Amstelzwaluwen), Jan Meijers I (RKAVIC), (neef) Jan Meijers II (Ambon),
Gerrie Boers (De Meer), Ben Cocx (Wilskracht/SNL).
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Ouderkerk via Skype. Dan denk je, dat dochter Cindy
(Ath-A, 2003) misschien wèl in Nederland zit? Nee dus.
Cindy is nog meer globetrotter dan de anderen. De interviewer hoort eerst over Osnabrück, maar dan over Walt
Disney en Tucson (USA), over Cambodja, Laos en Thailand. In deze Aziatische regio is ze nu reisleidster namens
Sawadee, gespecialiseerd in avontuurlijke reizen.
Roze monster in de polder
Op een vraag naar de hedendaagse lerarendagen (dagje
uit met een autorally, zo was de traditie) laat Ben weten
dat het nu veel minder frequent is, en ook zonder de partners. Het SNL is wezenlijk veranderd: minder persoonlijk,
meer zakelijk. Van zijn eigen afscheid komende zomer
wil hij ook geen happening maken, maar een rustige
aangelegenheid. Het onderwerp lerarendagen brengt
het gesprek wel op een onvervalste anekdote bij een
puzzelrit in de landelijke regio van Den Ilp. Op een gegeven moment, terwijl collega's aan de overkant al proestend stonden toe te kijken, belt Ben aan om een puzzelvraag opgelost te krijgen. Komt er een boom van een
vent naar buiten, in een roze pak en een malle pet op, en
die begint me daar toch te briesen: 'alwéér zo'n kloo[censuur]! … sodemieter op'. Was getekend … Anton Heijboer.
Beloofd is beloofd, Trier mag niet ontbreken. Cocx en
Trier, een begrip voor hele generaties leerlingen uit 2

VWO. Als organisator van de Trier-reizen tussen
1988 en 2002 heeft Ben zich, samen met Dic van
Hummel en Theo van Scheppingen, verdienstelijk
gemaakt voor een welkome aanvulling op het Duitse onderwijs. De leerlingen moesten hun kennis
wel oefenen, omdat ze opdrachten kregen om
inwoners op straat te interviewen. Maar natuurlijk
is het ook een verstrooiende en enerverende belevenis, met uitstapjes de Eiffel in, naar de monumenten van Trier zelf, naar Gerolstein, naar een wildpark met adelaars. Trier is trouwens niet de enige
locatie voor Nicolaansiaanse Duitslandgangers.
Ben maakte in de jaren '80 ook de DDR-reizen mee.
En Ben, ben je vroeger ook als SNL-leerling al op
schoolreis geweest? 'Ja hoor, we zijn eens drie
dagen naar Bloemendaal geweest, en dan heb je
het in die tijd wel over een vormende samenkomst'.
Na het gesprek loopt de interviewer dan in de welbekende ingang van de school volkomen onverwacht en met volle verbazing tegen eigen schoonfamilie op: een nieuwe leerlinge (ze komt zich juist
op dit moment inschrijven) gaat de komende zes
jaar het oude en nieuwe schoolgebouw bevolken.
Ze zal het moeten doen ohne Begleitung von Ben.

Cees Smit
8 maart 2011

Ook Robert Ferretti stopt met lesgeven. Hij startte ooit op de Dependance van het Ignatius College in
Purmerend en neemt nu, na 34 jaar, afscheid van het Da Vinci College. "Het is mooi geweest. Ben, het ga je
goed!"

Oproep: Wie wil haar oude opstel terug?
Mevrouw Do de Graaf, oud-docent Nederland op (vooral) Pius en Nicolaaslyceum doet een oproep aan haar
leerlingen. Ze probeert al jarenlang om bewaarde opstellen, gemaakt bij tentamens en examens, aan de schrijfsters terug te bezorgen. Soms lukte dat, bijvoorbeeld bij Lidy van Marissing, Thera Coppens en Eveline Grolle.
Maar ze heeft nog een aantal oud-leerlingen van Zr. Noëlla en van haarzelf niet kunnen traceren. "Ik ben zo vrij
hier een lijstje bij te voegen van degenen van wie nog werk bewaard is".
Kortom, wie weet waar de volgende oud-Piusleerlingen verblijven?
Carla van Heukelum Stuyt
Conny van Deenen
Henny van Tol
Gerda Thomas
I. Gallas
Mariëtte Nijsten
A. Steenman
Bea Gerritsen
Ellen van Putten
Lucie zum Vörde S.V
Anneke van de Tonnekreek
Lia Settels en Ineke Settels
H.W.de Jong
Ghislaine Edelbroek
Jeanneke Stam
Mieke Kolk
Irene Ophoff
Afra Hogenhout

1946
z.j.
1951
1952
1952
1956
z.j.
z.j.
z.j.
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Do de Graaf is te bereiken via 020-6416361 of via f2hdmdegraaf077@hetnet.nl
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Patty Scholten: Een biografie in sonnetten
Dichteres Patty Scholten (Pius, 1964) schreef
De ziel is een pannenkoek, haar 'autobiografie in sonnetten'. De bundel gedichten,
haar achtste, verscheen begin 2011 bij
uitgeverij Atlas. Ze beschrijft in de gedichten
hoe ze zich via 'de nonnenschool'
ontworstelde aan haar jeugd in de schaduw
van de oorlog tot in de oase van Artis. Die
schooltijd was niet altijd even leuk, dicht Patty.
"Pa vond aan mij geen eer meer behalen. /
Mijn zus was mooi, mij deed hij in de ban. / Ik
was, met bril en dik, een rampenplan, /
verschoolde me in suffe klaslokalen. / Daar was
het eender tussen enkel meiden / die
giebelden, mijn padje liet hen koud. / Wat was
ik ongelukkig in die tijden."
Van haar grote liefde, de oudere Arend,
ontdekt ze na zijn dood dat hij een berucht
SS'er was. Ze moet 'opnieuw met het verleden
afrekenen'. Volgens de recensies is het boek
'een mijlpaal' in Scholtens leven, in haar
oeuvre én in de Nederlandse poëzie: nog nooit
schreef iemand zijn memoires in sonnetvorm.
Onder haar meisjesnaam, Patty Klein, tekent
Patty nu al 34 jaar de strip Noortje, nog steeds
in de Tina. Het is Neêrlands oudste strip door
dezelfde tekenaar (Jan Steeman) en schrijver
gemaakt.
Myrakel kreeg een voorproefje en publiceert,
met toestemming uiteraard, het gedicht
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De Nicolasians
In een vorige Binder vroegen we om nadere informatie
over De Nicolasians, een schoolband die in de jaren '50
menige schoolvoorstelling opluisterde. Cor van Nus
(HBS-A, 1960) reageerde. Het bandje speelde inderdaad
op verschillende bijeenkomsten, die in de
aula/gymnastieklokaal werden gehouden.

ten van playback acts, op onnavolgbare wijze vertolkt door Pieter van Lith, die voor die gelegenheden zowaar een, in dit geval, blonde vetkuif had.
Erg grappig waren zijn versies van "Oh Carol", die
op sommige momenten door de, destijds mannelijke, aanwezigen luidkeels werden meegezongen.
Een mooie tijd!", aldus Cor.

"De nummers die werden uitgevoerd, waren hoogtepun-

”De Barakken waren er in 1956/1957”
Het artikel van Jos Mol en Loek van Nus in de vorige Binder was goed voor een paar ingezonden brieven.
Mol/Van Nus schreven dat de brugklassers en gymnasiasten in januari 1959 de barakken aan Het Zand betrokken.
Dat klopt niet, schrijven Jan Louman (Gym-B, 1957) en
zijn klasgenoot Ernst Raaymakers (ook Gym-B, 1957). De
barakken aan Het Zand zijn al in hun laatste schooljaar,
1956/1957 betrokken. 'Dat laatste jaar heb ik in de barakken doorgebracht met een zeer klein aantal andere klassen. Voordat wij, 6 Gymnasium, naar Het Zand gingen,
zaten wij als laatsten in de Westzaanstraat. Als 5 Gymnasium hebben wij, denkelijk als enige klas, een aantal
maanden les gehad in een gang van dat gebouw. De rest
van het gebouw was al ontruimd en de lokalen werden
niet meer verwarmd. Dat gebeurde met kolenkachels en
daarvoor was een aparte amanuensis nodig', schrijft
Louman.

Gymnasium VIab 1956 met dhr. Kramer

Raaymakers stuurt zelfs twee foto, gemaakt in het najaar
van 1956, van klas 6 Gym, poserend voor de barakken.
Volgens hem was de verhuizing van de Gymnasiumafdeling naar de barakken aan Het Zand tussen november 1955 en najaar 1956. De eerste bewoners waren in
ieder geval de hoogste gymnasiumklas(sen) van het
schooljaar 1956/1957. Louman: 'En tot aan het einde van
ons schooljaar, in voorjaar 1957, was er in geen velden of
wegen iets van de Pius te bekennen. Gezien de bouwkundige situatie zou het mij buitengewoon verbazen als zij
later in dat kalenderjaar al gekomen zouden zijn.'

Gymnasium VIb 1956

SNL NU: ”uniek slagingspercerntage”
De eindexamens zijn dit jaar heel goed verlopen. Na twee
magere jaren zijn ze nu uitstekend, aldus rector Hans van
Rooijen. Op het VWO slaagde 85 procent van de kandidaten, op de Havo zelfs 98 procent!
Ook de aanmeldingen waren beter dan in de afgelopen
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jaren. Er moest dit jaar zelfs al in de eerste ronde geloot
worden! Onder de nieuwe brugklassers zijn er 28 die in
de spiksplinternieuwe "Cultuur+ brugklas" komen. En de
gymnasium brugklas is alweer voor het derde jaar helemaal vol. Kortom: het gaat goed met het Nicolaas!
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Eindexamen 1965

Wie wat bewaart, heeft wat. Menig oud-leerling heeft,
ergens op zolder of in een oude koffer, nog de
eindexamenopgaven uit zijn of haar eindjaar. Zo vond
Jos Mol (HBS-B, 1965) zijn oude algebra-examen. Wat
hem het meest frappeerde? Dat hij de meeste opgaven
niet (meer) kon maken.

SNL Nu: drugshond Kelly
In de jaren '60 en '70 werd, soms stiekem, maar vaak
gewoon openlijk, geblowd op en rond het Nicolaaslyceum. Op de cour, in de fietsenstalling, tussen de barakken, in de soos –de lucht van rode libanon was nooit ver
weg. Op de radio werden de prijzen voorgelezen en Paradiso had een huisdealer. Een joint heette nog een stickie.
Enkele decennia later is de wereld veranderd: op middelbare scholen snuffelt nu drugshond Kelly naar wiet en
cocaïne. De speurhond van de Amsterdamse politie komt
een keer of veertig per jaar in actie. Ze is onderdeel van
de afspraken tussen buurtregisseurs en scholen om die
scholen veiliger te maken.
Een bezoek vindt alleen plaats op verzoek van de school
en buurtregisseur. Met de directie van de school wordt
afgesproken welke klas als eerste gecontroleerd wordt,
omdat de hond maar een half uur achter elkaar geconcentreerd kan werken. Leerlingen krijgen een laatste
kans zichzelf aan te geven en moeten vervolgens één

voor één het lokaal verlaten. Als Kelly met een leerling
meeloopt en naast de jongere gaat zitten, is het mis. De
politie fouilleert de leerling. Heeft die drugs bij zich of
ruikt hij nog naar de coffeeshop van gisteren. 'Naar wiet
ruiken is niet verboden, maar voor de school is het wel
helder dat een leerling in een coffeeshop is geweest',
zegt politieman René Besten: 'Het kan het gedrag of
verzuim van een kind verklaren'. Gemiddeld ruikt Kelly in
een klas bij één à twee leerlingen onraad. Heeft die minder dan de wettelijk toegestane hoeveelheid wiet bij zich
heeft, is er niks aan de hand. Heeft die meer drugs bij zich,
volgt aanhouding.
Niet alle Amsterdamse scholen doen mee, klaagt de politie (Nederlands Dagblad, 6 januari 2011). Een van die
scholen is het Sint Nicolaaslyceum. Rector Hans van Rooijen: 'We hebben geregeld contact met de politie, maar
deze mogelijkheid is niet ter sprake gekomen. Ik denk
ook dat de problemen bij ons wel meevallen.'

65 jaar in SNL in 2013 ... maar feest in 2012?!
Elke vijf jaar een reünie. Dat was ooit een van de redenen
waarom Myrakel opgericht werd. Met de reünie van 2008

14

nog in onze herinnering, gingen we er vanuit dat de
volgende in 2013 zou zijn. Maar de nieuwbouw van de
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school dan? Precies! Naar het zich laat aanzien –het weer
werkt voorlopig prima mee en de ruwbouw staat er al
bijna—wordt er vanaf het begin van het schooljaar
2012/2013 les gegeven in het nieuwe gebouw. Najaar
2012 zal dan ook de officiële opening van het gebouw

plaatsvinden, inclusief een groot feest. En wat ligt er nu
meer voor de hand dan dat feest te combineren met de
reünie? Kortom, onze reünie van 2013 wordt al in 2012
gehouden. Een exacte datum is uiteraard nog niet
bekend.

Van de penningmeester
Tot op heden hebben 92 leden de contributie voor 2011
nog niet betaald. Daarvan hebben er tien de contributie
van 2010 ook niet betaald. En twee zelfs die van 2009
niet! Eind januari hebben we de incasso gedraaid voor de
contributie over 2011. Een stuk of tien incasso's lukten
niet, mogelijk omdat er een andere rekening in gebruik
zijn. Als dat zo is, meld dat even aan admin@myrakel.nl .
Op de adressticker staat het Myrakels getal. Dit is het jaar
waarvoor het laatst de contributie is betaald. Is dit 2010
of ouder (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging),
maak dan je contributie (twaalf euro per jaar) over op
rekening 359877 tnv OUD LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM te Diemen. Vermeld daarbij je lidmaatschaps-

nummer (staat ook op de adressticker). De betaling gaarne zo snel mogelijk, want er zijn al aanzienlijke kosten
gemaakt (onder andere deze SNeL-Binder). Je kunt ook
een machtiging afgeven. Stuur dan een mailtje aan
admin@myrakel.nl.
Heb je een machtiging afgegeven, maar is er op 28 januari jl. niets afgeschreven, (het Myrakels getal is dan 2010 of
lager dan wel 0000 voor nieuwe leden) dan proberen we
het volgend jaar nog een keer. Dit kan gebeuren als de
naam van de rekening of je adres gewijzigd is, of als er op
2 februari niet voldoende saldo was.
Met vriendelijke groeten,
Leon de Rooij

Jaarverslag 2010
Statutair verplicht is het publiceren van een jaarverslag en van een verslag van de ledenvergadering. Dat doen we vaak zo
kort mogelijk. Zo ook nu.
Tweeduizendtien kan voor de vereniging het best getypeerd worden met de uitdrukking 'stilte voor de storm'. Nu eind
2010 de bouw voor het nieuwe Nicolaaslyceum van start ging, lijkt het voornemen om het schooljaar 2012/2013 op die
nieuwe plek te beginnen, nog steeds haalbaar. En dat betekent mogelijk ook dat de volgende reünie, gepland ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan in 2013, al een jaar eerder gehouden wordt. Kortom, 2011 wordt naar verwachting veel
drukker dan 2010. Want áls dat grote openingsfeest annex reünie er komt, zal daarvoor ongetwijfeld veel werk verzet
moeten worden. Een jubileumboek? Volgens de schoolleiding móet dat er komen. Een openingsfeest? Idem dito. Daarbij
heeft de school, ook het afgelopen jaar, meerdere malen laten blijken veel waarde te hechten aan de vereniging. Voor het
overige was 2010 een als vele andere — de website, de Binder, het archief, de relatie met het Nicolaas.
Leden

Het ledenaantal daalde netto met zes (vier nieuwe leden en tien opzeggingen). Begin 2010 telden we
586 leden, eind 2010 dus 580. Voor zover bekend overleden in 2010 de oud-docenten Frans Veltman
biologie, 73 jaar oud), Wim Bosse (Frans, 88) en Bep Wolfs-Steenbergen (Frans, 86) en oud-leerling Daan
Bruhl (Havo 2008, 19 jaar oud).

Bestuur

Het bestuur van Myrakel bestond feitelijk in 2010 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeLBinder) en Leon de Rooij (penningmeester). Ondersteuning was er vooral van Koos van Langen (opmaak
SNeL-Binder). Er was diverse malen overleg met het Nicolaas, vooral over de nieuwbouw en de
activiteiten daaromheen. Eind 2010 is ook voorzichtig begonnen met een inventarisatie van het
schoolarchief, dat naar verwachting nog voor verrassingen zal zorgen.

Binder,
internet,
promotie

In april, augustus en december verschenen weer SNeL-Binders. De gemiddelde oplage bedroeg
zeshonderd exemplaren. Eén adverteerder heeft laten weten te stoppen. In de Binder ging het over circa
vijftig oud-leerlingen, oud-docenten en een paar leerlingen-van-nu. Een aparte vermelding is er hier
voor enkele oud-leerlingen: Jaap/Jack Wormer (Gym-B 1958) die vereniging en school verraste met zijn
'compositieboek' waarin hij zes jaar lang de geschiedenislessen van pater Ruth bijhield; Jos Mol (Gym-B
1965) en Loek van Nus (oud-leerling én leraar Engels van 1960-1998) die uitgebreid de geschiedenis van
de school beschreven, in een uitneembaar katern in de Binder; Ernst Raaymakers (Gym-B 1957) en Henk
Oud (HBS-B 1962) en genoemde Van Nus die toneelmemorabilia instuurden. Al dit moois krijgt een p l a a t s
op de website. Aan die website is tussen de bedrijven door behoorlijk gewerkt, hoewel de tijd blijft
ontbreken om het écht af te maken. De site werd begin 2010 geheel vernieuwd maar met name de
klassenfoto's ontbreken nog. Myrakelse promotie is er vooral bij de diploma-uitreiking. Iedere kandidaat
krijgt dan een SNL-shirt met daarop alle namen van de kandidaten plus de slogan Keep in Touch en het
webadres van Myrakel. Verder is Myrakel aanwezig op LinkedIn en Twitter.
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Verslag Algemene Ledenvergadering Myrakel 2011
Gehouden
In
Aanwezig

Vrijdag 21 januari 2011
Docentenkamer op het SNL
René Leijen (1976), voorzitter
Leon de Rooij (1966), penningmeester
Joost Kenter (1961)
Gerdwin Lammers (1973)
Johan Olsthoorn (1966)
Tom Paffen (1985)

1. Opening en mededelingen
Met slechts vier leden op de vergadering aanwezig, opent de voorzitter om 20.15 uur de vergadering. Hij heet alle
aanwezigen welkom, schetst in het kort hoe het jaar 2010 voor Myrakel verliep.
2. Notulen vorige ledenvergadering
Het verslag van de ALV van 2010 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Jaarverslag & Financieel Verslag
2010 kende (zie jaarverslag) een netto daling van het ledental met zes. Eind 2010 telde Myrakel 580 leden, een aantal
dat overigens deze eeuw weinig schommelingen vertoont. Op het jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen. De
penningmeester licht vervolgens het financieel verslag toe. Het batig saldo bedroeg ruim drieduizend euro. Vooral de
kosten voor de Binders waren lager dan begroot. Opgemerkt wordt nog dat er voor 2011 nog één adverteerder over
is.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Joost Kenter en Tom Paffen, meldt dat de 'financiële bescheiden' zijn gecontroleerd
en in orde bevonden. Zij zijn van mening dat het financiële verslag een getrouw beeld geeft van het vermogen van de
vereniging en van het exploitatiesaldo over 2010. Onder voorbehoud van een foutje op het afschrift van de
rentemeerrekening, wordt de vergadering daarom voorgesteld het bestuur décharge te verlenen. Allen gaan
akkoord.
5. Bestuurssamenstelling
De ledenvergadering spreekt haar bezorgdheid uit over de omvang van het bestuur, dat feitelijk alleen uit René
Leijen (voorzitter) en Leon de Rooij (penningmeester) bestaat. Bestuurslid Kitty Hamersma is door persoonlijke
omstandigheden niet in staat haar bestuurswerk te verrichten. Voorzitter zal haar benaderen om haar functie
formeel beschikbaar te stellen, zodat anderen op die plek benoemd kunnen worden.
6. Plannen voor 2011-2012
Nu de nieuwbouw van start is en, strenge winters en andere bouwproblemen daargelaten, de lessen met ingang van
het schooljaar 2012/2013 in het nieuwe gebouw gegeven worden, naderen ook de feestelijkheden daaromtrent.
Najaar 2012 zullen meerdere festiviteiten plaatsvinden, zoals de plechtige opening en een groot feest voor
leerlingen. Volgens planning staat er voor najaar 2013 een reünie gepland maar het is natuurlijk beter die een jaar te
vervroegen. Dat betekent enige druk op de Myrakelse organisatie. Een ander initiatief, eind 2010 aarzelend in gang
gezet, is het publiceren van een jubileum- of gedenkboek. Voorzitter meldt dat een groep oud-docenten een eerste
verkenning heeft gemaakt. Uiteraard draagt Myrakel daar aan bij, zowel met schrijven/samenstellen als met haar
archief en mogelijk ook financieel. Meerdere leden hebben al aangegeven hieraan mee te willen werken.
8. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag zodat voorzitter om 20.55 uur de vergadering sluit. Daarna wordt de oudleerlingensoos bezocht.

Aan deze Binder werkten mee
Koos van Langen
René Leijen
Jos Mol
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Leon de Rooij
Hans van Rooijen
Cees Smit
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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

