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Voorwoord
De ene Binder is de andere niet. Soms moeten we de
kopij uit de krochten van het internet opdiepen,
soms – zoals in dit nummer – moeten we keuzes
maken en dingen doorschuiven naar het kerstnummer, ook al lijkt dat nog vreselijk ver weg. Deze
Binder zit barstensvol, met lief en leed, met oud en
jong – u kent het recept inmiddels. Veel leesplezier
en onthoud vast dat we in oktober 2018 wederom
een reünie gaan organiseren. Ook dat is nog ver
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weg maar de tijd vliegt en het 70-jarig bestaan van
de school nadert met rasse schreden. Met deze
Binder zijn we inmiddels ook al in de 28e jaargang ..

René Leijen
Joost Kenter
Leon de Rooij
Koos van Langen
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In Memoriam

Half december jl overleed Ferry Colon (HBS-b,
1966). In kranten (oa Het Parool, 17 december 2016)
werd hij omschreven als 'een goedgemutste lastpak' die 'op talloze barricades' van zich deed spreken. Colon was een soort beroepsactivist, die de
gehele gemeente Amsterdam tot zijn 'werkgebied'
rekende. Als er ergens actie werd gevoerd, dan was

,

hij daarbij. Oktober jl streed hij nog tegen de sloop
van honderd jaar oude panden in de Oosterparkstraat, eerder tegen het afbreken van de Don Boscoschool, de aanleg van de metro, tegen megalomane nieuwbouwplannen, tegen autoverkeer in
de Wibautstraat, tegen … ja tegen wat eigenlijk
niet. Een actievoerder in hart en nieren, een echte
Amsterdammer die alles deed voor het welzijn van
zijn stad. Colon studeerde na zijn eindexamen
geschiedenis, werd op latere leeftijd alsnog doctorandus maar was vanaf zijn studietijd flink actief.
Hij werd later onder meer secretaris van de Stichting Monumentenbehoud maar bleef een luis in de
pels van gemeentebesturen, directies, de georganiseerde ambtenarij en al die instellingen die de
gewone burger hinderden. En niet eens per se om
te winnen. 'Het is een kwestie van meedoen in het
leven, winnen is maar bijzaak', zei hij eens tegen de
krant. Colon werd 70 jaar.

Op 6 mei jl overleed, op 95-jarige leeftijd, mr J.L.F. (Felix) Kalb, docent maatschappijleer van 1964 tot 1981.
Mr Kalb woonde na zijn vertrek op school op een landgoed van Natuurmonumenten in Elspeet en beheerde dat voor hen. Ook was hij actief voor Amnesty waarvoor hij brieven (mee)schreef aan diverse regeringen en die brieven weer verspreidde onder kerkgangers op de Veluwe. Hij wordt hieronder, zeer waardig,
herdacht door zijn oud-collega Loek van Nus.
e

Mr. Felix Kalb is in zijn 95 levensjaar op 6 mei 2017 overleden
Mijnheer Kalb is een bekende docent vooral voor
de ietwat oudere oud-leerlingen, want hij verliet
het S.N.L. zesendertig jaar geleden, en ja, dat was in
1981. Hij had toen zeventien jaar bij ons lesgegeven
in Staatsrecht, Economie en vooral Maatschappijleer.
Schrijver dezes was zijn collega Engels en vriend.
Zijn lessen heb ik nooit bijgewoond, want men
deed in die tijd nog niet aan het moderne intervisie.
Toch twijfel ik er geen moment aan dat zijn lessen
ML prima waren, hem kennend als een goede
docent, die interessante onderwerpen kon bespreken vanuit zijn eigen, bijzondere invalshoek.
Kalb was leerling op het een eeuw-oude Amsterdams Lyceum en deed ten gevolge van de oorlogssituatie Staatsexamen, waarna zijn Rechtenstudie
volgde. Bij gelegenheid hebben de bestuurders van
de S.C.J.-scholen natuurlijk goed gebruik gemaakt
van zijn juridische kwaliteiten.
Felix Kalb heeft op mij diepe indruk gemaakt,
omdat ik bij hem zo'n mooie harmonie bemerkte
tussen cultuur, studie, werk voor Amnesty en
anderzijds het noeste werken in bos en tuin en, niet
te vergeten, het construeren of herstellen van aller-
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lei dat zich in elk huis voordoet. Hij deed dat op zijn
slimme, niet altijd solide wijze. Het resultaat werd
al snel een Kalbse constructie genoemd.
Felix was erudiet, geïnteresseerd in mens en maatschappij. Dit kwam altijd tot uiting als wij elkaar
ontmoetten, thuis of tijdens de lange boswandelingen.
In de docentenkamer vormde hij met collega's als
Elders, Rolf, Reijgersberg, de Klerk, Kramer e.a. een
gezelschap aan de lunchtafel dat zeer spitsvondige,
geestige, plagende gesprekken voerde. Zijn dage-

lijkse reep chocolade en het teentje knoflook hebben hem daarbij natuurlijk veel mentale energie
gegeven.
Aan hem terugdenkende, zie ik voor mij een intelligente, beschaafde, bescheiden, charmante,
behulpzame man. Wie denkt dat ik nu overdrijf,
vergist zich. Ik bewaar aan hem zeer dierbare herinneringen en vind zijn overlijden een groot verlies.
Moge het u, lezers, evenzo vergaan.
Loek van Nus, 1960-98

December jl namen leerlingen, docenten en medewerkers
van de school afscheid van docent Fritz Winkelman. Hij was
sinds augustus 2012 wiskundeleraar. De school wil de
'sprankelende invloed' die Fritz had en met name zijn lijfspreuk verwerken in een kunstwerk. Dat komt te hangen bij
'zijn' lokaal 401. Winkelman overleed op 11 december, enkele dagen voor zijn 53e verjaardag.
De afgelopen maanden overleden, voor zover bekend, ook de oud-leerlingen Wim Wijmans (HBS-b,
1961), Peter Brunsmann (HBS-b, 1965), Theo Houtman (HBS-a, 1970) en Leon Roof (Gym-A, 1964).

SNL’ers in de media

Of ze ooit nog op
het toneel staat, is
onzeker maar met
Marlies Heuer
(Pius, 1970) gaat
het wel weer wat
beter. De actrice
werd in 2014 ziek.
En flink ook: een
zeldzame en ongeneeslijke beenmergziekte, niet te
behandelen. 'Het
zou lang kunnen
duren of kort,
maar ongeneeslijk
was het', zegt ze in De Volkskrant (6 december
2016). Heuer ging twee jaar lang ziekenhuis in,
ziekenhuis uit en overwoog zelfs euthanasie toen
haar leven eigenlijk alleen nog bestond uit stamcel-
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transplantaties, chemokuren, herseninfectie, een
psychose, longontsteking en 28 pillen per dag. Voorjaar 2016 had ze zelfs al een datum geprikt, maar
haar huisarts zei dat het misschien nog te vroeg
was. Ze lag tien maanden in het ziekenhuis, zes
weken in een zorghotel maar ging daarna terug
naar huis. Waar vriend Jan Kuijken en haar twee
zussen Cecile en Saskia 'altijd dicht bij me zijn ook
als ze er niet zijn'. Sinds de zomer gaat het wat
beter met haar. Ze ging weer voorzichtig naar voorstellingen en een bezoek aan de theaterschool leerde haar dat er eigenlijk niks mooier is dan die
toneelwereld. 'Ik ging weer iets beleven, als vanouds. Ik zat daar met tranen in mijn ogen'. Inmiddels werkt ze voorzichtig zelfs aan een nieuwe productie. 'Of het lichaam het toelaat, is nog maar de
vraag. Ik heb lang in een cocon gezeten en daar
kruip ik langzaam uit. Maar een vlinder worden,
nee, dat zit er niet in'.
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Vrienden van advocaat Don Ceder (Gym, 2007) zagen hem al 'van
de Bijlmer naar het Binnenhof' gaan. Politieke aspiraties zijn
Ceder, behalve advocaat ook oprichter van het juristenkantoor
Anti Incasso én bij de verkiezingen van maart jl op nummer 7 van de
lijst van de ChristenUnie, inderdaad niet vreemd. Zijn partij bleef
echter op vijf zetels steken. Ceder zegt (De Volkskrant, 14 februari
2017) dat zijn leven door twee momenten een andere kant is opgestuurd. Het ene was toen hij op basisschool in de Bijlmer een vmboadvies kreeg en zijn moeder vond dat het beter kon. Na de citotoets kreeg hij alsnog een vwo-advies. Op het Nicolaas maakte hij
het gymnasium 'vlot' af. Die school was een keuze van zijn moeder,
'niet in de Bijlmer' en die bleek beslissend. 'Anders had ik nou mijn
advocatenkantoor niet gehad'. Het tweede moment was, zoals hij
het noemt, Het Gesprek. Ceder, half Ghanees, leerde in dat gesprek
'eigenlijk gewoon dat discriminatie bestaat'. Vooral omdat de
Nederlandse advocatuur voor 95% wit is, werd hij ook advocaat.
'Op mijn 25e was ik de jongste advocaat van Amsterdam met een
eigen kantoor. Onbewust komt dat door Het Gesprek, denk ik'.
Opgroeien in de Bijlmer was achteraf 'een verrijking', zegt Ceder.
'Je leert omgaan met allerlei soorten mensen'. Naar eigen zeggen
groeide hij op tussen 'klasgenoten die niet de juiste papieren hadden' en had hij het gemakkelijk want: een Nederlands paspoort. In

zijn werk hoort hij 'iedere dag
schrijnende verhalen'. Hij wil daarom structureel iets veranderen en
wil in de politiek 'een stem laten
horen die nu ondervertegenwoordigd is'.

De grote stroomstoring die Amsterdam begin januari trof, wordt door TNOonderzoeker Eric Luiijf (HBS-b, 1967) een 'wake up call' genoemd (Het Parool, 17
januari 2017). Volgens hem treden zulke grote storingen op eens in de vier of vijf
jaar, 'zo weinig dat we elke keer stomverbaasd zijn als de systemen een keer plat
komen te liggen'. Ironisch noemt hij dat we,' gezegend met een goed functionerende technologische infrastuctuur', toch kwetsbaar zijn. Wat in de VS schering
en inslag is, komt hier dus maar weinig voor. Maar de komende jaren wel vaker,
vermoedt Luiijf. De komst van allerlei intelligente systemen gaat vaak gepaard
met kinderziekten.
Als hoogleraar duurzame energie Frans Saris (HBSb, 1960) in 2003 merkt dat het met zijn vrouw Pien
Saris-Bertelsmann, docente Engels aan het Nicolaas van 1977 tot 1999, niet goed meer gaat, verandert zijn wereld (Volkskrant Sir Edmund, 22 april
2017). Bij de 'stralende, nieuwsgierige, creatieve'
Pien blijken na onderzoek 'allerlei neurologische
verbindingen te ontbreken'. Hij wil het woord
dementie niet horen, verwerpt opname in verpleeghuizen en huurt enkele zorgverleners in. Als
die Pien soms knuffelen, denkt Frans, voor altijd
wetenschapper immers, dat dementie wel eens te
maken kan hebben met een tekort aan oxytocine,
ook wel het knuffelhormoon genoemd. Maar daar
is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Toch probeert hij het uit, in een zogeheten n=1
studie. De oxytocine werkt: Pien is vrolijker en liever. Wetenschappelijk gezien kan het een placeboeffect zijn, weet Saris. Maar toch: 'Pien leek veel
minder last te hebben en was veel meer zichzelf'.
Het heeft niet mogen baten: Pien overleed begin
februari 2016 aan de gevolgen van een longontsteking.
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José Manshanden (Ath-a, 1976) is per 1 juli 2017 benoemd tot
directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam. José
deed in haar werkzame leven brede ervaring op in uiteenlopende
directie- en managementfuncties in de publieke gezondheidszorg, zorg en welzijn, werk en inkomen.

Als het in de Tweede Kamer gaat over slachtoffers en smartegeld , dan is letselschadeadvocaat John Beer (HBS-a, 1970) van de partij. Beer zet zich al jarenlang in voor deze groep. Hij reageert in De Volkskrant (20 april 2017) op het
wetsvoorstel dat het ook voor naasten van nabestaanden van slachtoffers
mogelijk maakt smartegeld te krijgen. Het probleem daarbij is, stelt hij, dat
het 'verdriet niet in een paar hokjes te vangen is'.
Slimme apparaten zijn de toekomst. Zoals slimme gordijnen die met
een app te openen en te sluiten zijn. Met zijn bedrijfje Innovation in
Motion ontwikkelde Kay Beetstra (Ath, 2005) Slide, een apparaatje
dat op elke bestaande rails past en aan te sluiten is op smartphone of
tablet. Beetstra is product developer en bedacht Slide vooral omdat
hij vanuit zijn bed het zonlicht wil zien. Bestaande systemen voldeden niet of waren te duur, zegt hij tegen Computer Idee (9 december
2016). Na meer dan twintig prototypes is er nu een werkende app.
Geld voor de ontwikkeling is verkregen via crowdfunding, bij Kickstarter. De app is leverbaar vanaf juni as. Meer info:
http://www.goslide.io/

Opeens zagen we hem weer, op het Journaal nog wel.
Oud-Myrakel-voorzitter Gerdwin Lammers (Havo,1973)
zat tot verrassing opeens in de politiek. Met een eigen
partij nog wel. Respect heet de partij waarmee hij probeerde mee te doen aan de verkiezingen, ook al is de
partij een maand daarvoor pas opgericht. 'Het zou zonde
zijn om deze kans niet te pakken', zei Lammers. De partij
heeft als doel meer respect voor Nederland te krijgen.
Lammers en zijn compaan Adrian van Bruchem voelden
zich onvoldoende gehoord door de bestaande partijen
en dat het gedachtegoed van Pim Fortuyn eigenlijk nergens goed aan bod kwam. Respect moet de koers gaan
varen die Fortuyn al bepaalde. Met de Kamerverkiezingen lukte dat niet, de partij richt zich nu op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor Lammers is het simpel.
'Weet je, het maakt ons niet uit waar iemand vandaan
komt, of hoe iemand er uit ziet. Als diegene zich maar
houdt aan de regels van ons land. Meer respect voor
Nederland dus'. Meer info:
http://respectnederland.nl/
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Op de LichteGedichtenDag (29 januari 2017, Tilburg) trad behalve Ivo de Wijs,
Kees Torn en Erik van Muiswinkel ook oud-leerling Theo Danes (VWO, 2001)
op. Danes droeg een schaatsvers op: "Waldemar was in een wak gereden /
Dus hij kreeg van Annabel een hand / Die helaas daarbij is uitgegleden / En ook
in het water is beland". De rest van zijn hilarische gedicht is te lezen op
http://www.schaatsen.nl/nieuws/2017/januari/schaatsvers-pas-op/ .

Zoals 'een huidarts geïnteresseerd is in een etterende puist', zo is Joep Schrijvers (Gym-b, 1975)
geïnteresseerd in de duistere kanten van onze
leiders, schrijft De Telegraaf (10 februari 2017).
De krant sprak met Schrijvers naar aanleiding
van zijn nieuwe, vijfde boek 'Hoe raak je ze
kwijt?' Dat moet mensen ervan doordringen
hoe belangrijk het is om over ontspoord leiderschap na te denken. Schrijvers gaat in op alle
zakkenvullers, narcisten en wegkijkers, op de
Messias-figuren en de incompetente managers
van nu. Hij denkt dat er meer van die ontspoorde managers zijn dan we denken en filosofeert
over het hoe en waarom daarvan en waarom
het zo vaak fout gaat. Leiderschap is als vuur,
denkt Schrijvers. 'Dat moet je in een oven doen, met brandblussers eromheen'. Net als al die managers
schrijft ook hij gewoon door. 'Ik vind mezelf ook niet fatalistisch, eerder een pessimistische optimist. We
kunnen er wat van maken, al is het doormodderen'. En als iemand over visie begint, dan 'zak ik een beetje
weg'.

In De Volkskrant (8 april 2017) reageerde Mirjam Campo, docent
Nederlands, op een artikel in die krant over leerlingen die Harry
Mulisch maar moesten vergeten. 'Lees eens een raptekst van Zo
Moeilijk'. Dat deed Campo de volgende dag in haar 6-VWO-klas.
'De leerlingen hebben de mondelingen net achter de rug en op
hun leeslijsten kwam Mulisch nog regelmatig voor. Wat schetst
mijn verbazing: geen enkele leerling had ooit van de rappers van
Zo Moeilijk of Opgezwolle gehoord. Gelukkig kennen ze
Mulisch wel!

Om 900 duizend abonnees van Fox Sports 'een spannende dag' te bezorgen, zit regisseur Ben Pieters
(Gym-a, 1979) tijdens de zinderende ontknoping
van de Eredivisie achter 49 schermen. Daar komen
de beelden van de negen wedstrijden binnen. Pieters, Feyenoord-supporter, vindt dit 'de mooiste
dagen van het jaar'. De Volkskrant (15 mei 2017)
keek mee achter de schermen en beschrijft hoe hij,
ontspannen maar altijd scherp, 'een soort Langs de
Lijn op tv' maakt, in dienst van Endemol Shine. Pie-

6

ters' werkplek is Regieruimte 5, waar die dag 45 uur
live televisie wordt gemaakt. Daarbij zijn foutjes
'mijn schuld want dan heb ik ze een verkeerde cue
gegeven'. En wat dan nog, zegt Pieters. 'Mijn broer
[Rob, Gym-b, 1978 - redactie] is kinderoncoloog. Als
die een foutje maakt, is er pas iets ergs aan de
hand'. Hij noemt zichzelf een meelevende voetballiefhebber, geniet die dag van alle 'pareltjes die in
beeld voorbijkomen', maar is supergeconcentreerd en schakelt tussen Kuip en Coolsingel,
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tussen veld en tribune, tussen Kuijt en Van Bronckhorst. Maar als die laatste de Kuip toespreekt, zit Pieters
alweer op de fiets naar huis - moederdag.
Je eindexamen gehaald en dan? Direct gaan werken, een vervolgstudie? Of - heel hip tegenwoordig - een tussenjaar? Liefst in het
buitenland natuurlijk. Veel jongeren proberen beroemde vraag wat
ze later willen worden, zo lang mogelijk uit te stellen, lijkt het soms.
Bij die keus kunnen jongeren tegenwoordig professionele hulp krijgen, van een coach bij Keuzelab bijvoorbeeld, een bureau voor
talentonderzoek. Ook Meg Kooijman (Havo, 2016) klopte daar aan.
Ze doet nu een tussenjaar, zegt ze in Het Parool (14 maart 2017). 'Als
ik nadacht over wat ik wilde studeren, wist ik het niet. Ik heb geprobeerd zelf op studies te googelen, maar bij de meeste dacht ik: o
nee, dat wil ik écht niet. Ik besefte wel dat ik verder moest kijken,
maar omdat ik het niet wist, bleef ik het voor me uit schuiven'. Ze
deed maar weinig met de open dagen die ze bezocht. Tot haar vader
zag hoe Meg 'worstelde', stuurde hij haar naar Keuzelab. 'Ik had
echt een beetje hulp nodig'.
Ajacied Matthijs de Ligt (Havo, 2016) komt dit jaar zo veel in het nieuws dat we hele Binders kunnen vullen. Dat zijn we niet van plan, maar als hij wat over school vertelt, zijn onze oren natuurlijk gespitst. Zo
vertelde hij tegen het NOS Sportjournaal (18 mei 2017) over zijn spreekbeurten. 'Over de Franse Revolutie
en de Olympische Spelen onder meer. Het is natuurlijk wel anders. Vroeger was ik eerlijk gezegd wel
zenuwachtig voor een spreekbeurt.' Matthijs deed vwo maar stapte in de derde klas over naar de havo. 'Ik
wilde profvoetballer worden en heb toen een afweging gemaakt'. Hij had op het Nicolaas een fijne tijd,
zegt hij in Het Parool (20 mei 2017). 'Naar de universiteit hoefde ik niet per se toe, maar mijn ouders vonden het wel belangrijk dat ik op school bleef. Het is een goede uitlaatklep, het heeft me afleiding gegeven
naast het voetbal. En met een havo-diploma kun je altijd nog een gerichte hbo-opleiding volgen'. Achteraf is dat een verstandige keuze geweest, nu hij bijna wekelijks op het
hoogste niveau actief is en zelfs de
jongste Nederlandse voetballer ooit in
een Europese finale is. 'Anders had ik
nu midden in mijn vwo-examen gezeten. Nu heb ik me het hele jaar helemaal op voetbal kunnen richten'. Matthijs wordt getraind door die andere
Nicolasiaan bij Ajax, Dennis Bergkamp.'Van Dennis hangen nog foto's
in het schoolgebouw', weet Matthijs.
De enige lessen die hij nu nog volgt,
zijn rijlessen.
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Ben Verbruggen 65 jaar priester
Op 20 juli as. is het 65 jaar geleden dat Ben Verbruggen priester werd. Dat was voor Joost Kenter een
mooie gelegenheid om eens uitgebreid (bij) te praten met zijn ex-collega die we natuurlijk allemaal
beter kennen als 'pater Verbruggen'. Die is inmiddels 91 jaar en staat alweer 31 jaar op de uitbetalingslijst van het ABOP. Op het Nicolaaslyceum was
hij maar liefst 25 jaar actief, als leraar Frans, als conrector en waarnemend rector maar ook als roostermaker. Verbruggen prijst nog steeds de onderlinge

worden. Net als drie andere jongetjes uit mijn klas.
Ik sprak daar over met mijn biechtvader, dacht er
nog een tijdje over na maar na de kerstvakantie
wist ik het eigenlijk wel zeker: ik wilde priester worden! Mijn ouders hebben mij vervolgens aangemeld bij Hageveld, het kleinseminarie voor wereldheren in Warmond/Heemstede. Daar moest ik eerst
toelatingsexamen doen. Ik was een van de besten
van mijn klas maar toch moest ik bij de bisschop van
Haarlem komen. Die vertelde het slechte nieuws: ik

sfeer op school, die was geweldig, vond én vindt hij
nog steeds. Hij onderhield er vele contacten met
ouders en gezinnen, ging veel 'op huisbezoek' en
hielp tientallen leerlingen met het oplossen van
hun problemen. Opvallend is dat hij ook meerdere
oud-leerlingen en zelfs collega's uit die tijd, trouwde. Onder meer de huwelijken van docenten Van
Beem (Engels) en Tan (Frans) werden door pater
Verbruggen gesloten.
Maar terug naar het begin. Hoe kwam hij op dat
Nicolaas terecht?
'Het is 1938. Ik was 12, zat in de zesde klas. Met de
klas gingen we naar een film over de missie. Dat
sprak me enorm aan. Ik wilde dat ook wel, priester

was niet toegelaten! Ik begreep er niks van, ik
moest maar naar de Mulo, zeiden ze. Achteraf
bleek dat ik gewoon nog te jong was …'
Op de basisschool vonden ze dat Mulo-advies voor
de jonge Bernardus maar niks. Zijn onderwijzer
raadde hem aan om eens te kijken bij de Priesters
van het Heilig Hart (SCJ) in Bergen op Zoom. Daar
werd Ben wel aangenomen – nog steeds is hij dankbaar dat het zo gelopen is en dat hij zijn roeping
niet is misgelopen. Maar de oorlog gooide roet in
het eten.
Verbruggen: "Tijdens de Duitse bezetting, in 1942,
verhuisde het Juvenaat, zoals het Kleinseminarie
van de SCJ heette, van Bergen op Zoom naar Nijnsel
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bij St. Oedenrode. In 1944 was ik tijdens de bevrijding van de Zuidelijke Nederlanden net even thuis
in Delft, waardoor ik niet meer terug kon naar Brabant. De hongerwinter heb ik dus in Delft meegemaakt. Daardoor kon ik ook geen eindexamen
doen! Ik ben, toen de oorlog voorbij was, in 1945
voor een jaar noviciaat naar Asten gegaan en heb
daar mijn eerste (tijdelijke) geloften gedaan. Daarna heb ik, na mijn eerste jaar Filosofie in Bergen op
Zoom alsnog staatsexamen gegaan".
Ook al was Ben meer een bèta, hij deed alfaexamen. Hij ging terug naar Breda voor zijn tweede
jaar Filosofie en zijn eerste jaar Theologie. In 1950,
verhuisd naar Nijmegen, deed hij zijn tweede jaar
Theologie en op 20 juli 1952 werd hij priester
gewijd. Na het afronden van zijn studie Theologie
werd hij in 1953 'benoemd' voor een studie Frans,
eigenlijk 'Romaanse Taal en Letteren', aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Mei 1961 haalde
hij daar cum laude zijn doctoraal examen. Op advies
van zijn hoogleraar verbleef hij na zijn propedeuse
een jaar in Parijs. Die link was gelegd in zijn doctoraalscriptie over de 'Geestelijke Begeleidingsbrieven' van Jacques-Bénigne Bossuet, een Franse bisschop die in de 17e eeuw bekend werd met zijn preken. In Parijs kreeg Verbruggen tevens de zorg voor
verkenners en welpen, de scouts, op zich. Eenmaal
terug in Nederland werd hij meteen benoemd tot
docent Frans op het Nicolaaslyceum. Drie jaar later
werd hij (eerste) conrector, een tijdje was hij waarnemend rector.
Verbruggen: "Achteraf ben ik ontzettend blij dat
de bisschop van Haarlem mij in 1938 niet moest hebben. En ook al was het aan het eind van de jaren
zestig iets minder, ik heb 25 jaar met heel veel plezier op het Nicolaas mogen werken".
Na zijn pensioen, in 1986, liep Verbruggen in Parijs
een buikvliesontsteking op. Hij werd tijdens de
Hoogmis onwel, in het ziekenhuis opgenomen en

geopereerd. Eenmaal hersteld werd hij door oudcollega Pater van Langen (Biologie) getipt over een
vacature. De Papegaai, die bekende kerk midden in
de drukke Kalverstraat, met dat al even bekende
bordje 'Een kwartier voor God' op de gevel, zocht
een pastoor. In die kerk, officieel de HH Petrus en
Pauluskerk geheten en (hoe kan het ook anders)
onderdeel van de Nicolaas-parochie, zou Verbruggen maar liefst twintig jaar blijven, van april 1986
tot eind mei 2006. Met elk weekend een eucharistieviering o.a. voor Franstaligen, met vele trouwerijen, doopplechtigheden en begrafenissen.
Verbruggen: "Ik zat eigenlijk in de VUT en elke bijverdienste zou op mijn VUT-uitkering worden
gekort. Ik heb ze toen voorgesteld om voor dat geld
een huishoudster aan te stellen. Dat was goedkoper
dan een pastoor! In mijn Papegaaitijd waren er
meerdere huishoudsters, bijna allemaal uit Volendam, die niet alleen voor een heel leuke sfeer zorgden, maar mij ook uitstekend verzorgden".
Pater Ben Verbruggen woont tegenwoordig in het
oude Grootseminarie van de SCJ in Nijmegen. Hij
heeft het daar prima naar zijn zin. Hij leest veel,
luistert naar muziek en zit elke dag een kwartier op
de fietsergometer om zijn conditie wat bij te houden. Hij rijdt nog steeds auto, bezoekt regelmatig
oud-collega's en (soms) oud-leerlingen. En als Ajax
ter sprake komt in het klooster, kan hij opscheppen
tegen een medepater, die Feyenoord-fan is. "Daar
kan de beste man ook niks aan doen". Heel bijzonder vond hij daarom de toespraak van oud-leerling
Louis van Gaal bij de opening van het nieuwe
schoolgebouw.
Terugkijkend op een lang leven roemt hij wederom
de goede sfeer op de school en is hij vooral dankbaar dat hij "met de hulp van boven" voor al die
mensen beschikbaar mocht zijn.
Joost Kenter

Monique ca. 1997

Monique Somers: van béta naar alfa

SNeLbinder 1-2017

„Nou niet meteen over het weer beginnen he", lacht ze als we haar natgeregend en doorgewaaid ontmoeten. Het is half mei en het zou volop lente
moeten zijn, maar aan die winderige Zuidas is daar nog weinig van te merken. 'Ze' is Monique Somers (Gym-b, 1981), ooit Neêrlands eerste
'weather-babe' en nu zelfstandig adviseur communicatie-management.
Hoe een echte bèta, met een grote voorliefde voor wiskunde, toch de overstap maakte naar een typisch alfa-vak.
En ook al zit de school in een ander gebouw, bij Monique komen direct
vele herinneringen naar boven. De B-kantine, waar toen nog gerookt
mocht worden. De jaarlijkse examenstunts. Fiasco. Het Grote Gebeuren.
De leraren De Rijk, die 'genadeloos' kon zijn, Guy van der Velden en Aufrecht, waar ze op een keer alle tafels in het lokaal wilden omdraaiden
omdat het zonlicht van de verkeerde kant binnenviel. Natuurlijk waren ze
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gebreide truien. Die verkocht ze zelfs in de VS!
Ze studeerde af op het AMC, in toegepaste wiskunde, op een onderwerp in stromingsleer, met meteorologie als bijvak. De wiskunde bleef aanvankelijk
trekken. Ze kwam terecht op het toenmalige NLR,
het Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
Monique: "Maar het was voor mij wel erg solistisch
werken. Ik ben een mensenmens, ontdekte ik
steeds meer. Toen zag ik een vacature bij het KNMI,
voor Hoofd Meteoroloog. Ik heb daar uiteindelijk
16 jaar gewerkt."
Hadden ze bij die sollicitatie gezegd dat ze haar op
tv wilden hebben, had ze het nooit gedaan, lacht
Monique. Maar eenmaal in dienst liet ze zich overhalen een screentest te doen – en de rest is geschiedenis. Monique bleek precies op het goede
moment op de goede plek.
"Het waren andere tijden. Veronica kwam in het
publieke omroepbestel, er kwamen programma's
als EenVandaag, MiddagEditie en Ontbijt-TV.

„Ik ben met een parachute
nog eens door
een koufront gesprongen!“

precies op tijd klaar voor de … zoemer. Wiskundeleraar Van der Harst, waar ze eens vragen stelde die
hij niet begreep omdat ze al in het boek van de volgende klas bezig was. Dic van Hummel die bij Aardrijkskunde op tafel ging staan om uit te leggen hoe
Nederland was ontstaan. Zuster Angelina die haar
het gymnasium adviseerde.
Monique, die op het Nicolaas 'de tijd van haar
leven' had, wist naar eigen zeggen al vanaf de brugklas dat ze een bèta was. "Engels was een ramp.
Mevrouw Bles had het altijd over taalgevoel maar
ik voelde niks."
Was ze op school tamelijk serieus – daar moest je
goed je best doen, klonk het thuis altijd – buiten
school, op scouting, was ze het rebelse meisje. "'Leve de lol." Maar toen iedereen riep dat wiskunde
daarom geen vak voor haar zou zijn, deed ze dat
juist. Niet op de VU, dat was te dicht bij huis in Buitenveldert, maar op de UvA. "Dan kon ik tenminste
op kamers, hoewel ik een heerlijk thuis had". Het
werd uiteindelijk een etage in de Pijp waar ze de
huur deels betaalde met de verkoop van zelf-
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Omroepen wilden meer vrouwen in die programma's. Ik dacht, daar kijkt toch geen hond naar en
ging dus met mijn kop op tv. In de tijd van Peter
Timofeeff en Erwin Kroll werd ik de eerste weervrouw op tv. En wat denk je? Het bleek geweldig.
Samen met Peter bedachten we een omslag in het
denken over het weerbericht. Dat moest niet meer
zo academisch maar met meer beleving, vonden
we. Het weer is immers een en al beleving! Ook het
Jeugdjournaal kreeg een weerbericht en dat moest
natuurlijk niet zo stijf en strak als bij het grote journaal, het was vooral een act. De tijd van het Jeugdjournaal werd de leukste tijd van mijn werkzame
leven!"
Alles kon, aldus Monique. "Ik ging met cameraploegen op stap, maakte overal filmpjes van. Ik kon van
alles uitproberen om uitleg te geven over meteorologische zaken. Het voordeel van de twijfel, werd
me gezegd, dat steeds goed uitpakte. Gelukkig is
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onzekerheid mijn grootste kracht waardoor ik al
die uitdagingen aanging. Ik ben nog eens met een
parachute door een koufront gesprongen! De gekste dingen om het weer op een andere manier in de
huiskamers te brengen. Het kostte alleen vreselijk
veel tijd, het was erg arbeidsintensief maar gelukkig ook vreselijk leuk".
Speciale herinneringen heeft ze aan de Elfstedentocht van 1997 toen ze in een container op de Bonkevaart merkte dat de langzaam afnemende oostenwind enorm spannend was voor de rijders.
Na acht jaar weervrouw, met soms negen uitzendingen per dienst, inclusief radio, werd ze bij het
KNMI persvoorlichter en plaatsvervangend hoofd
communicatie. Daarvoor volgde ze een communicatieopleiding die nieuwe wegen opende. Ze werd
senior communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat,
zette daar een nieuwe afdeling op en professionali-

seerde die. Dat deed ze ook bij de gemeente Epe
waar ze onder meer 'burgerparticipatie' invoerde.
Inmiddels is ze al weer drie jaar als zzp'er actief en
werkt ze als communicatiemanager, gespecialiseerd in het communicatiever maken van organisaties met daarbij een andere rol voor de afdeling
Communicatie. Door de komst van nieuwe en sociale media hebben veel afdelingen communicatie
immers te maken met andere rollen.
Ze werkt meer dan fulltime maar heeft het reuze
naar haar zin, met werk, hobby (de tuin), kinderen
en kleinzoon. "Mijn werk is nu geheel alfa, maar
heel veelzijdig en interessant. Ik werk met mijn
hoofd maar vooral met mensen. En dat is het leukste."
Joost Kenter
René Leijen

Mirakel-kolom terug op oude plek
Enkele jaren geleden is in de Binder uitgebreid (de
geschiedenis van) het Mirakel van Amsterdam
beschreven. Didi Zeegers schreef met passie en verstand over de Kerk ter Heilige Stede, de Wijde
Kapelsteeg, de Alteratie, het Begijnhof én over de
gebeurtenissen rond 15 maart 1345. Op die dag
ontvangt een zieke man de hostie bij het Sacrament
der Zieken. Hij moet echter overgeven en als het
braaksel in het vuur gegooid wordt, blijft de hostie
in het vuur zweven – het Mirakel van Amsterdam!
Elementen uit de befaamde kapel zijn bewaard

Hans Lurvink
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gebleven, vele jaren later is uit de fragmenten de
Mirakelkolom samengesteld. Deze stond jarenlang
op het Rokin maar was in 2001 plotseling verdwenen. Maar nu is deze kolom terug! De kolom lag
zestien jaar dwars in de opslag, ingepakt in een
ijzeren frame, maar
staat nu weer recht
overeind, ter hoogte
van de Wijde Kapelsteeg. Het terugplaatsen kreeg extra haast,
aldus woordvoerder
Schoonenberg van de
VVAB, de Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,
vanwege de Stille Omgang. De kolom werd
eind februari teruggezet en 'het is mooi dat
al die mensen nu weer
langs de kolom kunnen
lopen'.
Aan die Stille Omgang
doen de laatste jaren
enkele duizenden mensen mee. In 1957, op
tienjarige leeftijd, liep
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Hans Lurvink (HBS-a, 1966) voor het eerst mee. In
het boekje Stilte in de stad, over de beleving van de
stille omgang (voor 1 euro te koop bij het Gezelschap Stille Omgang Amsterdam) vertelt hij dat de
omgang een onuitwisbare indruk op hem maakte.
Die eerste keer, nog op de basisschool, herinnert hij
zich nog goed. 'Allemaal mannen, in grijs pak, hoeden op en keurige schoenen'. Op de fiets ging het,
vanuit huis in Amsterdam-Zuid door nachtelijk
Amsterdam. 'Reuze spannend'. Het gezin Lurvink
was zeer katholiek, zijn moeder ging dagelijks naar
de kerk. Hans liep drie keer mee, in 1957, 1958 en
1959. De omgang was 'echt een uitje' in zijn zeer
traditionele katholieke opvoeding. Maar zijn interesse in de kerk verwaterde. Er liepen nauwelijks
jongeren mee tijdens de omgang 'en zeker niet van
mijn leeftijd' en ook puberteit en middelbare
school hadden hun invloed. 'Over meisjes werd op
het St Nicolaaslyceum niet gesproken, best raar als
je er nu naar terugkijkt'. Het plichtmatige kerkbezoek ging hem tegenstaan en toen zijn ouders zijn
studentenleven 'te liederlijk' vonden, ging hij 'uit
mezelf' niet meer naar de kerk. Toch bleef die kerk
een rol spelen. Zo trouwde hij in de Augustinuskerk
en toen hij later onder meer in Parijs belandde, ging
hij daar elke zondag naar een klein kerkje. Nog
later, in Saudi-Arabië, liet hij zijn dochter in het
geheim dopen. 'En als ik op vakantie ben, bezoek ik
nog graag een kerk. Er is toch een verbondenheid,
de sereniteit en het meditatieve. Als kind ervoer ik
al de enorme kracht in de stilte'. En de Stille
Omgang, die wil hij best nog wel eens lopen. 'Door
het hernieuwde contact is de interesse weer aangewakkerd. Wie weet ga ik weer een keer als deelnemer mee'.
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Dic van Hummel: naar school op zaterdagochtend
Lang geleden, ver in de vorige eeuw, moest je ook op zaterdagochtend naar school. Oud-leerling en aardrijkskunde-docent Dic van Hummel (HBS-a, 1970) herinnert zich die tijd, zeker als hij anno 2017 op een
zaterdagochtend aanwezig moet zijn bij een voorlichtingsdag voor basisscholieren. Bijgaand stuk is (met
toestemming uiteraard) overgenomen uit NicolaasNieuws, (nr 8, februari 2017).
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Honderd jaar SCJ
November 2016 verscheen het boek "Midden tussen de mensen", ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Nederlandse provincie van de Priesters van het H. Hart. Historica Marieke Smulders
schreef deze goed gedocumenteerde terugblik op
wat broeders en paters in die honderd jaar, van
1911 tot 2011, hebben gedaan en beleefd, en wat
hen bewogen heeft. De SCJ-paters en –broeders
werkten niet alleen in parochies, maar ook in clubhuizen in volksbuurten van de grote steden, tussen
de zeelui in de havens van Rotterdam en Amsterdam, in tehuizen voor 'moeilijke' jeugd, in gevangenissen en interneringskampen, in studiehuizen én,
zoals bekend, in lycea. Natuurlijk zwierven ze ook
de wereld over om op vier verschillende continenten als missionaris werkzaam te zijn, onder meer in
Finland, Congo, Brazilië en Indonesië. Ze probeerden daarbij, 'in al hun menselijkheid, met hun
talenten maar ook tekortkomingen', hun religieuze zending te vervullen. Op het hoogtepunt, in
1961, telde de SCJ-congregatie 816 paters en broeders, in zowel Nederland als ver over de grens. In
Nederland zijn er nu nog circa zestig SCJ'ers.
Dat het boek nu pas verschijnt, de orde bestaat
inmiddels alweer 106 jaar, is omdat Smulders eigenlijk te laat begon. Pas toen het 100-jarig bestaan
gevierd werd, kwamen SCJ'ers met het idee van een
jubileumboek. Smulders kreeg de opdracht en
moest zowel diepgang aanbrengen als veel menselijke verhalen laten horen.
Het boek is voor 24,95 euro te bestellen bij het SCJ-provincialaat in Breda, via tefoon 076-5655650 of e-mail
provincialaat@scj.nl. Zie ook http://www.scj.nl/

Een nieuwe Mural van Leon Römer

Dat een restaurant de menukaart wijzigt, dat
gebeurt regelmatig. Dat de inrichting veranderd
wordt, ook nog wel. Maar dat er opeens een nieuwe
mural gemaakt is, gebeurt niet elke week. En dus
waren we verrast toen we Bij Bart zagen wat Leon
Römer (Havo, 2004) daar had gemaakt. Bij Bart,
gevestigd in een monumentale boerderij in het dorp
Hoogland, bij Amersfoort, is gespecialiseerd in dry
aged meat, afkomstig van de dieren die Leon in zijn
muurschildering verwerkte. Hij schilderde er al eerder zo'n muur maar ook de toiletdeuren. Meer info:
http://www.etenbijbart.nl/
en https://www.instagram.com/leonromer/
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Boekenlijst en eindexamen 1967
Van diverse kanten kregen we schoolmemorabilia aangeboden, alles van precies vijftig jaar geleden. Ad
Tiggeler (HBS-b, 1973) vond een oude boekenlijst, van onder meer Johan Olsthoorn (HBS-b, 1967) kregen
we enkele eindexamens. Alles komt binnenkort op Myrakel.nl maar hier vast een paar scans.
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„Lyceïsten gaven hoofs toneel“

Zo af en toe gaan we in de SNL-Binder terug naar het toneel-archief. Omdat het precies vijftig jaar geleden
is, deze keer over de co-productie van St Nicolaaslyceum, Pius MMS en Fons Vitae: Dona Diana, een commedia-dell'Arte stuk van Augustin Moreto dat in 1959 in première ging. Het stuk wordt in kranten van die
tijd bejubeld. 'De rolbezetting was zeer goed', aldus De Tijd/Maasbode (7 febr 1967). De Volkskrant (6 febr
1967) spreekt zelfs van een 'verrukkelijk woordensteekspel' die door de leerlingen van die tijd 'verrassend
fijn'' is opgevoerd. Wat ook weer niet zo gek is, want 'hoofse manieren' horen nu eenmaal bij 'de status
van lyceïsten'. In het stuk – de meisjesrollen werden traditioneel door leerlingen van Fons Vitae en Pius
MMS gespeeld – gaat het over don Diego, graaf van Barcelona en vader van Diana. Met carnaval nodigt
Diego drie graven uit die elk een dame het hof moet maken. Behalve Diana zijn haar nichten Laura en Cinthia uitgenodigd. Probleem is dat
Diana niks van 'lichamelijke liefde'
moet hebben en de wijsbegeerte
boven alles verkiest. Met hulp van haar
eigen secretaris en haar kamermeisje
moet gravin Diana 'toch haar meerdere
erkennen' in don Pedro. Het stuk eindigt met – wie goed geteld heeft snapt
het al – met vier succesvolle 'echtverbintenissen'.
Ook De Tobbe (jaargang 17, nummer 6)
besteedt er, net 'als een phoenix herrezen' na een roerige tijd van alternatieve schoolkranten, censuur, door de
rector aangestelde adviseurs en 'in
beslag genomen en oplages', aandacht
aan. 'Ondanks alle moeilijkheden heeft
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de heer Noyons het weer tot een groot succes
gebracht'. Nicolette Schulman speelde de hoofdrol,
'even hooghartig als koket', met Frans van Nimwegen (HBS-a, 1968) als 'fantastische tegenspeler'.
Een van de dons werd gespeeld door oud-docent
Nederlands Hans van der Straeten (HBS-a, 1968),
'een waardig tegenspeler'. Mieke Goudt (Pius,
1967) speelde het kamermeisje 'even voortreffelijk
als Jos Kok (HBS-a, 1968) een oude vader wist te

interpreteren'. Extra lof is er in zowel de kranten als
De Tobbe voor Peter Wijnans (HBS-a, 1969) die
slechts twee weken tijd had om de rol van 'de
schalkse secretaris Polilla' in te studeren maar niettemin 'een staal van guitig spel' te zien gaf. De
muziek in de voorstelling kwam van Paul Gründeman (SNL, 1968), de zang van Margriet Baneke. 'Een
zeer verzorgde decorbouw en een rijke costumering gaven ook het oog veel te genieten'.

Oproep: Schoolvoetbal 1960

In de Kerst-binder van 2009 stond een prachtige foto van het schoolvoetbal in 1960. Een jonge, frêle SNLvoetballer speelt de bal fijnzinnig met binnenkantje rechts. Jan de Blok (HBS-b, 1963) kwam bij een speurtocht nog een foto tegen van dat schoolvoetbal in 1960. De tegenstander is onbekend maar de wedstrijd,
de finale, ging met 2-1 verloren, weet Jan nog. De foto werd door het Algemeen Handelsblad 'aangeboden aan de finalisten van de schoolvoetbalwedstrijden 1960 te Amsterdam.
Op de achterste rij staan Albert (?) Tuijp (2e van rechts), die bij Volendam speelde. Ook Jan de Blok staat er
op (3e van rechts), met naast hem Alex (?) Albers (4e van rechts). Op de voorste rij staan in ieder geval keeper Harald Aarts en Hans Hesselmans (2e van links). Meer namen weet ik niet meer, schrijft Jan. Wie kan
helpen?
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Brug 306 nu Sint-Nicolaasbrug
Gerechtigheid! Brug 306, de naamloze brug over het open havenfront die het plein voor het Centraal Station verbindt met de Prins Hendrikkade, heeft een officiële naam gekregen. En wat voor een! De SintNicolaasbrug heet de brug nu, vooral omdat zij leidt naar de Nicolaas-basiliek aan de overkant van het
water. De brug, voorheen ook wel bekend als Middentoegangsbrug of Stationsbrug, werd in 1889 gebouwd, tegelijk met het station.

Rond 1900
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Nicolaasbrug

2017
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Nicolaas nu: Bejaardenbezoek
Al sinds mensenheugenis bezoeken leerlingen van het Nicolaaslyceum bejaarde Amsterdammers in vele
verzorgingstehuizen in Amsterdam. Die traditie is er nog steeds. Op 2 december 2016 bezochten maar
liefst tachtig leerlingen tehuis Vreugdehof, valt te lezen in NicolaasNieuws (nr 8, februari 2017). 'De leerlingen werden warm onthaald door een aantal enthousiaste medewerkers en daarnaast stonden drankjes, speculaas en snoepgoed klaar om verorberd te worden. De leerlingen werden per groep meegenomen naar een afdeling om een bezoek en een cadeautje aan een bewoner te brengen. Vervolgens kwamen de leerlingen terug met bijzondere of indrukwekkende verhalen. Speciaal was toch wel het verhaal
van de bewoner die jarig was. De leerlingen begroetten hem al zingend en dat maakte veel emoties los bij
zowel de jarige als de leerlingen. Kortom, het was een hartverwarmende ochtend om mee te maken'.

Nicolaas nu: Amsterdammertjes van het jaar
Maar liefst twee van de tien genomineerden van 'Amsterdammertje van het jaar 2016' is een Nicolaasleerling. De prijs wordt gegeven aan een Amsterdammertje tussen 8 en 15 die levens redden, plantsoenen
schoonmaken of verdraagzaamheid uitdragen. De twee zijn brugklasser Jimmy Andrea (13) die als 'journalist' verbonden is aan het Children's International Press Centrum. Met zijn oude klas van de basisschool
De Witte Olifant nam hij contact op met burgemeester Eberhard van der Laan om over kindermishandeling te praten, bij de Taskforce Kindermishandeling vertelde Jimmy over een veilige omgeving in de klas
en in Brussel ondervroeg hij Europese parlementsleden over hun aanpak van kindermishandeling. De
ander is Noah Ahlbom (14) die zijn eigen leven en dat van acht anderen redde – met dank aan de lessen
biologie op school. Noah werd op een nacht wakker met hoofdpijn, dronk in de keuken een glas water
maar zag zijn moeder flauwvallen. Toen dacht hij ineens aan de biologieles, waar de leraar had verteld
over onvolledige verbranding in cv-ketels en over koolmonoxide. Noah bedacht zich geen moment, gooide ramen en deuren open en belde 112. Hij hielp zijn jongere broertje en later zijn vader naar het balkon,
wachtte daar zelf ook. Met de deuren dicht. Buren gaven dekens en kussens. Vervolgens was het wachten
op de brandweer en werd het gezin plus enkele andere bewoners van het complex gered. 'Als Noah niet
had opgelet bij biologie en niet zo snel had opgetreden, waren er nu negen mensen dood geweest', aldus
het juryrapport. De twee Nicolaas-leerlingen wonnen overigens niet.

Nicolaas nu: Geen Gymnasium meer
Vanaf augustus 2017, het nieuwe schooljaar, is er op het Nicolaaslyceum geen apart Gymnasium meer. Het
is een van de wijzigingen in het onderwijsaanbod die per komend schooljaar ingevoerd worden. Er zijn
straks evenveel havo/vwo-brugklassen als vwo-brugklassen, namelijk vier om vier. Er komt een cultuurklas
voor havo-leerlingen. Tweetalig onderwijs komt er ook, maar nog niet komend schooljaar. Augustus 2018
start naar verwachting een tto-brugklas op havo-niveau. Het gymnasium wordt afgebouwd, aldus NicolaasNieuws (nr, 7, november 2016). Leerlingen die nu gymnasium doen, kunnen die in principe afronden
tot en met het eindexamen, mits ze niet doubleren.

Jaarverslag 2016
Jaren tussen de grote schoolreünies in, noemen we wel eens tussenjaren, jaren waarin het business as
usual was. 2016 was zo'n jaar: er verschenen wéér twee Binders, de sites op Facebook en LinkedIn werden
door de leden wéér meer gebruikt dan daarvoor.
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Leden
In 2016 daalde het ledenaantal van 536 naar 525. Tien leden zegden op, drie overleden. Er waren twee
nieuwe leden. In 2016 overleden, voor zover bekend, de oud-docenten Bert Ydema (Nederlands, ook oudleerling), Pien Saris-Engelsmann (Engels), Piet van Duin (Godsdienst) en Luuk van Kruining (Natuurkunde),
en de oud-leerlingen Wim Noor (HBS-a, 1957), Louk Sier (HBS-a, 1961), Frans Panholzer (HBS-a, 1970),
Machelien Veling (MMS, 1970), Laurens Tan (Gym-a, 1971) en Mirjam Groenewoud (Havo, 1974).
Bestuurszaken
Het bestuur van Myrakel bestond in 2016 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-Binder),
Leon de Rooij (penningmeester en administrateur) en Joost Kenter (lid). Koos van Langen deed als vanouds de lay-out van de Binder.
Binder, internet, promotie
In 2016 verschenen twee Binders, waarin zo'n 35 oud-leerlingen en oud-docenten voorkwamen. Op sociale media was er in de Facebook-groep Myrakel (460 leden) meer activiteit dan in de LinkedIn-groep (458
leden). Leden van die groepen wisselen wel regelmatig berichten en nieuwtjes uit. Aan promotie werd
niet veel gedaan. Leerlingen die slagen, krijgen tegenwoordig een Jaarboek waarin Myrakel niet
genoemd wordt. De jaarlijkse oud-leerlingensoos is en blijft een initiatief van de Sooscommissie van de
school. Op de Myrakel-site werd verder een nieuwe rubriek 'Herinneringen van …' geopend.

Verslag AVL

Op vrijdagavond 20 januari 2017 werd op de school de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aanwezig
waren de drie bestuursleden René Leijen, Leon de Rooij en Joost Kenter en de leden Johan Olsthoorn, Jan
Hogen, Tom Paffen, Frank Ramaker en Wim Vloon. Er waren afmeldingen van Koos van Langen en Cees
Smit.
Op de agenda stonden de gebruikelijke verenigingszaken. Hier meldenswaard is dat penningmeester
Leon de Rooij tot erelid is benoemd, dat de vereniging in 2016 een winst van 3248 euro realiseerde en dat
het eigen vermogen inmiddels ruim 25 mille bedraagt. De Kascommissie bekeek zoals altijd de boeken en
adviseerde de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. Zo geschiedde.
Over de toekomst van de vereniging werd, zoals vaker, langer doorgepraat. Zo zijn twee van de drie
bestuursleden al meer dan tien jaar in functie. En dat is lang. Continuïteit is een mooi ding maar houdbaarheid is dat ook. Volgens de statuten bestaat het bestuur ten minste uit drie leden, en is er geen
bestuurstermijn. 'Bestuursleden word gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering', staat er letterlijk. Het komende jaar moet nadrukkelijk vervanging gezocht worden voor met
name de verenigingsadministratie. Penningmeester Leon de Rooij heeft steeds minder tijd beschikbaar
maar ons databestand—zeg maar de kern van het Myrakelse netwerk—moet natuurlijk wel actueel blijven. Ook de voorzitter vindt het zo langzamerhand welletjes.
In 2018 bestaat de school verder zeventig jaar! Traditioneel is er dan weer een reünie, zo is inmiddels met
de school besproken. Een exacte datum is er nog niet maar rekent u maar op oktober 2018!

Deze Binder werd gemaakt door .....

Jan de Blok
Joost Kenter
Koos van Langen
René Leijen
Loek van Nus
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Johan Olsthoorn
Leon de Rooij
Monique Somers
Ad Tiggeler
Pater Ben Verbruggen
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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
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