
    NIEUWSBRIEF 2-2021 

 

B O L I O O 
Bolioo? Nee, BOL 100! BOL 100? Ja, BOL 100 !!! Want in 2024 bestaat de Bond van Oud-
Lyceïsten van het Nederlands(ch) Lyceum 100 jaar. Deze is immers in mei 1924 opgericht op 
initiatief van Freek Schuylenburch (ach, wat vliegt de tijd…). 
 
Als bestuur van de BOL zijn we van plan dat (20ste) lustrum groots te vieren op een aansprekende 
locatie. We hebben zelfs al een datum vastgesteld: 

zaterdag 25 mei 2024 

Noteer die datum dus alvast in je (digitale) agenda. 
 
Zo’n feestelijk gebeuren staat en valt natuurlijk met het aantal aanwezigen. “Hoe meer hoe beter” 
zouden we willen zeggen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En hoe bereiken we zo veel 
mogelijk mensen? Kijk, daar kom jij in beeld. 

We zoeken n.l. “optrommelaars”.  Mensen die bereid zijn om in overleg met ons -aan de hand 
van een door ons te verstrekken oud-leerlingenlijst- zoveel mogelijk mensen op te sporen uit hun 
jaar van aankomst. Dat vergt uiteraard het nodige speurwerk (gebruik makend van eigen contacten 
en wellicht ook van  openbare bronnen, zoals Google, LinkedIn en Facebook), maar met vereende 
krachten moet het toch mogelijk zijn om de gegevens van een maximaal aantal oud-leerlingen 
boven water te krijgen, die dan vervolgens benaderd kunnen worden. De ervaring leert dat dit soort 
trajecten een lange aanlooptijd vergen. Daarom zijn we er ook zo vroeg bij. 

Kortom, mocht je er wat voor voelen om als zo’n “optrommelaar”  te fungeren (hetgeen we 
natuurlijk ten zeerste zouden waarderen), geef dat dan per email door aan onze secretaris, 
Madelon Elias ( secretaris@bol-nl.nl ), onder opgave van je aankomstjaar. Wij nemen naar 
aanleiding daarvan dan contact met je op om nadere afspraken te maken. (NB. Mochten er 
van/voor een bepaald jaar meer gegadigden zijn dan stellen we voor om betrokkenen met elkaar in 
contact te brengen zodat de taken in onderling overleg verdeeld kunnen worden.) 

 
We hopen op deze manier zoveel mogelijk oud-leerlingen warm te kunnen maken voor die 
eenmalige -unieke- reünie. Want hoe leuk is het, op 25 mei 2024 jaar- en klasgenoten te treffen die 
je ten gevolge van de diaspora van die Nederlands(ch)e lyceïsten uit het oog bent verloren, maar 
met wie je zoveel dierbare -en wellicht minder dierbare- herinneringen deelt. 

 

Jullie BOL-bestuur, 

Hein Snijders (1965), Madelon Elias (1971), Jaap Quarles van Ufford (1960) en 
Nico Beets (1965) 


