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Weer een nieuw nummer van de 
SNeLbinder op uw deurmat. Uit 
ons lezerspubliek kwamen dit keer 
veel foto's: van het reisje naar 
Parijs in 1961 en een hele collectie 
PIUS-foto's waaronder óók een 

reisje naar Parijs. Een deel ervan 
wordt in dit nummer behandeld 
en het geheel is op onze website 
te zien. Vanaf oktober vorig jaar 
gingen er karrevrachten foto's 
over de scanner en ontstond een 

electronisch fotoboek met zo'n 
800 foto's. Ook alweer Internet, 
namelijk ons afgesloten web: 
binnenkort geopend, alleen voor 
leden. Wat er allemaal te zien is, 
leest u in dit nummer.
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Naast een beknopt verslag van de 
Algemene Ledenvergadering vindt 
u enkele dringende oproepen voor 
de vacatures in het Myrakel-
bestuur, mensen die ideeën 
hebben voor aankleding van de 
reünie van 2003 en redactieleden 
of correspondenten voor de 
SNeLbinder. Vele handen maken 
licht werk is een stelling die 
omkeerbaar is: met de beperkte 

menskracht hebben wij er op dit 
moment echt een behoorlijke klus 
aan.
Verder in deze Binder: twee 
mensen die met pensioen gingen, 
twee priesters die hun 
ambtsjubileum vierden, twee 
hoogleraren met een SNL-
verleden, twee nucleaire 
deskundigen, twee schoolreisjes, 
twee sportgebeurtenissen uit de 

Geert Rolf René Leijen Koos van Langen

SNL-geschiedenis, twee 
sportaccommaties op het huidige 
SNL en twee politici. Plus één 
bijdrage uit het buitenland en een 
verhaal over 13 jaar interviews in 
de SNeLbinder. Wij wensen u weer 
heel veel leesplezier toe!

Geert Rolf,
René Leijen,
Koos van Langen

Ben je na zes lange jaren eindelijk 
van school af, begint een ex-
leerling nota bene over life long 
learning. Om het 'schrijnende 
tekort' aan chemici op te heffen, 
hebben de TU Eindhoven en de 
VNCI een plan uitgewerkt om een 
duale opleiding scheikundige 
technologie te beginnen. Daarmee 
kunnen hbo'ers aan de universiteit 
hun masterstitel halen. Duaal 
leren, leren én werken, is in 
meerdere beroepsgroepen 
populair aan het worden. In 
Eindhoven zijn de plannen 
enthousiast ontvangen. Prof.dr. 
Alex van Herk (Ath-B, 1975) is 

opleidingsdirecteur van de 
faculteit scheikundige technologie 
en beschrijft, in NCI van 6 februari 
2002, de voordelen van het plan 
voor zowel student, universiteit als 
bedrijfsleven. 

Of het SNL er ook al last van heeft, 
is niet bekend, maar 'digitale 
hangjongeren' zorgen voor veel 
overlast. Althans, dat schrijft het 
Algemeen Dagblad, op 31 januari, 
in een verhaal over de recente golf 
gevallen van digitaal vandalisme 
op internet. Zo stond op de 
website van RTV Rijnmond, dankzij 
een hacker, dat dichter Jules 

Deelder zou zijn overleden en 
werd, dezelfde dag, een chatsessie 
met Willem-Alexander en Máxima 
door een zogeheten DDOS-aanval 
(Distributed Denial of Service) 
verpest. Hoe komt dat, vroeg de 
krant aan enkele experts. Een van 
die experts is Eric Luiijf (HBS-B, 
1967) die werkt bij TNO-FEL, een 
denktank voor defensie, overheid 
en bedrijfsleven. Internet is 
gevoelig voor aanvallen van 
hackers, maar dat ligt volgens Eric 
niet zozeer aan het net zelf maar 
aan de gebruikers en de beheer-
ders ervan. 'Netwerkmanagers 
beschikken vaak niet over genoeg 

Contributie betaald?
Ja, als uw Myrakels getal 2002 is
Neen, als het elk ander getal is

Voor meer informatie zie pag. 26
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kennis om aanvallen te kunnen 
weren. De beheerders herkennen 
een aanval niet of te laat', zegt hij. 
Bij veel aanvallen wordt een soort 
kat- en muisspel gespeeld, 'waarbij 
de beheerder altijd te laat is'. Een 
mogelijke oplossing is een 
techniek waarbij de server zich 
verstopt als een aanval in aantocht 
is. Luiijf: 'Je kunt die situatie 
vergelijken met een bos waar alle 
wegwijzers de andere kant op 
worden gezet.' 
 
Jos Van Kemenade (Gym-B, 1955) 
ontving, ter gelegenheid van zijn 
afscheid (31 maart 2002) als 
commissaris van de koningin in 
Noord-Holland, de zilveren 
medaille van de stad Amsterdam. 
Amsterdam roemt Van Kemenade 
voor zijn rol bij het bevorderen 
van de regionale samenwerking. 
De verhouding tussen Amsterdam 
en de provincie is onder zijn 
bestuur verbeterd. Meer over het 
afscheid van Van Kemenade elders 
in deze Binder. 

De bijdrage van het SNL aan vele 
sporten is overal bekend. Sinds 
een tijdje is het SNL ook in een tot 
voor kort on-Nederlandse sport 
actief: american football. De 
Europese afdeling van de NFL 
(National Football League) en de 
Amsterdam Admirals willen deze 
sport op Nederlandse scholen 
introduceren en hebben daarvoor 
het zogenoemde Flag Football 
ontwikkeld, een vijf-tegen-vijf 
contactspel zonder tackels. Het 
SNL is gevraagd mee te doen aan 
het nationale scholenkampioen-
schap. Een van de leiders van het 
team is offensive line Robert von 
Gerhardt (1980), oud-
Admiralsspeler en nu speler-coach 
bij de Crusaders. Of er al SNL-
cheerleaders zijn, is ons niet 
bekend….

Op 10 december 2001 overleed 
Richard Ronteltap, oud-leraar 
Aardrijkskunde op de PIUS. 
Ronteltap was, namens de VVD, 
tien jaar lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad en gedurende acht 
jaar voorzitter van het stadsdeel 
Amsterdam-Zuid. In stadsdeel 
Amsterdam-Oud-Zuid was hij nog 
twee jaar wethouder. Ronteltap 
hield zich gedurende zijn bestuur-
lijke periode hield hij zich met 
name bezig met de portefeuilles 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en de Onroerend-

zaakbelastingen. Ronteltap werd 
enige tijd vermist, nadat hij op 3 
december in overspannen toe-
stand zijn woning had verlaten. 
Zijn lichaam werd een week later 
aangetroffen in de buurt van 
Freiburg (Duitsland). Ronteltap 
werd 60 jaar. 

SNL'er zitten overal, da's bekend. 
Ook boven op een berg. Lenny 
Welbers (Havo, 1985) stuurde een 
'long time no see' mailtje naar ex-
voorzitter Paffen. Het bericht 
kwam van grote hoogte: Lenny 
werkt als dj in après-snowbar The 
Dutch in Les Deux Alpes. kerst-
groeten vanuit de Franse Alpen. 
Oud-klasgenoten van Lenny: hij is 
te bewonderen op www.the-
dutch.nl. 

Van Paul Kreetz (Gym-A, 1968) 
verscheen, eind november 2001, 
een nieuwe bundel haiku. Deze is 
getiteld 'Het land ligt open'.Dat 
Kreetz nu zomaar haiku's schrijft, 
bewijst het feit dat hij op een 
internationaal haiku-congres in 
Lokosov in de categorie 'vrijestijl' 
de eerste plaats won. Het is na te 
lezen in de Haiku Informator, 
uitgegeven in Novi  Sad, maar 
jammer genoeg alleen voor wie de 
Slavische talen machtig is. 

Twee oud-leerlingen zingen in het 
Crea Grootkoor: de alten Esther 
Jansen (Ath, 1996) en Lieke de 
Vijlder (Ath-B, 1990) zongen eind 
januari mee in een concert met 
motetten en madrigalen van 
Monteverdi.  Het koor bestaat uit 
circa 90 leden en kent een eigen-
zinnige programmakeuze, waarin 
muziek én theater centraal staan. 
Zo werden al enkele opera's 
uitgevoerd en waren er projecten 
met vertellers en acteurs. Het koor 
kent een 'lage zangdrempel': om 
mee te doen hoef je geen zanger-
varing te hebben, wel enthousias-
me en werklust. In juni 2002 
brengt het Crea Grootkoor een 
bijzonder jubileumprogramma in 
de Dominicuskerk met volksliede-
ren van de componisten Janácek, 
Dvorák en Poulenc. Meer info: 
www.crea.uva.nl/grootkoor.   

Martin Hermanns, schoonzoon van 
de onlangs overleden wiskundele-
raar Van der Harst, schreef 'het 
zeer op prijs te stellen dat wij het 
artikel hebben mogen ontvangen 
over wijlen mijn schoonvader. De 
post van hem wordt namelijk 

doorgestuurd naar ons adres. Het 
is voor ons een hele troost te 
weten dat vele oud-leerlingen het 
zeer gewaardeerd hebben door 
hem te zijn ingewijd in de begin-
selen van de wiskunde. Ik weet dat 
ook zijn nog levende ex-collega's 
met veel plezier zullen terugdenk-
en aan de wijze waarop hij mede 
heeft vorm en inhoud heeft 
gegeven aan de status die en het 
imago dat het Sint Nicolaas 
Lyceum vroeger al had en ook 
thans nog heeft. Wij hebben met 
ex-leerlingen en ex-collega's 
afscheid van hem kunnen nemen, 
met name Pater Ben Verbruggen is 
een geweldige steun voor hem en 
ons als nabestaanden geweest 
tijdens de laatste dagen van zijn 
leven. Hij heeft Pa kunnen 
inleiden op zijn weg naar het 
hiernamaals. Wij stellen het zeer 
op prijs dat <MVL> (Marijke 
Verbree-Luttikhuis, red.) een 
kaarsje voor hem heeft gebrand. 
Wij missen Pa, Opa en OPA-OPA 
zeer en zullen in dankbaarheid 
hem blijven herinneren voor al het 
goeds dat hij voor ons gedaan 
heeft.' Hij bedankt alle SNL'ers 
namens Frank, Hilleke, Huib, 
Saskia en Florentine van der Harst, 
hun partners, kinderen en achter-
kleinkinderen.

'Ik was zeer verbaasd in juli 2001 
een brief te ontvangen van 
oudleerl.ver.Myrakel. Hoe kunnen 
ze je nog vinden na zoveel jaren 
(plus circa 10 verhuizingen) ? Knap 
werk!' Dat schrijft Toon Kat (HBS-
B, 1954) in een mailtje. 'Misschien 
zijn er nog oudklasgenoten uit het 
oprichtingsjaar (1948) vindbaar. 
Wie weet. Indien er nog klasgeno-
ten uit die tijd te vinden zijn, zal ik 
in 2003 zeker bij een reunie van de 
partij', zo belooft hij. Toon/Tonny 
Kat behoorde tot de allereerste 
lichting SNL'ers, begonnen in 1948 
en eindexamen in 1954. 

Gefeliciteerd

Op 14 april vierde pater Paul de 
Klerk, docent Oude Talen vanaf 
1967 tot 1998 (met onderbreking-
en), zijn 40-jarig priesterfeest. En 
op 21 april vierde Loek Bosch 
(HBS-A, 1962) zijn 25-jarig priester-
feest. Loek, Franciscaner minder-
broeder in het klooster te Megen, 
kwam in een vorige Binder 
uitvoerig aan bod.
Myrakel feliciteert beide jubilaris-
sen van harte met dit jubileum!

Van het bestuur

In deze SNeLbinder een beknop-
te opsomming van het nieuws 
van het verenigingsbestuur. 
Deels is deze informatie uitvoe-
rig aan de orde geweest tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 18 januari j.l., alwaar 
14 leden aanwezig waren.
1. Contributie: Het bestuur 

heeft de ALV voorgesteld de 
contributie per 1 januari 
2003 te verhogen tot mini-
maal Euro 10,-- en maximaal 
Euro 12,--. De ALV heeft 
daarmee ingestemd. Het 
bestuur zal in de loop van 
2002 de kostenstructuur van 
de vereniging doorrekenen 
en het ledenbestand saneren 
door niet-betalende leden te 
schrappen. Wij spreken de 
verwachting uit dat een 
contributie van Euro 10,-- 
voldoende zal blijken te zijn.

2. Aantal leden: Per 31 decem-
ber 2001 had Myrakel 540 
leden. Een jaar eerder waren 
dat er 468, zodat sprake is 
van een aanwas van 72 
leden. In 2001 is een grote 
ledenwerfactie gehouden. 
Deze leidde tot 105 nieuwe 
leden, maar onder meer 
vanwege niet nagekomen 
contributieverplichtingen 
van anderen, is de vereniging 
niet navenant gegroeid.

3. Financiën 2001: Helaas was 
onze penningmeester Koos 
van Langen afwezig en kon 
geen complete verantwoor-
ding gegeven worden. Over 
2001 hebben we een tekort 
van circa 450 euro. Nadere 
gegevens en de controle van 
een kascommissie volgen.

4. Begroting 2002: De voorzit-
ter gaf een toelichting op de 
begroting voor 2003. Bij de 
diploma-uitreiking willen we 
de verse oud-leerlingen een 

pen geven met daarop de 
slogan Keep in 
touch—www.myrakel.nl. Met 
gelijkblijvende contributie 
komen we dan op een tekort 
van 250 euro. Dit is te 
financieren uit de reserves 
van de vereniging. De ALV 
heeft ingestemd met de 
begroting.

5. Bezetting van het bestuur: 
Cees Smit neemt afscheid als 
secretaris. Cees is sinds het 
begin van Myrakel, nu 
ongeveer 13 jaar geleden, 
betrokken bij de vereniging.  
We zwaaien hem voor deze 
lange zit en zijn inbreng in al 
die jaren alle lof toe. Oud-
voorzitter Gerdwin Lammers 
nam het woord voor een 
korte, krachtige toespraak 
(zie ook het stukje over 
'Myrakelse historie'). De 
plaats van Cees wordt 
ingenomen door René Leijen 
(Ath-A,1976). René is al enige 
tijd hoofdredacteur van de 
SNeLbinder, zijn rol beperkt 
zich ook daartoe. De voorzit-
ter neemt tot nadere invul-
ling de taken van de secreta-
ris op zich.

6. Reünie 2003: Dat rijmt! Er is 
in de ALV van gedachten 
gewisseld over de reünie van 
2003. Zou mei een geschikt 
tijdstip zijn als de reünie 
losgekoppeld is van een 
lustrumviering? Op het 
moment van schrijven van 
deze Binder (april 2002) 
bestaat een duidelijke 
voorkeur de reünie samen 
met een lustrum van het SNL 
te vieren; om daarmee 
krachten te bundelen en 
faciliteiten makkelijker te 
benutten. Het bestuur heeft 
voor ogen dat het primair 
een goede reünie moet zijn: 

wie er is moet je kunnen 
ontmoeten en niet moeten 
zoeken in een mensenmassa. 
Allerlei franje, zoals voor-
drachten op een podium, zijn 
ondergeschikt. De vorige 
reünie kostte f. 17,50 
inclusief een zeer fraai 
lustrumboek. Voor een 
minderheid was er een hapje 
eten tegen bijbetaling. Wat 
mag een goed verzorgde 
reünie kosten? Bestuur en 
aanwezigen kwamen uit op 
een maximum van ongeveer 
4 tientjes, zeg Euro 17,50. 
Dat bedrag is dan inclusief 
een hapje eten, een aantal 
consumptiebonnen en 
dergelijke. Ook hier geldt 
dat we zeer prematuur aan 
het brainstormen zijn. Iets 
concreter zijn er wat balletjes 
opgegooid over de aankle-
ding van de reünie. Foto's 
zijn zeer belangrijk als je 
herinneringen ophaalt. 
Geopperd is om niet alleen 
foto's per computer te 
kunnen bekijken maar ze 
ook afgedrukt te kunnen 
bekijken. Zie verder onze 
rubriek oproepen voor een 
eerste aanzet tot de reünie.

Tot zover de belangrijkste 
punten uit de ALV. Andere 
belangrijke zaken van ná de ALV 
betreffen de bestuurssamenstel-
ling en het afgesloten deel van 
de Myrakelse website 

Bezetting bestuur
Koos van Langen (HBS-B,1965) 
vervult sinds 1994 een groot 
aantal taken binnen het 
Myrakels bestuur. Hij verzorgt de 
opmaak van de SNeLbinder en 
ander drukwerk, het ledenbe-
stand, alle betalingen, de 
begroting en de adresadministra-
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kennis om aanvallen te kunnen 
weren. De beheerders herkennen 
een aanval niet of te laat', zegt hij. 
Bij veel aanvallen wordt een soort 
kat- en muisspel gespeeld, 'waarbij 
de beheerder altijd te laat is'. Een 
mogelijke oplossing is een 
techniek waarbij de server zich 
verstopt als een aanval in aantocht 
is. Luiijf: 'Je kunt die situatie 
vergelijken met een bos waar alle 
wegwijzers de andere kant op 
worden gezet.' 
 
Jos Van Kemenade (Gym-B, 1955) 
ontving, ter gelegenheid van zijn 
afscheid (31 maart 2002) als 
commissaris van de koningin in 
Noord-Holland, de zilveren 
medaille van de stad Amsterdam. 
Amsterdam roemt Van Kemenade 
voor zijn rol bij het bevorderen 
van de regionale samenwerking. 
De verhouding tussen Amsterdam 
en de provincie is onder zijn 
bestuur verbeterd. Meer over het 
afscheid van Van Kemenade elders 
in deze Binder. 

De bijdrage van het SNL aan vele 
sporten is overal bekend. Sinds 
een tijdje is het SNL ook in een tot 
voor kort on-Nederlandse sport 
actief: american football. De 
Europese afdeling van de NFL 
(National Football League) en de 
Amsterdam Admirals willen deze 
sport op Nederlandse scholen 
introduceren en hebben daarvoor 
het zogenoemde Flag Football 
ontwikkeld, een vijf-tegen-vijf 
contactspel zonder tackels. Het 
SNL is gevraagd mee te doen aan 
het nationale scholenkampioen-
schap. Een van de leiders van het 
team is offensive line Robert von 
Gerhardt (1980), oud-
Admiralsspeler en nu speler-coach 
bij de Crusaders. Of er al SNL-
cheerleaders zijn, is ons niet 
bekend….

Op 10 december 2001 overleed 
Richard Ronteltap, oud-leraar 
Aardrijkskunde op de PIUS. 
Ronteltap was, namens de VVD, 
tien jaar lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad en gedurende acht 
jaar voorzitter van het stadsdeel 
Amsterdam-Zuid. In stadsdeel 
Amsterdam-Oud-Zuid was hij nog 
twee jaar wethouder. Ronteltap 
hield zich gedurende zijn bestuur-
lijke periode hield hij zich met 
name bezig met de portefeuilles 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en de Onroerend-

zaakbelastingen. Ronteltap werd 
enige tijd vermist, nadat hij op 3 
december in overspannen toe-
stand zijn woning had verlaten. 
Zijn lichaam werd een week later 
aangetroffen in de buurt van 
Freiburg (Duitsland). Ronteltap 
werd 60 jaar. 

SNL'er zitten overal, da's bekend. 
Ook boven op een berg. Lenny 
Welbers (Havo, 1985) stuurde een 
'long time no see' mailtje naar ex-
voorzitter Paffen. Het bericht 
kwam van grote hoogte: Lenny 
werkt als dj in après-snowbar The 
Dutch in Les Deux Alpes. kerst-
groeten vanuit de Franse Alpen. 
Oud-klasgenoten van Lenny: hij is 
te bewonderen op www.the-
dutch.nl. 

Van Paul Kreetz (Gym-A, 1968) 
verscheen, eind november 2001, 
een nieuwe bundel haiku. Deze is 
getiteld 'Het land ligt open'.Dat 
Kreetz nu zomaar haiku's schrijft, 
bewijst het feit dat hij op een 
internationaal haiku-congres in 
Lokosov in de categorie 'vrijestijl' 
de eerste plaats won. Het is na te 
lezen in de Haiku Informator, 
uitgegeven in Novi  Sad, maar 
jammer genoeg alleen voor wie de 
Slavische talen machtig is. 

Twee oud-leerlingen zingen in het 
Crea Grootkoor: de alten Esther 
Jansen (Ath, 1996) en Lieke de 
Vijlder (Ath-B, 1990) zongen eind 
januari mee in een concert met 
motetten en madrigalen van 
Monteverdi.  Het koor bestaat uit 
circa 90 leden en kent een eigen-
zinnige programmakeuze, waarin 
muziek én theater centraal staan. 
Zo werden al enkele opera's 
uitgevoerd en waren er projecten 
met vertellers en acteurs. Het koor 
kent een 'lage zangdrempel': om 
mee te doen hoef je geen zanger-
varing te hebben, wel enthousias-
me en werklust. In juni 2002 
brengt het Crea Grootkoor een 
bijzonder jubileumprogramma in 
de Dominicuskerk met volksliede-
ren van de componisten Janácek, 
Dvorák en Poulenc. Meer info: 
www.crea.uva.nl/grootkoor.   

Martin Hermanns, schoonzoon van 
de onlangs overleden wiskundele-
raar Van der Harst, schreef 'het 
zeer op prijs te stellen dat wij het 
artikel hebben mogen ontvangen 
over wijlen mijn schoonvader. De 
post van hem wordt namelijk 

doorgestuurd naar ons adres. Het 
is voor ons een hele troost te 
weten dat vele oud-leerlingen het 
zeer gewaardeerd hebben door 
hem te zijn ingewijd in de begin-
selen van de wiskunde. Ik weet dat 
ook zijn nog levende ex-collega's 
met veel plezier zullen terugdenk-
en aan de wijze waarop hij mede 
heeft vorm en inhoud heeft 
gegeven aan de status die en het 
imago dat het Sint Nicolaas 
Lyceum vroeger al had en ook 
thans nog heeft. Wij hebben met 
ex-leerlingen en ex-collega's 
afscheid van hem kunnen nemen, 
met name Pater Ben Verbruggen is 
een geweldige steun voor hem en 
ons als nabestaanden geweest 
tijdens de laatste dagen van zijn 
leven. Hij heeft Pa kunnen 
inleiden op zijn weg naar het 
hiernamaals. Wij stellen het zeer 
op prijs dat <MVL> (Marijke 
Verbree-Luttikhuis, red.) een 
kaarsje voor hem heeft gebrand. 
Wij missen Pa, Opa en OPA-OPA 
zeer en zullen in dankbaarheid 
hem blijven herinneren voor al het 
goeds dat hij voor ons gedaan 
heeft.' Hij bedankt alle SNL'ers 
namens Frank, Hilleke, Huib, 
Saskia en Florentine van der Harst, 
hun partners, kinderen en achter-
kleinkinderen.

'Ik was zeer verbaasd in juli 2001 
een brief te ontvangen van 
oudleerl.ver.Myrakel. Hoe kunnen 
ze je nog vinden na zoveel jaren 
(plus circa 10 verhuizingen) ? Knap 
werk!' Dat schrijft Toon Kat (HBS-
B, 1954) in een mailtje. 'Misschien 
zijn er nog oudklasgenoten uit het 
oprichtingsjaar (1948) vindbaar. 
Wie weet. Indien er nog klasgeno-
ten uit die tijd te vinden zijn, zal ik 
in 2003 zeker bij een reunie van de 
partij', zo belooft hij. Toon/Tonny 
Kat behoorde tot de allereerste 
lichting SNL'ers, begonnen in 1948 
en eindexamen in 1954. 

Gefeliciteerd

Op 14 april vierde pater Paul de 
Klerk, docent Oude Talen vanaf 
1967 tot 1998 (met onderbreking-
en), zijn 40-jarig priesterfeest. En 
op 21 april vierde Loek Bosch 
(HBS-A, 1962) zijn 25-jarig priester-
feest. Loek, Franciscaner minder-
broeder in het klooster te Megen, 
kwam in een vorige Binder 
uitvoerig aan bod.
Myrakel feliciteert beide jubilaris-
sen van harte met dit jubileum!

Van het bestuur

In deze SNeLbinder een beknop-
te opsomming van het nieuws 
van het verenigingsbestuur. 
Deels is deze informatie uitvoe-
rig aan de orde geweest tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 18 januari j.l., alwaar 
14 leden aanwezig waren.
1. Contributie: Het bestuur 

heeft de ALV voorgesteld de 
contributie per 1 januari 
2003 te verhogen tot mini-
maal Euro 10,-- en maximaal 
Euro 12,--. De ALV heeft 
daarmee ingestemd. Het 
bestuur zal in de loop van 
2002 de kostenstructuur van 
de vereniging doorrekenen 
en het ledenbestand saneren 
door niet-betalende leden te 
schrappen. Wij spreken de 
verwachting uit dat een 
contributie van Euro 10,-- 
voldoende zal blijken te zijn.

2. Aantal leden: Per 31 decem-
ber 2001 had Myrakel 540 
leden. Een jaar eerder waren 
dat er 468, zodat sprake is 
van een aanwas van 72 
leden. In 2001 is een grote 
ledenwerfactie gehouden. 
Deze leidde tot 105 nieuwe 
leden, maar onder meer 
vanwege niet nagekomen 
contributieverplichtingen 
van anderen, is de vereniging 
niet navenant gegroeid.

3. Financiën 2001: Helaas was 
onze penningmeester Koos 
van Langen afwezig en kon 
geen complete verantwoor-
ding gegeven worden. Over 
2001 hebben we een tekort 
van circa 450 euro. Nadere 
gegevens en de controle van 
een kascommissie volgen.

4. Begroting 2002: De voorzit-
ter gaf een toelichting op de 
begroting voor 2003. Bij de 
diploma-uitreiking willen we 
de verse oud-leerlingen een 

pen geven met daarop de 
slogan Keep in 
touch—www.myrakel.nl. Met 
gelijkblijvende contributie 
komen we dan op een tekort 
van 250 euro. Dit is te 
financieren uit de reserves 
van de vereniging. De ALV 
heeft ingestemd met de 
begroting.

5. Bezetting van het bestuur: 
Cees Smit neemt afscheid als 
secretaris. Cees is sinds het 
begin van Myrakel, nu 
ongeveer 13 jaar geleden, 
betrokken bij de vereniging.  
We zwaaien hem voor deze 
lange zit en zijn inbreng in al 
die jaren alle lof toe. Oud-
voorzitter Gerdwin Lammers 
nam het woord voor een 
korte, krachtige toespraak 
(zie ook het stukje over 
'Myrakelse historie'). De 
plaats van Cees wordt 
ingenomen door René Leijen 
(Ath-A,1976). René is al enige 
tijd hoofdredacteur van de 
SNeLbinder, zijn rol beperkt 
zich ook daartoe. De voorzit-
ter neemt tot nadere invul-
ling de taken van de secreta-
ris op zich.

6. Reünie 2003: Dat rijmt! Er is 
in de ALV van gedachten 
gewisseld over de reünie van 
2003. Zou mei een geschikt 
tijdstip zijn als de reünie 
losgekoppeld is van een 
lustrumviering? Op het 
moment van schrijven van 
deze Binder (april 2002) 
bestaat een duidelijke 
voorkeur de reünie samen 
met een lustrum van het SNL 
te vieren; om daarmee 
krachten te bundelen en 
faciliteiten makkelijker te 
benutten. Het bestuur heeft 
voor ogen dat het primair 
een goede reünie moet zijn: 

wie er is moet je kunnen 
ontmoeten en niet moeten 
zoeken in een mensenmassa. 
Allerlei franje, zoals voor-
drachten op een podium, zijn 
ondergeschikt. De vorige 
reünie kostte f. 17,50 
inclusief een zeer fraai 
lustrumboek. Voor een 
minderheid was er een hapje 
eten tegen bijbetaling. Wat 
mag een goed verzorgde 
reünie kosten? Bestuur en 
aanwezigen kwamen uit op 
een maximum van ongeveer 
4 tientjes, zeg Euro 17,50. 
Dat bedrag is dan inclusief 
een hapje eten, een aantal 
consumptiebonnen en 
dergelijke. Ook hier geldt 
dat we zeer prematuur aan 
het brainstormen zijn. Iets 
concreter zijn er wat balletjes 
opgegooid over de aankle-
ding van de reünie. Foto's 
zijn zeer belangrijk als je 
herinneringen ophaalt. 
Geopperd is om niet alleen 
foto's per computer te 
kunnen bekijken maar ze 
ook afgedrukt te kunnen 
bekijken. Zie verder onze 
rubriek oproepen voor een 
eerste aanzet tot de reünie.

Tot zover de belangrijkste 
punten uit de ALV. Andere 
belangrijke zaken van ná de ALV 
betreffen de bestuurssamenstel-
ling en het afgesloten deel van 
de Myrakelse website 

Bezetting bestuur
Koos van Langen (HBS-B,1965) 
vervult sinds 1994 een groot 
aantal taken binnen het 
Myrakels bestuur. Hij verzorgt de 
opmaak van de SNeLbinder en 
ander drukwerk, het ledenbe-
stand, alle betalingen, de 
begroting en de adresadministra-
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tie van niet-leden. Als we alleen 
al denken aan het reünieboek 
van 1998, dan zal iedereen het 
erover eens zijn, dat de vereni-
ging Koos zeer veel dank 
verschuldigd is voor zijn inzet in 
al die jaren. 
Enerzijds door Koos' gezond-
heidsproblemen en anderzijds 
omdat hij deze taken al zo lang 
doet, heeft het bestuur in 
overleg met hem besloten om in 
zijn takenpakket verandering te 
brengen. Koos blijft het opmaak-
werk doen, maar zijn administra-
tieve taken zullen in de loop van 
dit jaar elders ondergebracht 
worden. Het bestuur wil de 
administratieve inrichting 
(bestanden e.d.) zó inrichten, dat 
informatie vanaf internet zonder 
noemenswaardig handwerk 
verwerkt kan worden. Dit 
betekent dat we een penning-
meester zoeken, die zich uitslui-
tend met de geldzaken bezig-
houdt (zie de oproepen elders in 
deze Binder). De administratieve 
functie wordt in de komende 

Wybe Vonk

periode 
tijdelijk 
overgenomen 
door de 
voorzitter.

Het 
Afgesloten 
Web
Zoals waar-
schijnlijk 
bekend gaan 
we onze 
website 
uitbreiden met 
een gedeelte, 
dat alleen voor 
leden toe-
gankelijk is. 
Hier is vanaf 
oktober 2001 
hard aan 

gewerkt en het resultaat is—bij 
het verschijnen van deze 
Binder—al vier keer uitgebreid 
getest door enkele enthousiaste 
vrijwilligers. Wat is er allemaal te 
zien op dit afgesloten gedeelte?
1.    Kroniek van een oud-

leerlingen vereniging: een 
opsomming van nieuwtjes uit 
13 jaar Myrakel. Wie kwa-
men we in al die jaren tegen 
in de media of anderszins. 
Naast huwelijken en veel 
meldingen van geboorten 
van  nakomelingen van 
SNL'ers of Piïsten meldden 
we ook vele malen het 
overlijden van een oud-
docent en sporadisch ook 
van te vroeg gestorven oud-
leerlingen. Het nieuws kan 
niet altijd goed zijn, maar de 
feiten staan in elk geval 
netjes op een rij.

2.    Een foto archief: met zo'n 
800 foto's op allerlei gebied: 
toneel, sport, Grote 
Gebeuren, excursies, 
Eindexamenstunts en 

bouwfoto's. Daarnaast 
uiteraard foto's van leraren 
en maar liefst 270 klassenfo-
to's Tweehonderdzeventig, is 
dat veel? De verzameling 
klassenfoto's is lang niet 
compleet; vooral uit de jaren 
'50 en '60 ontbreken er zéér 
veel. De schooljaren 48/49 en 
66/67 zijn het meest com-
pleet: de eerste vooral 
doordat begonnen is met 
drie eerste klassen. 
Klassenfoto's uit de PIUS-
periode zijn aanwezig maar 
zéér schaars! We verwachten 
van de gebruikers dat ze ons 
ontbrekend materiaal 
aanbieden, want dit elektro-
nische fotoboek is zeer de 
moeite waard en kan 
moeiteloos door jullie 
aangevuld worden. Het 
streven is, dat iedereen 
zichzelf en zijn of haar 
klasgenoten minimaal 
eenmaal terug kan vinden.

3. Archief Tobbe, Teiltje en 
Flitsen: er is een beperkt 
aantal van deze drukwerkjes 
ingescand; op termijn komt 
er meer bij.

4. Archief SNeLbinders: de 
meeste SNeLbinders uit de 
vorige eeuw zijn nu thuis te 
bekijken.

5. Een korte film: het kost even 
tijd om de korte film op te 
halen (een kleine 9MB met 3 
minuten per megabyte), 
maar voor ex-bewoners van 
het gebouw aan de Prinses 
Irenestraat is het een must, 
vooral als je er jaren niet 
geweest bent.

6. De SPINgids is eindelijk 
terug van weggeweest. De 
SPINgids bevat informatie 
over de vervolgopleiding , 
het werk en de hobby's van 
bijna 200 leden. Zij is te 

raadplegen en ze kan door 
iedereen bijgewerkt worden. 
De gegevens zijn uitgebreid 
met een typering van 
vervolgopleiding en werk 
overeenkomstig de vier 
profielen die het SNL nu 
hanteert: Natuur en 
Techniek, Natuur en 
Gezondheid, Economie en 
Maatschappij en Cultuur en 
Maatschappij.

7. Interactieve Klassenfoto's: 
dit zijn klassenfoto's die 
gekoppeld zijn aan een 
database. Van alle neuzen op 
de foto zijn de coördinaten 
vastgelegd en eenieder kan 
namen koppelen aan de 
neuzen op de foto. 
Gewoonlijk weet je alleen 
samen met andere ex-
klasgenoten je klas helemaal 
compleet te benoemen en 
via deze faciliteit kan dat. Op 
dit moment zijn er 33 
klassenfoto's interactief 
gemaakt en zijn 37% van de 
ruim 860 neuzen gekoppeld 
aan een naam. Op termijn 
zullen we zo veel mogelijk 
klassenfoto's interactief 

Wybe Vonk

maken. Al met 
al een versla-
vend spel, 
want onze 
proefneming-
en, die 
gepland 
waren voor 
één uur liepen 
fors uit.

Het afgesloten 
web is daar-
mee bijna af. 
Eind april / 
begin mei 
wordt het 
operationeel 
in de lucht 

gegooid. Ieder lid met toegang 
tot internet kan via de menukeu-
ze 'Alleen voor leden' op onze 
website  een formulier invullen 
en daardoor een 
naam/wachtwoord-combinatie 
krijgen. Ook personeelsleden van 
het  SNL kunnen, op persoonlijke 
naam, toegang krijgen. Het 
elektronische fotoboek is immers 
een weergave van de geschiede-
nis van het SNL! Kortom: zéér de 
moeite waard en in één avondje 
ben je lang nog niet uitgekeken!

Bij het scannen van de stapels 
foto's in het afgelopen half jaar 
viel het ons op: docenten hoorde 
je wel eens iets zeggen over de 
volksstammen die aan hen 
voorbij getrokken zijn, maar het 
is inderdaad waar. Begin jaren 
'50: jasjes en stropdasjes, ook in 
lagere klassen, en pakken bij het 
eindexamen. In de jaren '60: veel 
truien in de lagere klassen en het 
haar voorzichtig wat langer — 
zoals The Beatles van vóór 1965. 
Eind jaren 60 wordt het wat 
losser: nauwelijks nog stropdas-
sen en het haar hangt inmiddels 
ruim over de oren. De brillenmo-

de (nou ja, mode?), die zonder 
ook maar een enkele hinderwet-
vergunning haar gang ging: het 
zag er niet uit! De jaren '70 dan: 
veel spijkerstof met fletse T-
shirts. De kappers komen in een 
ernstige crisis en hebben  moeite 
met hun broodwinning. Vanaf 
begin jaren '80 veel kleurrijke 
gevarieerde kleding en een 
nieuw beroep heeft een stevige 
greep op de markt: veel beugel-
tjes! Daarnaast het verschil 
tussen de eerste klassen en de 
latere: kids nét van de lagere 
school, niet je klasgenoten zoals 
je ze nog herinnert van je 
eindexamen! In de loop van de 
jaren '80 en '90 wordt ook het 
SNL multicultureler, zo is duide-
lijk te zien.

Uit een serie foto's van een 
bepaald evenement selecteerden 
we die foto's die een beeld van 
de sfeer geven. Foto's met een 
enkele leerling erop hebben we 
hooguit bij uitzondering 
gescand. Soms moet je uitzonde-
ringen maken. Bij de sport 
evenementen scanden we 
bijvoorbeeld foto's in van de 
Sponsorloop 1993 en stuitten we 
op een enkele foto met één 
leerling erop: Wybe Vonk (Ath-
B,1999). Hij is het laatste lid op 
de ledenlijst van afgelopen 
december en daarom staat deze 
foto toch in onze verzameling. 
Met enige verbazing schudden 
we diezelfde Wybe Vonk de 
hand, toen hij op 18 januari als 
eerste bezoeker van de Oud-
leerlingen Soos binnenkwam. 
Wybe is nu derdejaars student 
Scheikunde aan de VU: 'Een 
zware studie, die veel meer tijd 
en moeite kost dan een baan van 
40 uur', aldus Wybe en wij 
wensen hem daarom veel succes!
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tie van niet-leden. Als we alleen 
al denken aan het reünieboek 
van 1998, dan zal iedereen het 
erover eens zijn, dat de vereni-
ging Koos zeer veel dank 
verschuldigd is voor zijn inzet in 
al die jaren. 
Enerzijds door Koos' gezond-
heidsproblemen en anderzijds 
omdat hij deze taken al zo lang 
doet, heeft het bestuur in 
overleg met hem besloten om in 
zijn takenpakket verandering te 
brengen. Koos blijft het opmaak-
werk doen, maar zijn administra-
tieve taken zullen in de loop van 
dit jaar elders ondergebracht 
worden. Het bestuur wil de 
administratieve inrichting 
(bestanden e.d.) zó inrichten, dat 
informatie vanaf internet zonder 
noemenswaardig handwerk 
verwerkt kan worden. Dit 
betekent dat we een penning-
meester zoeken, die zich uitslui-
tend met de geldzaken bezig-
houdt (zie de oproepen elders in 
deze Binder). De administratieve 
functie wordt in de komende 

Wybe Vonk

periode 
tijdelijk 
overgenomen 
door de 
voorzitter.

Het 
Afgesloten 
Web
Zoals waar-
schijnlijk 
bekend gaan 
we onze 
website 
uitbreiden met 
een gedeelte, 
dat alleen voor 
leden toe-
gankelijk is. 
Hier is vanaf 
oktober 2001 
hard aan 

gewerkt en het resultaat is—bij 
het verschijnen van deze 
Binder—al vier keer uitgebreid 
getest door enkele enthousiaste 
vrijwilligers. Wat is er allemaal te 
zien op dit afgesloten gedeelte?
1.    Kroniek van een oud-

leerlingen vereniging: een 
opsomming van nieuwtjes uit 
13 jaar Myrakel. Wie kwa-
men we in al die jaren tegen 
in de media of anderszins. 
Naast huwelijken en veel 
meldingen van geboorten 
van  nakomelingen van 
SNL'ers of Piïsten meldden 
we ook vele malen het 
overlijden van een oud-
docent en sporadisch ook 
van te vroeg gestorven oud-
leerlingen. Het nieuws kan 
niet altijd goed zijn, maar de 
feiten staan in elk geval 
netjes op een rij.

2.    Een foto archief: met zo'n 
800 foto's op allerlei gebied: 
toneel, sport, Grote 
Gebeuren, excursies, 
Eindexamenstunts en 

bouwfoto's. Daarnaast 
uiteraard foto's van leraren 
en maar liefst 270 klassenfo-
to's Tweehonderdzeventig, is 
dat veel? De verzameling 
klassenfoto's is lang niet 
compleet; vooral uit de jaren 
'50 en '60 ontbreken er zéér 
veel. De schooljaren 48/49 en 
66/67 zijn het meest com-
pleet: de eerste vooral 
doordat begonnen is met 
drie eerste klassen. 
Klassenfoto's uit de PIUS-
periode zijn aanwezig maar 
zéér schaars! We verwachten 
van de gebruikers dat ze ons 
ontbrekend materiaal 
aanbieden, want dit elektro-
nische fotoboek is zeer de 
moeite waard en kan 
moeiteloos door jullie 
aangevuld worden. Het 
streven is, dat iedereen 
zichzelf en zijn of haar 
klasgenoten minimaal 
eenmaal terug kan vinden.

3. Archief Tobbe, Teiltje en 
Flitsen: er is een beperkt 
aantal van deze drukwerkjes 
ingescand; op termijn komt 
er meer bij.

4. Archief SNeLbinders: de 
meeste SNeLbinders uit de 
vorige eeuw zijn nu thuis te 
bekijken.

5. Een korte film: het kost even 
tijd om de korte film op te 
halen (een kleine 9MB met 3 
minuten per megabyte), 
maar voor ex-bewoners van 
het gebouw aan de Prinses 
Irenestraat is het een must, 
vooral als je er jaren niet 
geweest bent.

6. De SPINgids is eindelijk 
terug van weggeweest. De 
SPINgids bevat informatie 
over de vervolgopleiding , 
het werk en de hobby's van 
bijna 200 leden. Zij is te 

raadplegen en ze kan door 
iedereen bijgewerkt worden. 
De gegevens zijn uitgebreid 
met een typering van 
vervolgopleiding en werk 
overeenkomstig de vier 
profielen die het SNL nu 
hanteert: Natuur en 
Techniek, Natuur en 
Gezondheid, Economie en 
Maatschappij en Cultuur en 
Maatschappij.

7. Interactieve Klassenfoto's: 
dit zijn klassenfoto's die 
gekoppeld zijn aan een 
database. Van alle neuzen op 
de foto zijn de coördinaten 
vastgelegd en eenieder kan 
namen koppelen aan de 
neuzen op de foto. 
Gewoonlijk weet je alleen 
samen met andere ex-
klasgenoten je klas helemaal 
compleet te benoemen en 
via deze faciliteit kan dat. Op 
dit moment zijn er 33 
klassenfoto's interactief 
gemaakt en zijn 37% van de 
ruim 860 neuzen gekoppeld 
aan een naam. Op termijn 
zullen we zo veel mogelijk 
klassenfoto's interactief 

Wybe Vonk

maken. Al met 
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ook maar een enkele hinderwet-
vergunning haar gang ging: het 
zag er niet uit! De jaren '70 dan: 
veel spijkerstof met fletse T-
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Wybe is nu derdejaars student 
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wensen hem daarom veel succes!
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Myrakelse Historie: 13 jaar herinneringen en nostalgie

Cees Smit

Zo langzamerhand is het traditie 
tijdens de ALV een minisymposium 
te houden. Was het in 2001 eerder 
een maxi-symposium, dit jaar was 
het wel erg mini. Want: maar een 
spreker. Maar wat voor één! Cees 
Smit is het enige bestuurslid die 
vanaf de oprichting van Myrakel, 
februari 1989, tot januari 2002 
meedraaide in de bestuurlijke 
gelederen van de vereniging. Hij 
vond het een mooie gelegenheid 
zijn al eerder aangekondigde 
afscheid te combineren met een 
ruime terugblik op de Myrakelse 
historie.  Cees legde in zijn 
presentatie dan ook niet het 
accent op alle wetenswaardighe-
den rondom de tijd van de 
oprichting, maar verkoos om één 
van de rubrieken uit het blad als 
handvat te gebruiken voor zijn 
'solosymposium'.  Cees leidde ons 

Loek van Nus

Frans Boogers

Dennis Bergkamp

Gerdwin Lammers

Lucas Reijnders

Barbara de Machula

Frans Veltman

Paul de Klerk

Theo Huurdeman

Pater Wim Lauwers

Patty Klein

Adriaen Louman

Jan Overwater

Monique Somers

terug in de tijd aan de hand van 
zijn interviews. In dertien jaar ging 
hij precies dertien keer op pad 
voor een gesprek met bekende en 
onbekende Nicolasianen en 
Piïsten. Omdat hij ze allemaal nog 
een keer de revue liet passeren, 
noemen we ze hier ook: Loek van 
Nus, Frans Boogers, Dennis 
Bergkamp, Gerdwin Lammers, 
Lucas Reijnders, Barbara de 
Machula, nogmaals Loek van Nus 
(samen met Frans Veltman en Paul 
de Klerk), Theo Huurdeman, Pater 
Wim Lauwers, Patty Klein, Adriaen 
Louman, Jan Overwater en 
Monique Somers. Van elk inter-
view plukte hij een citaat om de 
betekenis voor een oud-
leerlingenvereniging te illustreren. 
Bijvoorbeeld, in de ontmoeting 
met dierendichteres Patty Klein 
vertelde zij over de scholekster op 

het zeestrand die de gaatjes in 
haar schoen aan een inspectie 
onderwerpt: 'Zo'n beest schrijft 
zijn eigen gedicht'. Dat verbeeldt 
voor Cees de essentie van onze 
vereniging: tienduizend oud-
leerlingen alias tienduizend 
verschillende levensverhalen.  Aan 
het eind liet Cees weten dat zijn 
uitgebreide Myrakel-archief wordt 
overgedragen aan het nieuwe 
Bestuur.  Na de presentatie vroeg 
oud-voorzitter Gerdwin Lammers 
het woord en bedankte Cees voor 
zijn bijdragen aan Myrakel. 
Treffend is de manier waarop 
Gerdwin dit doet. Hij herinnerde 
aan de vijf kenmerken die Cees 
ooit aan de vereniging toeschreef 
(in het 50-jarig Jubileumboek uit 
1998) en dichtte hem dezelfde 
eigenschappen toe.

Gezocht:

1. Myrakel zoekt meerdere 
redactieleden (m/v) voor het 
maken van de SNeLbinder. Dit 
kost per nummer niet meer 
dan drie avondjes, soms op 
basis van informatie uit 
kranten of tijdschriften, soms 
aan de hand van wat e-mail 
van schoolgenoten. Bij drie 
edities per jaar kost dit dus 
negen avondjes, plus een 
avond waarop het jaarlijkse 
uitje met de redactie en het 
bestuur plaatsvindt. Echt 
waar: best leuk om te doen!

2. Wij zoeken ideeën voor de 
reünie: wat kunnen we 
bedenken om het aan te 
kleden? Over iets met 
fotomateriaal wordt al 
nagedacht. Mogelijk doen we 
iets met het gebouw aan de 
Da Costastraat. Dat laatste 
voor mensen, die er toen op 
school gezeten hebben: zou er 
nog veel van te herkennen 
zijn? We zoeken ook weer de 
vrouwen uit de PIUS-hoek: 
specifiek voor hen een aparte 
aankleding van de reünie.

3. We zoeken een geschikte 
kandidaat voor de functie van 
penningmeester (m/v), die 
met behulp van onder andere 
Girotel de verenigingskas gaat 
beheren. Gedacht moet 
worden aan een besteding van 
twee avondjes per maand. De 
jaarlijkse incasso en het 
afsluiten van de jaarrekening 
kosten mogelijk iets meer tijd. 
De penningmeester houdt 
geen adresadministratie bij: 
hij/zij krijgt bestanden 
aangeleverd vanuit de 
ledenadministratie en koppelt 
de betalingen terug via een 
bestand. Bezit van een PC en 
toegang tot internet is 
gewenst. Voor Girotel wordt 
gezorgd.

4. We zoeken een geschikte 
kandidaat voor de functie van 
secretaris (m/v), die zowel het 
archief beheert als de 
vereniging administratief 
ondersteunt. Dat laatste kan 
ingevuld worden in overleg: 
denkbaar is een deel van de 
administratieve bezigheden of 

een parttime rol in de 
redactie van de SNeLbinder.

5. Vanwege de makkelijke en 
goedkope manier om onze 
leden via internet te bereiken, 
verzoeken we ieder lid om 
zijn/haar e-mail adres door te 
geven via het formulier op 
onze website. Geef daarbij 
aan of Myrakel het adres wel 
of niet in een bestand op 
internet beschikbaar mogen 
stellen. Myrakel zal de 
adressen vooral gebruiken om 
de leden te informeren over 
de reünie. Postzegels en 
papier zijn echt veel duurder! 
We hebben van ongeveer de 
helft van de leden een e-mail 
adres, maar daarvan kloppen 
er zo'n 70 niet meer; mogelijk 
door verandering van 
provider. Voor alle anderen: 
jullie zijn toch inmiddels 
(bijna) ook digitaal?

Reacties kunnen per telefoon, 
post of e-mail: zie het colofon op 
de laatste bladzijde van deze 
SNeLbinder.

Retraite in Noordwijk, 1954

Hans Swinkels (HBS-B, 1955) dook 
naar aanleiding van de foto's in de 
vorige Binder in zijn eigen archief. 
Hij vond drie foto's. Een daarvan is 
een overzichtsfoto, die is gemaakt 
in oktober 1954 aan het slot van 

de retraite in Noordwijk, waarbij 
alle HBS A- en B-ers van de 
examenklassen van het SNL plus 
alle HBS'ers van een Haags Lyceum 
in de openlucht vereeuwigd zijn. 

 Hans herinnert zich die retraite als 
'een combinatie van uitersten: 
verplichte stilte-uren, dolle streken 
bij de eveneens verplichte biecht-
beurten, en nog veel meer streken 
bij de aanloop naar de nacht 
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Alle eindexamenklassen HBS A en B van het SNL en alle HBS'ers van een Haags Lyceum

waarbij je geacht werd in je eigen 
bed de slaap af te wachten, en 
niet te zitten keten bij andere 
klasgenoten op de kamer. 
Uiteraard was het resultaat dat 
het lawaai van al die rebellerende 
knapen dusdanig werd dat de 
surveillerende pater naar boven 
kwam en hel en verdoemenis over 
de aanwezige leerlingen uitspuw-
de. Gevolg: de volgende dag nóg 
meer boeteoefeningen en 
zondepreken over onze toch al zo 
religieus overladen hoofden'. 

Een tweede foto van Hans is 

gemaakt in december 1954. Het 
betreft een groepsopname van 
vier leerlingen (inclusief Hans) 
tijdens het scheikundepracticum 
van 'de zeer sympathieke docent 
scheikunde, de heer Thomassen'. 
Hans: 'Als het wat ál te roerig 
werd tijdens zijn voordrachten 
placht hij met zijn deftige stem op 
een solemnele manier onverander-
lijk te galmen: "Hulde, hulde, aan 
hem die niet lulde". Ja, U begrijpt, 
ook toen al waren er heel wat 
drukke baasjes'.

De derde en laatste foto is van de 
groep geslaagden van Hans' klas 
in de toenmalige dependance in 
de Da Costastraat. Voorop staat 
Pater van Marrewijk, 'uiteraard 
met zijn onafscheidelijke dikke 
sigaar'. Aan het begin van het jaar 
telde de klas 24 leerlingen, vóór 
het examen waren er nog 22. 
Tijdens het examen trokken zich 
drie kandidaten terug, vijf werden 
afgewezen en uiteindelijk veertien 
kandidaten behaalden hun 
diploma.  Volgens Hans verkeren 
alle gefotografeerden 'min of 
meer in shock na de verpletterend 
aangename mededeling, enkele 
minuten daarvoor, dat deze foto 
de laatst verplichte opgave van 
het lyceum zou worden'.

Voorste rij: Hans van Velsen, Hans Mikolka, Joop Wajer, Paul Reinshagen, Eric Bruinsma,
Pater van Marrewijk, Wim Boogers(?), Paul Dijkman, Kees Straat, Ab de Jong.

Achterste rij: vlnr Paul Blokdijk, Hans Swinkels, Rudie Sindorf, Ton Willems, Tonny Siderius.

Vlnr: Hans Swinkels, Rudie Sindorf, dhr J.Thomassen, Hans Snel(?), Paul Blokdijk.

Tom Huizinga en de slinger van Foucault

Tom Huizinga (Ath-B, 1978) is de 
eerste hoogleraar op de nieuwe 
leerstoel 'Experimentele 
Reumatologie'. Zijn benoeming 
werd op 1 november 2001 een feit, 
op 18 januari 2002 sprak hij zijn 
inaugurele rede uit. Huizinga is 
chef de policlinique Reumatologie 
bij het Leidse Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Het terrein van 
onderzoek omschrijft hij als 'de 
pathofysiologie van auto-
immuunziekten die symptomen 
veroorzaken in het houdings- en 
bewegingsapparaat'. In min of 
meer gewoon Nederlands: het op 
cellulair niveau begrijpen wat de 
verschijnselen bij reumatische 
aandoeningen veroorzaakt.  Hoe 
verfijnder zulke gegevens 
geïnterpreteerd kunnen worden, 
des te beter kan de juiste behan-
deling van iedere patiënt worden 
vastgesteld en bijgesteld. Vooral 
diagnose van de ernst van de 
aandoening in een vroeg stadium 
zou van grote invloed kunnen zijn 
op de keuze van behandeling.  
Hoewel hij de naam van het SNL 
niet noemt, vertelt Tom in zijn 
oratie toch veel over zijn middel-
bareschooltijd.  'De schoonheid 
van het experiment heb ik voor 
het eerst ontdekt in de vijfde klas 

van de middelbare school. Door 
mijn toenmalige natuurkundele-
raar werd de slinger van Foucault 
uitgelegd. Dit betreft een experi-
ment om aan te tonen dat de 
aarde draait. De hypothese is dat 
een slinger die zo wrijvingsloos 
mogelijk opgehangen is, in zijn 
baan blijft en de aarde onder de 
slinger door draait. Voor een mens 
die op de aarde staat en derhalve 
meedraait, lijkt het dus dat de 
slinger draait. Als 17-jarige jongen 
kon ik dat niet geloven. Na wat 
heen en weer gepraat zei mijn 
natuurkundeleraar: "als je het niet 
gelooft, doe het experiment om 
de hypothese te falsificeren". 
Gedurende de herfstvakantie heb 
ik samen met de amanuensis een 
12 meter lange staaldraad met 
onderaan een gewicht van 15 kg 
opgehangen in de aula van de 
school. Het gewicht werd met een 
touwtje aan de muur bevestigd, 
het touwtje doorgebrand en de 
slinger begon te slingeren. Het 
enorme plezier toen na enige uren 
bleek dat zo aangetoond kon 
worden dat de aarde inderdaad 
draaide, ben ik nooit vergeten. Dit 
plezier heeft zich voortgezet in 
vele experimenten waarbij ik 
daarna betrokken ben geweest.' 

'Het enorme plezier toen ik zag 
dat de aarde draaide, wenste ik 
uiteraard al mijn school genoten 
toe. U kunt zich voorstellen dat ik 
mij trots opstelde gedurende de 
eerste pauze om het touwtje 
waaraan het zware gewicht hing 
door te branden. Aldus geschiedde 
en de slinger begon, statig en 
fraai, te slingeren. In de tijd dat ik 
op school zat was de zogenaamde 
"pukkel" in de mode. De "pukkel" 
was een soort schooltas die je met 
een band over de schouder droeg. 
Na de eerste pauze liepen vele 
kinderen de trappen op die om de 
drie etages hoge aula liepen. Al 
spoedig bleken leerlingen met hun 
pukkel de slinger te kunnen raken. 
Uiteraard heeft dit voor de baan 
van een slinger het effect van een 
inslaand vliegtuig, de slinger is 
volledig uit zijn baan. Het eind van 
het liedje was dat de slinger in 
korte tijd weer van school verdwe-
nen was. Mij persoonlijk kon dat 
niet zoveel schelen, ik had de 
parel van de wetenschap gezien 
en wat anderen er verder mee 
deden beschouwde ik destijds als 
minder relevant. De echte les 
hiervan heb ik pas veel later 
begrepen.'

Rob Pieters: 'een kind wil niet dood'

Rob Pieters (Gym-B, 1978) is sinds 
kort hoogleraar kinderoncologie 
in Rotterdam. Hij geeft college en 
begeleidt promovendi. Maar hij 
behandelt ook patiënten op zijn 
afdeling in het Sophia 
Kinderziekenhuis. Sinds januari 

1999 is Rob hoofd van de afdeling 
oncologie, die ieder jaar circa 
honderdtwintig nieuwe kankerpa-
tiënten krijgt. Het NRC 
Handelsblad interviewde Rob over 
de behandeling van doodzieke 
kinderen. 'We kunnen niet 

stoppen', zegt Rob over zijn werk, 
een van de moeilijkste vakgebie-
den, zo lijkt het. Rob praat over 
zijn dilemma's: stoppen met 
behandelen of doorgaan, als de 
patiënt ongeneeslijk ziek is en 
diens 'lijdensweg' verlengd wordt.  
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Alle eindexamenklassen HBS A en B van het SNL en alle HBS'ers van een Haags Lyceum

waarbij je geacht werd in je eigen 
bed de slaap af te wachten, en 
niet te zitten keten bij andere 
klasgenoten op de kamer. 
Uiteraard was het resultaat dat 
het lawaai van al die rebellerende 
knapen dusdanig werd dat de 
surveillerende pater naar boven 
kwam en hel en verdoemenis over 
de aanwezige leerlingen uitspuw-
de. Gevolg: de volgende dag nóg 
meer boeteoefeningen en 
zondepreken over onze toch al zo 
religieus overladen hoofden'. 

Een tweede foto van Hans is 

gemaakt in december 1954. Het 
betreft een groepsopname van 
vier leerlingen (inclusief Hans) 
tijdens het scheikundepracticum 
van 'de zeer sympathieke docent 
scheikunde, de heer Thomassen'. 
Hans: 'Als het wat ál te roerig 
werd tijdens zijn voordrachten 
placht hij met zijn deftige stem op 
een solemnele manier onverander-
lijk te galmen: "Hulde, hulde, aan 
hem die niet lulde". Ja, U begrijpt, 
ook toen al waren er heel wat 
drukke baasjes'.

De derde en laatste foto is van de 
groep geslaagden van Hans' klas 
in de toenmalige dependance in 
de Da Costastraat. Voorop staat 
Pater van Marrewijk, 'uiteraard 
met zijn onafscheidelijke dikke 
sigaar'. Aan het begin van het jaar 
telde de klas 24 leerlingen, vóór 
het examen waren er nog 22. 
Tijdens het examen trokken zich 
drie kandidaten terug, vijf werden 
afgewezen en uiteindelijk veertien 
kandidaten behaalden hun 
diploma.  Volgens Hans verkeren 
alle gefotografeerden 'min of 
meer in shock na de verpletterend 
aangename mededeling, enkele 
minuten daarvoor, dat deze foto 
de laatst verplichte opgave van 
het lyceum zou worden'.

Voorste rij: Hans van Velsen, Hans Mikolka, Joop Wajer, Paul Reinshagen, Eric Bruinsma,
Pater van Marrewijk, Wim Boogers(?), Paul Dijkman, Kees Straat, Ab de Jong.

Achterste rij: vlnr Paul Blokdijk, Hans Swinkels, Rudie Sindorf, Ton Willems, Tonny Siderius.

Vlnr: Hans Swinkels, Rudie Sindorf, dhr J.Thomassen, Hans Snel(?), Paul Blokdijk.

Tom Huizinga en de slinger van Foucault

Tom Huizinga (Ath-B, 1978) is de 
eerste hoogleraar op de nieuwe 
leerstoel 'Experimentele 
Reumatologie'. Zijn benoeming 
werd op 1 november 2001 een feit, 
op 18 januari 2002 sprak hij zijn 
inaugurele rede uit. Huizinga is 
chef de policlinique Reumatologie 
bij het Leidse Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Het terrein van 
onderzoek omschrijft hij als 'de 
pathofysiologie van auto-
immuunziekten die symptomen 
veroorzaken in het houdings- en 
bewegingsapparaat'. In min of 
meer gewoon Nederlands: het op 
cellulair niveau begrijpen wat de 
verschijnselen bij reumatische 
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verfijnder zulke gegevens 
geïnterpreteerd kunnen worden, 
des te beter kan de juiste behan-
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diagnose van de ernst van de 
aandoening in een vroeg stadium 
zou van grote invloed kunnen zijn 
op de keuze van behandeling.  
Hoewel hij de naam van het SNL 
niet noemt, vertelt Tom in zijn 
oratie toch veel over zijn middel-
bareschooltijd.  'De schoonheid 
van het experiment heb ik voor 
het eerst ontdekt in de vijfde klas 

van de middelbare school. Door 
mijn toenmalige natuurkundele-
raar werd de slinger van Foucault 
uitgelegd. Dit betreft een experi-
ment om aan te tonen dat de 
aarde draait. De hypothese is dat 
een slinger die zo wrijvingsloos 
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die op de aarde staat en derhalve 
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slinger draait. Als 17-jarige jongen 
kon ik dat niet geloven. Na wat 
heen en weer gepraat zei mijn 
natuurkundeleraar: "als je het niet 
gelooft, doe het experiment om 
de hypothese te falsificeren". 
Gedurende de herfstvakantie heb 
ik samen met de amanuensis een 
12 meter lange staaldraad met 
onderaan een gewicht van 15 kg 
opgehangen in de aula van de 
school. Het gewicht werd met een 
touwtje aan de muur bevestigd, 
het touwtje doorgebrand en de 
slinger begon te slingeren. Het 
enorme plezier toen na enige uren 
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worden dat de aarde inderdaad 
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het liedje was dat de slinger in 
korte tijd weer van school verdwe-
nen was. Mij persoonlijk kon dat 
niet zoveel schelen, ik had de 
parel van de wetenschap gezien 
en wat anderen er verder mee 
deden beschouwde ik destijds als 
minder relevant. De echte les 
hiervan heb ik pas veel later 
begrepen.'

Rob Pieters: 'een kind wil niet dood'

Rob Pieters (Gym-B, 1978) is sinds 
kort hoogleraar kinderoncologie 
in Rotterdam. Hij geeft college en 
begeleidt promovendi. Maar hij 
behandelt ook patiënten op zijn 
afdeling in het Sophia 
Kinderziekenhuis. Sinds januari 

1999 is Rob hoofd van de afdeling 
oncologie, die ieder jaar circa 
honderdtwintig nieuwe kankerpa-
tiënten krijgt. Het NRC 
Handelsblad interviewde Rob over 
de behandeling van doodzieke 
kinderen. 'We kunnen niet 

stoppen', zegt Rob over zijn werk, 
een van de moeilijkste vakgebie-
den, zo lijkt het. Rob praat over 
zijn dilemma's: stoppen met 
behandelen of doorgaan, als de 
patiënt ongeneeslijk ziek is en 
diens 'lijdensweg' verlengd wordt.  
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De meest voorkomende vorm van 
kanker bij kinderen is leukemie. 
Rob bedacht eind jaren tachtig 
een test, promoveerde daarop, 
publiceerde erover en won er zelfs 
een prijs mee: de Schweisguthprijs, 
de belangrijkste Europese prijs 
voor kinderoncologie. In 1998 
publiceerde hij een onderzoek 
naar baby's met leukemie en nu 
coördineert hij een internationaal 
onderzoek naar de werking van 
het middel araC bij baby's.  Van de 
honderdtwintig nieuwe patiënten 
die jaarlijks worden opgenomen, 
geneest ongeveer driekwart. Rob 
Pieters: 'bij alle anderen, dertig tot 
vijfendertig patiënten, komt er 
een moment waarop we moeten 
beslissen: gaan we nog door met 
de therapie?' Die vraag is vaak 
niet gemakkelijk te beantwoor-
den. Rob: 'Als de ouders zeggen: 
doorgaan, dan gaan we door. 

Tenzij wij vinden dat dat ingaat 
tegen het belang van het kind. [..] 
Wij vinden dat een kind niet ziek 
mag worden van medicijnen die 
toch niet meer helpen. We willen 
graag dat een kind thuis kan 
overlijden, met zo min mogelijk 
pijn'.  Euthanasie vindt hij 'een 
verkeerde term' omdat hij er niet 
mee uit de voeten kan. 'Wij 
verhogen rücktsichlos de morfine 
als een kind zich daardoor beter 
gaat voelen, we geven ook 
slaapmiddelen. Meestal zakken ze 
dan vredig weg. Wij noemen dat 
geen euthanasie, maar stoppen 
met zinloos medisch handelen op 
een manier die voor de patiënt zo 
goed mogelijk is. Het zal me worst 
zijn wat politici en rechters ervan 
vinden', voegt hij daar aan toe. 
Over kinderen en euthanasie is hij 
kort: 'een kind wil niet dood'. 
Pieters moet vaak uitleggen dat 

het niet vreselijk is om met zieke 
kinderen te werken. Hij vindt het 
leuk, is gek op kinderen. Na zijn 
SNL-tijd deed Rob twee studies, 
bewegingswetenschappen en 
geneeskunde, hij specialiseerde 
zich later in kinderoncologie 
omdat 'het zin heeft'. 'Het is zo 
definitief. Ze gaan dood. Of ze 
gaan niet dood'. Als ze dood gaan, 
wordt hij vaak uitgenodigd voor 
de begrafenis, maar daar gaat hij 
nooit naar toe. 'In een gesprek 
heb ik de controle, op een 
begrafenis verlies ik mijn afstand'.  
Hij heeft daar thuis last van en 
vindt dat zijn kinderen nu al te 
veel van zijn werk weten. Rob is 
getrouwd met Caroline Wellens 
(die tussen 1974 en 1977 op het 
SNL zat; zie www.abcoude.com/ 
nouwen ). 

Van Kemenade met pensioen:
                            bestuurder pur sang taait af

geboren te Amsterdam
Sint Nicolaas Lyceum, Amsterdam
student sociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
wetenschappelijk medewerker Sociologisch Instituut,
Katholieke Universiteit Nijmegen
cum laude afgestudeerd in de sociologie
directeur Toegepaste Sociologie in Nijmegen
gepromoveerd op het onderwerp 'Katholieken
en hun onderwijs'
buitengewoon hoogleraar Onderwijssociologie,
Katholieke Universiteit Nijmegen
minister van onderwijs en wetenschappen, kabinet Den Uyl
lid van de Tweede Kamer en buitengewoon hoogleraar
Onderwijskunde, Universiteit van Groningen
minister van Onderwijs en Wetenschappen, kabinet Van Agt
kabinetsformateur (Van Agt I)
lid van de Tweede Kamer en buitengewoon hoogleraar
Algemene en vergelijkende Onderwijskunde,
Universiteit van Amsterdam
voorzitter van het College van Bestuur,
Universiteit van Amsterdam
buitengewoon hoogleraar Algemene en
vergelijkende Onderwijskunde, Open Universiteit 
burgemeester van Eindhoven
commissaris van de Koningin in Noord-Holland
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Jos van Kemenade

Op maandag 25 maart vond in het 
Noord-Hollandse provinciehuis aan 
de Dreef in Haarlem, een buiteng-
ewone vergadering plaats van 
Provinciale Staten van Noord-
Holland plaats. Daarin nam 
commissaris van de Koningin, prof. 
dr. J.A. van Kemenade, afscheid.  
Jos van Kemenade (Gym-B, 1955) 
is 65 jaar geworden en gaat met 
pensioen. SNeLbinder kan dat 
natuurlijk niet voorbij laten gaan. 
Uit de enorme stapel interviews, 
artikelen en andere stukken 
rondom zijn afscheid, komt naar 
voren dat 'goed besturen' altijd 
centraal stond, of hij nu minister 
was, hoogleraar, kamerlid, 
burgemeester of de provinciebaas.  
SNeLbinder knipte en plakte 
(vooral van de officiële website 
van de provincie, uit Metro en 
andere dagbladen) en kwam tot 
het volgende verhaal: 
Als kleine jongen voetbalde hij op 
straat en op de velden van DCG. 
Nu is hij 65 jaren oud, forse bril en 
onvermijdelijke pijp. Hij is een 

'ongekend prater' en kan er 
eindelijk wat vaker met z'n 
caravan op uit. 'Gezondheid voor 
mijn vrouw Annie', da's zijn 
grootste wens. 

Zijn laatste baan was ook zijn 
langste baan: tien jaar commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland  
Die functie heeft hij, zo vinden 
velen, afstandelijk ingevuld. Maar, 
zo stelt hij, dat hoort bij de 
functie: 'Ik heb niet de neiging om 
op mijn hurken te gaan zitten om 
iets te bereiken, al zou dat soms 
effectiever kunnen zijn. Als ik 
ergens iets van vind, dan argu-
menteer ik dat uitvoerig, van punt 
één tot en met zeven. Ik weet dat 
mensen zich daaraan storen, je 
daardoor betweterig en afstande-
lijk vinden, maar je bent nu 
eenmaal zoals je bent gevormd.' 
Wie Van Kemenade meemaakt 
tijdens vergaderingen, op sympo-
sia of nieuwjaarsbijeenkomsten 
weet dat als hem eenmaal een 
onderwerp ter harte gaat, je rustig 

kunt gaan zitten voor een uitvoe-
rig betoog. Of het nu gaat over de 
rol van de provincie, de nadelen 
van het referendum, het tekort-
schieten van de pers of islamitisch 
fundamentalisme in een democra-
tische, multiculturele samenleving, 
het onderwerp wordt breed 
neergezet, altijd met argumenten, 
in punten gebundeld, vaak 
analytisch en onontkoombaar 
geformuleerd, op het klinisch-
steriele af.

Eén interviewer refereert aan de 
vele rampen die Van Kemenade's 
bijnaam als 'commissaris van de 
rampen' opleverden. In tien jaar 
tijd waren het er zes: in juli 1992 
de ontploffing van de chemische 
fabriek Cindu in Uithoorn, in 
oktober 1992 de crash van het El 
Al-vliegtuig in de Bijlmer, in 
november 1992 het treinongeluk 
bij Hoofddorp, in 1996 de 
Dakotaramp in de Waddenzee, in 
1999 een legionella-besmetting op 
de Westfriese Flora en, de meest in 

het geheugen liggende, de 
cafébrand in Volendam van 
nieuwjaar 2001. Hij vertelt hoe hij 
in dergelijke gevallen reageert. '1. 
Je schrikt je rot. 2. Je moet 
onmiddellijk zeer professioneel 
worden. Ook al doet het je 
emotioneel heel veel, je moet toch 
proberen je verstand bij elkaar te 
houden, dingen op een rij te 
zetten, anders beheers je niks.' Bij 
die professionaliteit hoort ook dat 
Van Kemenade, als hij het nodig 
vindt, op zijn strepen gaat staan. 
'Dan zeg ik: zo hebben we dat niet 
geregeld in Nederland, dus dat 
doen we niet. Daardoor word je in 
de publiciteit al gauw afgeschil-
derd als een regent, dat kan ik me 
ook wel een beetje voorstellen, 
maar ik voel me dat niet. Ik ben 
niet iemand die alleen maar op 
zijn strepen staat, die behandeld 
wil worden naar zijn machtsposi-
tie, waarvoor iedereen in de 
houding moet gaan staan. Zo ben 
ik helemaal niet.'

De drijfveer van zijn handelen 
noemt hij 'de democratische 
kwaliteit van de samenleving, het 
belang van de overheid en het 
opkomen voor de belangen van 
mensen in een achterstandssitua-
tie.' Met dat laatste heeft de 
provincie minder direct te maken, 
heel anders dan toen hij onder-
wijsminister was. 'In de kern ben ik 
een onderwijsman, dat heeft ook 
altijd mijn grote liefde gehad. Ook 
al omdat ik onderwijs een van de 
belangrijkste instrumenten en 

mechanismen 
vind voor een 
behoorlijk 
democratisch 
functionerende 
samenleving, 
om te zorgen 
dat mensen die 
een zekere 
gelijkwaardig-
heid van 
kansen krijgen. 
Onderwijs mis 
ik inderdaad, 
maar op een 
gegeven 
moment moet 
je afstand 
nemen.'

Wat zal hij het 
meest missen, 
na tien jaar aan 
de Haarlemse 
Dreef? 'Het 
secretariaat en 
de auto met 
chauffeur. Het 
ene organiseert 
je werk, het 
andere zorgt 
dat je tijdens al 
dat autorijden 
gewoon kunt 
doorwerken. Dat moet ik in het 
vervolg allemaal weer zelf gaan 
doen.' Naar welke voetbalclub 
gaat de interesse uit van de oud-
midvoor van het Amsterdamse 
DCG ('indertijd opgericht als Door 
Christus Getraind, later veranderd 
in Door Combinatie Groot')? 'Ajax, 

PSV, en mijn oude club natuurlijk.'

Van Kemenade blijft ook na zijn 
pensionering actief. De dag na zijn 
afscheid in Haarlem werd bekend 
dat hij de nieuwe voorzitter wordt 
van twee commissies bij het 
ministerie van VROM: de 
Rijksplanologische Commissie en 
de Rijksmilieuhygienische 
Commissie. De commissies berei-
den het kabinetsbeleid voor over 
alle aspecten van het beleid voor 
de leefomgeving. Begin april werd 
hij benoemd tot Minister van 
Staat. Daarvan zijn er maar zes in 
Nederland: Toxopeus, Van der 
Stoel, Lubbers, Scholten, Van 
Mierlo en Korthals Altes. Minister 
van Staat is een eretitel voor het 
leven. 

Hij vervulde en vervult tal van 
nevenactiviteiten. Momenteel is 
hij onder meer voorzitter van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland; vice-voorzitter van 
de Raad van Commissarissen van 
De Nederlandsche Bank; bestuurs-
lid van de Stichting 'dr. J.M. den 
Uyllezing'; lid van de Raad van 
Commissarissen van Ahold; lid 
adviescommissie van het 
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een test, promoveerde daarop, 
publiceerde erover en won er zelfs 
een prijs mee: de Schweisguthprijs, 
de belangrijkste Europese prijs 
voor kinderoncologie. In 1998 
publiceerde hij een onderzoek 
naar baby's met leukemie en nu 
coördineert hij een internationaal 
onderzoek naar de werking van 
het middel araC bij baby's.  Van de 
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die jaarlijks worden opgenomen, 
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een moment waarop we moeten 
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kort: 'een kind wil niet dood'. 
Pieters moet vaak uitleggen dat 
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Hij heeft daar thuis last van en 
vindt dat zijn kinderen nu al te 
veel van zijn werk weten. Rob is 
getrouwd met Caroline Wellens 
(die tussen 1974 en 1977 op het 
SNL zat; zie www.abcoude.com/ 
nouwen ). 
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Jos van Kemenade

Op maandag 25 maart vond in het 
Noord-Hollandse provinciehuis aan 
de Dreef in Haarlem, een buiteng-
ewone vergadering plaats van 
Provinciale Staten van Noord-
Holland plaats. Daarin nam 
commissaris van de Koningin, prof. 
dr. J.A. van Kemenade, afscheid.  
Jos van Kemenade (Gym-B, 1955) 
is 65 jaar geworden en gaat met 
pensioen. SNeLbinder kan dat 
natuurlijk niet voorbij laten gaan. 
Uit de enorme stapel interviews, 
artikelen en andere stukken 
rondom zijn afscheid, komt naar 
voren dat 'goed besturen' altijd 
centraal stond, of hij nu minister 
was, hoogleraar, kamerlid, 
burgemeester of de provinciebaas.  
SNeLbinder knipte en plakte 
(vooral van de officiële website 
van de provincie, uit Metro en 
andere dagbladen) en kwam tot 
het volgende verhaal: 
Als kleine jongen voetbalde hij op 
straat en op de velden van DCG. 
Nu is hij 65 jaren oud, forse bril en 
onvermijdelijke pijp. Hij is een 

'ongekend prater' en kan er 
eindelijk wat vaker met z'n 
caravan op uit. 'Gezondheid voor 
mijn vrouw Annie', da's zijn 
grootste wens. 

Zijn laatste baan was ook zijn 
langste baan: tien jaar commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland  
Die functie heeft hij, zo vinden 
velen, afstandelijk ingevuld. Maar, 
zo stelt hij, dat hoort bij de 
functie: 'Ik heb niet de neiging om 
op mijn hurken te gaan zitten om 
iets te bereiken, al zou dat soms 
effectiever kunnen zijn. Als ik 
ergens iets van vind, dan argu-
menteer ik dat uitvoerig, van punt 
één tot en met zeven. Ik weet dat 
mensen zich daaraan storen, je 
daardoor betweterig en afstande-
lijk vinden, maar je bent nu 
eenmaal zoals je bent gevormd.' 
Wie Van Kemenade meemaakt 
tijdens vergaderingen, op sympo-
sia of nieuwjaarsbijeenkomsten 
weet dat als hem eenmaal een 
onderwerp ter harte gaat, je rustig 

kunt gaan zitten voor een uitvoe-
rig betoog. Of het nu gaat over de 
rol van de provincie, de nadelen 
van het referendum, het tekort-
schieten van de pers of islamitisch 
fundamentalisme in een democra-
tische, multiculturele samenleving, 
het onderwerp wordt breed 
neergezet, altijd met argumenten, 
in punten gebundeld, vaak 
analytisch en onontkoombaar 
geformuleerd, op het klinisch-
steriele af.

Eén interviewer refereert aan de 
vele rampen die Van Kemenade's 
bijnaam als 'commissaris van de 
rampen' opleverden. In tien jaar 
tijd waren het er zes: in juli 1992 
de ontploffing van de chemische 
fabriek Cindu in Uithoorn, in 
oktober 1992 de crash van het El 
Al-vliegtuig in de Bijlmer, in 
november 1992 het treinongeluk 
bij Hoofddorp, in 1996 de 
Dakotaramp in de Waddenzee, in 
1999 een legionella-besmetting op 
de Westfriese Flora en, de meest in 

het geheugen liggende, de 
cafébrand in Volendam van 
nieuwjaar 2001. Hij vertelt hoe hij 
in dergelijke gevallen reageert. '1. 
Je schrikt je rot. 2. Je moet 
onmiddellijk zeer professioneel 
worden. Ook al doet het je 
emotioneel heel veel, je moet toch 
proberen je verstand bij elkaar te 
houden, dingen op een rij te 
zetten, anders beheers je niks.' Bij 
die professionaliteit hoort ook dat 
Van Kemenade, als hij het nodig 
vindt, op zijn strepen gaat staan. 
'Dan zeg ik: zo hebben we dat niet 
geregeld in Nederland, dus dat 
doen we niet. Daardoor word je in 
de publiciteit al gauw afgeschil-
derd als een regent, dat kan ik me 
ook wel een beetje voorstellen, 
maar ik voel me dat niet. Ik ben 
niet iemand die alleen maar op 
zijn strepen staat, die behandeld 
wil worden naar zijn machtsposi-
tie, waarvoor iedereen in de 
houding moet gaan staan. Zo ben 
ik helemaal niet.'

De drijfveer van zijn handelen 
noemt hij 'de democratische 
kwaliteit van de samenleving, het 
belang van de overheid en het 
opkomen voor de belangen van 
mensen in een achterstandssitua-
tie.' Met dat laatste heeft de 
provincie minder direct te maken, 
heel anders dan toen hij onder-
wijsminister was. 'In de kern ben ik 
een onderwijsman, dat heeft ook 
altijd mijn grote liefde gehad. Ook 
al omdat ik onderwijs een van de 
belangrijkste instrumenten en 

mechanismen 
vind voor een 
behoorlijk 
democratisch 
functionerende 
samenleving, 
om te zorgen 
dat mensen die 
een zekere 
gelijkwaardig-
heid van 
kansen krijgen. 
Onderwijs mis 
ik inderdaad, 
maar op een 
gegeven 
moment moet 
je afstand 
nemen.'

Wat zal hij het 
meest missen, 
na tien jaar aan 
de Haarlemse 
Dreef? 'Het 
secretariaat en 
de auto met 
chauffeur. Het 
ene organiseert 
je werk, het 
andere zorgt 
dat je tijdens al 
dat autorijden 
gewoon kunt 
doorwerken. Dat moet ik in het 
vervolg allemaal weer zelf gaan 
doen.' Naar welke voetbalclub 
gaat de interesse uit van de oud-
midvoor van het Amsterdamse 
DCG ('indertijd opgericht als Door 
Christus Getraind, later veranderd 
in Door Combinatie Groot')? 'Ajax, 

PSV, en mijn oude club natuurlijk.'

Van Kemenade blijft ook na zijn 
pensionering actief. De dag na zijn 
afscheid in Haarlem werd bekend 
dat hij de nieuwe voorzitter wordt 
van twee commissies bij het 
ministerie van VROM: de 
Rijksplanologische Commissie en 
de Rijksmilieuhygienische 
Commissie. De commissies berei-
den het kabinetsbeleid voor over 
alle aspecten van het beleid voor 
de leefomgeving. Begin april werd 
hij benoemd tot Minister van 
Staat. Daarvan zijn er maar zes in 
Nederland: Toxopeus, Van der 
Stoel, Lubbers, Scholten, Van 
Mierlo en Korthals Altes. Minister 
van Staat is een eretitel voor het 
leven. 

Hij vervulde en vervult tal van 
nevenactiviteiten. Momenteel is 
hij onder meer voorzitter van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland; vice-voorzitter van 
de Raad van Commissarissen van 
De Nederlandsche Bank; bestuurs-
lid van de Stichting 'dr. J.M. den 
Uyllezing'; lid van de Raad van 
Commissarissen van Ahold; lid 
adviescommissie van het 
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International Institute for the 
study of Islam in the modern 
world; hoogleraar sociale weten-
schappen aan de Universiteit van 
Amsterdam; voorzitter van de 
Raad voor het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD); en onbe-
zoldigd hoogleraar aan de Open 
Universiteit. 

Ik ben iemand die zegt wat 
hij vindt – uitspraken van 
Jos van Kemenade

'Ik heb niet de neiging om op mijn 
hurken te gaan zitten om iets te 
bereiken, al zou dat soms effectie-
ver kunnen zijn' 
'Als ik ergens iets van vind, dan 
argumenteer ik dat uitvoerig, van 
punt één tot en met zeven'
'Ik heb niet bewust de behoefte, 
althans dat denk ik, om met mijn 
kennis te koketteren'
'Je moet niet wegduiken achter feit 
dat je een benoemd bestuurder 
bent.'
'Politici moeten zich kwetsbaar 
opstellen en aanvallen incasseren, 
niet het veilige grijze midden 
opzoeken'
'Je krijgt voor zo'n Srebrenica-
rapport nooit fruit en bloemen, 
alleen in bedorven toestand.' 
'We sudderen en rommelen maar 
door met de bestuurlijke organisa-
tie'

Een hoge boom in een vlak 
land

De een noemt hem een heel 
slimme man, de ander vindt dat hij 
wel eens uit de hoogte kan doen. 
Dat kan ook niet anders, gezien 
zijn lange staat van dienst, zijn 
bekendheid, zijn uitstraling, maar 
ook simpelweg doordat hij met 
zijn werklust aan een onwaar-
schijnlijk grote hoeveelheid zaken 
zijn naam heeft verbonden. Van 
Kemenade is een naam die voor 
meer staat dan een persoon 
alleen. Enkele quotes van mensen 
die hem kennen.  
'Regenteske trekken heeft hij 
zeker' (Willem Breedveld, parle-
mentair redacteur bij dagblad 
Trouw) 'Een gezicht met gezag en 
een intellectuele reus' (Marius 
Ernsting, fractievoorzitter van 
GroenLinks) 'Van Kemenade is 
integer, hij declareerde nog niet 
eens de 12 cent per kilometer voor 
zijn fietsritje naar het provincie-
huis' (Juriaan Geldermans van het 
Noordhollands Dagblad) 'De meest 
bestuurlijke bestuurder van 
Nederland' (Ed van Thijn) 'Niet 
iemand die voorop gaat in de 
polonaise' (Ed Blaauw) 'Het 
bestuur onder Van Kemenade had 
een democratischer gehalte dan 
onder zijn voorganger' (Frank 

IJsselmuiden) 'Hij is meer en meer 
gebiologeerd geraakt op het 
bestuurlijke stelsel als zodanig' 
(Marius Ernsting)
 

Penning en prijs

Van Kemenade ontving bij zijn 
afscheid de zilveren penning van 
de provincie Noord-Holland. De 
penning is een eerbetoon wegens 
de inzet van de heer Van 
Kemenade voor de provincie.  
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland kenden de scheidende 
commissaris bovendien een prijs 
toe: de prof. dr. J.A. van 
Kemenadeprijs, die voortaan als 
wisselprijs om de drie jaar zal 
worden toegekend aan een 
persoon die zich onderscheidt op 
het terrein van het denken over 
het openbaar bestuur. Van 
Kemenade zelf zal optreden als 
voorzitter van de jury. De prijs 
bestaat uit twee beelden. Er is een 
wisseltrofee, een bronzen beeld , 
getiteld 'Figuur met mantel' van 
kunstenares Fem Zwaag uit 
Haarlem. Een kleine uitgave 
daarvan mag door de ontvanger 
van de wisselprijs worden behou-
den. 

Van onze correspondent in San Diego

w
w

w.
e-m

ail

In de Myrakelse postbakken 
belandde ook weer een brief van 
Jaap Wormer (Gym-B, 1958), die 
tegen 'alle Nicolasianen vanuit het 
nog kille Zuid-Californië Salve!' 
roept. We halen enkele passages 
uit zijn brief: 

'We hebben een vrij koude en niet 
zo natte winter achter de rug. De 
bermen langs de freeways alsmede 
de heuvels en bergen zien er wel 
lekker groen uit met hier en daar 
alweer de schitterende kleuren 

(meestal een mengelmoes van 
wit, rood, oranje, geel en paars 
in alle tinten onder de hemel) 
van de wildflowers—een bewijs 
dat de lente vlak om het hoekje 
ligt.'  'Op politiek gebied hebben 
we net onze mid-term voorver-
kiezingen achter de rug en de 
politieke 'stilte' verfrist 's 
mensen geest! Het is anders wel 
interessant hoe onder de 
Amerikaanse democratie de 
meest uiteenlopende karakters 
op het publieke toneel stappen 

en ons in felle en soms kinderacht-
ige woorden hun visie van onze 
toekomst voorschilderen. Voor ons 
die van Nederlandse afkomst zijn 
is het laatste nieuws de politieke 
ontwikkelingen in ons 'kikkerland-
je', met name het verschijnsel 
Leefbaar Nederland. Dat alles 
wordt natuurlijk op het internet 
en de lokale Nederlandse immi-
grantenblaadjes aan ons duidelijk 
gemaakt. Wel frappant, dat men 
over het algemeen probeert die 
beweging zo'n beetje te vergelij-

ken met 'Uiterst Rechtse' streving-
en. Wat mij betreft, en voor zover 
ik het van hieruit kan begrijpen, is 
Leefbaar Nederland een natuurlij-
ke reactie op al die, tot nog toe 
politiek-correcte, stromingen, 
zoals globalisme and diversiteit.'  
'Toen ik hier voor het eerst 
aankwam (in Juni 1959) zag je nog 
wel eens blanke tieners in de 
MacDonald's en Jack-in-the-Box 

restaurantjes. Ook zag je veel 
blanke tieners die een bijbaantje 
hadden bij de ettelijke 'car-
washes' overal in de stad. En wat 
tuinderij betreft, die werd over het 
algemeen bedreven door 
Amerikanen van Japanse afkomst. 
De negers zag je weinig en men 
bekommerde zich niet erg veel 
over hen. Dat begon allemaal te 
veranderen in de 60-er jaren onder 

druk van President Kennedy. De 
werkgevers van toen zeiden al 
gauw: "Wij kunnen geen (blanke) 
tieners vinden die die baantjes 
nog willen doen!".... 
Tegenwoordig ziet men in al die 
kleine zaken een mengelmoes van 
rassen en hoort men allerlei talen!' 

Kernenergie,
           nucleaire geneeskunde en de hogefluxreactor

Begin dit jaar ontstond veel ophef 
rond oud-leerling Frans Saris 
(HBS-B, 1960). Prof.dr. Saris was 
directeur van het 
Energieonderzoek Centrum 
Nederland en in die hoedanigheid 
beschuldigde hij de bedrijfsvoer-
der van de kernreactor in Petten 
van ongeoorloofd experimente-
ren. Twee weken daarvoor werd 
een test uitgevoerd om het 
noodkoelsysteem van de reactor te 
testen. Die proef was, tegen de 
regels in, niet aangemeld bij de 
reactorveiligheidscommissie, aldus 
Saris. Toen de beheerder daarop 
weigerde de reactor stil te leggen, 
lichtte Saris minister Pronk van 
Milieubeheer in. Hij schreef daarin 
dat hij de veiligheid rondom de 
hogefluxreactor niet 'voor de volle 
100%' kon garanderen en vroeg 
om stillegging van de reactor. Een 
paar dagen later worden alle 
directeuren ontboden bij het 
ministerie. Saris brengt naar voren 
dat de interne veiligheidscommis-
sie bij de hogefluxreactor regelma-
tig wordt gepasseerd door de 
bedrijfsleiding. Ook komen er 
onvolkomenheden in de veilig-
heidscultuur boven water. Pronk 
besluit daarop de reactor te 
sluiten. 

Saris was voorpaginanieuws in de 
meeste kranten. En uiteraard 
persona-non-grata in Petten. In 
een persbericht stelde de Raad van 
Toezicht van ECN vast dat er 'een 

probleem is met de veiligheidscul-
tuur bij de Hoge Flux Reactor 
(HFR) in Petten. De reactorveilig-
heid is echter onder controle'. 
Allerlei maatregelen werden 
genomen om deze veiligheidscul-
tuur te verbeteren—en de daar-
mee gepaard gaande arbeidson-
rust te verminderen.  Een dag later 
volgde het bericht dat Saris 
benoemd was tot decaan van de 
faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de 

Universiteit Leiden. Uiterlijk 1 
september aanstaande neemt hij 
afscheid van ECN en zullen zijn 
werkzaamheden bij de Universiteit 
Leiden beginnen. 

De sluiting van de reactor was de 
culminatie van een 'onderhuids, al 
jaren etterend gezwel dat tot 
uitbarsting komt' (de quote komt 

uit de Volkskrant van 8.2.02): de 
strijd tussen kernenergie en 
zonne-energie. De ene stroming 
voelt zich maatschappelijk 
afgewezen, de andere rukt steeds 
meer op. Hoofdrolspeler was Saris, 
aldus de krant, die beschrijft hoe 
al in 1975 de kiem voor het 
conflict werd gelegd. Reactor 
Centrum Nederland werd 
Energieonderzoek Centrum 
Nederland, de oliecrisis noopte tot 
alternatieve energie. De afgelopen 
jaren kwamen kerngeleerden 
mede daardoor steeds meer in de 
verdrukking. Nog maar 30% van 
de ECN-gelden is bestemd voor 
nucleair onderzoek en wie over 
het ECN-terrein rijdt, ziet door de 
zonne-installaties en de windmo-
lens nauwelijks nog de hogefluxre-
actor.
In 1996 werd oud-leerling Frans 
Saris, onderzoeker van het eerste 
uur naar silicium, het basismateri-
aal voor zonnecellen, aangesteld 
als nieuwe directeur. Hij leidde de 
omwenteling en in 1998 werd met 
de oprichting van de Nuclear 
Research & Consultancy Group het 
kernenergieonderzoek in feite op 
afstand gezet. ECN had de meeste 
aandelen in NRG. In 1997 werd ir 
Wouter Schatborn aangesteld als 
tweede ECN-directeur met de taak 
NRG te leiden. Schatborn was de 
tegenpool van Saris, van wie met 
name de NRG-mensen (die in feite 
de reactor beheren) menen dat hij 
zich tot doel gesteld heeft 
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International Institute for the 
study of Islam in the modern 
world; hoogleraar sociale weten-
schappen aan de Universiteit van 
Amsterdam; voorzitter van de 
Raad voor het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD); en onbe-
zoldigd hoogleraar aan de Open 
Universiteit. 

Ik ben iemand die zegt wat 
hij vindt – uitspraken van 
Jos van Kemenade

'Ik heb niet de neiging om op mijn 
hurken te gaan zitten om iets te 
bereiken, al zou dat soms effectie-
ver kunnen zijn' 
'Als ik ergens iets van vind, dan 
argumenteer ik dat uitvoerig, van 
punt één tot en met zeven'
'Ik heb niet bewust de behoefte, 
althans dat denk ik, om met mijn 
kennis te koketteren'
'Je moet niet wegduiken achter feit 
dat je een benoemd bestuurder 
bent.'
'Politici moeten zich kwetsbaar 
opstellen en aanvallen incasseren, 
niet het veilige grijze midden 
opzoeken'
'Je krijgt voor zo'n Srebrenica-
rapport nooit fruit en bloemen, 
alleen in bedorven toestand.' 
'We sudderen en rommelen maar 
door met de bestuurlijke organisa-
tie'

Een hoge boom in een vlak 
land

De een noemt hem een heel 
slimme man, de ander vindt dat hij 
wel eens uit de hoogte kan doen. 
Dat kan ook niet anders, gezien 
zijn lange staat van dienst, zijn 
bekendheid, zijn uitstraling, maar 
ook simpelweg doordat hij met 
zijn werklust aan een onwaar-
schijnlijk grote hoeveelheid zaken 
zijn naam heeft verbonden. Van 
Kemenade is een naam die voor 
meer staat dan een persoon 
alleen. Enkele quotes van mensen 
die hem kennen.  
'Regenteske trekken heeft hij 
zeker' (Willem Breedveld, parle-
mentair redacteur bij dagblad 
Trouw) 'Een gezicht met gezag en 
een intellectuele reus' (Marius 
Ernsting, fractievoorzitter van 
GroenLinks) 'Van Kemenade is 
integer, hij declareerde nog niet 
eens de 12 cent per kilometer voor 
zijn fietsritje naar het provincie-
huis' (Juriaan Geldermans van het 
Noordhollands Dagblad) 'De meest 
bestuurlijke bestuurder van 
Nederland' (Ed van Thijn) 'Niet 
iemand die voorop gaat in de 
polonaise' (Ed Blaauw) 'Het 
bestuur onder Van Kemenade had 
een democratischer gehalte dan 
onder zijn voorganger' (Frank 

IJsselmuiden) 'Hij is meer en meer 
gebiologeerd geraakt op het 
bestuurlijke stelsel als zodanig' 
(Marius Ernsting)
 

Penning en prijs

Van Kemenade ontving bij zijn 
afscheid de zilveren penning van 
de provincie Noord-Holland. De 
penning is een eerbetoon wegens 
de inzet van de heer Van 
Kemenade voor de provincie.  
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland kenden de scheidende 
commissaris bovendien een prijs 
toe: de prof. dr. J.A. van 
Kemenadeprijs, die voortaan als 
wisselprijs om de drie jaar zal 
worden toegekend aan een 
persoon die zich onderscheidt op 
het terrein van het denken over 
het openbaar bestuur. Van 
Kemenade zelf zal optreden als 
voorzitter van de jury. De prijs 
bestaat uit twee beelden. Er is een 
wisseltrofee, een bronzen beeld , 
getiteld 'Figuur met mantel' van 
kunstenares Fem Zwaag uit 
Haarlem. Een kleine uitgave 
daarvan mag door de ontvanger 
van de wisselprijs worden behou-
den. 

Van onze correspondent in San Diego
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In de Myrakelse postbakken 
belandde ook weer een brief van 
Jaap Wormer (Gym-B, 1958), die 
tegen 'alle Nicolasianen vanuit het 
nog kille Zuid-Californië Salve!' 
roept. We halen enkele passages 
uit zijn brief: 

'We hebben een vrij koude en niet 
zo natte winter achter de rug. De 
bermen langs de freeways alsmede 
de heuvels en bergen zien er wel 
lekker groen uit met hier en daar 
alweer de schitterende kleuren 

(meestal een mengelmoes van 
wit, rood, oranje, geel en paars 
in alle tinten onder de hemel) 
van de wildflowers—een bewijs 
dat de lente vlak om het hoekje 
ligt.'  'Op politiek gebied hebben 
we net onze mid-term voorver-
kiezingen achter de rug en de 
politieke 'stilte' verfrist 's 
mensen geest! Het is anders wel 
interessant hoe onder de 
Amerikaanse democratie de 
meest uiteenlopende karakters 
op het publieke toneel stappen 

en ons in felle en soms kinderacht-
ige woorden hun visie van onze 
toekomst voorschilderen. Voor ons 
die van Nederlandse afkomst zijn 
is het laatste nieuws de politieke 
ontwikkelingen in ons 'kikkerland-
je', met name het verschijnsel 
Leefbaar Nederland. Dat alles 
wordt natuurlijk op het internet 
en de lokale Nederlandse immi-
grantenblaadjes aan ons duidelijk 
gemaakt. Wel frappant, dat men 
over het algemeen probeert die 
beweging zo'n beetje te vergelij-

ken met 'Uiterst Rechtse' streving-
en. Wat mij betreft, en voor zover 
ik het van hieruit kan begrijpen, is 
Leefbaar Nederland een natuurlij-
ke reactie op al die, tot nog toe 
politiek-correcte, stromingen, 
zoals globalisme and diversiteit.'  
'Toen ik hier voor het eerst 
aankwam (in Juni 1959) zag je nog 
wel eens blanke tieners in de 
MacDonald's en Jack-in-the-Box 

restaurantjes. Ook zag je veel 
blanke tieners die een bijbaantje 
hadden bij de ettelijke 'car-
washes' overal in de stad. En wat 
tuinderij betreft, die werd over het 
algemeen bedreven door 
Amerikanen van Japanse afkomst. 
De negers zag je weinig en men 
bekommerde zich niet erg veel 
over hen. Dat begon allemaal te 
veranderen in de 60-er jaren onder 

druk van President Kennedy. De 
werkgevers van toen zeiden al 
gauw: "Wij kunnen geen (blanke) 
tieners vinden die die baantjes 
nog willen doen!".... 
Tegenwoordig ziet men in al die 
kleine zaken een mengelmoes van 
rassen en hoort men allerlei talen!' 

Kernenergie,
           nucleaire geneeskunde en de hogefluxreactor

Begin dit jaar ontstond veel ophef 
rond oud-leerling Frans Saris 
(HBS-B, 1960). Prof.dr. Saris was 
directeur van het 
Energieonderzoek Centrum 
Nederland en in die hoedanigheid 
beschuldigde hij de bedrijfsvoer-
der van de kernreactor in Petten 
van ongeoorloofd experimente-
ren. Twee weken daarvoor werd 
een test uitgevoerd om het 
noodkoelsysteem van de reactor te 
testen. Die proef was, tegen de 
regels in, niet aangemeld bij de 
reactorveiligheidscommissie, aldus 
Saris. Toen de beheerder daarop 
weigerde de reactor stil te leggen, 
lichtte Saris minister Pronk van 
Milieubeheer in. Hij schreef daarin 
dat hij de veiligheid rondom de 
hogefluxreactor niet 'voor de volle 
100%' kon garanderen en vroeg 
om stillegging van de reactor. Een 
paar dagen later worden alle 
directeuren ontboden bij het 
ministerie. Saris brengt naar voren 
dat de interne veiligheidscommis-
sie bij de hogefluxreactor regelma-
tig wordt gepasseerd door de 
bedrijfsleiding. Ook komen er 
onvolkomenheden in de veilig-
heidscultuur boven water. Pronk 
besluit daarop de reactor te 
sluiten. 

Saris was voorpaginanieuws in de 
meeste kranten. En uiteraard 
persona-non-grata in Petten. In 
een persbericht stelde de Raad van 
Toezicht van ECN vast dat er 'een 

probleem is met de veiligheidscul-
tuur bij de Hoge Flux Reactor 
(HFR) in Petten. De reactorveilig-
heid is echter onder controle'. 
Allerlei maatregelen werden 
genomen om deze veiligheidscul-
tuur te verbeteren—en de daar-
mee gepaard gaande arbeidson-
rust te verminderen.  Een dag later 
volgde het bericht dat Saris 
benoemd was tot decaan van de 
faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de 

Universiteit Leiden. Uiterlijk 1 
september aanstaande neemt hij 
afscheid van ECN en zullen zijn 
werkzaamheden bij de Universiteit 
Leiden beginnen. 

De sluiting van de reactor was de 
culminatie van een 'onderhuids, al 
jaren etterend gezwel dat tot 
uitbarsting komt' (de quote komt 

uit de Volkskrant van 8.2.02): de 
strijd tussen kernenergie en 
zonne-energie. De ene stroming 
voelt zich maatschappelijk 
afgewezen, de andere rukt steeds 
meer op. Hoofdrolspeler was Saris, 
aldus de krant, die beschrijft hoe 
al in 1975 de kiem voor het 
conflict werd gelegd. Reactor 
Centrum Nederland werd 
Energieonderzoek Centrum 
Nederland, de oliecrisis noopte tot 
alternatieve energie. De afgelopen 
jaren kwamen kerngeleerden 
mede daardoor steeds meer in de 
verdrukking. Nog maar 30% van 
de ECN-gelden is bestemd voor 
nucleair onderzoek en wie over 
het ECN-terrein rijdt, ziet door de 
zonne-installaties en de windmo-
lens nauwelijks nog de hogefluxre-
actor.
In 1996 werd oud-leerling Frans 
Saris, onderzoeker van het eerste 
uur naar silicium, het basismateri-
aal voor zonnecellen, aangesteld 
als nieuwe directeur. Hij leidde de 
omwenteling en in 1998 werd met 
de oprichting van de Nuclear 
Research & Consultancy Group het 
kernenergieonderzoek in feite op 
afstand gezet. ECN had de meeste 
aandelen in NRG. In 1997 werd ir 
Wouter Schatborn aangesteld als 
tweede ECN-directeur met de taak 
NRG te leiden. Schatborn was de 
tegenpool van Saris, van wie met 
name de NRG-mensen (die in feite 
de reactor beheren) menen dat hij 
zich tot doel gesteld heeft 
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'nucleair Nederland om zeep te 
helpen', aldus het artikel in de 
krant. 

Hoe het ook zij: de sluiting van de 
reactor levert veel zorg bij met 
name de Nederlandse ziekenhui-
zen. De reactor wordt vooral 
gebruikt voor het maken van 
medische producten. SNeLbinder 
vroeg een andere oud-leerling, 
Caroline Leijen (Ath-B, 1984), 
werkzaam in de stralingsveilig-
heid, om uitleg.  'Kijk', zegt 
Caroline, 'een van de producten 
die ontstaan bij de splijting van 
uranium is molybdeen-99. Dit 
molybdeen vervalt naar techneti-
um-99m en deze stof wordt in de 
nucleaire geneeskunde veel 
gebruikt. Farmaceutische produc-
ten die hiervoor ontwikkeld zijn, 
worden gelabeld met dit techneti-
um, waardoor het product 
radioactief wordt. Naast het 
technetium-99m worden nog 
andere radionucliden gebruikt in 
de nucleaire geneeskunde. De 
radioactieve stof, het radiofarma-

con, wordt bij patiënten 
geïnjecteerd en gaat in het 
lichaam naar een voor dat 
radiofarmacon specifiek orgaan. 
De uitgezonden straling kan 
buiten het lichaam gemeten en 
zichtbaar gemaakt worden. De 
nucleair geneeskundige krijgt zo 
een beeld van het functioneren 
van dat orgaan (bijvoorbeeld 
nieren, longen, hart) en draagt zo 
bij aan de diagnose. Zo wordt 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan 
naar de werking van de nieren van 
transplantatiepatiënten, of wordt 
onderzocht waar in het lichaam 
zich uitzaaiingen in het bot 
bevinden. Sommige van de in 
Petten gemaakte radiofarmaca 
worden niet gebruikt voor 
diagnose maar juist voor de 
behandeling van (kanker)-
patiënten, afhankelijk van hun 
aandoening is dit soms de enige 
behandelingsmogelijkheid.' 

Bent u daar nog, lezer? Caroline 
verzekert ons dat  het minder 
ingewikkeld is dan het lijkt, en 

gaat verder met haar verhaal: 
'De firma die in Petten de produc-
tie van deze radioactieve medicij-
nen verzorgd, levert aan vrijwel de 
gehele Europese markt. Zo'n zeven 
miljoen mensen in Europa komen 
jaarlijks in aanraking met radioac-
tieve producten uit Petten. 
Sluiting van de reactor betekent 
dat een deel van deze medicijnen 
niet meer gemaakt kan worden. 
Daarnaast worden in de reactor 
nieuwe medicijnen ontwikkeld 
voor specifieke aandoeningen 
waar nog geen behandeling voor 
mogelijk is. Je kunt je voorstellen 
wat sluiting van de reactor voor 
deze patiënten betekent. Van 
sommige standaardmedicijnen is 
voldoende voorraad om een korte 
sluitingsperiode van de reactor te 
overbruggen, voor de experimen-
tele medicijnen geldt dit niet, de 
sluiting kan dan ook niet te lang 
duren.'
De reactor is inmiddels weer in 
gebruik genomen.

Herm van Leeuwen neemt afscheid

Per 1 maart 2002 is Herm van 
Leeuwen, leraar Nederlands sinds 
1971 en de laatste jaren conrector 
op het SNL, met pensioen. 
Desgevraagd verklaart Herm, dat 
hij door de toenmalige rector, 
pater Verschuren, na een gesprek 
van nauwelijks een half uur werd 
aangenomen. Volgens een van de 
collega's in de sectie NE kwam dat 
door het onmiskenbare Limburgse 
accent, waardoor Verschuren 
wellicht was afgeleid. Maar wat 
collega's vinden is uiteindelijk 
maar "BY"-zaak. Wat vonden de 
leerlingen? De ietwat stoere, 
modieuze jongeling maakte 
uiteraard onverm(ei/ij)delijk indruk 
op de meisjes, maar was er meer? 
SNeLbinder zocht naar anekdotes 
en herinneringen aan Herm—en 
vond ze!

Hans Valentijn (Havo, 1975) zat 
twee jaar in de klas bij Van 

Leeuwen, samen met Anneke ten 
Have (met wie hij—Hans, niet 
Herm—al weer 21 jaar getrouwd 
is). Hans herinnert zich vooral hoe 
Anneke, die destijds één bank 
achter Hans zat, aandacht kreeg 
van Herm: 'dan schoot ze door die 
zenuwen vaak in de slappe lach. 
Herm vond dat prachtig en speelde 
daar op in door haar een bepaald 
boek te laten halen bij een andere 
leraar. Door haar zenuwen en 
slappe lach vergat ze prompt altijd 
wel een paar keer waarvoor ze was 
weggestuurd, en kwam ze tot 
grote hilariteit van de klas èn 
Herm gierend van de lach soms wel 
drie keer terug om te vragen wat 
haar opdracht ook weer was'.  Het 
meest opvallend was Herm's 'lange 
bos grijze haren'. Hans vindt het 
dat hij het zo lang heeft volgehou-
den. 'Ik mocht hem graag, hij is 
nog op mijn afscheidsfeest in het 
Willibrordushuis geweest'.  Hans 

besluit zijn mail met een dank-
woord: 'Herm, het ga je goed en 
bedankt voor twee mooie jaren (ik 
kwam van de Mavo...).'

Een andere—en jongere—Hans, 
Hans van der Liet (Gym-A, 1987) 
had de meeste herinneringen aan 
Herm van Leeuwen. 'Hij heeft 
meerdere dingen gemeen met mijn 
vader', beiden leraar Nederlands. 
Hans had 'slechts twee jaar les' van 
Herm (3 en 4 Gym) en 'het zal dan 
ook niet verbazen dat zijn extra-
curriculaire activiteiten mijn 
herinnering aan hem meer 
gevormd hebben dan zijn poging-
en mij het Nederlands bij te 
brengen, waarvan mijn kennis zich 
natuurlijk, als het ware genetisch 
bepaald, toch al op een opmerke-
lijk hoog niveau bevond'.  Tijdens 
de lessen Nederlands, schrijft Hans, 
werd vooral geprobeerd de 
leerlingen een beetje liefde bij te 
brengen voor de Nederlandse 
letterkunde. 'Een niet geheel 
onredelijk doel, als men bedenkt 
dat voor de twee laatste jaren van 
het VWO een boekenlijst met zo'n 
25 titels op het menu zou komen 
te staan. Dan kan een beetje 
kunstmatig gekweekte interesse 
geen kwaad. Het pleit voor Herm 
van Leeuwen, dat hij daarbij de 
inzet van moderne, audiovisuele 
hulpmiddelen niet schuwde. Wie 
dacht dat literatuur met de grote L 
alleen in papiervorm waarlijk kan 
worden genoten, kwam in A28 (?) 
bedrogen uit. Nee, geluidsbanden 
liet hij aanrukken, waarop de 
literatuurtekst door acteurs was 
ingesproken! Onvergetelijk 
hoogtepunt was de opvoering van 
een middeleeuwse klucht, getiteld 
Nu noch. Een boertigh toneelstukje 
van, ik geloof, tamelijk onbekende 
herkomst. Het werd een hilarisch 
en gedenkwaardig middagje en de 
klucht bleef jarenlang een running 
gag in onze contacten met Herm 
van Leeuwen, ook toen hij het 
eenvoudige lesboeren allang had 
opgegeven en zich met nog meer 
energie wierp op het schoolmana-
gement. Dat zijn onmiskenbare 
accent tot menige toespeling op de 
herkomst van Nu noch (spreekt u 
dat maar eens uit met Limburgse 
tongval) aanleiding gaf, behoeft 
nauwelijks betoog'. 
Hans herinnert zich nog levendig 
de polemiek die ontstond toen 
'meester van Leeuwen' de klas liet 
kennismaken met twee parels uit 
de Nederlandstalige literatuur, het 

toneelstuk Bruid in de morgen en 
de roman Huis in de struiken  van 
Hugo Claus. 'Dat wij leerlingen al 
gauw wisten hoe men een fatsoen-
lijke contaminatie in elkaar flanst, 
stelden wij onder bewijs door het 
consequent alleen nog maar te 
hebben over 'de bruid in de 
struiken', een metafoor die onze 
scabreuze en door Rome waar-
schijnlijk vermaledijde jongensfan-
tasieën fors aanwakkerde.'  De 
polemiek zat 'm vooral in het Huis 
in de struiken, 'door ons ook wel 
'Huus in de struuken' genoemd, 
met het oog op de vermeend 
rurale bron van dit werkje. En, 
hoezeer het mij ook spijt om dat te 
moeten constateren, maar dit 
voorval toont aan hoezeer de 
secularisatie ook aan het Sint 
Nicolaaslyceum onherroepelijk 
voortschrijdt. In dat huis in de 
struiken woont namelijk een 
persoon die zich constant bespied 
voelt, gadegeslagen door een 
hogere macht. En die romanfiguur 
meent dat dat via een bepaald 
object gebeurt, dat in zijn huis 
aanwezig is. En dus luidde de 
vraag bij een literatuurles: welk 
object kan dat wel zijn? Voor mijn 
vader, ik roep het nog maar eens in 
herinnering, eveneens neerlandi-
cus, was dat een helder geval: dat 
kan niets anders zijn dan 'Het oog 
Gods' een schilderijtje dat vroeger 
althans in ieder goed katholiek 
huishouden hing en, wie verbaast 
het, het oog Gods moest verbeel-
den. En zo werd iedere handeling 
in zo'n huishouden gadegeslagen 
door de Heere. Geen twijfel 
mogelijk. Zou men zeggen.
Edoch en helaas, tot op de dag van 
vandaag is Herm van Leeuwen 
ervan overtuigd, dat het een 
ordinair dakraampje is. Een 
dakraampje, jawel! Waar door-
heen dan weliswaar, zoveel wil hij 
dan nog wel toegeven, mogelijker-
wijs Onze Lieve Heer zijn spiedend 
oog naar binnen werpt, maar 
desalniettemin een dakraampje. 
Ach, waren er nog maar moderato-
ren, dan was deze quasi-
wetenschappelijke ontsporing 
nooit voorgevallen', zo verzucht 
Hans.

'Een andere passie van Herm van 
Leeuwen was en is waarschijnlijk 
nog steeds de cinematografie, een 
liefhebberij die hij als initiator en 
president voor het leven van de 
SNL-filmclub volop kon najagen. En 
hier wist hij commercieel inzicht te 

paren aan culturele bevlogenheid, 
want gelijk een notaris doet met 
de tarifering van (lucratieve) 
hypotheekaktes en (vermeend 
verliesgevende) testamenten, 
streefde ook hij een soort kruissub-
sidie na: door af en toe een 
ontegenzeggelijke kassakraker te 
draaien (Rambo, Indiana Jones, the 
Odessa Files), kwam er voldoende 
geld in het laatje om ook meer (in 
zijn ogen althans) verantwoorde 
films te vertonen, als daar waren 
La Dentellière of Sophie's Choice. 
Dat die slechts een handjevol 
leerlingen naar de filmzaal wisten 
te lokken, zal hem in het besef van 
het belang van zijn opvoedende 
taak slechts gesterkt hebben.'

'Het goochelen met budgetten en 
de rol van zelfbenoemde cultuur-
minister bevielen hem kennelijk 
dermate, dat hij gaandeweg meer 
en meer tijd ging besteden aan 
wat ooit begon als een onschuldig 
bijbaantje: het conrector zijn. Nog 
maar zelden was hij in het klaslo-
kaal aan te treffen, des te vaker 
daarentegen in zijn nieuwe 
ambtszetel aan het begin van de 
'Herenstraat' op gepaste doch 
alleszins overbrugbare afstand van 
de kamer van de rector. Hier leek 
hij op te leven en aan een tweede 
jeugd te beginnen. De man die 
zich sowieso altijd al jonger leek te 
voelen dan de kleur van zijn haren 
rechtvaardigde, ontpopte zich als 
een vaardige manager, voor welk 
talent de kiem waarschijnlijk 
gelegd werd in zijn jaren als 
decaan. Met dien verstande dat hij 
in plaats van de loopbaankeuze 
van vele vertwijfelde leerlingen 
(no future!) nu zijn eigen carrière 
managede. En zo wist hij met zijn 
innemende charme (want: 
Limburger) zijn dienstbetoon aan 
de samenleving te koppelen aan 
een onopvallende doch niettemin 
aanwezige geldingsdrang, zorgvul-
dig gecamoufleerd door de zachte 
G'.

'In de jaren na mijn eindexamen in 
1987, als ik nog wel eens langs-
kwam op het SNL, is de werkkamer 
van Herm van Leeuwen één van de 
vaste adressen geweest die ik 
aandeed. Zo konden we zoete 
herinneringen ophalen aan mijn 
schooljaren, die toch in niet 
geringe mate juist ook door hem 
werden gekenmerkt en waarvoor 
ik hem tot op heden dankbaar 
ben.'Herm van Leeuwen
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'nucleair Nederland om zeep te 
helpen', aldus het artikel in de 
krant. 

Hoe het ook zij: de sluiting van de 
reactor levert veel zorg bij met 
name de Nederlandse ziekenhui-
zen. De reactor wordt vooral 
gebruikt voor het maken van 
medische producten. SNeLbinder 
vroeg een andere oud-leerling, 
Caroline Leijen (Ath-B, 1984), 
werkzaam in de stralingsveilig-
heid, om uitleg.  'Kijk', zegt 
Caroline, 'een van de producten 
die ontstaan bij de splijting van 
uranium is molybdeen-99. Dit 
molybdeen vervalt naar techneti-
um-99m en deze stof wordt in de 
nucleaire geneeskunde veel 
gebruikt. Farmaceutische produc-
ten die hiervoor ontwikkeld zijn, 
worden gelabeld met dit techneti-
um, waardoor het product 
radioactief wordt. Naast het 
technetium-99m worden nog 
andere radionucliden gebruikt in 
de nucleaire geneeskunde. De 
radioactieve stof, het radiofarma-

con, wordt bij patiënten 
geïnjecteerd en gaat in het 
lichaam naar een voor dat 
radiofarmacon specifiek orgaan. 
De uitgezonden straling kan 
buiten het lichaam gemeten en 
zichtbaar gemaakt worden. De 
nucleair geneeskundige krijgt zo 
een beeld van het functioneren 
van dat orgaan (bijvoorbeeld 
nieren, longen, hart) en draagt zo 
bij aan de diagnose. Zo wordt 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan 
naar de werking van de nieren van 
transplantatiepatiënten, of wordt 
onderzocht waar in het lichaam 
zich uitzaaiingen in het bot 
bevinden. Sommige van de in 
Petten gemaakte radiofarmaca 
worden niet gebruikt voor 
diagnose maar juist voor de 
behandeling van (kanker)-
patiënten, afhankelijk van hun 
aandoening is dit soms de enige 
behandelingsmogelijkheid.' 

Bent u daar nog, lezer? Caroline 
verzekert ons dat  het minder 
ingewikkeld is dan het lijkt, en 

gaat verder met haar verhaal: 
'De firma die in Petten de produc-
tie van deze radioactieve medicij-
nen verzorgd, levert aan vrijwel de 
gehele Europese markt. Zo'n zeven 
miljoen mensen in Europa komen 
jaarlijks in aanraking met radioac-
tieve producten uit Petten. 
Sluiting van de reactor betekent 
dat een deel van deze medicijnen 
niet meer gemaakt kan worden. 
Daarnaast worden in de reactor 
nieuwe medicijnen ontwikkeld 
voor specifieke aandoeningen 
waar nog geen behandeling voor 
mogelijk is. Je kunt je voorstellen 
wat sluiting van de reactor voor 
deze patiënten betekent. Van 
sommige standaardmedicijnen is 
voldoende voorraad om een korte 
sluitingsperiode van de reactor te 
overbruggen, voor de experimen-
tele medicijnen geldt dit niet, de 
sluiting kan dan ook niet te lang 
duren.'
De reactor is inmiddels weer in 
gebruik genomen.

Herm van Leeuwen neemt afscheid

Per 1 maart 2002 is Herm van 
Leeuwen, leraar Nederlands sinds 
1971 en de laatste jaren conrector 
op het SNL, met pensioen. 
Desgevraagd verklaart Herm, dat 
hij door de toenmalige rector, 
pater Verschuren, na een gesprek 
van nauwelijks een half uur werd 
aangenomen. Volgens een van de 
collega's in de sectie NE kwam dat 
door het onmiskenbare Limburgse 
accent, waardoor Verschuren 
wellicht was afgeleid. Maar wat 
collega's vinden is uiteindelijk 
maar "BY"-zaak. Wat vonden de 
leerlingen? De ietwat stoere, 
modieuze jongeling maakte 
uiteraard onverm(ei/ij)delijk indruk 
op de meisjes, maar was er meer? 
SNeLbinder zocht naar anekdotes 
en herinneringen aan Herm—en 
vond ze!

Hans Valentijn (Havo, 1975) zat 
twee jaar in de klas bij Van 

Leeuwen, samen met Anneke ten 
Have (met wie hij—Hans, niet 
Herm—al weer 21 jaar getrouwd 
is). Hans herinnert zich vooral hoe 
Anneke, die destijds één bank 
achter Hans zat, aandacht kreeg 
van Herm: 'dan schoot ze door die 
zenuwen vaak in de slappe lach. 
Herm vond dat prachtig en speelde 
daar op in door haar een bepaald 
boek te laten halen bij een andere 
leraar. Door haar zenuwen en 
slappe lach vergat ze prompt altijd 
wel een paar keer waarvoor ze was 
weggestuurd, en kwam ze tot 
grote hilariteit van de klas èn 
Herm gierend van de lach soms wel 
drie keer terug om te vragen wat 
haar opdracht ook weer was'.  Het 
meest opvallend was Herm's 'lange 
bos grijze haren'. Hans vindt het 
dat hij het zo lang heeft volgehou-
den. 'Ik mocht hem graag, hij is 
nog op mijn afscheidsfeest in het 
Willibrordushuis geweest'.  Hans 

besluit zijn mail met een dank-
woord: 'Herm, het ga je goed en 
bedankt voor twee mooie jaren (ik 
kwam van de Mavo...).'

Een andere—en jongere—Hans, 
Hans van der Liet (Gym-A, 1987) 
had de meeste herinneringen aan 
Herm van Leeuwen. 'Hij heeft 
meerdere dingen gemeen met mijn 
vader', beiden leraar Nederlands. 
Hans had 'slechts twee jaar les' van 
Herm (3 en 4 Gym) en 'het zal dan 
ook niet verbazen dat zijn extra-
curriculaire activiteiten mijn 
herinnering aan hem meer 
gevormd hebben dan zijn poging-
en mij het Nederlands bij te 
brengen, waarvan mijn kennis zich 
natuurlijk, als het ware genetisch 
bepaald, toch al op een opmerke-
lijk hoog niveau bevond'.  Tijdens 
de lessen Nederlands, schrijft Hans, 
werd vooral geprobeerd de 
leerlingen een beetje liefde bij te 
brengen voor de Nederlandse 
letterkunde. 'Een niet geheel 
onredelijk doel, als men bedenkt 
dat voor de twee laatste jaren van 
het VWO een boekenlijst met zo'n 
25 titels op het menu zou komen 
te staan. Dan kan een beetje 
kunstmatig gekweekte interesse 
geen kwaad. Het pleit voor Herm 
van Leeuwen, dat hij daarbij de 
inzet van moderne, audiovisuele 
hulpmiddelen niet schuwde. Wie 
dacht dat literatuur met de grote L 
alleen in papiervorm waarlijk kan 
worden genoten, kwam in A28 (?) 
bedrogen uit. Nee, geluidsbanden 
liet hij aanrukken, waarop de 
literatuurtekst door acteurs was 
ingesproken! Onvergetelijk 
hoogtepunt was de opvoering van 
een middeleeuwse klucht, getiteld 
Nu noch. Een boertigh toneelstukje 
van, ik geloof, tamelijk onbekende 
herkomst. Het werd een hilarisch 
en gedenkwaardig middagje en de 
klucht bleef jarenlang een running 
gag in onze contacten met Herm 
van Leeuwen, ook toen hij het 
eenvoudige lesboeren allang had 
opgegeven en zich met nog meer 
energie wierp op het schoolmana-
gement. Dat zijn onmiskenbare 
accent tot menige toespeling op de 
herkomst van Nu noch (spreekt u 
dat maar eens uit met Limburgse 
tongval) aanleiding gaf, behoeft 
nauwelijks betoog'. 
Hans herinnert zich nog levendig 
de polemiek die ontstond toen 
'meester van Leeuwen' de klas liet 
kennismaken met twee parels uit 
de Nederlandstalige literatuur, het 

toneelstuk Bruid in de morgen en 
de roman Huis in de struiken  van 
Hugo Claus. 'Dat wij leerlingen al 
gauw wisten hoe men een fatsoen-
lijke contaminatie in elkaar flanst, 
stelden wij onder bewijs door het 
consequent alleen nog maar te 
hebben over 'de bruid in de 
struiken', een metafoor die onze 
scabreuze en door Rome waar-
schijnlijk vermaledijde jongensfan-
tasieën fors aanwakkerde.'  De 
polemiek zat 'm vooral in het Huis 
in de struiken, 'door ons ook wel 
'Huus in de struuken' genoemd, 
met het oog op de vermeend 
rurale bron van dit werkje. En, 
hoezeer het mij ook spijt om dat te 
moeten constateren, maar dit 
voorval toont aan hoezeer de 
secularisatie ook aan het Sint 
Nicolaaslyceum onherroepelijk 
voortschrijdt. In dat huis in de 
struiken woont namelijk een 
persoon die zich constant bespied 
voelt, gadegeslagen door een 
hogere macht. En die romanfiguur 
meent dat dat via een bepaald 
object gebeurt, dat in zijn huis 
aanwezig is. En dus luidde de 
vraag bij een literatuurles: welk 
object kan dat wel zijn? Voor mijn 
vader, ik roep het nog maar eens in 
herinnering, eveneens neerlandi-
cus, was dat een helder geval: dat 
kan niets anders zijn dan 'Het oog 
Gods' een schilderijtje dat vroeger 
althans in ieder goed katholiek 
huishouden hing en, wie verbaast 
het, het oog Gods moest verbeel-
den. En zo werd iedere handeling 
in zo'n huishouden gadegeslagen 
door de Heere. Geen twijfel 
mogelijk. Zou men zeggen.
Edoch en helaas, tot op de dag van 
vandaag is Herm van Leeuwen 
ervan overtuigd, dat het een 
ordinair dakraampje is. Een 
dakraampje, jawel! Waar door-
heen dan weliswaar, zoveel wil hij 
dan nog wel toegeven, mogelijker-
wijs Onze Lieve Heer zijn spiedend 
oog naar binnen werpt, maar 
desalniettemin een dakraampje. 
Ach, waren er nog maar moderato-
ren, dan was deze quasi-
wetenschappelijke ontsporing 
nooit voorgevallen', zo verzucht 
Hans.

'Een andere passie van Herm van 
Leeuwen was en is waarschijnlijk 
nog steeds de cinematografie, een 
liefhebberij die hij als initiator en 
president voor het leven van de 
SNL-filmclub volop kon najagen. En 
hier wist hij commercieel inzicht te 

paren aan culturele bevlogenheid, 
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alleszins overbrugbare afstand van 
de kamer van de rector. Hier leek 
hij op te leven en aan een tweede 
jeugd te beginnen. De man die 
zich sowieso altijd al jonger leek te 
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'In de jaren na mijn eindexamen in 
1987, als ik nog wel eens langs-
kwam op het SNL, is de werkkamer 
van Herm van Leeuwen één van de 
vaste adressen geweest die ik 
aandeed. Zo konden we zoete 
herinneringen ophalen aan mijn 
schooljaren, die toch in niet 
geringe mate juist ook door hem 
werden gekenmerkt en waarvoor 
ik hem tot op heden dankbaar 
ben.'Herm van Leeuwen
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Rectificatie

In de laatste SNeLbinder, nummer 
3/2001 van 17 december j.l., is in 
de rubriek 'Foto's uit de oude 
doos' helaas een zeer vervelende 
vergissing gemaakt.  Door een 
achteraf geconstateerde onduide-

lijkheid staat in de tekst vermeld 
dat Frans Mensink overleden zou 
zijn. Een betreurenswaardige fout, 
waarvoor SNeLbinder haar 
welgemeende verontschuldiging-
en aanbiedt.   Hoe het wel zit: Jan 

Martens (staand, tweede van links 
op de foto) is overleden. Jan was 
tot zijn dood getrouwd met Josee 
Mensink, een zus van Frans en 
Hans Mensink. 

Paul Beving: van SNL-leerling tot stadsdeelvoorzitter

Paul Beving zat tussen 1965 en 
1970 op het SNL, deed er geen 
eindexamen maar bleef wel in de 
buurt. Zeer direct in de buurt zelfs, 
als stadsdeelvoorzitter van 
Zuideramstel, het stadsdeel waarin 
de Rivierenbuurt en Buitenveldert 
in 1998 samensmolten. Daarmee is 
een oud-SNL'er min of meer 
verantwoordelijk voor de toe-
komst van z'n eigen oude school!

Hoe ging dat in z'n werk? Beving 
zegt bij toeval in de politiek 
terechtgekomen te zijn. Hij 
woonde in de Rivierenbuurt en 
had een bijbaantje in een café (dat 
moet The Corner zijn, het bekende 
SNL-café waar menig vrij uurtje 
doorgebracht werd—en waar-
schijnlijk ook menig spijbeluur-
tje—op de hoek 
Europaplein/Scheldestaaat). In 
1990 werden voor de eerste keer 
deelraadverkiezingen gehouden. 
Paul kwam met een groep mensen 
in contact en uit onvrede met de 
bestaande verkiezingsprogram-
ma's, werd besloten een lokale 
partij op te richten. Toen al! Twee 

dagen voordat de termijn sloot, 
liet de partij zich inschrijven, als 
'lijst 14'. Beving, politicoloog, 
werd deelraadslid. En 'lijst 14' 
werd 'Vereniging de 
Rivierenbuurt'. Bij de verkiezingen 
van 1994 werd VR met zes van de 
21 zetels de grootste partij in de 
Rivierenbuurt. Beving werd 
stadsdeelvoorzitter. Bij de verkie-
zingen van 1998 viel de partij, voor 
de fusie van de stadsdelen 
Buitenveldert en Rivierenbuurt, 
terug tot drie zetels in een raad 
van 27. Beving wijt dat aan de 
geringe naamsbekendheid: 'in de 
Rivierenbuurt haalden we nog 
20%, in Buitenveldert niet meer 
dan 4%'.  De partij, inmiddels 
Vereniging De 
Rivierenbuurt/Buitenveldert 
geheten, kwam niet terug in het 
college. Maar de fusie tussen de 
twee stadsdelen ontaardde in een 
chaos. Na twee jaar, in 2000, viel 
de coalitie. Er kwam een nieuw 
college … met Paul Beving 
wederom als stadsdeelvoorzitter.  
Beving wordt een luis in de pels 
genoemd, maar ook een pelsdier 

en zelfs 'Sjors van de 
Rebellenclub'. Hij is niet ontevre-
den met die bijnamen. 'Geinig 
toch'. Belangrijker vindt hij het 
terugwinnen van het geschonden 
vertrouwen bij de burgers en de 
ambtenaren in het stadsdeel. 'Ik 
denk dat we op de goede weg 
zijn'.  Beving houdt van de buurt, 
de sfeer, de wijdheid en de rust. 
Hij voelt zich verbonden met het 
stadsdeel, waar hij ook opge-
groeid is – en dus op school 
gezeten heeft. In dat kader is het 
aardig naar zijn toekomstplannen 
te luisteren: 'het stadsdeel moet 
grip houden op de groei van de 
Zuidas en de RAI. Schone, veilige 
en leefbare buurten creëren, dat is 
ons uitgangspunt'. Het grote 
voordeel van die Zuidas noemt hij 
dat die as de Rivierenbuurt en 
Buitenveldert met elkaar verbindt. 
Precies op die grens ligt het 
Beatrixpark met daarin/daarnaast 
natuurlijk het Nicolaas Lyceum. De 
groei van de Zuidas moet echter 
wel gelijk opgaan met de verbete-
ring van wegen, openbaar vervoer 
en parkeergelegenheid. De Zuidas 

mag bovendien niet te elitair 
worden, aldus Beving. 
'Er staat veel te gebeuren in 
Zuideramstel en daar wil ik mijn 
bijdrage aan leveren', besluit hij 
strijdbaar.  
Bij de verkiezingen van 6 maart 
2002 behaalde VR/B een winst van 

een zetel: van drie naar vier. Die 
zetelwinst vertaalde zich echter 
niet in verlenging van Paul's 
voorzitterschap. In het nieuwe 
dagelijks bestuur levert de VVD de 
voorzitter; Beving wordt 'gewoon' 
lid van het stadsdeelbestuur met 
de portefeuilles verkeer en 

vervoer, parkeren, sport, parken 
en … openbare ruimte/grote 
projecten. Een van die grote 
projecten is natuurlijk de Zuidas, 
inclusief het SNL-terrein. We 
zullen dus ongetwijfeld nog van 
Paul gaan horen!

Het SNL 35 jaar geleden: kampioen!

Johan PostLouis van Gaal

Eric Cocx

Op de achterzijde van de Tobbe 
van mei-juni 1967 ontdekte 
SNeLbinder een voetbalteam, 
zoals het SNL ze niet vaak heeft 
gehad. Deze superploeg, SNL-II, 
was de schrik van de Amsterdamse 
velden en zelfs in de finale, tegen 

ede 3  Technische School, vlogen er 
bij de tegenpartij nog vier goals 
in.  Wie de foto goed bekijkt, ziet 
bekende gezichten! Rechts van de 
boom staat Louis van Gaal (HBS-A, 
1968), overbodig om hem verder 
te introduceren. Navraag bij de ex-
bondscoach leert dat hij zich deze 
dag nog goed herinnert. Hij 
herkent twee medespelers. Uiterst 
links staat Erik Cocx (HBS-A, 1970) 
waar Louis in die tijd veel mee 
omging. Met de oorkonde op de 
schouders genomen is Johnny Post 
(HBS-B, 1970).  Maar wie zijn de 
andere voetballers? SNL-binder 
vraagt naar namen, naar rugnum-
mers en uiteraard naar een verslag 
van de wedstrijden. Wie?

18 19SNeLbinder 1-2002 SNeLbinder 1-2002



Rectificatie

In de laatste SNeLbinder, nummer 
3/2001 van 17 december j.l., is in 
de rubriek 'Foto's uit de oude 
doos' helaas een zeer vervelende 
vergissing gemaakt.  Door een 
achteraf geconstateerde onduide-

lijkheid staat in de tekst vermeld 
dat Frans Mensink overleden zou 
zijn. Een betreurenswaardige fout, 
waarvoor SNeLbinder haar 
welgemeende verontschuldiging-
en aanbiedt.   Hoe het wel zit: Jan 

Martens (staand, tweede van links 
op de foto) is overleden. Jan was 
tot zijn dood getrouwd met Josee 
Mensink, een zus van Frans en 
Hans Mensink. 

Paul Beving: van SNL-leerling tot stadsdeelvoorzitter

Paul Beving zat tussen 1965 en 
1970 op het SNL, deed er geen 
eindexamen maar bleef wel in de 
buurt. Zeer direct in de buurt zelfs, 
als stadsdeelvoorzitter van 
Zuideramstel, het stadsdeel waarin 
de Rivierenbuurt en Buitenveldert 
in 1998 samensmolten. Daarmee is 
een oud-SNL'er min of meer 
verantwoordelijk voor de toe-
komst van z'n eigen oude school!

Hoe ging dat in z'n werk? Beving 
zegt bij toeval in de politiek 
terechtgekomen te zijn. Hij 
woonde in de Rivierenbuurt en 
had een bijbaantje in een café (dat 
moet The Corner zijn, het bekende 
SNL-café waar menig vrij uurtje 
doorgebracht werd—en waar-
schijnlijk ook menig spijbeluur-
tje—op de hoek 
Europaplein/Scheldestaaat). In 
1990 werden voor de eerste keer 
deelraadverkiezingen gehouden. 
Paul kwam met een groep mensen 
in contact en uit onvrede met de 
bestaande verkiezingsprogram-
ma's, werd besloten een lokale 
partij op te richten. Toen al! Twee 

dagen voordat de termijn sloot, 
liet de partij zich inschrijven, als 
'lijst 14'. Beving, politicoloog, 
werd deelraadslid. En 'lijst 14' 
werd 'Vereniging de 
Rivierenbuurt'. Bij de verkiezingen 
van 1994 werd VR met zes van de 
21 zetels de grootste partij in de 
Rivierenbuurt. Beving werd 
stadsdeelvoorzitter. Bij de verkie-
zingen van 1998 viel de partij, voor 
de fusie van de stadsdelen 
Buitenveldert en Rivierenbuurt, 
terug tot drie zetels in een raad 
van 27. Beving wijt dat aan de 
geringe naamsbekendheid: 'in de 
Rivierenbuurt haalden we nog 
20%, in Buitenveldert niet meer 
dan 4%'.  De partij, inmiddels 
Vereniging De 
Rivierenbuurt/Buitenveldert 
geheten, kwam niet terug in het 
college. Maar de fusie tussen de 
twee stadsdelen ontaardde in een 
chaos. Na twee jaar, in 2000, viel 
de coalitie. Er kwam een nieuw 
college … met Paul Beving 
wederom als stadsdeelvoorzitter.  
Beving wordt een luis in de pels 
genoemd, maar ook een pelsdier 

en zelfs 'Sjors van de 
Rebellenclub'. Hij is niet ontevre-
den met die bijnamen. 'Geinig 
toch'. Belangrijker vindt hij het 
terugwinnen van het geschonden 
vertrouwen bij de burgers en de 
ambtenaren in het stadsdeel. 'Ik 
denk dat we op de goede weg 
zijn'.  Beving houdt van de buurt, 
de sfeer, de wijdheid en de rust. 
Hij voelt zich verbonden met het 
stadsdeel, waar hij ook opge-
groeid is – en dus op school 
gezeten heeft. In dat kader is het 
aardig naar zijn toekomstplannen 
te luisteren: 'het stadsdeel moet 
grip houden op de groei van de 
Zuidas en de RAI. Schone, veilige 
en leefbare buurten creëren, dat is 
ons uitgangspunt'. Het grote 
voordeel van die Zuidas noemt hij 
dat die as de Rivierenbuurt en 
Buitenveldert met elkaar verbindt. 
Precies op die grens ligt het 
Beatrixpark met daarin/daarnaast 
natuurlijk het Nicolaas Lyceum. De 
groei van de Zuidas moet echter 
wel gelijk opgaan met de verbete-
ring van wegen, openbaar vervoer 
en parkeergelegenheid. De Zuidas 

mag bovendien niet te elitair 
worden, aldus Beving. 
'Er staat veel te gebeuren in 
Zuideramstel en daar wil ik mijn 
bijdrage aan leveren', besluit hij 
strijdbaar.  
Bij de verkiezingen van 6 maart 
2002 behaalde VR/B een winst van 

een zetel: van drie naar vier. Die 
zetelwinst vertaalde zich echter 
niet in verlenging van Paul's 
voorzitterschap. In het nieuwe 
dagelijks bestuur levert de VVD de 
voorzitter; Beving wordt 'gewoon' 
lid van het stadsdeelbestuur met 
de portefeuilles verkeer en 

vervoer, parkeren, sport, parken 
en … openbare ruimte/grote 
projecten. Een van die grote 
projecten is natuurlijk de Zuidas, 
inclusief het SNL-terrein. We 
zullen dus ongetwijfeld nog van 
Paul gaan horen!

Het SNL 35 jaar geleden: kampioen!

Johan PostLouis van Gaal

Eric Cocx

Op de achterzijde van de Tobbe 
van mei-juni 1967 ontdekte 
SNeLbinder een voetbalteam, 
zoals het SNL ze niet vaak heeft 
gehad. Deze superploeg, SNL-II, 
was de schrik van de Amsterdamse 
velden en zelfs in de finale, tegen 

ede 3  Technische School, vlogen er 
bij de tegenpartij nog vier goals 
in.  Wie de foto goed bekijkt, ziet 
bekende gezichten! Rechts van de 
boom staat Louis van Gaal (HBS-A, 
1968), overbodig om hem verder 
te introduceren. Navraag bij de ex-
bondscoach leert dat hij zich deze 
dag nog goed herinnert. Hij 
herkent twee medespelers. Uiterst 
links staat Erik Cocx (HBS-A, 1970) 
waar Louis in die tijd veel mee 
omging. Met de oorkonde op de 
schouders genomen is Johnny Post 
(HBS-B, 1970).  Maar wie zijn de 
andere voetballers? SNL-binder 
vraagt naar namen, naar rugnum-
mers en uiteraard naar een verslag 
van de wedstrijden. Wie?

18 19SNeLbinder 1-2002 SNeLbinder 1-2002



Parijs 1961: bierglazen en kerken

De oproep in de vorige Binder naar informatie over 
het schoolreisje naar Parijs in 1961 leverde een lange 
en korte reactie op. De korte kwam van Dick Jonker 
(HBS-B, 1954), die meldt dat er ook voor die tijd al 
schoolreisjes georganiseerd werden. Hij herinnert zich 
een reisje naar Oude Mirdum (in Gaasterland) en 
eentje per fiets (!) naar Luxemburg. Dáár willen we 
dus meer van weten, liefst met foto's uiteraard. Een 
fietstocht naar Luxemburg, eind jaren '50—dát kan 
een verhaal worden!  De lange reactie, een heel 
verslag, kwam van Vincent Overdijk (HBS-B, 1963), 
die samen met Jan Wijstma (HBS-A, 1963) veel 
herinneringen over de reis ophaalde. De foto's komen 
uit Jan's verzameling. 

Vincent: 'We gingen met de bus voor, naar ik meen, 
vijf dagen. Gym voorin, HBS achterin. Overnacht werd 
in een seminarie van de SCJ even buiten Parijs. 's 
Avond om 10 uur licht uit en stilte. Je hoorde dan nog 
alleen het gekraak van de appels die uit de tuin 
meegenomen waren. Die waren waarschijnlijk hard 
nodig als tegengif voor de alcoholconsumptie van 
overdag. Het was een soort elfkerkentocht; Sacre 
Coeur, Notre Dame, Saint Chapelle, Chartres et cetera, 
gemixt met het museum van oudheid (Trocadero), de 
Eifeltoren en Arc de Triomph. We zijn ook naar een 

theatervoorstelling geweest, op woensdag 23 
augustus 1961 zagen we in theater Mogador het 
toneelstuk Violettes Imperiales'.

'De eerste kerk was interessant, de tweede ging nog 
wel, maar daarna was het: kerk in, roepen "goh, wat 
mooi", eruit en het dichtstbijzijnde terras opduiken. 
Wat waren die bierglazen mooi! Er werd netjes 
afgesproken wie er een mee mocht nemen, want 
meer dan twee verdwenen glazen zou opvallen. 
Uiteraard liep dat een keer mis. Dat was in Versailles. 
Na het bezoek aan het paleis hadden we nog twintig 
minuten en dit keer verdwenen er acht glazen. We 
zaten in de bus te wachten op de terugrit naar Parijs 
toen pater Lauwers met de kroegbaas in de bus 
verscheen. Nou ja, toen hebben we maar gevraagd of 
we ze konden kopen en dat mocht'. 

'Na het bezoek aan de Sacre Coeur keken we rond op 
het Place du Tetre. We hadden nogal wat opmerking-
en over een "artiest" die telkens een soort aanloop 
nam voor hij weer wat verf op het doek smeet. We 
schrokken wel enigszins toen de man ons in het 
Nederlands begon uit te schelden. Daarna de trappen 
af op naar Place Pigalle waar de bus wachtte. Op de 
hoek stonden een paar, in onze tienerogen, charman-

Uitrusten bij de Obelisk, zittend tweede van rechts Jan
de Blok, midden met de handen in de zij Vincent Overdijk

Souvenirwinkel in Chartres, Jan Wijstra met de handen
in de zak  naast een dame

te dames te wachten op klandizie. 
Het "doorlopen, doorlopen 
jongens" van pater Lauwers zijn 
nog lang gevleugelde woorden 
gebleven'. 

'Het was een bijzonder geslaagd 
schoolreisje en ik heb er een 
eeuwige liefde voor Parijs aan 
over gehouden. Ik ben elk jaar in 
Parijs in verband met een interna-
tionale optiekbeurs en het is mij 
dan een waar genoegen om 
nieuwe medewerkers of collega's 
uit andere werelddelen rond te 
leiden. Alleen de kerken ga ik niet 
in'. 

Noot van de redactie: nog meer 
foto's van deze schoolreis zijn te 
bekijken op de Myrakelse website. Schaduwknippen bij de Place du Tertre: Jan Wijstma poseert

De Snelbinder als brug

In De Brug, een huis-aan-huisblad 
voor Nijmegen en omgeving, lezen 
we, op 2 januari 2002, dat er 
overeenstemming is tussen de 
gemeente Nijmegen, Rail 
Infrabeheer en enkele andere 
partijen over de realisering van de 
fietsverbinding over de Waal. 
Deze moet áán de bestaande 
spoorbrug worden gebouwd. De 
stad Nijmegen is bezig uit te 
breiden aan de noordkant van de 
Waal. De Waalsprong wordt het 
nieuwe woongebied bij het 
Gelderse Oosterhout en Lent 

genoemd. Problemen om het 
verkeer over de Waal te leiden zijn 
er genoeg: niet alleen kost een 
brug veel geld, maar de oever aan 
de Nijmeegse kant is tamelijk 
volgebouwd en biedt weinig 
plaats. Voorlopig moet men het 
doen met de aloude Waalbrug 
(vierbaans) en de spoorbrug. De 
eerstvolgende vaste verbinding is 
de brug in de A50 bij Ewijk, 
bekend van de filemeldingen. In 
dat licht ontstond een relatief 
eenvoudig plan om een fietsbrug 
te monteren aan de spoorbrug. De 

bouw start dit najaar. Inwoners 
mochten via een prijsvraag een 
naam verzinnen en de winnende 
inzending werd: SNELBINDER. 
Vandaar dat we het even melden. 
Een aardige toevalligheid is dat 
we onlangs in ons postvakje aan 
de Prinses Irenestraat het 
verhuisbericht vonden van 
Lidwien Kok (Ath-B, 1978) van 
Nijmegen naar Oosterhout. Zou zij 
de winnende inzending verzonnen 
hebben? Zonder twijfel zal ze in 
de toekomst gebruik maken van 
de Snelbinder!
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PIUS-vrouwen halen herinneringen op

Rond kerstmis 2001 werd op de 
Myrakelse website, op 
http://www.myrakel.nl/infoetc/foto
s/PIUS-special7071/index.html, een 
tijdelijke expositie ingericht. Te 
zien waren een veertigtal foto's, 
zwart/wit uiteraard, van de PIUS 
MMS uit de jaren 1967 tot en met 
1970.  Daarop kwamen vele 
reacties:  Ineke Krutzmann 
(examenjaar 1973) werd lid. Van 
harte welkom!!  Trudy Jansen 
(1970) liet ons weten: 'Helaas was 
ik net een examenjaar eerder. Wel 
erg leuk de leerkrachten weer te 
zien. Een aantal herkende ik, maar 
waarschijnlijk weten jullie alle 
namen wel.'. SNeLbinder weet wel 
een paar namen maar niet 
allemaal, dus daar komen we nog 

op terug.  José Vollenbroek (1971) 
vond 'een leuke verrassing in mijn 

mailbox' en ging direct graven in 
haar fotoarchief: 'de leraar die 
die foto's uit 1968 heeft gemaakt 
(inderdaad 2e klas) was wiskunde-
leraar, zijn naam is mij ontscho-
ten, zijn lessen eveneens, maar hij 
was bijzonder aardig. Zijn naam 
zoeken we op, met hulp van mijn 
(school)vriendin. De data en 
reisjes kloppen: Parijs was 1970 
(4e klas)'. José (nu: de Vlieger) is 
nog steeds verbonden aan het 
SNL, als vrijdagse vrijwilliger in de 
Studiezaal; ze heeft twee stude-
rende dochters.

Claartje (nu Clara) Scheepens 
(1970) schreef: 'Leuk al die foto's 
uit het verleden. Over het 
algemeen was het wel een 
gezellige boel, zo te zien werd er 
veel gelachen. Ik sta inderdaad op 
de groepsfoto. Je ziet alleen mijn 
gezicht (achter de eerste rij die 
gehurkt zit), de derde van links. 
Naast mij zit volgens mij Yvonne 
Steur, zij staat ook op de foto die 

Vlnr staand: Zr. Angelina, hr Labij, zr Paschalis, buschauffeur, zr. Cordula,
half gebukt zr. Marguerite en dhr. v. Duin, knielend nog 'n buschauffeur,

mevr. Labij  hr. Robert en echtgenote.

1968 Reis naar Duitsland

Klassenfoto 2e MMS schooljaar 66/67

ik je stuurde. Volgens mij is 
Bernadette Hafkenscheid degene 
die de eerste rij daarachter staat, 
de derde van rechts, met het 
geblokte truitje'. Clara stuurde 
nog een foto van de Duitsland-trip 
en enkele rapporten waaruit we 
kunnen opmerken dat de MMS 
meerdere parallelle klassen had.

Bregje Kerker (1972) herkende wel 
wat leraren in de gymzaal. 'In 
ieder geval onze gymleraar Kenter 
(geeft geloof ik nog les?), de 
leraar Geschiedenis werd later 
directeur, de leraar godsdienst 
wiens naam ik niet meer weet, kon 
in ieder geval geen orde houden. 
De dame op de foto ken ik niet. Ik 
denk dat het de gymnastieklerares 
is, maar deze heb ik nooit gehad'. 
Bregje weet nog wel dat de 
klassenfoto's gemaakt werden 
door wiskundeleraar Van de Meij. 
'Zelf heb ik ook nog dat soort 
foto's uit de tweede klas, met 
dezelfde leraar'. In de derde klas 
ging de klas naar Duitsland, 'in 
drie dagen een hele rondrit, naar 
Trier en Luxemburg, de grotten 
van Han. In de vierde mocht onze 
klas niet naar Parijs omdat we 
daar, naar verluidt, niet meer 
welkom waren. Onze voorgang-
sters schijnen daar de beest te 

vlnr dhr. Kenter, leraar Duits dhr Schopman, dhr. van Duin,
 mej. Klein,  dhr. Landman (tek), dhr v.d Pijl dan ?

en zittend mevr. Caminada]

hebben uitgehangen?!' Bregje kan 
zich dat haast niet voorstellen van 
'die nette MMS meisjes, maar toch. 
Voordeel was dat we naar London 
gingen en dat was in die tijd wel 
erg hot. In de vijfde gingen we 
zelfs nog een week op retraite, 
ergens bij Arnhem. De leraar die 
de tas uit het water viste, was 
onze eerste gymleraar, naam ben 
ik kwijt, maar ik vond het een 
schat van een man. De nonnen zijn 
natuurlijk allemaal erg herkenbaar 
op de schoolreisfoto's. leuke 
herinnering zo aan het eind van 

het jaar als je toch al gaat mijme-
ren over het verleden.'  Tot zover 
de reacties. Wie nog PIUS-foto's 
heeft: in overleg kunnen we ze 
inscannen en terugsturen. Foto's 
gaan ook op de reünie in 2003 een 
belangrijke rol spelen!! 

Een andere PIUS-foto is hierboven 
afgedrukt. Het zijn Zr Cordula (?) 
en zr Angeline (?), die toekijken 
bij de bouwwerken rond 1960. Wie 
hierover aanvullende informatie 
heeft, kan zich melden bij de 
redactie van deze krant.

Zr Cordula en zr Angeline kijken toe bij heien van de eerste paal PIUS Prinses Irenestr
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Een schooldas scoren op het FAMOS-toernooi

Ook onze oproep om informatie 
over de Famos-toernooien boven 
water te krijgen, leverde al wat 
resultaat op. Hans Swinkels (HBS-
B, 1955) zou in 1955 voor het SNL 
deelnemen aan de 'veldloop' maar 
hij moest helaas afzeggen wegens 
een bronchitisaanval. Na afloop 
van het toernooi ontstonden er 
inderdaad rellen, zo meldt Hans, 
'waarbij ik mij herinner dat het 
veroveren van een andere school-
das de ultieme bekroning van zo'n 
avond was. Dit temeer daar alle 
deelnemende scholen juist dan 

uitbundig vlag vertoonden via hun 
das. Een andere das veroveren is 
míj helaas nooit gelukt'.  Zou het 
dan toch kloppen? Oud-
Nicolasianen die in 1955 hooligan-
achtige activiteiten ontplooiden? 
Wat het dan toch niet de nette 
school waarvoor we het SNL altijd 
gehouden hebben?  Hans bewaart 
zijn eigen, 'inmiddels iets doorge-
lopen' schooldas misschien wel 
daarom als 'een kostbaar aan-
denken aan een bonte, dynami-
sche, maar vooral ook gelukkige 
tijd op het Nicolaas'. 

Een andere oud-leerling, Theo 
Wajer (Gym-B, 1957), meldt dat 
het Famos-zwembad het 
Sportfondsenbad in Amsterdam-
Oost was.  
Maar hiermee is de definitieve 
Famos-geschiedenis nog lang niet 
voltooid, lijkt ons. Kortom: meer 
herinneringen graag! 
Politierapporten, krantenknipsels, 
processen-verbaal—de redactie 
ziet ze met angst en beven 
tegemoet!

SNL actueel

Gymzaal van het SNL  met achter bovenin de fitnessruimte

Als je bedenkt, wie van de 
docenten er al met pensioen zijn, 
dan is het misschien wat aan de 
late kant, maar eind januari (2002) 
was het zover: het SNL opende een 
echt professioneel fitnesscentrum 
voor personeel en voor leerlingen. 
Zoals bekend heeft de onderste 
gymzaal een toneel en was er 
boven de berging voor de 
toestellen een toeschouwersruim-
te met een kleine tribune. (Zie 
foto vanuit de gymzaal) Die 
ruimte is helemaal omgetoverd tot 
fitnesscentrum en docent LO 
Tiberiu Bratianu, van Roemeense 
komaf, zwaait er de scepter. Een 
goede reden om er een kijkje te 
nemen samen met gastheer Joost 
Kenter (HBS-A, 1961, docent LO 
vanaf 1969 op de PIUS en later het 
SNL)

De klimwandDe fitnessruimte

Hoog hè! De materiaalopslag

Er zijn diverse apparaten waarmee 
men het lichaam kan uitputten. Zo 
te zien hebben de beide heren die 
niet echt nodig, maar ach, foto's 
maak je wel eens op een 
onverwacht moment. Het ziet er 
zeer fraai uit en is voorzien van 
vele snufjes. De ruimte is haast te 
klein! Ik vroeg me af wat de heren 
Blijboom en Reijgersberg hiervan 
gevonden zouden hebben. Helaas, 
kunnen we het hen niet meer 
vragen…

Niet actueel, maar nu we toch op 
gebied van sport bezig waren met 
nieuwe zaken: de klimwand! In de 
bovenste gymzaal vinden we voor 
liefhebbers van bergbeklimmen 
een professionele klimwand. De 
docenten LO hebben een officiële 

cursus gevolgd en zijn bevoegd om 
instructie en begeleiding te geven 
bij het klimmen. Ook hier weet je 
niet wat je ziet.

In vele kleuren zie je de steunen 
van de kunstmatige berg. Deze 
zijn verstelbaar om na verloop van 
tijd het 'parcours te veranderen. Ik 
meende dat de meest rechter 
strook wel de zwaarste categorie 
zou zijn, maar nee, dat is die links 
ernaast. Joost mag weten 
waarom…

Tot slot nog een andere 
verandering, die al geruime tijd 
geleden gerealiseerd is. Tussen het 
Nicolaasklooster en de school was 
er een gangetje voor het woon-
werk verkeer van de paters. Vanaf 

1968, toen meisjes werden 
toegelaten op het SNL, werd het 
een damesgarderobe. Sinds het 
vertrek van de paters uit het 
klooster zijn beide functies 
vervallen en heden ten dage is het 
een materiaalopslag.

Nog enkele kapstokken zijn er op 
hun plek gebleven en met enige 
fantasie weten we het weer: de 
frisse meisjesgeuren die verstoord 
werden door de scherpe 
uitlaatgassen van de immer 
brandende pijp van pater 
Duindam, die op weg naar een 
volgende preek op het gebied van 
de Aardrijkskunde, zich hierlangs 
een weg baande.
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Deze SNeLbinder kwam tot stand met 
medewerking van:

Van de penningmeester

Dit is weer het eerste nummer van een nieuw 
contributiejaar.

Wil éénieder nagaan of zij/hij haar/zijn contributie 
voor 2002 al heeft betaald. Om dat te weten te 
komen is één blik op de adressticker voldoende. Staat 
daar 'Uw Myrakels getal is 2002' dan heeft u betaald.
Let op: iedereen die ons heeft gemachtigd heeft ook 
als Myrakels getal 2002. Het bedrag zal binnenkort 
automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Is het getal kleiner dan 2002 of 0 dan heeft u een 
betalingsachterstand en verzoek ik u die z.s.m. in te 
lopen. U kunt het contributiebedrag ad. Euro 9,08 
overmaken op de hiernaastgenoemde rekening.
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Joost Kenter
Bregje Kerker
Koos van Langen 
Caroline Leijen
René Leijen 
Hans van der Liet
Loek van Nus
Vincent Overdijk
Jan Overwater

Agnes Rolf
Geert Rolf 
Clara Scheepens
Cees Smit
Hans Swinkels
Hans Valentijn
José Vollenbroek
Jan Wijstma
Jaap Wormer
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