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In deze SNeLbinder weer veel ex-
schoolgenoten, die op een of 
andere manier in het nieuws 
kwamen. Sommige thema’s uit het 
vorige nummer worden vervolgd: 
alweer een oud-leerling met 
pensioen, alweer een priester met 
een ambtsjubileum. Ook maken 
we een verhaal af over een foto 
uit de vorige SNeLbinder: een 
zuster, die tekenen gaf en meer 
dan 100 werd. Daarnaast lopen we 
de Marathon van New York mee 
met twee SNL-ers. Ons lopend 
onderzoek naar de perikelen rond 

Van  Tom Paffen ontving SNL-
binder een geboortekaartje van 
zijn (tweede) dochter Sylvie Josef 
Marie, geboren op 25 april 2002. 
Mooi is de toevoeging: une fille 
est un cadeau pour la mère, deux 
filles sont une bénediction pour le 
père. Tom, Chantel en Micheline, 
namens Myrakel van harte 
gefeliciteerd! 

Het Afgesloten Web werd op 18 
mei j.l. voor leden geopend. Ruim 
60 oud-leerlingen en twee oud-
docenten hebben intussen van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt en 
velen zijn enthousiast bezig 
geweest met het herkennen van 
oud-klasgenoten en het koppelen 
van neuzen aan namen. Op dit 
moment hebben we 7333 neuzen 
op 230 klassenfoto’s waarvan nu 
zo’n 22% gekoppeld aan een 
naam.
Er kwam ook nieuw fotomateriaal 
binnen afkomstig uit stoffige 
schoenendozen op donkere 
zolders. Wij ontvingen foto’s van 
Ineke Krützmann (PIUS, 1973), 
Monique Reeders (HAVO, 1976), 
Martijn Stokhof (Gym-B, 1991), 
John Paymans (HBS-A, 1955), Jan 
Overwater (HBS-B, 1956), pater 
Wim Lauwers en Hans Valentijn 
(HAVO, 1975).
Hartelijke dank en het foto-archief 
is stilletjes gegroeid tot bijna 1200 
foto’s. Voor wie het nóg niet weet: 

Famos, het jaarlijkse sporttoernooi 
van de Amsterdamse scholen, 
kreeg een nieuwe impuls door 
authentiek materiaal uit de Flitsen 
(MMS schoolkrant) van 1956. Voor 
de redactie is dit 'vóór onze tijd', 
wat ons brengt bij twee nieuwe 
wereldbewoners: één zoon en één 
dochter van twee verschillende 
SNL-ers, dat wel. Van weeën naar 
www: het afgesloten gedeelte van 
onze website, op 18 mei geopend, 
werd door ruim 60 leden zo af en 
toe bezocht en zij gaven in de 
orde van duizend gezichten een 

naam. Dan is er ook slecht nieuws: 
voor de reünie van volgend jaar 
zoeken we vrijwilligers onder onze 
leden en – nóg nóg slechter 
nieuws – de contributie gaat 
volgend jaar omhoog.
Het is weer allemaal te lezen in dit 
nummer en wij wensen jullie zoals 
altijd véél leesplezier!

Geert Rolf (HAVO ’76)
René Leijen (Ath-A ’76)
Koos van Langen (HBS-B ’65)

Personalia

Ook Caroline Leijen (Ath-B, 1984) 
beviel, en wel van een super-
prachtige zoon  (we zijn niet 
helemaal onbevooroordeeld…). 
Zoon Vincent Sytze werd geboren 
op 22 augustus 2002. Ook Caroline, 
Erik en hun dochters Janneke en 
Renate worden natuurlijk van 
harte gefeliciteerd!   

We kunnen echter niet geloven 
dat Tom en Caroline de enige oud-
leerlingen zijn die de afgelopen 
tijd vader of moeder werden. 
Kortom, stuur je geboortekaartjes 
naar de redactie van SNeLbinder. 
Uiteraard zijn ook andere 
familieberichten welkom. 

het is allemaal te bekijken op 
www.myrakel.nl. Volg  de bordjes 
“alleen voor leden”.
Dick Diepen (Gym-B, 1961) 
demonstreert dat foto’s allerlei 
bizarre herinneringen kunnen 
oproepen. Bij een foto van Toon 
Noyons (leraar tekenen van ‘48 tot 
‘71) schoot hem te binnen dat 
deze een vaste strafregel 
hanteerde: “Daar het 
tekenonderwijs aan het Sint 
Nicolaas Lyceum zo vruchtbaar 
mogelijk dient te zijn, is het 
gewenst de tekenleraar in de 
uitoefening van zijn functie niet te 
belemmeren.”

In het begin zijn er altijd wat 
kinderziektes. Een aantal 
gebruikers had niet in de gaten 
dat je als gebruiker zelf de neuzen 
aan namen kunt koppelen. Is 
iemand 'onbekend', dan kun je in 
een lijst zoeken op voornaam of 
achternaam en heb je iemand 
gevonden dan wordt de koppeling 

tussen de neus en de naam live 
gemaakt. 
Daarnaast hebben mensen, die 
Microsoft Internet Explorer 6 
gebruiken, een probleem: deze 
browser eist van de webserver een 
digitaal certificaat vanwege de 
cookie die we gebruiken. Zo’n 
digitaal certificaat kunnen we niet 
krijgen omdat het afgesloten web 
niet onder een naam (bijv. 
www.myrakel.nl) werkt maar 
alleen onder een internet adres. 
De beste remedie is om een 
uitzondering op te nemen in IE6: 
hoe dit moet, staat beschreven in 
de “Vragen en Antwoorden” 
pagina.
Dan waren er nog enkele dubbel 
gekoppelde neuzen, omdat 
iemand zich kan vergissen. Een 
discussie tussen Marcel Ekelschot 
(Ath-A, 1974) en Kioe Bing Yap 
(Ath-B, 1974) over wie nou 
Antoinette of Sandra Ekelschot 
(beide Ath-A, 1980) is, duurde 
gelukkig niet zó lang. 

Myrakels Nieuws
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De administratie van Myrakel is 
bijna gereorganiseerd. De nieuwe 
opzet maakt het mogelijk om het 
werk met meerdere mensen uit te 
voeren, een haast noodzakelijke 
voorwaarde voor de reünie van 
volgend jaar. De functie van 
penningmeester is, na afronding, 
apart van de ledenadministratie. 
Zoals in de vorige SNeLbinder al 
aangekondigd zal Koos van 
Langen zich vanaf nu alleen nog 
met de opmaak van SNeLbinder en 
ander drukwerk bezighouden en 
legt hij in oktober na zeven jaar 
zijn functie als penningmeester 
neer. De nieuwe penningmeester 
wordt Leon de Rooij (HBS-B, 1966). 
Hij wordt actief zodra de 
reorganisatie van de administratie 
is voltooid. 

Reünie 2003 Ogenschijnlijk is er 
nog weinig gedaan aan de 
voorbereidingen van de reünie. 
Medio september is er een eerste 
bespreking gepland met SNL-
rector Frans Kwakernaat. Maar 
schijn bedriegt: in de afgelopen 
periode zijn er enkele 
brainstormsessies geweest met 
Loek van Nus en Jan Overwater. 
Resultaat is een scherper beeld van 
wat er allemaal aan kleine en 
grote onderwerpen komt kijken 
bij een reünie. Ook hebben we uit 
eerdere reünies (1988, 1993 en 
1998) lering getrokken.

Voor de aankleding van de reünie 
zijn al wat ideëen op een rij gezet, 
zie ook de rubriek Reünie 2003 op 
onze website.
! Het Afgesloten Web gaat een 

belangrijke rol spelen. We 
zullen een beperkt aantal 

beeldschermen opstellen 
tijdens de reünie en daarnaast 
krijgen de niet-leden, die zich 
aangemeld hebben voor de 
reünie, enkele weken vóór en 
ná de reünie een tijdelijke 
toegang via Internet. Een 
selectie uit de 1200 foto’s die 
we beschikbaar hebben, kan 
gebruikt worden om op te 
hangen of collages van te 
maken.

! Het plan is om een foto- en/of 
film-impressie te maken van 
het gebouw aan de Da 
Costastraat. We zoeken nog 
enkele vrijwilligers die daar 
ooit les gehad hebben en nog 
een redelijk idee hebben hoe 
het gebouw toen in elkaar zat. 
De zoektocht gaat uiteraard 
naar herkenningspunten. We 
willen dit najaar de poging 
doen om er toegang te krijgen. 
Lukt het om hier iets leuks van 
te maken, dan zou een zelfde 
exercitie op het Valeriusplein 
met oud-PIUS leerlingen ook 
kunnen. Wie belangstelling 
heeft moet het ons even laten 
weten.

! Om groepsfoto’s te maken van 
kleine groepjes lijkt het ons 
een goed idee om dat te doen 
mét en dóór de oud-leerlingen 
met een digitale camera. We 
roepen bij deze de 
fotohobbyisten met een 
digitale camera op om een 
uurtje actief te zijn en 
groepsfoto’s te maken. De 
foto’s komen daarna op 
Internet beschikbaar en 
kunnen—voor wie dat wil—via 
een landelijke drogisterij als 
afdruk nabesteld worden. Voor 

een veilige opslag van je 
camera wordt gezorgd.

! De ontvangst- en 
informatiebalie zal deels 
ingevuld worden door SNL-
leerlingen maar daarnaast ook 
door iemand die hen leiding 
geeft en de geldzaken 
afhandelt. Het merendeel van 
de gasten zal vooraf betaald 
hebben. We hebben meerdere 
vrijwilligers nodig om de shifts 
te beperken tot 1 à 1½ uur.

! We hebben ook iemand nodig, 
die voorafgaand aan de reünie 
de administratie gaat doen. 
Aanmeldingen per post zullen 
naar het huisadres van deze 
vrijwilliger (m/v) gaan. 
Aanmelden via Internet zal 
worden gestimuleerd, maar 
een deel zal via gewone 
formulieren gaan. Alle 
administratieve handelingen 
gaan via een Internet 
aansluiting (ADSL of kabel 
aanbevolen).

Het streven is om de reünie in het 
najaar van 2003 te houden en het 
voorlopige tijdschema voorziet 
erin dat we uiterlijk 1 december 
dit jaar een definitieve datum 
hebben geprikt.

CONTRIBUTIE per 1-1-2003  De 
Algemene Ledenvergadering van 
januari 2002 gaf het bestuur het 
mandaat om de contributie te 
verhogen tot maximaal EUR 12,--  
Het bestuur heeft besloten de 
contributie per 1 januari 2003 vast 
te stellen op EUR 10,50 voor leden 
die dit bedrag zelf overmaken en 
op EUR 9,-- voor leden die een 
machtiging hebben afgegeven.

Ook de afgelopen maanden 
'haalden' vele oud-leerlingen het 
nieuws, hetzij landelijk, hetzij 
regionaal, hetzij in een of ander 
vakblad. Een zeker niet volledig 

overzicht van oud-leerlingen in de 
media:

Oud-voorzitter Gerdwin Lammers 
(Havo, 1973) laat in het 

Nieuwsblad Transport van zich 
horen. Gerdwin is directeur van 
DeNationaleKoerier en hij neemt 
het op voor zijn bedrijfstak. 
Volgens hem moeten de media het 

woord 'drugskoerier' niet meer 
gebruiken. Door het gebruik van 
het woord 'koerier' wordt de hele 
sector al jarenlang in een negatief 
daglicht gesteld. Lammers stelt de 
termen 'bolletjesslikkers', 'drugs-
runners' of 'drugssmokkelaars' als 
alternatieven voor.

In het voetbalmaandblad 
Johan vertelt Dennis 
Bergkamp (1981-1987) waarom 
hij het SNL nooit afmaakte. Het 
is de schuld van die andere 
Johan, Cruijff. Dennis: 'ik zat 
op het vwo en wilde fysiothe-
rapie gaan doen. Dat kon ook 
met havo of met vijf jaar vwo. 
Volgens de logica van Cruijff 
was het dus onzin om dat vwo 
af te maken. Hij kreeg mijn 
ouders zo ver dat ze er mee 
instemden dat ik van school 
ging om maar meteen met 
fysiotherapie te beginnen. Ik 
heb het twee jaar volgehou-
den, mijn propedeuse gehaald. 
Toen was het niet meer met 
Ajax te combineren.'  

Think regional, act local', is de 
slogan waarmee Verkeer.advies, 
de werknaam van de Stichting 
Vervoermanagement Noord-
Holland, aan de slag gaat. De 
stichting is september 2001 
opgericht door provincie, KvK 
Amsterdam en Regionaal Orgaan 
Amsterdam. Bedrijven en instel-
lingen kunnen bij Verkeer.advies 
terecht voor advisering over 
mobiliteit. In het stichtingsbestuur 
zit onder meer oud-
gymnastieklerares Mieke 
Blankers-Kasbergen. Zij is 
portefeuillehouder verkeer en 
vervoer van het ROA en wethou-
der in Haarlemmermeer. Volgens 
Mieke is de nieuwe stichting 
'allesbehalve een praatclubje'. De 
advisering is weliswaar gratis, 
maar 'we worden beoordeeld op 
resultaat'. En die mobiliteit? De 
hele randstad asfalteren dan 
maar? Nee, zegt Mieke Blankers in 
de Kamerkrant: 'het moet ook nog 
eens leefbaar blijven'. 

Wie aan de Nieuwmarkt denkt, 
denkt aan de vele terrasjes die 
het verder zo lege plein 
omringen. Een nog niet al te 
toeristische, favoriete, stek 
voor vele Amsterdammers. 
Maar de Nieuwmarkt is meer. 
Wel eens een blik geworpen op 
de kunstige canapés en de 

zitschijven? Dat schrijft Jolanda 
Koffijberg (Ath-A, 1997) in het 
Parool. Jolanda studeert 
sociologie en zat daarvoor in 
een werkgroep over pleinen. 
Haar professor had connecties 
met de krant en zo ontstond 
daar een hele serie over 
'pleinen van Amsterdam'. Mooi 
of niet mooi, de herinrichting 
van de Nieuwmarkt, begonnen 
in 1989, heeft wel een beter 
imago voor het plein opgele-
verd. Jolanda (en een medestu-
dente) signaleren veel tekort-
komingen op het plein, maar 
'de waaier van terrassen maakt 
veel goed'. 

Moeten de vakantieplannen 
omgegooid worden, vroeg de 
Volkskrant zich af toen extreem-
rechts in Frankrijk de verkiezingen 
won, afgelopen april. Michel 
Leijen (Havo, 1980), van het 
Frankrijkhuis kan zich voorstellen 
dat mensen een voorzichtige 
houding aannemen. Maar ook: 
'Orange, Toulon, Vitrolles, dat zijn 
niet zulke bijzondere plaatsen. Je 
rijdt erlangs. En als mensen daar 
wel heen willen, zeggen wij niet: 
weet u wel wie daar burgemeester 
is?' 

Met kranten als De Volkskrant 
van 7 augustus 2002 is deze 
rubriek snel gevuld. Op 
bladzijde 2 stond dat Kees 
Driehuis (SNL, 1964-1968) 
definitief stopt als presentator 
van het actualiteitenprogram-
ma Nova. Hij kan zich niet 
vinden in de nieuwe koers die 
de hoofdredactie heeft 
vastgesteld. Driehuis startte 
midden in de woelige jaren 
zeventig als redacteur bij 
Dingen van de Dag zijn 
journalistieke carriere. Hij bleef 
de Vara trouw al die jaren, als 
eindredacteur van Zembla, als 
presentator en adjunct-
hoofdredacteur van Nova en 
als spelleider bij Per Seconde 
Wijzer.
Op bladzijde 3 beweert 
Monique Somers (Gym-B, 1981) 
dat wolkbreuken 'normaal 
gesproken op elke willekeurige 
plek in Nederland eens in de 
tien jaar voorkomen'. Ze 
verwacht dat ze in de toekomst 
vaker zullen optreden. Dat ze 
zo snel gelijk zou krijgen—ook 
deze Binder wordt geschreven 
tijdens heftig noodweer—zal 

ze niet hebben kunnen 
dromen. Steeds meer on-
gewoon weer dus in 
Nederland, maar, zo verwacht 
Monique, 'als je maar genoeg 
extreme situaties hebt, wordt 
het vanzelf weer normaal'. 
Tsja, da's ook een manier om te 
relativeren…
En op bladzijde 13 van 
genoemde krant staat dat 
dammer Rob Clerc (Ath-B, 
1974) zich kwalificeerde voor 
het WK Dammen. Via een 
barrage won hij, samen met 
een Kameroenees en een Rus 
van de oud-wereldkampioenen 
Valneris en Gantwarg. 

De volleybalsters van Armixtos 
timmeren de laatste tijd flink aan 
de (publicitaire) weg. 
Spelverdeelster van het dames-
team is Inge Boersma (SNL, 1986-
1991). In de Diemer Courant 
vertelt Inge over het kampioen-
schap in de landelijke tweede 
divisie. 
Inderdaad, Inge is het zusje van de 
ook volleyballende Cyntha 
Boersma (SNL, 1981-1986), die 
jarenlang in Italië en Brazilië 
speelde en inmiddels in Italië 
woont. Moeder Boersma, Carla 
(van wie geen SNL- of Pius-
verleden bekend is), werd overi-
gens onlangs benoemd tot 
trainster van het mannenteam van 
Vrevok. 

In het augustusnummer van 
infraVISIE, een vakblad voor de 
breedbandindustrie, geeft oud-
voorzitter Tom Paffen (Ath-B, 
1985) als senior investment 
manager van Residex, het 
venture capital network van 
Achmea, zijn visie op de beurs 
en het investeringsklimaat. Op 
dit moment is er veel teveel 
concurrentie en begint de 
'shake-out'. 'Een pijnlijk proces 
in de eerste plaats voor de 
werknemers, die ontslagen 
worden. Ik voorzie een 
consolidatie met drie tot vijf 
grote spelers per sector 
wereldwijd. Het begin van een 
nieuwe cyclus', voorspelt Tom. 
'De cyclus van alles tegelijk 
willen en dus veel geld voor 
investeringen uit de markt 
halen, is voorbij. Men zou een 
voorbeeld kunnen nemen aan 
Microsoft. Je kunt veel zeggen 
over deze gigant, maar daar 
onderkennen ze levenscycli, 
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De administratie van Myrakel is 
bijna gereorganiseerd. De nieuwe 
opzet maakt het mogelijk om het 
werk met meerdere mensen uit te 
voeren, een haast noodzakelijke 
voorwaarde voor de reünie van 
volgend jaar. De functie van 
penningmeester is, na afronding, 
apart van de ledenadministratie. 
Zoals in de vorige SNeLbinder al 
aangekondigd zal Koos van 
Langen zich vanaf nu alleen nog 
met de opmaak van SNeLbinder en 
ander drukwerk bezighouden en 
legt hij in oktober na zeven jaar 
zijn functie als penningmeester 
neer. De nieuwe penningmeester 
wordt Leon de Rooij (HBS-B, 1966). 
Hij wordt actief zodra de 
reorganisatie van de administratie 
is voltooid. 

Reünie 2003 Ogenschijnlijk is er 
nog weinig gedaan aan de 
voorbereidingen van de reünie. 
Medio september is er een eerste 
bespreking gepland met SNL-
rector Frans Kwakernaat. Maar 
schijn bedriegt: in de afgelopen 
periode zijn er enkele 
brainstormsessies geweest met 
Loek van Nus en Jan Overwater. 
Resultaat is een scherper beeld van 
wat er allemaal aan kleine en 
grote onderwerpen komt kijken 
bij een reünie. Ook hebben we uit 
eerdere reünies (1988, 1993 en 
1998) lering getrokken.

Voor de aankleding van de reünie 
zijn al wat ideëen op een rij gezet, 
zie ook de rubriek Reünie 2003 op 
onze website.
! Het Afgesloten Web gaat een 

belangrijke rol spelen. We 
zullen een beperkt aantal 

beeldschermen opstellen 
tijdens de reünie en daarnaast 
krijgen de niet-leden, die zich 
aangemeld hebben voor de 
reünie, enkele weken vóór en 
ná de reünie een tijdelijke 
toegang via Internet. Een 
selectie uit de 1200 foto’s die 
we beschikbaar hebben, kan 
gebruikt worden om op te 
hangen of collages van te 
maken.

! Het plan is om een foto- en/of 
film-impressie te maken van 
het gebouw aan de Da 
Costastraat. We zoeken nog 
enkele vrijwilligers die daar 
ooit les gehad hebben en nog 
een redelijk idee hebben hoe 
het gebouw toen in elkaar zat. 
De zoektocht gaat uiteraard 
naar herkenningspunten. We 
willen dit najaar de poging 
doen om er toegang te krijgen. 
Lukt het om hier iets leuks van 
te maken, dan zou een zelfde 
exercitie op het Valeriusplein 
met oud-PIUS leerlingen ook 
kunnen. Wie belangstelling 
heeft moet het ons even laten 
weten.

! Om groepsfoto’s te maken van 
kleine groepjes lijkt het ons 
een goed idee om dat te doen 
mét en dóór de oud-leerlingen 
met een digitale camera. We 
roepen bij deze de 
fotohobbyisten met een 
digitale camera op om een 
uurtje actief te zijn en 
groepsfoto’s te maken. De 
foto’s komen daarna op 
Internet beschikbaar en 
kunnen—voor wie dat wil—via 
een landelijke drogisterij als 
afdruk nabesteld worden. Voor 

een veilige opslag van je 
camera wordt gezorgd.

! De ontvangst- en 
informatiebalie zal deels 
ingevuld worden door SNL-
leerlingen maar daarnaast ook 
door iemand die hen leiding 
geeft en de geldzaken 
afhandelt. Het merendeel van 
de gasten zal vooraf betaald 
hebben. We hebben meerdere 
vrijwilligers nodig om de shifts 
te beperken tot 1 à 1½ uur.

! We hebben ook iemand nodig, 
die voorafgaand aan de reünie 
de administratie gaat doen. 
Aanmeldingen per post zullen 
naar het huisadres van deze 
vrijwilliger (m/v) gaan. 
Aanmelden via Internet zal 
worden gestimuleerd, maar 
een deel zal via gewone 
formulieren gaan. Alle 
administratieve handelingen 
gaan via een Internet 
aansluiting (ADSL of kabel 
aanbevolen).

Het streven is om de reünie in het 
najaar van 2003 te houden en het 
voorlopige tijdschema voorziet 
erin dat we uiterlijk 1 december 
dit jaar een definitieve datum 
hebben geprikt.

CONTRIBUTIE per 1-1-2003  De 
Algemene Ledenvergadering van 
januari 2002 gaf het bestuur het 
mandaat om de contributie te 
verhogen tot maximaal EUR 12,--  
Het bestuur heeft besloten de 
contributie per 1 januari 2003 vast 
te stellen op EUR 10,50 voor leden 
die dit bedrag zelf overmaken en 
op EUR 9,-- voor leden die een 
machtiging hebben afgegeven.

Ook de afgelopen maanden 
'haalden' vele oud-leerlingen het 
nieuws, hetzij landelijk, hetzij 
regionaal, hetzij in een of ander 
vakblad. Een zeker niet volledig 

overzicht van oud-leerlingen in de 
media:

Oud-voorzitter Gerdwin Lammers 
(Havo, 1973) laat in het 

Nieuwsblad Transport van zich 
horen. Gerdwin is directeur van 
DeNationaleKoerier en hij neemt 
het op voor zijn bedrijfstak. 
Volgens hem moeten de media het 

woord 'drugskoerier' niet meer 
gebruiken. Door het gebruik van 
het woord 'koerier' wordt de hele 
sector al jarenlang in een negatief 
daglicht gesteld. Lammers stelt de 
termen 'bolletjesslikkers', 'drugs-
runners' of 'drugssmokkelaars' als 
alternatieven voor.

In het voetbalmaandblad 
Johan vertelt Dennis 
Bergkamp (1981-1987) waarom 
hij het SNL nooit afmaakte. Het 
is de schuld van die andere 
Johan, Cruijff. Dennis: 'ik zat 
op het vwo en wilde fysiothe-
rapie gaan doen. Dat kon ook 
met havo of met vijf jaar vwo. 
Volgens de logica van Cruijff 
was het dus onzin om dat vwo 
af te maken. Hij kreeg mijn 
ouders zo ver dat ze er mee 
instemden dat ik van school 
ging om maar meteen met 
fysiotherapie te beginnen. Ik 
heb het twee jaar volgehou-
den, mijn propedeuse gehaald. 
Toen was het niet meer met 
Ajax te combineren.'  

Think regional, act local', is de 
slogan waarmee Verkeer.advies, 
de werknaam van de Stichting 
Vervoermanagement Noord-
Holland, aan de slag gaat. De 
stichting is september 2001 
opgericht door provincie, KvK 
Amsterdam en Regionaal Orgaan 
Amsterdam. Bedrijven en instel-
lingen kunnen bij Verkeer.advies 
terecht voor advisering over 
mobiliteit. In het stichtingsbestuur 
zit onder meer oud-
gymnastieklerares Mieke 
Blankers-Kasbergen. Zij is 
portefeuillehouder verkeer en 
vervoer van het ROA en wethou-
der in Haarlemmermeer. Volgens 
Mieke is de nieuwe stichting 
'allesbehalve een praatclubje'. De 
advisering is weliswaar gratis, 
maar 'we worden beoordeeld op 
resultaat'. En die mobiliteit? De 
hele randstad asfalteren dan 
maar? Nee, zegt Mieke Blankers in 
de Kamerkrant: 'het moet ook nog 
eens leefbaar blijven'. 

Wie aan de Nieuwmarkt denkt, 
denkt aan de vele terrasjes die 
het verder zo lege plein 
omringen. Een nog niet al te 
toeristische, favoriete, stek 
voor vele Amsterdammers. 
Maar de Nieuwmarkt is meer. 
Wel eens een blik geworpen op 
de kunstige canapés en de 

zitschijven? Dat schrijft Jolanda 
Koffijberg (Ath-A, 1997) in het 
Parool. Jolanda studeert 
sociologie en zat daarvoor in 
een werkgroep over pleinen. 
Haar professor had connecties 
met de krant en zo ontstond 
daar een hele serie over 
'pleinen van Amsterdam'. Mooi 
of niet mooi, de herinrichting 
van de Nieuwmarkt, begonnen 
in 1989, heeft wel een beter 
imago voor het plein opgele-
verd. Jolanda (en een medestu-
dente) signaleren veel tekort-
komingen op het plein, maar 
'de waaier van terrassen maakt 
veel goed'. 

Moeten de vakantieplannen 
omgegooid worden, vroeg de 
Volkskrant zich af toen extreem-
rechts in Frankrijk de verkiezingen 
won, afgelopen april. Michel 
Leijen (Havo, 1980), van het 
Frankrijkhuis kan zich voorstellen 
dat mensen een voorzichtige 
houding aannemen. Maar ook: 
'Orange, Toulon, Vitrolles, dat zijn 
niet zulke bijzondere plaatsen. Je 
rijdt erlangs. En als mensen daar 
wel heen willen, zeggen wij niet: 
weet u wel wie daar burgemeester 
is?' 

Met kranten als De Volkskrant 
van 7 augustus 2002 is deze 
rubriek snel gevuld. Op 
bladzijde 2 stond dat Kees 
Driehuis (SNL, 1964-1968) 
definitief stopt als presentator 
van het actualiteitenprogram-
ma Nova. Hij kan zich niet 
vinden in de nieuwe koers die 
de hoofdredactie heeft 
vastgesteld. Driehuis startte 
midden in de woelige jaren 
zeventig als redacteur bij 
Dingen van de Dag zijn 
journalistieke carriere. Hij bleef 
de Vara trouw al die jaren, als 
eindredacteur van Zembla, als 
presentator en adjunct-
hoofdredacteur van Nova en 
als spelleider bij Per Seconde 
Wijzer.
Op bladzijde 3 beweert 
Monique Somers (Gym-B, 1981) 
dat wolkbreuken 'normaal 
gesproken op elke willekeurige 
plek in Nederland eens in de 
tien jaar voorkomen'. Ze 
verwacht dat ze in de toekomst 
vaker zullen optreden. Dat ze 
zo snel gelijk zou krijgen—ook 
deze Binder wordt geschreven 
tijdens heftig noodweer—zal 

ze niet hebben kunnen 
dromen. Steeds meer on-
gewoon weer dus in 
Nederland, maar, zo verwacht 
Monique, 'als je maar genoeg 
extreme situaties hebt, wordt 
het vanzelf weer normaal'. 
Tsja, da's ook een manier om te 
relativeren…
En op bladzijde 13 van 
genoemde krant staat dat 
dammer Rob Clerc (Ath-B, 
1974) zich kwalificeerde voor 
het WK Dammen. Via een 
barrage won hij, samen met 
een Kameroenees en een Rus 
van de oud-wereldkampioenen 
Valneris en Gantwarg. 

De volleybalsters van Armixtos 
timmeren de laatste tijd flink aan 
de (publicitaire) weg. 
Spelverdeelster van het dames-
team is Inge Boersma (SNL, 1986-
1991). In de Diemer Courant 
vertelt Inge over het kampioen-
schap in de landelijke tweede 
divisie. 
Inderdaad, Inge is het zusje van de 
ook volleyballende Cyntha 
Boersma (SNL, 1981-1986), die 
jarenlang in Italië en Brazilië 
speelde en inmiddels in Italië 
woont. Moeder Boersma, Carla 
(van wie geen SNL- of Pius-
verleden bekend is), werd overi-
gens onlangs benoemd tot 
trainster van het mannenteam van 
Vrevok. 

In het augustusnummer van 
infraVISIE, een vakblad voor de 
breedbandindustrie, geeft oud-
voorzitter Tom Paffen (Ath-B, 
1985) als senior investment 
manager van Residex, het 
venture capital network van 
Achmea, zijn visie op de beurs 
en het investeringsklimaat. Op 
dit moment is er veel teveel 
concurrentie en begint de 
'shake-out'. 'Een pijnlijk proces 
in de eerste plaats voor de 
werknemers, die ontslagen 
worden. Ik voorzie een 
consolidatie met drie tot vijf 
grote spelers per sector 
wereldwijd. Het begin van een 
nieuwe cyclus', voorspelt Tom. 
'De cyclus van alles tegelijk 
willen en dus veel geld voor 
investeringen uit de markt 
halen, is voorbij. Men zou een 
voorbeeld kunnen nemen aan 
Microsoft. Je kunt veel zeggen 
over deze gigant, maar daar 
onderkennen ze levenscycli, 
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ook van producten. Na jaren-
lang onderzoek voor een 
programma met alles erop en 
eraan, komt daarna de tijd van 
het in de markt zetten Je kunt 
niet alles willen en tegelijk 
doen'. 
Nu er door (te) scherpe 

concurrentie geen cent meer 
valt te verdienen, komt 
innovatie tot een sta-stil; en 
dat is iets waarover Tom Paffen 
zich zorgen maakt. 'Zo’n 
innovatie als Fiber to the Home 
(FttH) komt eraan. Je moet je 
niet gek laten maken, een 

rendement over 8 tot 10 jaar is 
reëel. Neem de rust om het 
terug te verdienen. Daarbij is 
FttH deels nog vervanging 
ook'. 

Ook in dit nummer is er aandacht 
voor een leraar Nederlands die 
met pensioen gaat. En niet de 
eerste de beste: de heer A.M. 
Ydema (voor intimi Bert) heeft het 
Nicolaas per 1 september 2002 
verlaten. Bert heeft een flink deel 
van zijn leven op het SNL doorge-
bracht. Eerst als leerling, tussen 
1953 en 1958 deed hij HBS-A, en 
sinds 1969 als leraar Nederlands.
 SNeLbinder vroeg – en kreeg – 
weer vele reacties. Een selectie:

Een daarvan komt zelfs van down 
under en is van de direct na haar 
eindexamen naar Australië 
verhuisde Jasmine Philp (Havo, 

e e2000). Jasmine kreeg in de 2  en 3  
klas les van Ydema, weet daar 
eigenlijk niet zoveel meer van, 
'maar wel dat hij altijd erg aardig 
tegen mij was, ook tegen de rest 
van klas trouwens'. Bert kon 
volgens Jasmine 'streng zijn maar 
wel op een goede manier'. Ze kan 
zich geen vreemde of rare dingen 
herinneren, soms 'een beetje saaie 
lessen, maar ja, dat zijn er zoveel'. 

Tineke Wester (Ath-A, 1976) vond 
Bert wel 'een interessante man' en 
zijn lessen 'niet naar'. Ze weet 
verder nog hoe ze naast Margot 
Janssen zat en dat hij hen uit 
elkaar haalde, 'omdat we teveel 
kletsten'. Dat deed hij met 
anderen ook, 'maar die mochten 
na een tijdje wel weer naast elkaar 
zitten. Wij niet'. Tineke meldde 
verder dat haar SNL-gaande zoon 
ook les had van Ydema, wat weer 
een heel ander onderwerp 

oproept, namelijk of het beeld dat 
je ooit van een leraar hebt na zo 
veel jaren nog steeds klopt met 
het beeld wat je kinderen ervan 
hebben – maar dat is een mooie 
voor een volgende Binder…. 

Velen mailden 
ons nog vaak 
terug te 
denken aan hét 
ultieme 
Ydema-woord: 
Kwatsj. 
Geert Rolf 
(Havo, 1976): 
'Op een dag 
vertelde Bert in 
de les dat hij 
volkomen 
gegrepen was 
door een 
prachtig 
woord: kwatsj. 
Enthousiast 
schreef hij een 
rijtje met 
mogelijke 
spellingen van 
het woord op 
bord en 
trachtte ons in 
zijn enthousias-
me mee te 
slepen. Ik meen 
me te herinne-
ren dat de 
meest alterna-
tieve spelling 
zijn voorkeur 
had: kwatsj.
Bij mijn weten 
ben ik in mijn 

zes-jarig verblijf op het SNL maar 
één keer uit een les verwijderd. 

eHet was in de 2  atheneum bij 
Bert. Hij deelde het resultaat uit 
van een proefwerk. Ik had er een 
goed gevoel over en schatte de 
score zeker wel op een 7. Het 

Ook Bert Ydema met pensioen

Bert Ydema

kwam hard aan. Bert gaf er maar 
een 3 voor, misschien ietsje meer, 
maar in elk geval héél ver onder 
mijn verwachting. Bij de behande-
ling liep ik op een gegeven 
moment naar voren en raakte in 
een monoloog (het was zéker 
géén woordenwisseling) met Bert 
over het proefwerk. Vaag herinner 
ik me het gebruik van het woord 
'onzin'; ik vond 'kwatsj' maar niks. 
Ik ging enigszins over de rooie en 
Bert honoreerde dit met een rooie 
kaart.
Dat jaar was mijn eindscore voor 
Nederlands wel een voldoende, 
maar niet om over naar huis te 
schrijven. Lag het aan mij? Ik denk 

van wel, maar kan het niet laten 
een andere oud-collega van Bert 
te citeren, die ik onlangs ontmoet-

ete. Zij gaf mij Nederlands in de 3  
atheneum. 'Je was best een goede 
leerling: een ruime zeven' zei zij 
na haar agenda's te hebben 
geraadpleegd. Ja … nakaarten is 
ook kwatsj.' 

Op bijgaande foto zien we Bert 
ten voeten uit als toeschouwer bij 
de Examenstunt 1995. In deze foto 
schuilt een belangrijk leermoment 
voor iemand die met pensioen 
gaat: mits in de thuissituatie 
zorgvuldig toegepast, sluit deze 
zithouding uit dat je ooit áchter 

de geraniums terecht komt!

Bert, het ga je goed! Myrakel 
hoopt dat je een trouwe bezoeker 
blijft van de jaarlijkse oud-
leerlingensoos en natuurlijk van 
de komende reünie. Nu je na al die 
jaren – ruim dertig jaar leraar, 
veertig weken per jaar; dat is 
30x40x5x2 oftewel twaalfduizend 
keer de Beethovenstraat door, op 
weg naar huis of werk – eindelijk 
schoolverlater bent, koesteren we 
de hoop je ooit nog eens als lid 
van Myrakel te kunnen noteren. 
Zonder té hoge verwachtingen, 
maar in elk geval tot ziens!

De portefeuille van Rob Bus

SHARES

Rob Bus (Havo, 1974 ) is directeur 
van het onlangs failliet gegane 
Management Share. In de 
Volkskrant-rubriek over geldza-
ken 'De Portefeuille van' werd hij 
eind juni 2002 aan de tand 
gevoeld en zo ontstaat een goed 
inzicht in de portemonnee van 

een oud-leerling. Rob heeft 
Management Share 'niet kunnen 
redden'. Het bedrijf is ten onder 
gegaan na het uiteenspatten van 
de dotcom-bubble, maar daarmee 
is het met internet nog lang niet 
gedaan, zegt Rob. 'Nu komen de 
serieuze toepassingen pas op gang 
en gaan ook traditionele bedrijven 
steeds meer via internet afhande-
len'. Het beursgenoteerde en 
verliesgevende Management 
Share kreeg al in 2001 uitstel van 
betaling en meerdere werkmaat-
schappijen werden failliet ver-
klaard. Een zoektocht naar 
overnamepartners leverde weinig 
op. Bus trad rond die tijd, na ruim 
vijftien jaar, ook uit dienst bij 
Management Share, dat begin juli 
2002 overigens uit surseance werd 
gehaald. Hij richtte zijn eigen 
management-bv op en werd 
gecontracteerd als directeur. 'Ik 
doe dit ook voor andere bedrijven, 
zoals SecurIT, een oorspronkelijk 
Belgisch bedrijf voor informatiebe-
veiliging, en Mozaiq.net, dat 

kleine dienstverleners over het 
voetlicht brengt bij de grote 
bedrijven. Ik schat dat ik zo'n 200 
duizend euro omzet. Precies weet 
ik het niet. Ik bereken mezelf een 
salaris uit de bv en daar blijft 
meestal nog iets in over', zo laat 
Rob de krant optekenen. Rob Bus 
werkte ruim tien jaar als systeem-
bouwer voordat hij begin jaren '90 
richting management ging. In die 
tijd was hij 'zeer actief' op de 
Nasdaq: 'Ik heb volop meegedaan 
in de rit naar boven en helaas 
deels ook in de rit naar beneden. 
Die portefeuille heb ik helemaal 
afgebouwd, het werd zo'n 
nerveuze aangelegenheid'. Wat 
doet hij nu met z'n geld, vraagt de 
krant? 'Behalve motorrijden heb ik 
geen dure hobby's. Op vakantie 
gaan we gewoon gezellig naar 
Spanje, misschien dat ik daar ook 
een huisje zou willen kopen. Maar 
dan wil ik wachten tot ik voldoen-
de tijd heb om er ook echt volop 
van te genieten'.

Rob Bus
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ook van producten. Na jaren-
lang onderzoek voor een 
programma met alles erop en 
eraan, komt daarna de tijd van 
het in de markt zetten Je kunt 
niet alles willen en tegelijk 
doen'. 
Nu er door (te) scherpe 

concurrentie geen cent meer 
valt te verdienen, komt 
innovatie tot een sta-stil; en 
dat is iets waarover Tom Paffen 
zich zorgen maakt. 'Zo’n 
innovatie als Fiber to the Home 
(FttH) komt eraan. Je moet je 
niet gek laten maken, een 

rendement over 8 tot 10 jaar is 
reëel. Neem de rust om het 
terug te verdienen. Daarbij is 
FttH deels nog vervanging 
ook'. 

Ook in dit nummer is er aandacht 
voor een leraar Nederlands die 
met pensioen gaat. En niet de 
eerste de beste: de heer A.M. 
Ydema (voor intimi Bert) heeft het 
Nicolaas per 1 september 2002 
verlaten. Bert heeft een flink deel 
van zijn leven op het SNL doorge-
bracht. Eerst als leerling, tussen 
1953 en 1958 deed hij HBS-A, en 
sinds 1969 als leraar Nederlands.
 SNeLbinder vroeg – en kreeg – 
weer vele reacties. Een selectie:

Een daarvan komt zelfs van down 
under en is van de direct na haar 
eindexamen naar Australië 
verhuisde Jasmine Philp (Havo, 

e e2000). Jasmine kreeg in de 2  en 3  
klas les van Ydema, weet daar 
eigenlijk niet zoveel meer van, 
'maar wel dat hij altijd erg aardig 
tegen mij was, ook tegen de rest 
van klas trouwens'. Bert kon 
volgens Jasmine 'streng zijn maar 
wel op een goede manier'. Ze kan 
zich geen vreemde of rare dingen 
herinneren, soms 'een beetje saaie 
lessen, maar ja, dat zijn er zoveel'. 

Tineke Wester (Ath-A, 1976) vond 
Bert wel 'een interessante man' en 
zijn lessen 'niet naar'. Ze weet 
verder nog hoe ze naast Margot 
Janssen zat en dat hij hen uit 
elkaar haalde, 'omdat we teveel 
kletsten'. Dat deed hij met 
anderen ook, 'maar die mochten 
na een tijdje wel weer naast elkaar 
zitten. Wij niet'. Tineke meldde 
verder dat haar SNL-gaande zoon 
ook les had van Ydema, wat weer 
een heel ander onderwerp 

oproept, namelijk of het beeld dat 
je ooit van een leraar hebt na zo 
veel jaren nog steeds klopt met 
het beeld wat je kinderen ervan 
hebben – maar dat is een mooie 
voor een volgende Binder…. 

Velen mailden 
ons nog vaak 
terug te 
denken aan hét 
ultieme 
Ydema-woord: 
Kwatsj. 
Geert Rolf 
(Havo, 1976): 
'Op een dag 
vertelde Bert in 
de les dat hij 
volkomen 
gegrepen was 
door een 
prachtig 
woord: kwatsj. 
Enthousiast 
schreef hij een 
rijtje met 
mogelijke 
spellingen van 
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de geraniums terecht komt!
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SHARES
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Rob Bus
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Joep Schrijvers leert je een rat te worden

Wie wil leren koers te houden in 
politieke en complexe projecten, 
moet niet alleen de hiërarchische 
machtsverhoudingen in de gaten 
houden, maar ook het informele 
circuit kunnen controleren. Er is 
immers, naast het rationele spel, 
ook een ander spel dat gespeeld 
wordt: 'als jij mij nu steunt, doe ik 
de volgende keer iets voor jou…' 
Iedere manager moet daarom een 
bepaald niveau van rattigheid 
bezitten, zegt workshopleider dr 
Joep Schrijvers (Gym-B, 1975). 
Joep is werkzaam bij het manage-
mentcentrum de Baak van VNO-
NCW, waar hij zich bezig houdt 
met kwaadaardige, irrationele en 
toevallige processen in organisa-
ties. 
Recent verscheen zijn boek 'Hoe 
word ik een rat?', waarin hij zijn 

lessen verwerkt heeft. Schrijvers 
verdeelt zijn lezers in een zelftest 
in stomme ratten, sluwe ratten en 
gore ratten. De strijd met anderen 
is onvermijdelijk, leert hij van 
voorstaanstaande denkers in 
biologie, sociologie en filosofie. 
De strijd is het gevolg van ieders 
drang om te overleven, de ketens 
van afhankelijkheid waarin we 
leven en van ieders wil tot macht. 
'We kunnen alleen maar nederig 
ons hoofd buigen en zeggen: ik 
ben een gore stinkrat, ik kan het 
ook niet helpen'. 

dan het verkeerde, aldus Joep. Hij 
hoopt daarom dat nieuwe 
cursisten vooral slechte voorne-
mens hebben. 'Ik wil mijn baas 
flink naaien'. Of: 'Alles ga ik 
saboteren'. Die mensen snappen 
het, aldus Joep: 'wees geen 
slachtoffer. Wees een dader.' 

Wie ook een rat wil worden, kan 
een workshop volgen, 'een 
stoomcursus kantoorguerilla', 
waarin cursisten geleerd wordt 
allerlei rattentechnieken (een 
ware rat is immers niet te herken-
nen als rat) in hun voordeel te 
gebruiken. 
Een spoedcursus is er ook. Joep: 
'Even denken. Ja, er zijn drie 
gouden regels. Regel één is: houd 
je oren en ogen open. Krijg gevoel 
voor de arena waar je je in 
bevindt, weet wie koffie drinkt 
met wie. De tweede regel is dat je 
je belang en je doel duidelijk voor 
ogen moet hebben. Weet welke 
stoel je wilt. Of nog rattiger: weet 
wie je de organisatie uit wilt 
werken. Zonder doel valt er geen 
strategie uit te stippelen en word 
je de jojo van je eigen emoties. En 
regel drie hangt daarmee samen. 
Namelijk: denk vooruit. Zie het 
rattenspel als een partijtje schaak. 
Je moet in het begin al anticiperen 
op het eind.' 
Het boek is in recordtijd uitge-
groeid tot een bestseller in de 
managementliteratuur en stond 
toen dit stukje geschreven werd 
zelfs op de eerste plaats in de 
boeken-toptien. Er is zelfs een 
heuse rattensite op internet, . 
www.hoewordikeenrat.nl.

Joep Schrijvers

Schrijvers ergert zich nog wel eens 
aan de grote stapels management-
literatuur waarin mensen geleerd 
wordt zich te wapenen tegen 
ratten zonder zelf een rat te 
willen worden. 'Suflullen, je ziet 
de ingevallen gezichtjes. Met een 
hoogrode kleur op de wangen, 
zuur zwetende oksels en een 
angstig lachje kondigen ze aan 
wat ze gaan zeggen'. Maar dat is 

Vincent Pijpers in het geel, het oranje en het blauw

Fietsende schoolgenoten hebben 
we in de onlangs verreden Tour de 
France nog niet ontdekt, maar wel 
eentje die passief meedeed. 
Vincent Pijpers (Gym-A, 1978) is 
als hoofd sponsoring van de 
Rabobank natuurlijk zeer betrok-
ken bij deze Tour. 
Hij werd geïnterviewd in de 
Volkskrant, over de gevolgen van 
11 september voor het peloton. 
Het gaat niet goed met de 
economie, bedrijven zijn bang te 
investeren in de wielersport. 
Sponsors stoppen en ploegen 
fuseren. Volgens het artikel is de 
Rabo-ploeg een uitzondering: 
'niets mooiers dan de Tour de 
France. En het mag dan ook wat 
kosten'.  De Rabobank sponsort de 
ploeg nu ruim zes jaar en ze 
weten vrij nauwkeurig wat de 
Ronde van Frankrijk hen brengt. 
De Tour loont, zo simpel is het. 
'We betalen de hoofdprijs, maar 
dan hebben we ook de hoofd-
prijs', aldus Vincent. Samen met 
een collega (de een gaat over de 
uitgaven, de ander over de 
inkomsten) kunnen ze de kosten, 
opbrengsten en risico's (doping!) 
van sponsoring zeer nauwkeurig 
in kaart brengen. De kosten zijn 
daarbij het gemakkelijkst te 
bepalen: salarissen, winstpremies, 
oranje-blauwe kleding en fietsen, 

8 x 8 cm x 1500 euro x 5000 lezers = …;
ach in de Binder is het gratis

dagelijkse boodschappen en zo 
meer. Maar die opbrengsten? Het 
gaat in de wielersport toch om 
publiciteit, Vincent? 'De Rabobank 
heeft tijdens de afgelopen vier 
Tours gemiddeld 1.350.000 euro 
aan "virtuele reclamewaarde" 
gescoord'. Dat is een kwart van 
het bedrag dat de ploeg jaarlijks 
aan publicitaire waarde genereert. 
Pijpers berekende dit bedrag door 
aan de hand van het aantal malen 
dat de naam Rabobank in de krant 
of op tv verschijnt, te berekenen 
hoeveel het zou kosten de naam 
Rabobank in dezelfde omvang als 
advertentie in de krant te zetten 
of op tv te brengen. Daarbij 
gelden nog strenge regels ook: als 
Erik Dekker in beeld is en alleen 
'Rab' is leesbaar, telt het niet. Uit 
onderzoek blijkt volgens Vincent 
dat, over een geheel jaar geno-
men, 74% van het Nederlandse 
volk zegt te weten dat de bank 
een wielerploeg sponsort. Tijdens 
de Tour piekt dat percentage 
enorm, maar niet te bewijzen is of 
dat ook gunstig is voor de bank als 
het gaat om meer hypotheken of 
rekeningnemers. Wel is volgens 
Pijpers het imago van de bank 
door de sponsoring 'ten goede 
veranderd.' De bank is geen 
stoffig nutsbedrijf meer, maar een 
dynamische onderneming. En 

ondanks alle sombere geluiden 
over de economie blijft de bank 
blij met sponsoring, tenminste … 
zolang er geen doping in het spel 
komt. Ook dat is onderzocht door 
Pijpers en zijn collega's. Een grote 
meerderheid vindt dat de bank de 
ploeg trouw moet blijven zolang 
de eigen renners schoon zijn. 'Wij 
hebben ons contract met de 
wielerploeg niet voor niets 
verlengd tot 2005.' 

Tot volgend jaar in Parijs dan 
maar, Vincent. SNeLbinder gaat in 
training en hoopt in de volgende 
Tour meer (oud-)SNL'ers tegen te 
komen. 

The Continuing story of Famos

The Continuing Story of Famos…
Dat FAMOS eindigde in relletjes, is 
inmiddels wel bekend. In onze 
archieven vonden we daar nu ook 

enkele aanwijzingen voor. In 
Flitsen, de toenmalige schoolkrant 
van de Pius MMS, van december 
1956 stond het toernooireglement. 

En dat ademt een sfeer van 
moeizame ordehandhaving, zo 
midden jaren '50. 
Zo moeten de aanvoerders er voor 
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zorgen dat de sporters 'in behoor-
lijk tenue' gekleed gaan. Zo niet, 
'dan worden ze door de orde-
dienst verwijderd'. Die ordedienst 
is dan ook 'de instantie die 
bepaald of iemand wegens niet 
ordelijk gekleed zijn, verwijderd 
moet worden. Discussie hierover 
wordt niet aanvaard', staat er nog 
voor de duidelijkheid bij. 
Wie meedoet met zwemmen, mag 
zich niet onder het publiek 
bevinden. 'Wil men daar alstublief 
eindelijk eens aan denken' 
schreeuwt het wedstrijdreglement 
in hoofdletters. 'Ook als je op de 
eretribune een docent wilt 
begroeten, kleed je je eerst 
behoorlijk aan en komt niet 
druipend tussen alle mensen op de 
tribune staan'. Toeschouwers bij 
het zwemmen moeten zich rustig 
houden: 'opstellen onder aan de 
trap' en 'rustig blijven zonder 
dringen'. Volgens de onbekende 
opsteller van het reglement zal 
'indien u even redelijk nadenkt, u 
tot de wonderlijke conclusie 
komen, dat als u niet dringt het 
met ploegjes binnen laten van de 
toeschouwers niet meer nodig is, 
zodat het binnenkomen veel 
sneller gaat'. 

Vandalisme anno 1956: 'Willen de 
toeschouwers er aan denken dat 
zij hun enthousiasme niet koelen 
op het meubilair van de lokalitei-
ten waarin zich de onderdelen 
afspelen. Het toernooi is zonder 
de aanmerkelijke schade die ieder 
jaar weer wordt aangericht al 
duur genoeg. Wilt u ook deuren, 
ramen, banken, stoelen en tafels 
a.u.b. heel laten. De ordedienst 
heeft ook hier instructies kleine 
vandaaltjes onherroepelijk te 
verwijderen – desnoods met 
geweld.' 
Tenslotte wordt het publiek bij het 
onderdeel zwemmen (waar 
kennelijk de meeste ongeregeld-
heden plaatsvonden) er nog 
nadrukkelijk op gewezen dat  
'men bij het aanmoedigen van de 
zwemmers beslist geen gebruik 
mag maken van fluiten, fietsbel-
len, toeters, rangeerfluiten, 
scheepsbellen, grote- of kleine 
trommen, saxofoons, ratels e.d. 
Ieder jaar doe ik dit verzoek maar 
ieder jaar blijkt weer dat ik het 
verzoek het volgende jaar weer 
zal moeten herhalen. Deze 
bepaling is geen kinderachtige 
bevlieging maar nodig voor het 
ordelijk verloop der wedstrijden. 

Wil men ook vooral het infantiele 
grapje nalaten om een stoot op 
een toetertje te geven om die dan 
aansluitend snel door te geven ter 
misleiding van de ordedienst! 
Werk loyaal mee aan een goede 
gang van zaken!' 

Flitsen geeft verder inzicht in het 
programma. Op maandag 24.12.56 
was er van 13.30 tot 16.00 zwem-
men in het Sportfondsenbad Oost. 
Donderdag 27.12.56 was er 
volleybal voor meisjes (in de RAI) 
en piano (grote zaal AMVJ). 
Vrijdags waren in de Apollohal de 
finales van het volleybal maar ook 
het onderdeel 'Declamatie en 
Eloquentia'. Op zaterdag werd 
geturnd en toneel gespeeld. 
Eindejaarsdag was er 's middags 
nog 'Toneel 2' in de grote zaal van 
het AMVJ. Het sluitingsfeest werd 
woensdag 2.1.57 gehouden in het 
Concertgebouw. 

Ene Sil schreeft ons via e-mail dat 
er begin jaren '60 nog eens 
geprobeerd is het Famos-toernooi 
een nieuw leven in te blazen. 
"Ongeveer in de jaren 1962-1964 
werd in het AMVJ-gebouw 
jaarlijks o.a een volleybaltoernooi 
met deelname van middelbare 
scholen uit Amsterdam georgani-
seerd. Ook het SNL heeft daaraan 
deelgenomen. Het laatste wat ik 
mij ervan herinner zijn de wedstrij-
den in het AMVJ waaraan ook 
werd deelgenomen door het HML 
(Haags Montesori College) met 
o.a. Bram Vermeulen."

En Gerard Broodbakker (1962-
1965) herinnert zich dat Famos een 
leuke muziekzaal in de 
Vondelstraat had waar regelmatig 
jazz, pop en disco werd gespeeld. 
"Spannende zaken in de zestiger 
jaren met de 'pleiners' en de 

'dijkers'. Destijds stond dit onder 
leiding van de heer Riemens." 
Deze was in 1965 teamleider en 
daarom een aantal dagen per 
week in de sociëteit (nu zouden 
we het soos noemen) aanwezig. 
'Op zaterdag waren er disco-
avonden, soms met live optredens 
van (rock-) bands of jazz-combo's. 
Beneden was een gezellige bar, 

boven een grote danszaal. Op de 
derde verdieping was een kantoor. 
De grote zaal op de eerste 
verdieping heeft een erker, die 
incidenteel gebruikt werd om 
ongewenste klanten (meestal 
'dijkers') terug te geleiden naar de 
tuin (er stonden toen stevige 
struiken). Soms kwamen er 
prominente muzikanten, die in dat 

weekend een optreden hadden in 
Amsterdam. Zolang je zorgde dat 
het glaasje bier niet leeg raakte 
bleven zij doorspelen. Veel verder 
gaat mijn geheugen niet na 37 
jaar. Misschien kun je nog meer 
mensen opsporen uit die tijd. Het 
was een leuke periode.' 

SNL'ers lopen marathon van New York

De relatie sport en SNL is ook in 
deze Binder weer flink aanwezig – 
we kunnen het ook niet helpen…. 
Maar liefst twee SNL'ers liepen 
vorig jaar november mee in de 
marathon van New York. Het gaat 
om 'onze correspondent in New 
York', Albert Sciamanna (Ath-B, 
1979) en om wiskundedocente 
Ariëtte Kühler. Beiden liepen de 
marathon voor de eerste keer en 
het was natuurlijk een heel 
speciale, zo net na '911'. 
Amerikaans patriottisme, we will 
overcome en steunbetuigingen 
aan NYPD en FDNY waren overal 
aanwezig. Hoe ging hun mara-
thon?
Albert: Na vier maanden harde 
training moest ik er klaar voor 

zijn. De race begint om 10.50 uur, 
ik stond om vijf uur op. Want 
zolang duurt het om naar de start 
te gaan, waar dertigduizend 
lopers zich verzamelen. Om zes 
uur zat ik de subway en na vijf 
haltes stopt dat ding omdat vier 
mensen elkaar beschieten, twee 
stations verderop. Zal de dag nu al 
aflopen voor mij? Al die training 
voor niks? Maar na een alternatie-
ve route met flink vaak overstap-
pen bereik ik, een uur te laat, het 

verzamelpunt in midden-
Manhattan. Grote rijen mensen 
wachten hier op de bus naar 
Staten Island, waar de start 
plaatsvind. Een rare rit, zeer 
georganiseerd, zeer soepel, maar 
ook langs Ground Zero en door de 
Holland Tunnel, waar 24 uur per 
dag vrachtwagens WTC-puin 
afvoeren. Opwinding is er als we 
over de Verrazano-Narrows brug 
rijden, waar we al duizenden 
mensen bij de start zien. 

Ariëtte: Toen ik me voor de 
marathon aanmeldde, wist ik dat 
de training me veel tijd en energie 
zou gaan kosten, maar er bleek 
veel meer aan dit plan vast te 
zitten, inclusief gebeurtenissen op 

het wereldtoneel. De vervanging 
van mijn lessen tijdens mijn 
afwezigheid bleek nog een hele 
klus. Niet op ieder moment waren 
wiskundedocenten in te zetten. 
Gelukkig waren leerlingen uit 5 en 
6 vwo bereid mw. Maas te 
assisteren zodat zij voor de 
verandering wiskunde kon geven. 
In New York zagen we hoe de 
aanslagen van 11 september het 
stadsbeeld hadden veranderd, 
zelfs op plaatsen waar de Twin 

Towers nooit zichtbaar geweest 
waren. Aan ieder gebouw en in 
ieder raam hingen vlaggen, overal 
zagen we teksten als "United We 
Stand", "God Bless America" en 
"We Will Overcome" en iedereen 
liep met truien, shirts en petten 
met NYPD en FDNY erop: de 
nieuwe Amerikaanse helden 
dragen een uniform. Maar laat ik 
als gast van de Amerikanen niet 
verder over ze klagen. Ik heb veel 
bewondering voor hoe ze een 
massaal evenement ten tijde van 
terroristische dreiging vrijwel 
vlekkeloos organiseren. Omgaan 
met massa's mensen kunnen ze, en 
met vrijwilligers de sfeer erin 
houden is ze ook wel toever-
trouwd. Maak je eens een voor-
stelling van de startlocatie op 
Staten Island, waar dertigduizend 
deelnemers zich 's morgens vroeg 
verzamelden, zeer streng gecon-
troleerd door veiligheidsbe-
ambten, gevoed door padvinders: 
er stonden tenten om in warm te 
blijven en vrachtwagens voor het 
vervoer van kleding naar de finish; 
er waren 30.000 bagels met thee 
en koffie als ontbijt, 60.000 flesjes 
water, 550 portajohns en er was 
een kerkdienst.

Albert: Het is al negen uur als ik in 
de rij ga staan, de adrenaline 
begint te werken. Nog een keer 
naar het toilet, kleding afgeven bij 
UPS en dan, naar de start. Ik voel 
me kalm en klaar. Het is een 
prachtige dag, we zien de skyline 
van Manhattan in de verte. Raar, 
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zorgen dat de sporters 'in behoor-
lijk tenue' gekleed gaan. Zo niet, 
'dan worden ze door de orde-
dienst verwijderd'. Die ordedienst 
is dan ook 'de instantie die 
bepaald of iemand wegens niet 
ordelijk gekleed zijn, verwijderd 
moet worden. Discussie hierover 
wordt niet aanvaard', staat er nog 
voor de duidelijkheid bij. 
Wie meedoet met zwemmen, mag 
zich niet onder het publiek 
bevinden. 'Wil men daar alstublief 
eindelijk eens aan denken' 
schreeuwt het wedstrijdreglement 
in hoofdletters. 'Ook als je op de 
eretribune een docent wilt 
begroeten, kleed je je eerst 
behoorlijk aan en komt niet 
druipend tussen alle mensen op de 
tribune staan'. Toeschouwers bij 
het zwemmen moeten zich rustig 
houden: 'opstellen onder aan de 
trap' en 'rustig blijven zonder 
dringen'. Volgens de onbekende 
opsteller van het reglement zal 
'indien u even redelijk nadenkt, u 
tot de wonderlijke conclusie 
komen, dat als u niet dringt het 
met ploegjes binnen laten van de 
toeschouwers niet meer nodig is, 
zodat het binnenkomen veel 
sneller gaat'. 

Vandalisme anno 1956: 'Willen de 
toeschouwers er aan denken dat 
zij hun enthousiasme niet koelen 
op het meubilair van de lokalitei-
ten waarin zich de onderdelen 
afspelen. Het toernooi is zonder 
de aanmerkelijke schade die ieder 
jaar weer wordt aangericht al 
duur genoeg. Wilt u ook deuren, 
ramen, banken, stoelen en tafels 
a.u.b. heel laten. De ordedienst 
heeft ook hier instructies kleine 
vandaaltjes onherroepelijk te 
verwijderen – desnoods met 
geweld.' 
Tenslotte wordt het publiek bij het 
onderdeel zwemmen (waar 
kennelijk de meeste ongeregeld-
heden plaatsvonden) er nog 
nadrukkelijk op gewezen dat  
'men bij het aanmoedigen van de 
zwemmers beslist geen gebruik 
mag maken van fluiten, fietsbel-
len, toeters, rangeerfluiten, 
scheepsbellen, grote- of kleine 
trommen, saxofoons, ratels e.d. 
Ieder jaar doe ik dit verzoek maar 
ieder jaar blijkt weer dat ik het 
verzoek het volgende jaar weer 
zal moeten herhalen. Deze 
bepaling is geen kinderachtige 
bevlieging maar nodig voor het 
ordelijk verloop der wedstrijden. 

Wil men ook vooral het infantiele 
grapje nalaten om een stoot op 
een toetertje te geven om die dan 
aansluitend snel door te geven ter 
misleiding van de ordedienst! 
Werk loyaal mee aan een goede 
gang van zaken!' 

Flitsen geeft verder inzicht in het 
programma. Op maandag 24.12.56 
was er van 13.30 tot 16.00 zwem-
men in het Sportfondsenbad Oost. 
Donderdag 27.12.56 was er 
volleybal voor meisjes (in de RAI) 
en piano (grote zaal AMVJ). 
Vrijdags waren in de Apollohal de 
finales van het volleybal maar ook 
het onderdeel 'Declamatie en 
Eloquentia'. Op zaterdag werd 
geturnd en toneel gespeeld. 
Eindejaarsdag was er 's middags 
nog 'Toneel 2' in de grote zaal van 
het AMVJ. Het sluitingsfeest werd 
woensdag 2.1.57 gehouden in het 
Concertgebouw. 

Ene Sil schreeft ons via e-mail dat 
er begin jaren '60 nog eens 
geprobeerd is het Famos-toernooi 
een nieuw leven in te blazen. 
"Ongeveer in de jaren 1962-1964 
werd in het AMVJ-gebouw 
jaarlijks o.a een volleybaltoernooi 
met deelname van middelbare 
scholen uit Amsterdam georgani-
seerd. Ook het SNL heeft daaraan 
deelgenomen. Het laatste wat ik 
mij ervan herinner zijn de wedstrij-
den in het AMVJ waaraan ook 
werd deelgenomen door het HML 
(Haags Montesori College) met 
o.a. Bram Vermeulen."

En Gerard Broodbakker (1962-
1965) herinnert zich dat Famos een 
leuke muziekzaal in de 
Vondelstraat had waar regelmatig 
jazz, pop en disco werd gespeeld. 
"Spannende zaken in de zestiger 
jaren met de 'pleiners' en de 

'dijkers'. Destijds stond dit onder 
leiding van de heer Riemens." 
Deze was in 1965 teamleider en 
daarom een aantal dagen per 
week in de sociëteit (nu zouden 
we het soos noemen) aanwezig. 
'Op zaterdag waren er disco-
avonden, soms met live optredens 
van (rock-) bands of jazz-combo's. 
Beneden was een gezellige bar, 

boven een grote danszaal. Op de 
derde verdieping was een kantoor. 
De grote zaal op de eerste 
verdieping heeft een erker, die 
incidenteel gebruikt werd om 
ongewenste klanten (meestal 
'dijkers') terug te geleiden naar de 
tuin (er stonden toen stevige 
struiken). Soms kwamen er 
prominente muzikanten, die in dat 

weekend een optreden hadden in 
Amsterdam. Zolang je zorgde dat 
het glaasje bier niet leeg raakte 
bleven zij doorspelen. Veel verder 
gaat mijn geheugen niet na 37 
jaar. Misschien kun je nog meer 
mensen opsporen uit die tijd. Het 
was een leuke periode.' 

SNL'ers lopen marathon van New York

De relatie sport en SNL is ook in 
deze Binder weer flink aanwezig – 
we kunnen het ook niet helpen…. 
Maar liefst twee SNL'ers liepen 
vorig jaar november mee in de 
marathon van New York. Het gaat 
om 'onze correspondent in New 
York', Albert Sciamanna (Ath-B, 
1979) en om wiskundedocente 
Ariëtte Kühler. Beiden liepen de 
marathon voor de eerste keer en 
het was natuurlijk een heel 
speciale, zo net na '911'. 
Amerikaans patriottisme, we will 
overcome en steunbetuigingen 
aan NYPD en FDNY waren overal 
aanwezig. Hoe ging hun mara-
thon?
Albert: Na vier maanden harde 
training moest ik er klaar voor 

zijn. De race begint om 10.50 uur, 
ik stond om vijf uur op. Want 
zolang duurt het om naar de start 
te gaan, waar dertigduizend 
lopers zich verzamelen. Om zes 
uur zat ik de subway en na vijf 
haltes stopt dat ding omdat vier 
mensen elkaar beschieten, twee 
stations verderop. Zal de dag nu al 
aflopen voor mij? Al die training 
voor niks? Maar na een alternatie-
ve route met flink vaak overstap-
pen bereik ik, een uur te laat, het 

verzamelpunt in midden-
Manhattan. Grote rijen mensen 
wachten hier op de bus naar 
Staten Island, waar de start 
plaatsvind. Een rare rit, zeer 
georganiseerd, zeer soepel, maar 
ook langs Ground Zero en door de 
Holland Tunnel, waar 24 uur per 
dag vrachtwagens WTC-puin 
afvoeren. Opwinding is er als we 
over de Verrazano-Narrows brug 
rijden, waar we al duizenden 
mensen bij de start zien. 

Ariëtte: Toen ik me voor de 
marathon aanmeldde, wist ik dat 
de training me veel tijd en energie 
zou gaan kosten, maar er bleek 
veel meer aan dit plan vast te 
zitten, inclusief gebeurtenissen op 

het wereldtoneel. De vervanging 
van mijn lessen tijdens mijn 
afwezigheid bleek nog een hele 
klus. Niet op ieder moment waren 
wiskundedocenten in te zetten. 
Gelukkig waren leerlingen uit 5 en 
6 vwo bereid mw. Maas te 
assisteren zodat zij voor de 
verandering wiskunde kon geven. 
In New York zagen we hoe de 
aanslagen van 11 september het 
stadsbeeld hadden veranderd, 
zelfs op plaatsen waar de Twin 

Towers nooit zichtbaar geweest 
waren. Aan ieder gebouw en in 
ieder raam hingen vlaggen, overal 
zagen we teksten als "United We 
Stand", "God Bless America" en 
"We Will Overcome" en iedereen 
liep met truien, shirts en petten 
met NYPD en FDNY erop: de 
nieuwe Amerikaanse helden 
dragen een uniform. Maar laat ik 
als gast van de Amerikanen niet 
verder over ze klagen. Ik heb veel 
bewondering voor hoe ze een 
massaal evenement ten tijde van 
terroristische dreiging vrijwel 
vlekkeloos organiseren. Omgaan 
met massa's mensen kunnen ze, en 
met vrijwilligers de sfeer erin 
houden is ze ook wel toever-
trouwd. Maak je eens een voor-
stelling van de startlocatie op 
Staten Island, waar dertigduizend 
deelnemers zich 's morgens vroeg 
verzamelden, zeer streng gecon-
troleerd door veiligheidsbe-
ambten, gevoed door padvinders: 
er stonden tenten om in warm te 
blijven en vrachtwagens voor het 
vervoer van kleding naar de finish; 
er waren 30.000 bagels met thee 
en koffie als ontbijt, 60.000 flesjes 
water, 550 portajohns en er was 
een kerkdienst.

Albert: Het is al negen uur als ik in 
de rij ga staan, de adrenaline 
begint te werken. Nog een keer 
naar het toilet, kleding afgeven bij 
UPS en dan, naar de start. Ik voel 
me kalm en klaar. Het is een 
prachtige dag, we zien de skyline 
van Manhattan in de verte. Raar, 
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zonder de Twin Towers. De 
marathon herdenkt '911' en de 
lucht is net zo blauw als toen. Dat 
beeld blijft de hele race in m'n 
gedachten. 
Om 10:50 mag ik eindelijk gaan 
lopen, WOW, dit is fantastisch. Ik 
ben gestart, ik loop! Eens in m'n 
leven wilde ik een marathon lopen 
en nu is het zover. Ik moet 
oppassen niet te hard te gaan. 
Maar iedereen loopt harder. Loop 
ik te langzaam? Ik blijf mezelf 
voorhouden dat ik relaxed moet 
blijven, moet genieten. Mijn 
streeftijd is drie uur en een 
kwartier, na twee mijl lig ik voor 
op schema. De volgende tien mijl 
blijft de weg redelijk vlak, door de 
straten van Brooklyn, m'n eigen 
buurt. 

Ariëtte: De start was groots, een 
onafzienbare massa lopers op een 
kolossale brug, een prachtig 
uitzicht over het water met in de 
verte Manhattan en een strak 
blauwe lucht. Tegen deze specta-
culaire start had ik met het oog de 
terroristische dreiging nogal 
opgezien maar ze verliep zonder 
gevaar. Ook het vervolg van de 
loop was grandioos. Overal stond 
enthousiast publiek ons aan te 
moedigen, in sommige straten 
rijen dik, en overal muziek en 
vlaggen. De elfde september is in 
ieders gedachte: het motto is 
"United we Run" en we zien 
regelmatig medelopers die met 
een foto of naam op hun shirt de 
loop opdragen aan een slachtof-
fer.

Albert: Mijn tijd halverwege is 
1:28, sneller dan ik dit jaar 
gelopen heb. Ik weet dat ik dit 
tempo niet kan volhouden. De 
volgende brug is de Queensboro 
Bridge die Queens met Manhattan 
verbindt. D'r lijkt geen eind aan te 
komen, ik voel de eerste echte 
vermoeidheid, maar weet toch 
First Avenue te bereiken. Daar 
staan rijen mensen die aanmoedi-
gen en me precies die energie 
geven die ik nodig heb. Ik concen-

teer me op het lopen en dat zorgt 
ervoor dat ik mijn vrouw en een 
vriendin die langs de route staan, 
niet eens opmerk. Ze schreeuwen 
mijn naam, maar ik ben zo bezig 
met lopen dat ik ze niet zie of 
hoor. Alsof je naar een film in slow 
motion zonder geluid zit te 
kijken….

Ariëtte: Voor de eerste 32 km, tot 
het keerpunt in the Bronx, had ik 
getraind. Daarna moest ik mijn 
loopmaatje Cynthia laten gaan, 
omdat ze net wat sneller is en mijn 
benen behoorlijk moe begonnen 
te worden. Gelukkig behoedde 
heel regelmatig eten en drinken 
onderweg me voor echt stuk 
zitten.

Albert: Bij de vijfde brug, Madison 
Avenue Bridge, weet ik het even 
niet meer. Alsof iemand recht voor 
me een grote muur heeft 
gebouwd. Mijn benen voelen als 
lood, ik zie alleen maar zwart en 
mijn hersens vragen me waarom ik 
hieraan begonnen ben. Later 
begrijp is dat het komt door een 
zuurstofgebrek in de hersenen. Ik 
focus me echter op alle trainingen, 
op de afstand (nog "maar" vijf 
mijl) en ik wil mezelf niet teleur-
stellen. Fifth Avenue is redelijk 
glooiend waardoor ik het einde 
niet kan zien – dáár begint het 
park. Ik verlies op mijn schema 
maar blijf wel lopen. De laatste 
mijl was weer makkelijker dankzij 
het geweldige publiek dat me het 
gevoel geeft de beste ter wereld 
te zijn. De finish is in zicht! 

Ariëtte: Het duurde lang, maar 
eindelijk bereikte ik Central Park. 
Verdorie, weer een heuvel op, nog 
even doorzetten en proberen te 
genieten van het publiek en de 
prachtige herfstkleuren. Bij het 40 
km punt staat ineens Lennart, dus 
lachen naar de camera en de 
laatste 2 km zijn een eitje! Mooi 
niet dus. Even voorbij het bord dat 
de laatste halve mijl aangaf (even 
rekenen. ..achthonderd meter) 
stortte ik bijna in. Geen kracht 

meer in de benen en misselijk. Tot 
de finish heb ik me met de 
grootste moeite geconcentreerd 
op het doorlopen en niet overge-
ven. Niets meer gezien, de laatste 
heuvel heb ik eigenlijk niet 
opgemerkt. Tot het finishdoek. 
Het kost ineens geen moeite meer 
om te lachen naar de fotografen. 
Hoeraaaa! Gehaald!!!

Albert: Oh boy, ik was zo blij toen 
ik over de meet kwam. Een tijd 
van 3:07, meer dan verwacht. 
Stiekem had ik gedacht het binnen 
de drie uur te kunnen. Na de finish 
moest ik nog een halve mijl lopen 
naar de bus van UPS. Dat was nog 
het ergste! Je benen willen 
verkrampen, je lichaam wil zitten, 
maar dat kan niet anders wordt 
bewegen straks onmogelijk. Ik 
haal mijn kleren op, eet en drink 
wat en zoek mijn vrouw. 
Langzaam voel ik me beter en zeer 
gelukkig dat ik het gehaald heb. 
Een hug en een dikke kus van mijn 
vrouw maken het helemaal een 
prachtige dag!

Ariëtte: Ja, en wat valt er dan nog 
te vertellen? Spierpijn! De moeder 
van alle spierpijnen! Mijn boven-
benen weigeren de eerste twee 
dagen volledig dienst. En de 
weken na de marathon voelde ik 
aan mijn lichaam dat een mara-
thon al met al toch niet echt een 
gezonde onderneming is. Maar ik 
ben blij dat ik het gedaan heb, 
juist in New York, juist dit jaar. Het 
was een indrukwekkende ervaring.

Albert: De eerste twee dagen kon 
ik nauwelijks lopen, het duurde 
een week voordat ik weer kon 
rennen. Call me a fool maar ik 
denk dat ik volgend jaar toch maar 
ga proberen onder die drie uur te 
komen.

Dat ze niet liegen, is terug te 
vinden op de website van de NY 
Marathon, de 'moeder van alle 
marathons', die te vinden is via 
www.nyc.com. Daar staat de 
officiële uitslagenlijst:

FIRST

Ariette
Albert

LAST

Kuhler
Sciamanna

AGE

31F
40M

TEAM

NED
NY

PLACE

17229
854

AGE
PLACE

2003
766

TIME

4:53:50
3:07:13

NET

4:48:53
3:06:53

10K

1:11:10
42:42

HALF

2:25:25
1:28:43

20MI

3:42:39
2:17:20

Havisten 1976 omzeilden arbeidsmarkt

Dit zijn de HAVO-eindexamenkandidaten van het St. Nicolaaslyceum uit Amsterdam in 1976.
De staande jongen middenachter is Hans de Breet. Op de achterste rij staat tweede van rechts Edith van Campen.

Op de voorgrond zit tenslotte Petra Heunks gehurkt als zevende meisje van rechts.

Monique Reeders (Havo, 1976) 
stuurde ons een artikel uit De 
Telegraaf  van 8 juni 1977, waarin 
enkele oud-leerlingen uit haar klas 
vertellen hoe het ze na het 
eindexamen is vergaan. Auteur 
van het verhaal is Stella Ruisch 
(Ath-A, 1976), die na haar school-

tijd bij de Telegraaf ging werken. 
Stella beschrijft de belevenissen 
van eindexamenkandidaten uit 
1976, om eens te zien hoe het hen 
vergaan was op de krappe 
arbeidsmarkt van die jaren. Het 
artikel publiceren we hier in z'n 
geheel, en uiteraard willen we 
proberen te achterhalen hoe het 
de oud-havisten vergaan is, in die 
vijfentwintig jaar. 
Met Stella is het redelijk goed 
gegaan: ze werkt nog steeds bij de 
Telegraaf en is opgeklommen tot 

lid van de hoofdredactie. Maar 
met de rest? Van Bärbel Post 
Uiterweer weten we dat ze nu bij 
de politie werkt, Edith van 
Campen kwamen we een tijdje 
geleden tegen bij een protestactie 
tegen de aanleg van een buslijn, 
maar of ze ooit fysiotherapeute 

geworden is? Is Ria Commandeur 
ooit naar de PA gegaan? Heeft 
Mieke ooit nog wél wat aan haar 
talen gehad? Kom op, Havisten uit 
1976: laat het ons weten!

Gediplomeerden 
St.Nicolaaslyceum omzeilen 
de arbeidsmarkt
AMSTERDAM, woensdag – Eind 
juni zullen rond de 170.000 
jongeren de school verlaten. Wie 
een vakopleiding voor de bouw- 

of metaalsector heeft gevolgd, zal 
volgens het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 
geen moeite hebben met het 
vinden van een baan. Wie echter 
in het bezit komt van een HAVO- 
of MAVO-diploma en wie voor een 
kantoorbaan of een sociaal beroep 

heeft gekozen, maakt maar een 
kleine kans om aan de slag te 
komen. 

Vorig jaar studeerde een even 
groot aantal jongeren af. Hiervan 
raakten 14.000 (7300 meisjes en 
6700 jongens) in de loop van het 
jaar werkloos. Hun kans op werk 
wordt gering geacht. Om een 
dergelijk groot aantal "overblij-
vers" dit jaar te voorkomen is het 
ministerie van Sociale Zaken een 
campagne begonnen waarmee 
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zonder de Twin Towers. De 
marathon herdenkt '911' en de 
lucht is net zo blauw als toen. Dat 
beeld blijft de hele race in m'n 
gedachten. 
Om 10:50 mag ik eindelijk gaan 
lopen, WOW, dit is fantastisch. Ik 
ben gestart, ik loop! Eens in m'n 
leven wilde ik een marathon lopen 
en nu is het zover. Ik moet 
oppassen niet te hard te gaan. 
Maar iedereen loopt harder. Loop 
ik te langzaam? Ik blijf mezelf 
voorhouden dat ik relaxed moet 
blijven, moet genieten. Mijn 
streeftijd is drie uur en een 
kwartier, na twee mijl lig ik voor 
op schema. De volgende tien mijl 
blijft de weg redelijk vlak, door de 
straten van Brooklyn, m'n eigen 
buurt. 

Ariëtte: De start was groots, een 
onafzienbare massa lopers op een 
kolossale brug, een prachtig 
uitzicht over het water met in de 
verte Manhattan en een strak 
blauwe lucht. Tegen deze specta-
culaire start had ik met het oog de 
terroristische dreiging nogal 
opgezien maar ze verliep zonder 
gevaar. Ook het vervolg van de 
loop was grandioos. Overal stond 
enthousiast publiek ons aan te 
moedigen, in sommige straten 
rijen dik, en overal muziek en 
vlaggen. De elfde september is in 
ieders gedachte: het motto is 
"United we Run" en we zien 
regelmatig medelopers die met 
een foto of naam op hun shirt de 
loop opdragen aan een slachtof-
fer.

Albert: Mijn tijd halverwege is 
1:28, sneller dan ik dit jaar 
gelopen heb. Ik weet dat ik dit 
tempo niet kan volhouden. De 
volgende brug is de Queensboro 
Bridge die Queens met Manhattan 
verbindt. D'r lijkt geen eind aan te 
komen, ik voel de eerste echte 
vermoeidheid, maar weet toch 
First Avenue te bereiken. Daar 
staan rijen mensen die aanmoedi-
gen en me precies die energie 
geven die ik nodig heb. Ik concen-

teer me op het lopen en dat zorgt 
ervoor dat ik mijn vrouw en een 
vriendin die langs de route staan, 
niet eens opmerk. Ze schreeuwen 
mijn naam, maar ik ben zo bezig 
met lopen dat ik ze niet zie of 
hoor. Alsof je naar een film in slow 
motion zonder geluid zit te 
kijken….

Ariëtte: Voor de eerste 32 km, tot 
het keerpunt in the Bronx, had ik 
getraind. Daarna moest ik mijn 
loopmaatje Cynthia laten gaan, 
omdat ze net wat sneller is en mijn 
benen behoorlijk moe begonnen 
te worden. Gelukkig behoedde 
heel regelmatig eten en drinken 
onderweg me voor echt stuk 
zitten.

Albert: Bij de vijfde brug, Madison 
Avenue Bridge, weet ik het even 
niet meer. Alsof iemand recht voor 
me een grote muur heeft 
gebouwd. Mijn benen voelen als 
lood, ik zie alleen maar zwart en 
mijn hersens vragen me waarom ik 
hieraan begonnen ben. Later 
begrijp is dat het komt door een 
zuurstofgebrek in de hersenen. Ik 
focus me echter op alle trainingen, 
op de afstand (nog "maar" vijf 
mijl) en ik wil mezelf niet teleur-
stellen. Fifth Avenue is redelijk 
glooiend waardoor ik het einde 
niet kan zien – dáár begint het 
park. Ik verlies op mijn schema 
maar blijf wel lopen. De laatste 
mijl was weer makkelijker dankzij 
het geweldige publiek dat me het 
gevoel geeft de beste ter wereld 
te zijn. De finish is in zicht! 

Ariëtte: Het duurde lang, maar 
eindelijk bereikte ik Central Park. 
Verdorie, weer een heuvel op, nog 
even doorzetten en proberen te 
genieten van het publiek en de 
prachtige herfstkleuren. Bij het 40 
km punt staat ineens Lennart, dus 
lachen naar de camera en de 
laatste 2 km zijn een eitje! Mooi 
niet dus. Even voorbij het bord dat 
de laatste halve mijl aangaf (even 
rekenen. ..achthonderd meter) 
stortte ik bijna in. Geen kracht 

meer in de benen en misselijk. Tot 
de finish heb ik me met de 
grootste moeite geconcentreerd 
op het doorlopen en niet overge-
ven. Niets meer gezien, de laatste 
heuvel heb ik eigenlijk niet 
opgemerkt. Tot het finishdoek. 
Het kost ineens geen moeite meer 
om te lachen naar de fotografen. 
Hoeraaaa! Gehaald!!!

Albert: Oh boy, ik was zo blij toen 
ik over de meet kwam. Een tijd 
van 3:07, meer dan verwacht. 
Stiekem had ik gedacht het binnen 
de drie uur te kunnen. Na de finish 
moest ik nog een halve mijl lopen 
naar de bus van UPS. Dat was nog 
het ergste! Je benen willen 
verkrampen, je lichaam wil zitten, 
maar dat kan niet anders wordt 
bewegen straks onmogelijk. Ik 
haal mijn kleren op, eet en drink 
wat en zoek mijn vrouw. 
Langzaam voel ik me beter en zeer 
gelukkig dat ik het gehaald heb. 
Een hug en een dikke kus van mijn 
vrouw maken het helemaal een 
prachtige dag!

Ariëtte: Ja, en wat valt er dan nog 
te vertellen? Spierpijn! De moeder 
van alle spierpijnen! Mijn boven-
benen weigeren de eerste twee 
dagen volledig dienst. En de 
weken na de marathon voelde ik 
aan mijn lichaam dat een mara-
thon al met al toch niet echt een 
gezonde onderneming is. Maar ik 
ben blij dat ik het gedaan heb, 
juist in New York, juist dit jaar. Het 
was een indrukwekkende ervaring.

Albert: De eerste twee dagen kon 
ik nauwelijks lopen, het duurde 
een week voordat ik weer kon 
rennen. Call me a fool maar ik 
denk dat ik volgend jaar toch maar 
ga proberen onder die drie uur te 
komen.

Dat ze niet liegen, is terug te 
vinden op de website van de NY 
Marathon, de 'moeder van alle 
marathons', die te vinden is via 
www.nyc.com. Daar staat de 
officiële uitslagenlijst:

FIRST

Ariette
Albert

LAST

Kuhler
Sciamanna

AGE

31F
40M

TEAM

NED
NY

PLACE

17229
854

AGE
PLACE

2003
766

TIME

4:53:50
3:07:13

NET

4:48:53
3:06:53

10K

1:11:10
42:42

HALF

2:25:25
1:28:43

20MI

3:42:39
2:17:20

Havisten 1976 omzeilden arbeidsmarkt

Dit zijn de HAVO-eindexamenkandidaten van het St. Nicolaaslyceum uit Amsterdam in 1976.
De staande jongen middenachter is Hans de Breet. Op de achterste rij staat tweede van rechts Edith van Campen.

Op de voorgrond zit tenslotte Petra Heunks gehurkt als zevende meisje van rechts.

Monique Reeders (Havo, 1976) 
stuurde ons een artikel uit De 
Telegraaf  van 8 juni 1977, waarin 
enkele oud-leerlingen uit haar klas 
vertellen hoe het ze na het 
eindexamen is vergaan. Auteur 
van het verhaal is Stella Ruisch 
(Ath-A, 1976), die na haar school-

tijd bij de Telegraaf ging werken. 
Stella beschrijft de belevenissen 
van eindexamenkandidaten uit 
1976, om eens te zien hoe het hen 
vergaan was op de krappe 
arbeidsmarkt van die jaren. Het 
artikel publiceren we hier in z'n 
geheel, en uiteraard willen we 
proberen te achterhalen hoe het 
de oud-havisten vergaan is, in die 
vijfentwintig jaar. 
Met Stella is het redelijk goed 
gegaan: ze werkt nog steeds bij de 
Telegraaf en is opgeklommen tot 

lid van de hoofdredactie. Maar 
met de rest? Van Bärbel Post 
Uiterweer weten we dat ze nu bij 
de politie werkt, Edith van 
Campen kwamen we een tijdje 
geleden tegen bij een protestactie 
tegen de aanleg van een buslijn, 
maar of ze ooit fysiotherapeute 

geworden is? Is Ria Commandeur 
ooit naar de PA gegaan? Heeft 
Mieke ooit nog wél wat aan haar 
talen gehad? Kom op, Havisten uit 
1976: laat het ons weten!

Gediplomeerden 
St.Nicolaaslyceum omzeilen 
de arbeidsmarkt
AMSTERDAM, woensdag – Eind 
juni zullen rond de 170.000 
jongeren de school verlaten. Wie 
een vakopleiding voor de bouw- 

of metaalsector heeft gevolgd, zal 
volgens het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 
geen moeite hebben met het 
vinden van een baan. Wie echter 
in het bezit komt van een HAVO- 
of MAVO-diploma en wie voor een 
kantoorbaan of een sociaal beroep 

heeft gekozen, maakt maar een 
kleine kans om aan de slag te 
komen. 

Vorig jaar studeerde een even 
groot aantal jongeren af. Hiervan 
raakten 14.000 (7300 meisjes en 
6700 jongens) in de loop van het 
jaar werkloos. Hun kans op werk 
wordt gering geacht. Om een 
dergelijk groot aantal "overblij-
vers" dit jaar te voorkomen is het 
ministerie van Sociale Zaken een 
campagne begonnen waarmee 
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een bedrag van 100 miljoen 
gemoeid is om meer werkgelegen-
heid te scheppen voor juist deze 
jongeren.
Het feit blijft echter dat de 
toekomstkeuze van de schoolver-
laters door de overvolle arbeids-
markt danig wordt beperkt. Om 
een beeld te geven wat een met 
werkloosheid bedreigde jongere 
in deze tijd met zijn diploma doet, 
gingen wij bij de oud-leerlingen 
van een Amsterdamse middelbare 
school na, wat zij na hun eind-
examen in 1976 gedaan hebben.

Verder Studeren
Het St. Nicolaaslyceum (VWO en 
HAVO) in Amsterdam-Zuid leverde 
het afgelopen jaar zo'n 200 
gediplomeerde leerlingen af. 
Nagenoeg niemand van het 
examenjaar 1975/1976 bleef 
zonder werk. Dit gelukkige feit 
wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de meerderheid der 
leerlingen besloten heeft de 
arbeidsmarkt voorlopig te omzei-
len door verder te gaan studeren. 
Van het Voortgezet 
Wetenschappelijk Onderwijs ging 
maar liefst 87 procent verder 
studeren, slechts tien procent van 
de rond de 100 VWO-leerlingen 
ging werken. De resterende drie 
procent moest in militaire dienst. 
Hoewel bijna driekwart van de 
HAVO (Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs) leerlingen 
heeft besloten ook verder te 
studeren, lopen de keuzen sterk 
uiteen. 

Onder de gekozen studierichting-
en steekt toch de medische sector 
met kop en schouders boven de 
andere richtingen uit. Ongeveer 23 
procent (bijna allen meisjes) van 
de 27 procent die voor een 
middelbare beroepsopleiding koos 
prefereerde een medisch beroep. 
Deze medische beroepen houden 
in: analiste, doktersassistente, 
fysiotherapie (de enige richting 
die ook door jongens werd 
gekozen), bezigheidstherapie,  
oefentherapie, Mensendieck en 
verpleegkundige.

Meer zelf doen
Edith van Campen (18) is een van 
de velen die met veel plezier 
fysiotherapie is gaan studeren.
"Je moet wel veel meer zelf doen 
dan op de HAVO", zegt zij. 
"Misschien dat andere mensen 
zich beter kunnen aanpassen, 

maar ik heb daar in het begin veel 
moeite mee gehad. Ik was er niet 
op voorbereid dat er een verschil 
zou bestaan tussen middelbaar 
beroepsonderwijs en de HAVO".
De resterende drie procent 
middelbaar beroepsonderwijs 
wordt gevolgd aan het instituut 
Schoevers. Van de HAVO-
leerlingen koos vijftien procent 
voor een Hogere Beroepsopleiding 
in de vorm van een HEAO, HTS of 
Tuinbouwschool. Voor een 
middelbare schoolopleiding koos 
tien procent door verder te gaan 
met atheneum (meestal met het 
oog op een eventuele universitaire 
studie).

Joop van Blokland (18) koos voor 
de MTS, omdat hij koste wat kost 
de technische kant op wilde. "Ik 
heb niet het gevoel een stap terug 
te doen door naar de MTS te gaan. 
Ik was op de HAVO te zwak in de 
exacte vakken en heb daarom een 
administratief vakkenpakket in de 
derde klas gekozen. Ik heb nu in 
ieder geval toch een HAVO-
diploma. Dat is toch nooit weg?"

Ondanks de slechte vooruitzichten 
in die richting is de Pedagogische 
Academie bij degenen die voor 
een academische opleiding 
hebben gekozen (18 procent) 
duidelijk populair. "Ik wil graag 
onderwijzer worden", aldus Hans 
de Breet (19). "Ik ben pas eerste-
jaars, dus ik ga me nu nog geen 
zorgen maken over een baan. 
Over twee jaar zie ik wel weer. 
Trouwens de werkloosheid onder 
onderwijzers heerst alleen in de 
Randstad. Er zijn nog genoeg 
banen te krijgen in het binnen-
land".

Werken
Ten slotte gaf dertig procent van 
de HAVO-leerlingen er de voor-
keur aan te gaan werken. Petra 
Heunks (20) is best tevreden met 
wat ze doet. "Ik deed eerst 
administratief werk bij een bank, 
maar nu werk ik bij de belastingen 
op de afdeling registratie. Ik vind 
het leuk iets te doen dat met 
boekhouden te maken heeft".

Ria Commandeur (19) doet ook 
administratief werk bij het GAK. 
Zij is echter alleen gaan werken, 
omdat ze uitgeloot werd voor de 
opleiding van bezigheidstherapeu-
te. Ze is dan ook niet zo tevreden 
met wat ze nu doet. "Als het lukt, 

wil ik nu naar de Pedagogische 
Academie gaan” vertelt ze.

Mieke Brugmans vond een leuke 
baan als telefoniste/receptioniste 
bij een filmmaatschappij. "Ik heb 
echter gemerkt dat ik vrij weinig 
aan mijn talen heb. Ik heb vijf jaar 
uitgebreid buitenlandse literatuur 
gehad, maar toen ik hier voor het 
eerst een buitenlands telefoontje 
moest aannemen, stond ik met 
mijn mond vol tanden".
Op een uitzondering na, heeft de 
werkgelegenheid, die de gekozen 
richting biedt of in de toekomst 
zal gaan bieden, bij niemand de 
doorslag gegeven bij zijn of haar 
definitieve keuze.
Bärbel Post Uiterweer (19) is een 
van die weinigen, die zich door de 
vooruitzichten in haar oorspronk-
elijke plannen heeft laten 
beïnvloeden. "Ik heb ervan 
afgezien naar de Pedagogische 
Academie te gaan, omdat ik heb 
gehoord, dat er weinig werk is 
voor onderwijzers. Ik ben nu bezig 
voor doktersassistente".

Geen moeite
Hoewel de tweehonderd leerling-
en van het Nicolaaslyceum in 
Amsterdam natuurlijk niet 
maatgevend zijn voor heel 
Nederland kunnen we toch 
vaststellen, dat de leerlingen die 
er de voorkeur aan gaven te gaan 
werken, geen moeite hadden een 
baan te vinden. Of degenen, die 
nu nog studeren in de toekomst 
hun verwachtingen waar kunnen 
maken of teleurgesteld zullen 
worden, blijft natuurlijk een 
vraag.
Alleen voor de negentien jaar 
oude Vera Goes is dat geen vraag 
meer. Diep teleurgesteld vertelde 
ze: "Ik ben drie keer afgewezen 
voor de opleiding bezigheidsthe-
rapie. Ik werk nu maar bij de 
afdeling Kinderbijslag van de Raad 
van Arbeid. Ik zou niet weten wat 
ik anders moest doen, maar 
tevreden ben ik niet".

Samengevat deden de HAVO-
leerlingen van bet St. 
Nicolaaslyceum na hun opleiding  
het volgende: 10% koos voor een 
middelbare schoolopleiding; 27% 
koos voor een middelbare 
beroepsopleiding; 15% koos voor 
beroepsopleiding; 18% koos voor 
een academische opleiding en 
30% gaf er de voorkeur te gaan 
werken.

SNL Actueel

Uit Nicolaas Nieuws, nieuwsbrief  
voor ouders en andere belangstel-
lenden, nemen we een opvallend 
artikel over: 

Elk jaar is er een uitwisseling met 
de Japanse School van Amsterdam. 
Verleden jaar heeft de Japanse 
school onze leerlingen warm 
ontvangen. Dit jaar was het onze 
beurt. Ongeveer 45 leerlingen van 
de Japanse school zaten donder-
dagmiddag 14 februari wat 
onwennig in de gymzaal van het 
Sint-Nicolaaslyceum.
Als gastheer en gastvrouw traden 
de leerlingen van VH2B en G2 op. 
Tijdens de introductie lieten 
enkele van onze leerlingen een 
kleine modeshow zien dat we een 
divers publiek in huis hebben. Zo 
zagen we leerlingen in oud-

hollandse kleding, een rapper en 
meisjes in Hindoestaanse jurken 
samen met een jongen in een 
oosters vechtsporttenue. Dit bonte 
gezelschap gaf blijk van een klein 
stukje van onze multiculturele 
samenleving. Vervolgens was er 
een wisselprogramma met o.a. een 
kwis over Nederland en Japan op 
de computer, een lesje over 
kunststijlen in Japan en Nederland 
en een oefening in kalligra-
fie/schrift, een proefje in het 
scheikundelab en verschillende 
oud-Hollandse spelletjes.
Opvallend verschil tussen onze 
leerlingen en de Japanse gasten 
was de openheid waarmee onze 
leerlingen contact probeerden te 
leggen in het Engels. De Japanse 
leerlingen hadden het veel 
moeilijker met het Engels en 

waren wat afwachtender. 
Tegelijkertijd hadden de Japanse 
leerlingen juist weer veel meer 
geduld om spelletjes te oefenen 
en waren ze veel minder snel 
afgeleid dan hun Nederlandse 
leeftijdsgenoten.
Aan het eind van de middag kwam 
zowaar Sint-Nicolaas nog even op 
bezoek om de Japanse gasten van 
presentjes te voorzien. Het 
afscheid werd door onze gasten 
verzorgd met een korte kendo-
demonstratie. Acht Japanse 
leerlingen stonden, zeer indru-
kwekkend, in de gymzaal met 
houten zwaarden hun gevechts-
kunsten te vertonen. Al met al een 
geslaagde en gezellige middag.

Madeleine Lodeweges, studielei-
der 2 en 3 vwo.

Myrakel werft leden tijdens Eindexamenfeest 2002

Op 27 juni ging Myrakel (één bestuurslid met een 
HAVO- en een ander met een VWO-diploma) er ook 
heen: naar de diploma-uitreiking van HAVO (’s 
middags) en VWO (’s avonds). De geslaagden kregen 
namens onze vereniging een pen aangeboden met 
opschrift 'Keep in touch – www.myrakel.nl'. In de 
begeleidende brief nodigden we hen uit om hun e-
mail adres op onze website te registreren en zo oud-
klasgenoten terug te kunnen vinden. We deelden 96 
pennen uit en er zijn inmiddels een handvol email 
adresjes en één nieuw lid binnen.

Op de bijgaande foto zien we het docentenkoor een 
bijzonder lied ten gehore brengen, op melodie van 
Hava Naguila en een aangepaste tekst van oud-
docenten Corinne van den Broek en Irene 
Vinkenburg. Enkele passages:
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een bedrag van 100 miljoen 
gemoeid is om meer werkgelegen-
heid te scheppen voor juist deze 
jongeren.
Het feit blijft echter dat de 
toekomstkeuze van de schoolver-
laters door de overvolle arbeids-
markt danig wordt beperkt. Om 
een beeld te geven wat een met 
werkloosheid bedreigde jongere 
in deze tijd met zijn diploma doet, 
gingen wij bij de oud-leerlingen 
van een Amsterdamse middelbare 
school na, wat zij na hun eind-
examen in 1976 gedaan hebben.

Verder Studeren
Het St. Nicolaaslyceum (VWO en 
HAVO) in Amsterdam-Zuid leverde 
het afgelopen jaar zo'n 200 
gediplomeerde leerlingen af. 
Nagenoeg niemand van het 
examenjaar 1975/1976 bleef 
zonder werk. Dit gelukkige feit 
wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de meerderheid der 
leerlingen besloten heeft de 
arbeidsmarkt voorlopig te omzei-
len door verder te gaan studeren. 
Van het Voortgezet 
Wetenschappelijk Onderwijs ging 
maar liefst 87 procent verder 
studeren, slechts tien procent van 
de rond de 100 VWO-leerlingen 
ging werken. De resterende drie 
procent moest in militaire dienst. 
Hoewel bijna driekwart van de 
HAVO (Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs) leerlingen 
heeft besloten ook verder te 
studeren, lopen de keuzen sterk 
uiteen. 

Onder de gekozen studierichting-
en steekt toch de medische sector 
met kop en schouders boven de 
andere richtingen uit. Ongeveer 23 
procent (bijna allen meisjes) van 
de 27 procent die voor een 
middelbare beroepsopleiding koos 
prefereerde een medisch beroep. 
Deze medische beroepen houden 
in: analiste, doktersassistente, 
fysiotherapie (de enige richting 
die ook door jongens werd 
gekozen), bezigheidstherapie,  
oefentherapie, Mensendieck en 
verpleegkundige.

Meer zelf doen
Edith van Campen (18) is een van 
de velen die met veel plezier 
fysiotherapie is gaan studeren.
"Je moet wel veel meer zelf doen 
dan op de HAVO", zegt zij. 
"Misschien dat andere mensen 
zich beter kunnen aanpassen, 

maar ik heb daar in het begin veel 
moeite mee gehad. Ik was er niet 
op voorbereid dat er een verschil 
zou bestaan tussen middelbaar 
beroepsonderwijs en de HAVO".
De resterende drie procent 
middelbaar beroepsonderwijs 
wordt gevolgd aan het instituut 
Schoevers. Van de HAVO-
leerlingen koos vijftien procent 
voor een Hogere Beroepsopleiding 
in de vorm van een HEAO, HTS of 
Tuinbouwschool. Voor een 
middelbare schoolopleiding koos 
tien procent door verder te gaan 
met atheneum (meestal met het 
oog op een eventuele universitaire 
studie).

Joop van Blokland (18) koos voor 
de MTS, omdat hij koste wat kost 
de technische kant op wilde. "Ik 
heb niet het gevoel een stap terug 
te doen door naar de MTS te gaan. 
Ik was op de HAVO te zwak in de 
exacte vakken en heb daarom een 
administratief vakkenpakket in de 
derde klas gekozen. Ik heb nu in 
ieder geval toch een HAVO-
diploma. Dat is toch nooit weg?"

Ondanks de slechte vooruitzichten 
in die richting is de Pedagogische 
Academie bij degenen die voor 
een academische opleiding 
hebben gekozen (18 procent) 
duidelijk populair. "Ik wil graag 
onderwijzer worden", aldus Hans 
de Breet (19). "Ik ben pas eerste-
jaars, dus ik ga me nu nog geen 
zorgen maken over een baan. 
Over twee jaar zie ik wel weer. 
Trouwens de werkloosheid onder 
onderwijzers heerst alleen in de 
Randstad. Er zijn nog genoeg 
banen te krijgen in het binnen-
land".

Werken
Ten slotte gaf dertig procent van 
de HAVO-leerlingen er de voor-
keur aan te gaan werken. Petra 
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wil ik nu naar de Pedagogische 
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vraag.
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SNL Actueel

Uit Nicolaas Nieuws, nieuwsbrief  
voor ouders en andere belangstel-
lenden, nemen we een opvallend 
artikel over: 

Elk jaar is er een uitwisseling met 
de Japanse School van Amsterdam. 
Verleden jaar heeft de Japanse 
school onze leerlingen warm 
ontvangen. Dit jaar was het onze 
beurt. Ongeveer 45 leerlingen van 
de Japanse school zaten donder-
dagmiddag 14 februari wat 
onwennig in de gymzaal van het 
Sint-Nicolaaslyceum.
Als gastheer en gastvrouw traden 
de leerlingen van VH2B en G2 op. 
Tijdens de introductie lieten 
enkele van onze leerlingen een 
kleine modeshow zien dat we een 
divers publiek in huis hebben. Zo 
zagen we leerlingen in oud-

hollandse kleding, een rapper en 
meisjes in Hindoestaanse jurken 
samen met een jongen in een 
oosters vechtsporttenue. Dit bonte 
gezelschap gaf blijk van een klein 
stukje van onze multiculturele 
samenleving. Vervolgens was er 
een wisselprogramma met o.a. een 
kwis over Nederland en Japan op 
de computer, een lesje over 
kunststijlen in Japan en Nederland 
en een oefening in kalligra-
fie/schrift, een proefje in het 
scheikundelab en verschillende 
oud-Hollandse spelletjes.
Opvallend verschil tussen onze 
leerlingen en de Japanse gasten 
was de openheid waarmee onze 
leerlingen contact probeerden te 
leggen in het Engels. De Japanse 
leerlingen hadden het veel 
moeilijker met het Engels en 

waren wat afwachtender. 
Tegelijkertijd hadden de Japanse 
leerlingen juist weer veel meer 
geduld om spelletjes te oefenen 
en waren ze veel minder snel 
afgeleid dan hun Nederlandse 
leeftijdsgenoten.
Aan het eind van de middag kwam 
zowaar Sint-Nicolaas nog even op 
bezoek om de Japanse gasten van 
presentjes te voorzien. Het 
afscheid werd door onze gasten 
verzorgd met een korte kendo-
demonstratie. Acht Japanse 
leerlingen stonden, zeer indru-
kwekkend, in de gymzaal met 
houten zwaarden hun gevechts-
kunsten te vertonen. Al met al een 
geslaagde en gezellige middag.

Madeleine Lodeweges, studielei-
der 2 en 3 vwo.

Myrakel werft leden tijdens Eindexamenfeest 2002

Op 27 juni ging Myrakel (één bestuurslid met een 
HAVO- en een ander met een VWO-diploma) er ook 
heen: naar de diploma-uitreiking van HAVO (’s 
middags) en VWO (’s avonds). De geslaagden kregen 
namens onze vereniging een pen aangeboden met 
opschrift 'Keep in touch – www.myrakel.nl'. In de 
begeleidende brief nodigden we hen uit om hun e-
mail adres op onze website te registreren en zo oud-
klasgenoten terug te kunnen vinden. We deelden 96 
pennen uit en er zijn inmiddels een handvol email 
adresjes en één nieuw lid binnen.

Op de bijgaande foto zien we het docentenkoor een 
bijzonder lied ten gehore brengen, op melodie van 
Hava Naguila en een aangepaste tekst van oud-
docenten Corinne van den Broek en Irene 
Vinkenburg. Enkele passages:
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Wij blijven aan je kleven
Je hele leven,
Of je dat leuk vindt of niet,
Wij hebben je zien beven,
Je steeds vergeven
op spiek- en ander gebied.

Grijp je straks naar de drank,
steekt het steeds in je flank,
als je al weer rood staat bij de bank.

Staat straks je keuken blank,
blijf je maar moeilijk slank,
verzucht je moedeloos: “Brood op de plank!”,

Denk dan, denk dan weer aan
Hoe je bij ons hebt genoten,
Chips en marsen hebt gevroten,
Stiekem propjes hebt geschoten,
Naar de jongens hebt gefloten.
Ik voorzie
Nostalgie!
Jongens, tot de reünie….!

PIUS-vrouwen halen herinneringen op

Zr. Jesualda en zr. Angeline kijken toe bij heien van de eerste paal
St. PIUS Prinses Irenestraat

In de vorige SNeLbinder hadden 
we al wat vraagtekens gezet bij de 
namen op deze foto. De zuster 
rechts is inderdaad Zr Angeline, 
maar links van haar staat Zr 
Jesualda. Zij gaf van 1933 tot 1960 
tekenles aan de PIUS MMS. Haar 
tekenlokaal werd later verhuisd 
naar de Des Présstraat, dicht in de 
buurt. 
Van mevrouw Do de Graaf, 
docente Nederlands van 1959-1983 
aan de PIUS en later het SNL 
ontvingen wij een metertje 
ingebonden Flitsen, maandblad 
voor de PIUS MMS. Al bladerend 
vonden we in het grijze verleden 
de sporen van Zr Jesualda: 'wist u 
dat Zuster Jesualda je ophangt, als 
je een mooie tekening hebt 
gemaakt?' 
In het kerstnummer van 1960, na 
haar vertrek eind schooljaar 59/60, 
staat een brief:

Beste meisjes,
Na m’n hartelijke afscheid van docenten en leerlingen van de klassen, 
waar ik les mocht geven en van de leden van m’n dierbare Missie Kunst 
Kring, ben ik dan 3 oktober in Tilburg aangeland. Het gaat hier best, 
maar de MMS en Amsterdam zal ik nooit vergeten. Dat ònze MMS en de 
MKK mij dierbaar waren, dat weten alle meisjes, die in de 27 laatste 
jaren met mij gewerkt hebben wel! Hartelijk dank aan allen voor die 
prettige samenwerking en ook de leerlingenraad voor de mooie boeken. 
Ik geniet ervan.
Ik hoop dat juffrouw Hin en juffrouw Werners ook kunnen rekenen op 
jullie. De leerlingen, die ik nu heb, zijn van de leeftijd van jullie derde en 
vierde klas. Ik tref ‘t, want er zijn enkele Amsterdammers bij, dus bekend 
en goed soort!!
Het tekenlokaal is beter dan op de Des Prés en wordt in de kerstvakantie 
mooi geschilderd; met board langs de wanden zal ’t echt een fijn lokaal 
worden. Boetseren doen we in een prachtig, van alle gemakken voor-
zien, handenarbeidlokaal. Maar al die en betere dingen staan jullie te 
wachten met de nieuwe school!!!

Allen wens ik veel succes met de studie, Zuster JESUALDA

Juffrouw Werners kennen wij natuurlijk als mevrouw Wil Caminada-Werners, docente tekenen vanaf 1960 op 
de PIUS MMS en later het SNL.
En Zr Jesualda zelf? Zij overleed 26 december 2001, de respectabele leeftijd van 100 jaar ruim gepasseerd. Zij 
laat een verzameling beelden van eigen hand na aan het museum van de Zusters van Liefde in Tilburg.

Pater Verbruggen 50 jaar priester

5050

De jonge pater Verbruggen met sigaar en planbord

Op 21 juli vierde pater Ben 
Verbruggen zijn 50 jarig priester-
feest. Dat was een goede reden 
hem in zijn pastorie aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal op te 
zoeken en met hem de historie 
door te nemen.

Velen kennen pater Verbruggen 
als een zéér enthousiaste, fanatie-
ke, tikje strenge leraar Frans en 
later als een vriendelijke maar wel 
duidelijke conrector, die niet 
makkelijk van de geplande route 
afweek als het om het beleid van 
de schoolleiding ging.  Achter de 
schermen, buiten het zicht van de 
gemiddelde bezoeker van het SNL, 
was hij echter véél méér en dat 
mag ook best eens gezegd 
worden. Als het ging om leerling-
en met problemen thuis, was hij er 
om hen met een warm hart steun 
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te bieden. Hetzelfde gold voor zijn 
collega’s in het docentenkorps, 
getuige de vele contacten, die hij 
tot op de dag van vandaag 
onderhoudt, niet in het minst met 
de weduwen van de vele oud-
leraren, die de afgelopen tiental-
len jaren zijn heengegaan.

Na zijn priesterwijding in 1952 
ging hij onder meer Frans stude-
ren aan de Katholieke Universiteit 
in Nijmegen. Hij behaalde zijn 
doctoraal in mei 1961 en mocht 
daarna kiezen uit twee scholen: 
één in Den Haag en één in 
Amsterdam. De orde had op beide 
scholen een plaatsje voor hem. Hij 
koos voor Amsterdam en daarvan 
heeft hij nooit spijt gekregen. Bij 
zijn aantreden op het SNL was 
pater Van Uden rector, pater Van 
Buren conrector en zorgde pater 
Rebers voor de roosters. De leraar 
Frans Van de Heuvel vertrok; Wim 
Bosse en Ben Verbruggen vulden 
de vacatures. Daarnaast kreeg 
Verbruggen direct al een onder-

Pater Verbruggen in zijn monumentale pastorie

steunende taak: hij zou de 
roosters overnemen van pater 
Rebers.

'Direct in het begin moest ik al op 
het slechte pad door een inbraak 
te plegen'.  Pater Rebers was met 
vakantie en had zijn kamer op het 
SNL op slot terwijl daar op zijn 
bureau de roosters lagen, waar hij 
mee bezig was geweest. Samen 
met de heer Van de Klundert werd 
er met een ladder en een ingetikt 
ruitje een inbraak gepleegd om de 
roosters vóór het nieuwe school-
jaar te kunnen afmaken.

Pater Verbruggen herinnert zich 
vooral het lerarenkorps als een 
hechte, vriendschappelijke ploeg. 
Veel leraren waren ongeveer 
gelijktijdig begonnen en dat 
schiep een band. Er ontstond in 
het begin iets wat je bijna een 

'familiebedrijf' kon noemen. 
Ietwat formeel maar zeker warm 
en belangstellend voor elkaar.
'Omdat de school maar bleef 
doorgroeien, zochten we steeds 
voor allerlei vakken leerkrachten. 
Doordat we oud-leerlingen een 
hospitantenplaats konden bieden 
kwamen velen daarvan later als 
leerkracht terug'.  
Verbruggen heeft een scherp 
geheugen voor wat velen zijn 
gaan doen na school en hij aarzelt 
niet om wanneer nodig de 
contacten te heropenen. 
Netwerken noemen we dat in 
deze moderne tijd. Of hij nu bij de 
tandarts is of bij het kerkbestuur 
van De Papagaai, overal komt hij 
oud-SNLers tegen.

Met de mammoetwet uit 1968 en 
het toelaten van meisjes werd de 
school groter en anders. Nog jaren 

moesten de oude richtingen (HBS 
en later ook MMS) uitgefaseerd 
worden. Begin jaren zeventig 
volgde de fusie met de PIUS. Een 
niet geringe klus om de twee 
scholen in elkaar te vlechten. 
Velen van de leerkrachten van de 
PIUS gingen verder op het SNL, 
anderen gingen naar elders. De 
PIUS was overigens verder met 
democratisering dan het SNL.

Het verschil tussen een HBS-A en 
een HBS-B was groter dan alleen 
maar een verschil in pakket. 
Taalonderwijs voor de A-richting 
was meer gericht op literatuur en 
bij de B-richting meer op vaardig-
heden als brieven schrijven. 
Jammer vond hij dat de latere 
richtingen (zowel HAVO als VWO) 
met zich meebrachten dat er geen 
duidelijk klassenverband meer 
was. Men zat niet steeds met 
dezelfde groep in iedere les en de 
totale groep van één jaar was best 
heel groot. 'Het was moeilijker om 
iemand te vragen eens een tijdje 
samen met een ander huiswerk te 

maken zodat de laatste er wat 
meer van leerde, zoals hij vroeger 
wel eens deed als een leerling wat 
zwak stond'.

De school werd groter en nog 
groter. In de concurrentieslag met 
andere scholen is er zelfs ooit een 
plan gemaakt om in Hoofddorp 
een dependance op te richten. Na 
de piek van ruim 1500 leerlingen 
kwam de daling en werd de school 
kleiner. Ook de paters verdwenen 
geleidelijk uit beeld. Nadat pater 
Verbruggen het rectorschap van 
pater Verschuren langdurig 
waargenomen had, trad de heer 
Teeuwen aan als eerste leken-
rector.

Officieel heeft Verbruggen zijn 
taken bij het SNL op 1 april 1986 
beëindigd, maar die datum kwam 
gunstig uit voor de formatiebepa-
ling en pas einde schooljaar 
1985/1986 stopte hij er echt mee. 
Uitpuffen in La Douce France zou 
een welverdiende beloning zijn 
geweest, maar aldaar werd hij 

overvallen door problemen met 
zijn gal en een buikvliesontste-
king. Wekenlang lag hij, zowel in 
Frankrijk als in Nederland, in het 
ziekenhuis. Langzaam knapte hij 
weer op en zijn afscheid werd 
daarom pas in februari 1987 
gevierd. Alweer op 1 april, maar 
nu 1987, werd hij pastoor van de 
Petrus en Pauluskerk in de 
Kalverstraat, beter bekend als 'de 
Papagaai'. In de prachtige 
bestuurskamer op de pastorie 
prijken de portretten van de 
pastoors uit het verleden. Sinds 
kort hangt er een enorm portret 
van de huidige pastoor bij.

Op zaterdag 20 juli is pater 
Verbruggen 50 jaar priester. Hij 
vierde dit heuglijke feit een dag 
later, op zondag. Onder de vele 
aanwezigen waren bekende oud-
leraren: Kalb, Tan, Caminada, 
Lujber, pater Lauwers, De Rijk, Van 
Nus, Overwater en Bosse. 
Uiteraard gaan onze felicitaties bij 
deze naar de jubilaris!

 

(Gym-A, 1968) zijn jaargenoten op 
een beetje historisch besef te 
tonen. 
'Toch weer even neuzen in het 
gastenboek of er nog iemand van 
1968 van zich heeft laten horen. 
Helaas. We hadden een zeer 
kleine klas 5/6 alpha. Hans 

In het Myrakelse gastenboek op 
de website laten vele bezoekers 
een berichtje achter. Vaak zijn het 
korte berichtjes, 'ik zou wel eens 
willen weten' enzovoorts. Eén 
berichtje trok, vanwege de 
gedetailleerdheid, extra aandacht. 
Op 30 juni riep Robert Ferretti 

Martens (HES, inkoper bij C&A), 
Bilthoven, Henk Wolfs uit 
Uithoorn (werkt bij de bank), Jaros 
Jansen (trammoloog, importeur 
van Belgische bieren), Michiel de 
Ridder (Parijs), Han Bartels 
(rechten?), Ton Blom uit Aalsmeer 
(economie), de grote schooldichter 
Paul Kreetz (rechten), Martin 
Schaeffers uit Amstelveen? 
(studeerde in Wageningen) en ik 
(docent geschiedenis). 
Hoe zou het met ze gaan? De 
heren Kramer, Veldman, Wolfs, 
Blijboom (+), Noyons (+), Haenen, 
Lujber, de paters (pastoor) 

Verbruggen en vooral  Van de 
Wansem (+) waren de grote 
leermeesters van deze groep. In 
1985 ontmoette ik de heer Lujber 
in Griekenland. Zijn eerste 
kennismaking met dat land als 
docent oude talen!!! Zijn verhaal 
was een leuke aanvulling op mijn 
herinneringen. Hoe is het met 
Pater Lauwers? Agnes kerk? 
Lichting 1968 laat van je horen, 
een beetje historisch besef! 
Beatles, Stones, Small Faces, 
Motions en PROVO!' 

Lichting 1968, laat van je horen

19681968
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vakantie en had zijn kamer op het 
SNL op slot terwijl daar op zijn 
bureau de roosters lagen, waar hij 
mee bezig was geweest. Samen 
met de heer Van de Klundert werd 
er met een ladder en een ingetikt 
ruitje een inbraak gepleegd om de 
roosters vóór het nieuwe school-
jaar te kunnen afmaken.

Pater Verbruggen herinnert zich 
vooral het lerarenkorps als een 
hechte, vriendschappelijke ploeg. 
Veel leraren waren ongeveer 
gelijktijdig begonnen en dat 
schiep een band. Er ontstond in 
het begin iets wat je bijna een 

'familiebedrijf' kon noemen. 
Ietwat formeel maar zeker warm 
en belangstellend voor elkaar.
'Omdat de school maar bleef 
doorgroeien, zochten we steeds 
voor allerlei vakken leerkrachten. 
Doordat we oud-leerlingen een 
hospitantenplaats konden bieden 
kwamen velen daarvan later als 
leerkracht terug'.  
Verbruggen heeft een scherp 
geheugen voor wat velen zijn 
gaan doen na school en hij aarzelt 
niet om wanneer nodig de 
contacten te heropenen. 
Netwerken noemen we dat in 
deze moderne tijd. Of hij nu bij de 
tandarts is of bij het kerkbestuur 
van De Papagaai, overal komt hij 
oud-SNLers tegen.

Met de mammoetwet uit 1968 en 
het toelaten van meisjes werd de 
school groter en anders. Nog jaren 

moesten de oude richtingen (HBS 
en later ook MMS) uitgefaseerd 
worden. Begin jaren zeventig 
volgde de fusie met de PIUS. Een 
niet geringe klus om de twee 
scholen in elkaar te vlechten. 
Velen van de leerkrachten van de 
PIUS gingen verder op het SNL, 
anderen gingen naar elders. De 
PIUS was overigens verder met 
democratisering dan het SNL.

Het verschil tussen een HBS-A en 
een HBS-B was groter dan alleen 
maar een verschil in pakket. 
Taalonderwijs voor de A-richting 
was meer gericht op literatuur en 
bij de B-richting meer op vaardig-
heden als brieven schrijven. 
Jammer vond hij dat de latere 
richtingen (zowel HAVO als VWO) 
met zich meebrachten dat er geen 
duidelijk klassenverband meer 
was. Men zat niet steeds met 
dezelfde groep in iedere les en de 
totale groep van één jaar was best 
heel groot. 'Het was moeilijker om 
iemand te vragen eens een tijdje 
samen met een ander huiswerk te 

maken zodat de laatste er wat 
meer van leerde, zoals hij vroeger 
wel eens deed als een leerling wat 
zwak stond'.

De school werd groter en nog 
groter. In de concurrentieslag met 
andere scholen is er zelfs ooit een 
plan gemaakt om in Hoofddorp 
een dependance op te richten. Na 
de piek van ruim 1500 leerlingen 
kwam de daling en werd de school 
kleiner. Ook de paters verdwenen 
geleidelijk uit beeld. Nadat pater 
Verbruggen het rectorschap van 
pater Verschuren langdurig 
waargenomen had, trad de heer 
Teeuwen aan als eerste leken-
rector.

Officieel heeft Verbruggen zijn 
taken bij het SNL op 1 april 1986 
beëindigd, maar die datum kwam 
gunstig uit voor de formatiebepa-
ling en pas einde schooljaar 
1985/1986 stopte hij er echt mee. 
Uitpuffen in La Douce France zou 
een welverdiende beloning zijn 
geweest, maar aldaar werd hij 

overvallen door problemen met 
zijn gal en een buikvliesontste-
king. Wekenlang lag hij, zowel in 
Frankrijk als in Nederland, in het 
ziekenhuis. Langzaam knapte hij 
weer op en zijn afscheid werd 
daarom pas in februari 1987 
gevierd. Alweer op 1 april, maar 
nu 1987, werd hij pastoor van de 
Petrus en Pauluskerk in de 
Kalverstraat, beter bekend als 'de 
Papagaai'. In de prachtige 
bestuurskamer op de pastorie 
prijken de portretten van de 
pastoors uit het verleden. Sinds 
kort hangt er een enorm portret 
van de huidige pastoor bij.

Op zaterdag 20 juli is pater 
Verbruggen 50 jaar priester. Hij 
vierde dit heuglijke feit een dag 
later, op zondag. Onder de vele 
aanwezigen waren bekende oud-
leraren: Kalb, Tan, Caminada, 
Lujber, pater Lauwers, De Rijk, Van 
Nus, Overwater en Bosse. 
Uiteraard gaan onze felicitaties bij 
deze naar de jubilaris!

 

(Gym-A, 1968) zijn jaargenoten op 
een beetje historisch besef te 
tonen. 
'Toch weer even neuzen in het 
gastenboek of er nog iemand van 
1968 van zich heeft laten horen. 
Helaas. We hadden een zeer 
kleine klas 5/6 alpha. Hans 

In het Myrakelse gastenboek op 
de website laten vele bezoekers 
een berichtje achter. Vaak zijn het 
korte berichtjes, 'ik zou wel eens 
willen weten' enzovoorts. Eén 
berichtje trok, vanwege de 
gedetailleerdheid, extra aandacht. 
Op 30 juni riep Robert Ferretti 

Martens (HES, inkoper bij C&A), 
Bilthoven, Henk Wolfs uit 
Uithoorn (werkt bij de bank), Jaros 
Jansen (trammoloog, importeur 
van Belgische bieren), Michiel de 
Ridder (Parijs), Han Bartels 
(rechten?), Ton Blom uit Aalsmeer 
(economie), de grote schooldichter 
Paul Kreetz (rechten), Martin 
Schaeffers uit Amstelveen? 
(studeerde in Wageningen) en ik 
(docent geschiedenis). 
Hoe zou het met ze gaan? De 
heren Kramer, Veldman, Wolfs, 
Blijboom (+), Noyons (+), Haenen, 
Lujber, de paters (pastoor) 

Verbruggen en vooral  Van de 
Wansem (+) waren de grote 
leermeesters van deze groep. In 
1985 ontmoette ik de heer Lujber 
in Griekenland. Zijn eerste 
kennismaking met dat land als 
docent oude talen!!! Zijn verhaal 
was een leuke aanvulling op mijn 
herinneringen. Hoe is het met 
Pater Lauwers? Agnes kerk? 
Lichting 1968 laat van je horen, 
een beetje historisch besef! 
Beatles, Stones, Small Faces, 
Motions en PROVO!' 

Lichting 1968, laat van je horen

19681968
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Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS  
‘Myrakel’, opgericht 22 februari 1989.

Correspondentieadres Notaris S. Roesstraat 6,
6645 AH Winssen

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rleijen@wxs.nl
Tel. 020 - 616 97 82

Geert Rolf(redacteur) geert.rolf@museum.iaf.nl
Tel. 0487 - 52 31 25

Koos van Langen (lay-out) koosvlangen@cs.com
Tel. 020 - 453 87 60

Bestuur

Geert Rolf (voorzitter) geert.rolf@museum.iaf.nl
Tel. 0487 - 52 31 25

Koos van Langen (penningm) koosvlangen@cs.com
Tel. 020 - 453 87 60

René Leijen (lid) rleijen@wxs.nl
Tel. 020 - 616 97 82

Vacature Naar een secretaris wordt 
hard gezocht

Website Myrakel www.myrakel.nl
Website SNL www.nicolaas.nl

Print SNeLbinder Copy & Printcentrum, 
Beuningen

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap van Myrakel kost Euro 7,94 per jaar (met 

machtiging) of Euro 9,08 per jaar (zonder machtiging)
! Girorekeningnummer Myrakel: 359877, t.n.v. OLV Myrakel, 

Dukdalf 8, 1186 WT Amstelveen
! Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het verstrijken 

van het verenigingsjaar.
! Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de 

adressticker

Van de penningmeester

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.

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.

Deze SNeLbinder kwam tot stand met 
medewerking van:

René Leijen
Geert Rolf
Koos van Langen
Cees Smit
Vincent Pijpers
Albert Sciamanna
Do de Graaf
Monique Reeders
Robert Ferretti
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