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Voorwoord
Deze overvolle SNeLbinder bulkt
van nieuws en verhalen ván, óver
en vóór allerlei generaties SNL-ers
en PIUS-leerlingen. Alleen de
generatie van de 90-er jaren
ontbreekt, maar wie weet, komt
deze een volgende keer aan bod.
Veel sport wederom plus het
sluitstuk van ons onderzoek naar
het einde van de FAMOStoernooien. Daarnaast gaan we
lunchen in een fietsenkelder van
de PIUS en vernemen we allerlei

geruchten over de ruimtelijke
ordening van de Amsterdamse
Zuidas: wordt ons SNL verjaagd
door een museum? Met de derde
klassen MMS bezoeken we onze
oosterburen en elf havisten van
lichting 1976 kijken na 26 jaar
terug naar aanleiding van het
artikel in de vorige SNeLbinder.
Kortom: dit is geen SNeLbinder om
in één keer uit te lezen en dat
geeft een mooie gelegenheid om
tussendoor eens goed na te

denken over de reünie in 2003: wij
hebben daar vele helpende
handen nodig!
Wij wensen onze lezers hele
gezellige Kerstdagen, een
Voorspoedig 2003 en…. tot ziens
op 4 oktober!

Geert Rolf, Havo 1976
Koos van Langen, HBS-B 1965
René Leijen, Ath-A 1976

Voorwoord

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2003
Vrijdag 17 januari 2003 is weer de derde vrijdag van het jaar. En dat
betekent dat Myrakel haar Algemene Ledenvergadering houdt, om 20:00 uur in de
personeelskamer van het SNL. Aansluitend mengen we ons onder het publiek in de
oud-leerlingen Soos. In 2003 hebben wij als oud-leerlingenvereniging maar één
omvangrijk project: een leuke reünie. Tijdens de ALV zullen we hierover van
gedachten wisselen. Zie ook het volgende onderwerp. Wij zoeken intussen nog
twee mensen voor de kascommissie die de jaarrekeningen van 2001 en 2002 gaan
beoordelen.
SNeLbinder 3-2002
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Reünie 2003
In 2003 bestaat het Nicolaas zoals
bekend vijfenvijftig jaar. Frans
Kwakernaat (rector SNL) en Geert
Rolf hebben inmiddels drie keer
een sessie gehouden over de
reünie. Vóór het einde van dit jaar
hebben wij in grove lijnen
uitgezet hoe we de reünie willen
inrichten. In de periode tot april
2003 gaan we de details uitwerken. Daaruit moet een begroting
voortkomen, die de toegangsprijs
als bijproduct heeft. Vanaf begin
april kan men zich inschrijven voor
de reünie (zowel per Internet als
schriftelijk).
Enerzijds omdat we slechts grove
lijnen hebben uitgezet en anderzijds omdat we het nemen van
beslissingen hebben uitgesteld tot
volgend jaar, heeft het geen zin
om op dit moment veel te vertellen. SNL doet een flinke duit in het
zakje als bijdrage voor de kosten
van de reünie, dat willen we met
veel waardering al wel kwijt.
Hebben we dan hélemaal niks
besloten?? Jawel, het belangrijkste:

Maar er is nog veel te doen: wij
hebben hulp nodig! Wie wel eens
een feestje thuis heeft georganiseerd voor, zeg, 25 man, hoeven
we niet uit te leggen dat een
bestuur van drie koppen geen
reünie voor meer dan 1200
mensen kan organiseren. We
hebben jullie bijdrage echt hard
nodig en die afspraken willen we
in de komende tijd (in elk geval
vóór april) maken en niet pas in
september. Wie zoeken we??
1. Voor de ontvangstbalie zoeken
we mensen (v/m) om ondermeer badges uit te delen en
bezoeker aan te melden op de
computer. We hebben flink
wat mensen nodig, want één
uurtje helpen moet genoeg
zijn. De ontvangstbalie
verandert gaandeweg in een
vertrekbalie ondermeer
vanwege de feestelijke
SNeLbinder, die iedere reünist
mee naar huis krijgt.
2. Op zaterdagochtend van 10:00
uur tot 14:00 hebben we een
aantal mensen (m/v) nodig die

aan de gang te gaan: wij
denken aan een wandeltocht
door het gebouw met op
geschikte plaatsen collages met
herinneringen. Daarnaast
kunnen we een aantal vitrines
in de hal te gebruiken om
zaken ten toon te stellen.
4. We zoeken nog steeds digitale
fotografen: slechts één meldde
zich tot nu toe aan!!
5. We zoeken ook nog mensen
die voor hun eigen jaar de
adreslijsten willen opschonen.
Na april gaat er een campagne
van start. Ondermeer een
advertentie in diverse kranten
maar ook een mailing naar
betrouwbaar geachte adressen.
Dat zal dus niet naar iedereen
zijn uit het bestand van 11000
oud-leerlingen! Weet je (email)adressen, help ons!
6. Iedereen met organisatietalent
om ons die zaterdag te helpen
door een deel van het totale
draaiboek te behartigen: laat
het ons weten, dan bekijken
we wat er mogelijk is.

De reünie zal plaatsvinden op
zaterdag 4 oktober 2003
De aanvang zal waarschijnlijk
tweede helft van de middag zijn
en het eindpunt hangt een beetje
van de reünisten af. Noteer deze
datum alvast in de nieuwe agenda
van 2003 en regel alvast de oppas
enz enz.
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helpen opbouwen: allerlei
details en werk om zaken op
z’n plek te krijgen.
3. Ook hier geldt: vele handen
maken licht werk..Vooraf
zoeken we nog mensen, die
het leuk vinden om creatief

Wij hopen dat er kort na nieuwjaar toch wat reacties komen. Niet
voor ieder klusje kunnen wij
scholieren inhuren en het kan niet
goed zijn voor de toegangsprijs als
we géén hulp krijgen.. Wij willen
ervoor zorgen dat degenen die
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ons helpen, dat maar een beperkte
tijd doen en daarna weer volop
aan de reünie kunnen deelnemen.
Kortom: denk eens na, maak
goede voornemens en bel, schrijf
of mail ons na nieuwjaar!!!!!

Bij de eerste SNeLbinder van 2003
zal het aanmeldingsformulier
zitten voor de reünie en tegen die
tijd is het aanmeldingsformulier
op de website ook al actief.
Vóórinschrijving is verplicht

omdat we anders niet kunnen
plannen hoeveel mensen er komen
en er geen goede catering voor
kunnen regelen.

is het een drama en het is niet
eerlijk tegenover de artiest." Email vindt ze een zegen: "hoeveel
makkelijker je dingen via e-mail
kunt regelen!" Bij haar favoriete
websites staat nog niet onze eigen
Myrakel-site, maar dankzij die email gaan we daar maar eens
verandering in proberen te
brengen.
Hoewel? Ook in Nieuwe Revu
(week 47) aandacht voor Monique,
die nog een solo-cd gaat uitbrengen ook. Gevraagd naar de redenen
waarom 'dat onzekere
Buitenveldertse meisje eigenlijk
ging zingen', antwoordt Monique
dat ze weliswaar van muziek hield
maar er nooit bij nagedacht had
dat je daar je vak van kon maken.
"Een vriendin haalde me over, ik
had mazzel [..] Het voelde alsof ik
wakker werd, mijn bloed ging
sneller stromen, dít was wat ik
wilde doen. We bivakkeerden in
kraakpanden, ik verdiende geld als
fotomodel en reisde de hele
wereld over. Na al die suffe dooie
jaren op school begon het leven
toen pas echt voor mij".

Van Kemenade gaf als minister
van Onderwijs en Wetenschappen
(1973-1977) de aanzet tot de
oprichting van de Open
Universiteit. Hij krijgt een adviserende functie in het project
Lerarenopleiding, dat is opgezet in
het kader van de nieuwe taak van
de Open Universiteit om een
bijdrage te leveren aan de
vermindering van het lerarentekort door afstandsonderwijs te
ontwikkelen voor zij-instromers.
Daarnaast zal Van Kemenade
betrokken worden bij het
Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) van de OU.

SNL'ers in de media
Volkskrant-redactrice Aleid
Truijens (Gym-A, 1974) vulde
enkele weken de column Chaos en
Liefde. In een van haar bijdragen
haalt ze herinneren op dat gebied
uit haar schooltijd op. In 'De Ware'
beschrijft ze haar oude vriendjes.
'Een paar jaar later werd het
menens. Tegen elkaar aan
geprangd schuifelen op een
klassenavond, zweterig friemelen
in het fietsenhok, en dan de
verbijstering dat iemand je daags
na deze emotionele hoogtepunten
zwijgend voorbijliep op de
schoolgang. Ik zweeg ook,
beledigd. Maar het is altijd de
ander die tegenvalt.'
Dat roept natuurlijk vragen op,
Aleid. Wie was het? Meldt het,
desnoods anoniem, aan de
redactie. We zullen er discreet
mee omgaan.
Loïs Lane is terug! Lange tijd was
er radiostilte rondom de SNLsisters Suzanne en Monique
Klemann (resp. Havo 1980 en
1983). Maar ze zijn terug, er is net
een nieuwe single uitgebracht. In
Planet, het magazine van internetprovider Planet Internet, wordt
Monique geïnterviewd over haar
internetervaringen. Een Loïs Lanesite er is nog niet, maar 'we zijn er
vaak over aan het brainstormen'.
Internet is wel een bedreiging,
vindt Monique, met mp3 en
andere software."Voor de branche
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Het College van bestuur van de
Open Universiteit Nederland heeft
prof.dr. Jos van Kemenade (GymB, 1955) benoemd tot bijzonder
hoogleraar sociale wetenschappen, zo meldt het OU-blad
Modulair. De benoeming geldt
voor een periode van drie jaar.

Vrijdag 25 oktober werd op tv de
laatste aflevering van De week van
de jaren 70 uitgezonden. Daarin
zat een klein item over de
Moedermavo. Maar al te goed
herkenden we daarin een oudleraar Nederlands: Jan van
Walstijn, die (tussen 1965 en 1972)
in lokaal 8 les gaf en als eerste
leraar een bibliotheek in zijn
lokaal begon. Van Walstijn was
een gedreven man, die boeiend
kon lesgeven. Rob Fritschy noemt
hem ook in zijn Havo 76 verhaal.
Ook op tv, maar dan bij Net5, was
Joep Schrijvers (Gym-B, 1975). In
het programma Beauty & Zo
vertelde hij, op zondag 11 november, uitgebreid over het succes van
zijn boek 'Hoe word ik een rat'.
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Het boek wordt volgend jaar in
Japan uitgebracht.
Prof.dr. A.M. (Alex) van Herk
(Gym-B, 1975) sprak op 19 april
2002 in Eindhoven zijn intreerede
uit als hoogleraar Algemene
Scheikundige Technologie. Zijn
werkterrein is polymerisatieprocessen. In zijn rede kán hij niet om
het SNL heen, want daar is het
allemaal begonnen: "die vroege
keuze voor chemie werd versterkt
door een enthousiaste scheikundedocent op de middelbare school
en allerlei literatuur gericht op het
doen van scheikundige experimenten". Hij pleit verder voor een
'drastische verandering' van het
vak scheikunde op de middelbare
scholen. "De afstand tussen
onderwijs en onderzoek is te groot
geworden".
Overblijven op Nederlandse
basisscholen wordt steeds problematischer, betoogt Irene van
Kesteren (Pius MMS, 1973),

directeur van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging in het
Katholiek Nieuwsblad (11.10.2002).
Van de anderhalf miljoen kinderen
op die basisscholen eten er ruim
460 duizend hun boterhammetjes
tussen de middag op school. Maar
er dreigt een tekort aan overblijfkrachten nu de Belastingdienst
zich uitgesproken heeft over de
vergoeding van die overblijfkrachten. Van Kesteren: "Steeds meer
kinderen moeten worden opgevangen door steeds minder
mensen". Bovendien "zijn ouders
niet opgeleid om voor zo'n groep
te staan". Scholen zijn niet
verplicht overblijfmogelijkheden
te organiseren, waardoor volgens
Van Kesteren een 'vicieuze cirkel'
ontstaat.
Adriaan Louman (Gym-A, 1974)
stapt volgens het Parool naar de
rechter. Louman is voorzitter van
de Stichting Amsterdams
Openbaarvervoersmuseum, die
ruim dertig trams in de oude GVB-

remise aan de Tollensstraat heeft
staan. Deze remise moet leeg
opgeleverd worden, onder meer
om een nieuw stadsdeelkantoor te
bouwen. Maar Louman kan
nergens heen, met zijn trams. De
gemeente gaf AOM ooit toestemming om de trams in de
Tollensstraat te stallen, maar het
stadsdeel Oud-West maakt
bezwaren. Hij wil ontruimingsbescherming, maar het liefst dat alle
tachtig historische trams, bussen
en veerboten op één locatie
komen.

En je weet het, he? Geregeld
komt een van de ruim elfduizend
oud-leerlingen van het Nicolaas
in de krant of op radio of tv. Heb
je iemand gezien of erover
gelezen in de media? Hou het
niet voor jezelf maar deel het
met je oud-schoolgenoten. Meldt
het SNeLbinder, per telefoon, per
post of per e-mail!

Zittenblijven op het SNL anno 2002

Steeds minder kinderen blijven
zitten in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs, zo maakte
de Inspectie van het Onderwijs
onlangs bekend op basis van de
jaarlijkse publicatie van de
zogeheten Kwaliteitskaarten. Voor
elke school in Nederland is zo'n
kaart beschikbaar. De resultaten
zeggen iets over zittenblijvers en
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over de resultaten bij het
eindexamen in 2001. De
onderwijsinspectie heeft het
overigens liever over rendement
dan over zittenblijven of
overgaan. Het is, om allerlei
redenen, ondoenlijk om op basis
van de Kwaliteitskaarten goede en
slechte scholen aan te wijzen: ze
zeggen niets over het pedagogisch

klimaat, over de veiligheid op
school of over het percentage
allochtone leerlingen. Het Parool
zette de Amsterdamse scholen op
een (alfabetisch) rijtje en we
willen onze lezers de conclusies
over het SNL niet onthouden: 'veel
zittenblijvers in de onderbouw,
gemiddelde eindexamencijfers.'

SNeLbinder 3-2002

Glory, glory, glory, SNL wordt kampioen!
De foto van het winnende voetbalelftal in een vorige Binder heeft een
mooie reactie opgeleverd. Adrie de
Koning (HBS-B, 1967) herinnert zich
dat het SNL in de jaren zestig
regelmatig kampioen werd. De
mooiste wedstrijd was een duel
tegen het Ignatius, ergens in 1962,
op de toenmalige velden van VVA
aan de Jan van Galenstraat. "De SNLers zongen uit volle borst: Glory,
glory, glory, gloria, Glory, glory,
halleluia, Glory, glory, glory, gloria,
SNL wordt kampioen! Er werd

uiteraard gewonnen." Adrie
herinnert zich keeper Albert Tuijp,
(HBS-A, 1963) en oud-Wilskrachter
Cecil van Wissen van Veen (HBS-A,
1964). Andere spelers in het
winnende team uit 1962 waren Ben
Hachmang (Gym-A, 1964), Johan
Pelk (??, 1959), en keeper Alfons
Kuiper (HBS-A, 1966).
Adrie meldt verder over de
gepubliceerde foto: "De elftallen
waarin Louis van Gaal speelde,
werden regelmatig kampioen, dus
er kan wel eens
gauw een
verwisseling
van jaren
ontstaan. Ik
weet zeker dat
ik bij de
wedstrijden in
1967 ben
geweest. Het
was op het
sportpark
Ookmeer op de
velden waar
destijds SLTO
speelde (naast
DCG). Volgens
mij speelde er
toen een ander
team van SNL
ook een finale".
Maar wie is nu
wie op de foto?
Adrie herkent
Erik Cocx in de
speler onder de
vlag, naast de
speler op de
schouder (John
Post). "Maar
leraar Duits Ben
Cocx moet dat
vast en zeker
weten. Ik ben
zelf erg

benieuwd wie de speler is die
Johnny draagt. Het is namelijk
sprekend Michel Spanjer (de broer
van Maarten) als ik dat vergelijk
met foto's die ik uit die tijd heb. Ik
weet wel dat Maarten op het SNL
zat, maar ik kan me Michel niet
herinneren". Dat klopt, Michel
Spanjer heeft geen SNL-verleden en
heeft mogelijk als gastspeler
meegedaan.
En Ben Cocx, nog steeds leraar
Duits op het SNL, weet het inderdaad. Zijn broer Erik ís de voetballer onder de vlag, met de handen
voor de buik. Ook Ben herinnert
zich dat er die dag twee finalewedstrijden waren en dat in alle twee
de finales een SNL-team stond. Het
ene team won met 1-0 van het Ig,
het andere won met 3-1 van een
onbekende tegenstander.
Vermoedelijk speelden de leerlingen die op de foto staan, in twee
verschillende teams. Spanjer
voetbalde in ieder geval niet samen
met Van Gaal en Cocx, zo weet Ben
vrijwel zeker. Andere voetballers
uit de winnende teams waren
Frank Lindenkamp (1965), de later
in het betaalde voetbal terechtgekomen Bram Braam (HBS-B, 1969)
en Theo Houtman (HBS-A, 1970).
Volgens Adrie er is nog iets aardigs
te melden naar aanleiding van de
foto. En dat is dat zowel Louis, Erik
als John voetbalden bij rksv De
Meer en niet bij Wilskracht SNL.
Waarschijnlijk tot verdriet van
pater Lauwers, schrijft hij. 'Alle drie
hadden ze een iets oudere broer
die ook goede voetballers waren.
Gerard van Gaal, Bennie Cocx (HBSA, 1965) en Robbie Post (HBS-A,
1967). En allemaal woonden ze
dicht bij elkaar in de
Watergraafsmeer'.

Kampioen! (Louis van Gaal 3e van links)

SNeLbinder 3-2002
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Voetballen bij het huwelijk van Aggie Nieuwint

Nog meer voetbal in deze Kerstbinder. En wederom zo'n
prachtige foto, afkomstig uit het
archief van Dick Nieuwenhuis
(HBS-B, 1971). Hij schrijft bij de
foto dat zijn herinneringen recent
nog zijn aangevuld door Ivo de
Wijs zelf.
Dick: "In het schooljaar 1970-1971
(vermoedelijk in 1971) trouwde
Aggie Nieuwint, toen lerares
Engels op het SNL. Om het geheel
op te luisteren werd een
voetbalwedstrijd georganiseerd
tussen vrienden van de bruid en
de bruidegom. De wedstrijd vond
plaats op de terreinen van de
Amsterdamse voetbalvereniging
RKAVIC (notabene de vereniging
van het 'concurrerende'
Ignatiuscollege) waarvan vader
Nieuwint jaren penningmeester is
geweest. Aggie was ook bekend
onder haar artiestennaam Aggie
Terlingen en maakte, evenals haar
broer Pieter Nieuwint, deel uit van
het roemruchte cabaret Ivo de
Wijs. Midden op de voorgrond zit
dan ook Ivo himself met een wat
merkwaardige broek! Links van
hem met revolutionair kapsel zit
ikzelf. Rechts vooraan zit Ben
Cocx, leraar Duits, terwijl achter
hem Jan Felten staat, de leraar
Nederlands bij wie ik later dat jaar
eindexamen deed. Naast hem staat
met martiale snor een ander lid
van het cabaret, Richard Fritschy.
Tussen hem en de bruid staat Prof.
Dr. H.R. Scholten, bijgenaamd
Jasper en thans hoogleraar
Biochemie aan de Medische
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Faculteit van de
Erasmusuniversiteit, zwager van
de bruid. Links van Aggie staat
Peter van Bueren, de bekende en
onlangs gestopte filmjournalist
van de Volkskrant. De man met de
pet is Han van der Meer, die ooit
bij de KRO de Ver Van Mijn Bed
Show maakte. De kleine man naast
Ivo is Frans van Stijn, toen
getrouwd met een vriendin van
Aggie en vader van GTST-acteur
Martin. Halfliggend vooraan zit
Simon Levelt, jawel, van de koffie
& thee tegenover het
Amsterdamse Centraal Station,
ook een zwager van de bruid. De
overige heren herinner ik mij niet
meer, evenmin trouwens als de
uitslag. Daarvan staat mij wel bij
dat er ruzie was omdat enkelen
van ons het normaal vonden dat
het team van de bruidegom ons

had moeten laten winnen. Uit
beleefdheid! Het feest was in
ieder geval geslaagd."
Ben Cocx, toen net leraar op het
SNL, herinnert zich weinig namen,
maar wel een anekdote over de
shirts waarin gespeeld werd. Die
waren beschikbaar gesteld door
de organisatoren en mochten na
afloop behouden worden. Maar
het katoen bleek een zeer
goedkope soort. De regen die
tijdens de wedstrijd neerstroomde,
deed "de shirts krimpen aan je
lichaam". Ben: "Voor rust waren
ze nog large, bij het laatste
fluitsignaal extra small."
Wie weet die uitslag nog? En wie
kent er nog andere SNL'ers op de
foto? Stáán er überhaupt nog
andere SNL'ers op de foto?
Reacties kunnen naar de redactie
van de SNL-Binder.

SNeLbinder 3-2002
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Van onze correspondent in San Diego

Hallo alle Nicolasianen! Kenners
weten nu al dat we weer mails
hebben gehad van onze
Amerikaanse oud-leerling Jaap
Wormer (Gym-B, 1958). Jaap gaf
ons allerlei complimenten over de
Binder, maar die laten we hier uit
bescheidenheid uiteraard achterwege. Hij schreef ons op een
moment dat grote bosbranden zijn
land teisterden. "Wij zitten hier in
San Diego–gelukkig!—ten westen
van die uitgebreide bosbranden.
We hebben al zo-o-o lang geen
regen gehad, dat alles met het
kleinste vonkje in vlammen
uitbarst. Ongeveer een maand
geleden was er een bosbrand wel
dichter bij, in een deel van de stad
dat Scripps Ranch heet, heel sjiek
en dure huizen onder de bomen.
Vroeger was dit gebied een deel
van de uitgestrekte ranch van de
Scripps-familie (Zij zijn eigenaren
van het enige krantje hier, de San
Diego Union Tribune), en een heel
bebost deel ook, vol met eucalyptus bomen. Nou man, als die in de
fik vliegen dan krijg je echt wel
last met je longen, want de
eucalyptusrook is een olieachtige
melange."

gen". Volgens Jaap stijgt het
aantal mensen dat weemoedig
aan de Clinton-jaren terugdenkt.
Zo slecht waren die kennelijk toch
niet…. Jaap: "Wat echt droevig en
immoreel is, is het feit dat vele
werkers niet alleen hun baantje
kwijt zijn, maar ook hun pensioentjes! Daar komt nog bij dat men
nooit meer 'gisteren' kan herhalen." Amerika staat er volgens
Jaap 'niet zo goed' voor en vooral
'het gewauwel in Washington, DC
om Irak aan te vallen', valt de
gemiddelde Amerikaan slecht.

Verder gaat hij in op het politieke
en economische klimaat in zijn
land. Met name de economische
schandalen rond Enron en andere
bedrijven, baren hem zorgen.
"Ironisch dat de Republikeinen,
die altijd de eerste zijn om te
blèren dat 'government too large'
is, nu opeens in alle talen zwij-

"Ik had toentertijd een oudere
broer die bij de marine zat en net
terug was van een lange reis naar
de VS met zijn schip. Toen-ie dus
thuis kwam, bracht hij heel trots
een kleine portable radio met zich
mee. Ik mocht dat ding van
broerlief lenen voor die retraite en
dus, 's nachts, toen alle lichten uit
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Jaap las in een vorige Binder over
het schoolreisje naar Parijs en
herinnerde zich dat zulke uitstapjes ook in zijn tijd al plaatsvonden. "Toen ik op het lyceum
zat, hebben we wel eens tochtjes
gemaakt naar de Veluwe waar we
dan allerlei oorlogsspelletjes
speelden. Het langst dat we (mijn
klas) weggeweest zijn was, denk
ik, een weekeinde (tenminste drie
dagen) op retraite ergens bij
IJmuiden, denk ik, in een klooster
– met de paters van Beurden,
Paalvast, en Lauwers (als mijn
geheugen me niet bedriegt)."

moesten en er van ons verwacht
werd dat we gingen slapen, heb ik
dat ding buiten op de gang gezet
op top volume, terwijl Ella
Fitzgerald op haar karakteristieke
wijze de kleurrijke noten van een
jazz-song door de nachtelijke stilte
blies! En dan, heel vlug, dat ding
weer naar binnen getrokken toen
men beneden een stel deuren kon
horen openen en sluiten.... De
volgende dag, na de meditaties
(en de biecht!) kwam ik op mijn
kamertje terug en... daar stond dat
radio-tje, heel beschuldigend, op
het nachtkastje, terwijl ik hem
toch die nacht diep in mijn
koffertje had gestopt! Verder
geen woord erover.... Toch wel
heel erg taktvol van die nonnetjes...."
"Het waren de dagen dat onze
klassen heel 'groot' waren, zo'n 10
tot 16 leerlingen. En dan te
bedenken dat de Nicolaasleerlingen nu bijna naar alle
uithoeken van de wereld op
'schoolreis' gaan, als ik het zo
hoor! Toch wel leuk en gezellig,
vooral met het oog op de mogelijkheden om je talenkennis in de
praktijk te brengen. Jaap schrijft
verder te hopen dat dat zijn oudklasgenoten massaal op de
komende reünie aanwezig zullen
zijn. Enkele van zijn klasgenoten
zijn inmiddels overleden maar
"voor mij zijn ze nog steeds die
stoere 18- en 19-jarigen waarmee
ik op de klassenfoto stond na ons
eindexamen in 1958, een onuitwisbaar gedeelte van mijn jeugd."
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Patty Scholten - Slapen zonder weerga
De nieuwe poëziebundel van de veelgelezen en alomgelauwerde dichteres Patty
Scholten-Klein (PIUS MMS, 1964) heeft als titel: Slapen zonder weerga. Uit deze
bundel, voor 14,95 euro bij elke boekhandel te koop, een voorbeeld van haar
aansprekende gedichten, dat eerder gepubliceerd werd in Boekenwereld.com, ter
gelegenheid van de Amsterdamse Uitmarkt, augustus 2002:

Geroerd
Muziek werd door mijn moeder hooggeschat.
Kun je nog zingen, zing dan mee. We deden
'Een karretje dat langs de zandweg reed' en
van 'Hannes loopt op klompen dat het spat'.
Mijn moeder speelde, wij lazen van blad.
Maar dit blad meldde zulke treurigheden:
Er waren knollenhaasjes overleden,
de voerman-vrind kwam nooit weerom, zodat
ik al dat wereldleed niet meer kon tillen.
Mijn moeder zag bezorgd mijn lipje trillen
en zocht ijlings een lied in majeur, maar
mijn stem brak als het roosje op de heide.
Men lachte om het kleine kind, dat schreide.
Naar bed, naar bed! Daar waakt een engelschaar.

Patty Scholten, Slapen zonder weerga; uitgeverij Atlas; isbn 9045008637; € 14,95
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Stedelijk op plek SNL? Of nieuw SNL, mét crèche?
In de schier eindeloze soap die
rondom de nieuwbouw van het
Stedelijk Museum is losgebarsten,
kwam keer op keer ook het SNL
ter sprake. Immers, het nieuwe
Stedelijk zou moeten verrijzen aan
de Zuidas, specifieker: in het
Beatrixpark en nog specifieker: 'op
de plek waar nu nog het St.
Nicolaas Lyceum is gevestigd', zo
schreven vele kranten eind
september, begin oktober. De
school zou, volgens die bronnen,
een overeenkomst hebben met
grondeigenaar ING Vastgoed: de
school verlaat het pand zodra ING
een alternatief onderkomen heeft
gevonden.
In alle discussies, die grotendeels
openbaar en via de media werden
uitgevochten, vielen diverse
notabelen over elkaar heen. De
een wilde het Stedelijk aan de
Zuidas en wist te melden dat 'alles
rond is'. Een ander twijfelde nog
over de financiering, volgens een
derde ging de gemeenteraad áltijd
akkoord en de museumdirectie
leek verdeeld. Is de Zuidas, dat
'waaigat', wel een ideale museumlocatie? Wat wil het museum zelf?
Hoeveel geld is er beschikbaar? En
waarvoor? Enfin, in al het gekrakeel, waarbij het stadsbestuur 'een
bedenkelijke rol' speelt, was één
geluid echter niet te horen, dat
van de school zelf.

het park, 'er is genoeg plaats voor
onze school naast het Stedelijk
Museum' zegt Kwakernaat in het
Parool. Er is zelfs een heel nieuw
schoolgebouw ontworpen, met
daarin onder meer opvang voor de
kinderen van leerkrachten, een
arena voor schoolvoorstellingen
en een cybercafé voor de buurt.
De nieuwe school moet er in 2008
staan, aldus Kwakernaat. De
nieuwe school, carrévormig, krijgt
vijf verdiepingen en kan duizend
leerlingen huisvesten. Op de
begane grond komen een kantine,
een kapel, een sport- en cybercafé,
kinderopvang en drie gymzalen.
Op de bovenste etages komen
klaslokalen en in de kelder is, zoals
het hoort, plaats voor een fietsenstalling.
Kwakernaat zegt al sinds 1999 met
de gemeente in gesprek te zijn
over de verplaatsing. 'Het SNL is
een dissonant in de Zuidas. We
beginnen tegen de RAI en eindigen bij de Beethovenstraat. Maar
onze plannen passen in de

Manhattan-gedachte van de
projectontwikkelaars. Wij gaan
meer in de richting van
Beethovenstraat en de lucht in.'
Hij zegt al jaren van een nieuw
gebouw te dromen. Het SNL nu is
'zeer onderhoudsgevoelig' en met
de nieuwe school 'kunnen we
meteen een nieuwe onderwijskundige richting op, die van het
ervaringsgericht leren.' Docenten
worden coaches, leren wordt
doen, actief leren en zelfonderzoek worden de norm.
Het SNL, dat alle ouders van de
leerlingen per brief heeft ingelicht
over deze plannen, zou de eerste
school in Amsterdam worden met
opvang voor het kroost van de
leerkrachten. Kwakernaat: 'we
hebben hier een stel jonge
vrouwen die we graag willen
houden. Op deze manier moet dat
lukken.'
Wat de projectontwikkelaars van
de plannen vinden, weet
Kwakernaat niet. 'Ze laten zich er
niet echt over uit en zien ons nog

Tot rector Frans Kwakernaat zelf
het heft in handen nam en een
persconferentie belegde. Het SNL
wil namelijk helemaal niet weg uit
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steeds als amateurs'. Maar hij weet
dat hij een troefkaart in handen
heeft: 'we staan tenslotte op de
duurste grond van Amsterdam.'
Begin november kwam echter het
nieuws naar buiten dat het
Stedelijk Museum een 'ongedeeld'
museum blijft. De optie om het te
splitsen in een museum op de
huidige locatie en een dependance aan de Zuidas, is daarmee

komen te vervallen, zo zou blijken
uit een haalbaarheidsonderzoek.
Alleen een volledige verhuizing
naar de Zuidas zou nog mogelijk
zijn, maar deze zou weer te duur
zijn en op teveel weerstand van
Stadsdeel Zuid stuiten.
Hoe dan ook, rector Kwakernaat's
nieuwbouwplannen lijken er niet
mee van tafel. Mogelijk kan hij
zijn licht eens opsteken bij een van

de architecten die het SNL heeft
voortgebracht. In een vorige
Binder is al eens bericht over het
prijswinnende Glazen Huis van
Kruunenberg Van Der Erve
Architecten (Gerard Kruunenberg
en Paul van der Erve, Ath-B, 1976),
maar er is een veel 'beroemdere'
SNL-architect te vinden: Rudy
Uytenhaak (HBS-B, 1967) die
hieronder in deze Binder aan bod
komt.

Uytenhaak wint prijsvraag Anna's Polder

Rudy Uytenhaak

Ingeklemd tussen 'bundels
infrastructuur' ligt aan de oostkant van Amsterdam een klein
driehoekig stukje polder, ook wel
Anna's Polder genoemd, naar de
Anna Hoeve, de laatste nog
bestaande boerderij in deze in
1629 drooggelegde binnenzee.
Het poldertje is een deel van de
Watergraafsmeer en ooit een
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hoogtepunt in de vormgeving van
zeventiende-eeuwse droogmakerijen. Er is een hoeve, waar wat
paarden grazen, maar er staan ook
een aantal toonaangevende
onderzoeksinstituten van de
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) en van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Het is een van
de belangrijkste internetknooppunten ter wereld. Gemeente en
universiteit willen hier een
hoogwaardig internationaal
kenniscentrum van bedrijven en
wetenschapsinstellingen op
de vakgebieden natuurwetenschappen,
wiskunde en
informatica
vestigen. De
UvA vroeg
daarom zeven
toparchitecten
een ontwerp te
maken voor
een faculteitsgebouw. Deze
prijsvraag, met
als deelnemers
de architecten-

bureaus Herman Hertzberger,
Hennig Larssen, Meyer en Van
Schooten, OMA, UN Studio, Rudy
Uytenhaak (HBS-B, 1967) en Ken
Yeang is gewonnen door Rudy
Uytenhaak Architectenbureau.
Het juryrapport van de UvAcompetitie spreekt duidelijke taal.
'Als enige architect legt Uytenhaak
het nieuwe faculteitsgebouw
dwars op de richting van de
polderstroken. Hij respecteert
weliswaar de stedenbouwkundige
uitgangspunten van het supervis-
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hecht zich op natuurlijke wijze aan
de bestaande gebouwen en
mogelijke uitbreidingen kunnen
zich op een vanzelfsprekende
wijze ontwikkelen. [..] De architect
spreekt de taal van de universiteit,
is communicatief en creatief
ingesteld en heeft zich weten te
omringen door een sterk team, dat
bij deze meervoudige opdracht
een grote inspanning heeft
geleverd. De beoordelingscommissie adviseert unaniem Uytenhaak
tot hoofdarchitect te benoemen.'

orenteam, maar amendeert de
door hen voorgestelde maatvoering. Uytenhaak stelt voor de
groenstroken breder en de te
bebouwen stroken geleidelijk
smaller te maken. De paden tussen
de bouwvelden lopen onder het
faculteitsgebouw door, dat
daardoor in drie bouweenheden is
te lezen. De entree van de
faculteit—met daarboven een
hoteltoren—komt door deze
benadering vlak bij het toekomstige station Watergraafsmeer te
liggen, aan een groot ‘Malieveld’
rond de Anna Hoeve. In de
faculteit zelf wordt o.a. een
zogenaamde interactieve doorsnede geïntroduceerd. Door aan de
ene zijde hogere laboratoria te
stapelen en aan de andere zijde de
lagere kantoren, ontstaat een
zogenaamd split-level-doorsnede
waardoor onderling contact tussen
de gebruikers wordt bevorderd en
steeds een andere route kan
worden gekozen binnen het
gebouw.'
Universiteit en gemeente noemen
het plan van Uytenhaak goed
doordacht en uitgewerkt op alle
schaalniveaus. 'Het springt uit
boven de overige inzendingen. De
kracht van dit ontwerp uit zich in
een eigenzinnige interpretatie van
de situatie. Het stedenbouwkundig concept is intelligent en
plausibel en vormt een goede
basis voor een verdere ontwikkeling in dialoog met het supervisorenteam. De opzet laat verschillende fasen en architectonische
uitwerkingen toe. Het gebouw
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Rudy Uytenhaak (HBS-B, 1967)
studeerde na zijn SNL-tijd
Architectonisch
Stedenbouwkundig Ontwerp aan
de TH Eindhoven, waar hij in 1973
afstudeerde bij de professoren
Apon en Quist. In 1980 startte hij
zijn eigen bureau en won daarmee
verschillende prijzen. In 1988 won
hij de opdracht voor het Cultureel
Centrum op de Grote Markt te
Apeldoorn, in 1991 ontving hij de
Betonprijs voor het woongebouw
'de Droogbak' te Amsterdam. In
1993 was het helemaal raak: een
Bronzen Bever én de prestigieuze
Wibautprijs voor zijn drie stadsvilla's aan het Koningin
Wilhelminaplein te Amsterdam.
Twee jaar later was hij winnaar
van de Architectuurprijs
Apeldoorn 1995 voor het Huis voor
de Schoone Kunsten, en in 1999
ontving hij de Zuiderkerkprijs voor
het woningbouwproject Geloof
Hoop en Liefde. In 2002 won hij de
prijsvraag voor het hoofdkantoor
van de Rabobank Utrecht.
Uytenhaak gaf lezingen in binnenen buitenland, schreef diverse
boeken en vele artikelen, was
docent en hoogleraar en zijn werk
werd meerdere malen tentoongesteld.
Stedenbouwkundig deed hij
vooral in Amsterdam van zich
spreken. Onder meer de Bongerd
in Noord, delen
van IJburg,
Borneo en
Spoorenburg
(de nieuwe
eilanden), de
Czaar
Peterstraat en
Java-eiland,
maar ook
Buitenveldert
en Zuidoost,
zijn op zijn
tekentafels
ontworpen.

In vele Nederlandse steden staan
zijn ontwerpen. In Amsterdam zijn
dit onder meer de brandweerkazerne plus woningen aan de
Nieuwe Achtergracht, woningcomplexen aan Droogbak,
Weesperstraat (de Principaal) en
Kon.Wilhelminaplein,
Stadionplein, urban-villa's aan de
Amstelveensweg, woningen in de
Aker, Sloten, IJburg en Zeeburg
(waaronder het veelgeprezen
Geloof Hoop en Liefde aan de
Borneolaan) en het kantoor/bedrijfspand De Balk aan de
Rietlanden. Buiten de hoofdstad
tekende hij voor de Sterflat in
Leiden, woningen, gemeentehuis
en scholen in Landsmeer, de
studentenwoningen in de Uithof
te Utrecht, het VROM-kantoor bij
het station Haarlem, de bibliotheek in Hoofddorp, het stadshart
van Amstelveen, appartementen
in Almere, het technologie- en
andere gebouwen van de TU
Eindhoven, Boathouse te Almere
en de stadskantoor van Goes en
Meppel. Een compleet overzicht is
te vinden op de website . Volgens
die website bouwt
Architectenbureau Uytenhaak 'aan
een reputatie van een onderzoekend creatief bureau dat voor
actuele en specifieke opgaven,
passende en innoverende "gebouwen" ontwikkelt.' Kenmerkend
voor veel van zijn opdrachten is
'een zekere op te lossen complexiteit die voor ons een stimulans' is.
Uytenhaak's architectuur laat zich
typeren door de trefwoorden
context, complexiteit en schaal. 'In
een land dat steeds intensiever
bevolkt en gebruikt wordt is het
zaak ruimte te scheppen door op
te ruimen, maat en samenhang te
bepalen en daarbij helder te
maken wat complex is. Helder is
daarbij dienend aan complex. Over
boord gooien is immers een
primitieve manier van ordenen.'
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HAVO 76 revisited
De oproep uit de vorige Binder aan Havisten die in 1976 eindexamen deden, is niet zonder resultaat gebleven.
Tien oud-leerlingen meldden zich, plus uiteraard de 'aanstichtster' van het geheel. In volgorde van binnenkomst:

Helemaal links Joop van Blokland, vijfde van links Bärbel Post Uiterweer, tiende van links (midden vooraan) Gemma Luif,
voorste rij, tweede van rechts Petra Heunks en helemaal bovenaan rechts Theo Jonker]

Iskander Sitompul deed eerst een
jaartje 'leuke dingen' en ging
toen terug naar …. het SNL. Het
resultaat was een diploma
Atheneum A in 1979. Op de Havo
had hij een pretpakket, op het
VWO werd dat aangevuld met

14

economie. Wat kon je daarmee op
de toenmalige arbeidsmarkt?
"Omdat ik na het VWO nog steeds
niet wist wat ik nu wilde worden,
ben ik gaan werken, als salarisadministrateur bij de Gemeente
Amsterdam, afdeling Onderwijs.

Eén probleem was wel dat ik niet
zo heel veel met cijfers had. Na
enige oriëntatie leek mij een
sociaal agogische opleiding meer
passend. Uiteindelijk heb ik mijn
HBO-diploma Personeelsbeleid
gehaald en na twee jaartjes
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Gemeente Amsterdam ben ik bij
verschillende Hogescholen als
personeelsconsulent werkzaam
geweest. Thans ben ik werkzaam
bij de Hogeschool Inholland
Haarlem als HRM adviseur."
De goede pakketkeuze gedaan?
"Voor mijn uiteindelijke werk heb
ik niet bijzonder veel profijt van
mijn toenmalige pretpakket. Ik
ben overigens wel van mening dat
het a-pakket goed was voor je
algemene ontwikkeling. In dat
opzicht heb ik nooit spijt van mijn
keuze gehad." Iskander is verder
benieuwd naar de reacties van
jaargenoten.
Ook Gemma Luif bleef naar haar
Havo-examen in 1976 op het
Nicolaas 'plakken'. Ze haalde haar
atheneumdiploma en studeerde
vervolgens politicologie aan de
VU. "Na mijn stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, ben ik
daar blijven hangen en heb een
poosje werk en studie gecombineerd. In die tijd was het gewoon
mazzel om aan de bak te komen.
Op mijn tocht door het ministerie
heb ik zowel beleidswerk (openbaar bestuur) als stafwerk (financiën) gedaan. Inmiddels heb ik daar
de managementkant aan toegevoegd."
De goede keuzes gemaakt? "Mijn
vakkenpakket is achteraf een
schot in de roos geweest en vooral
van economie en handelswetenschappen heb ik veel profijt
gehad."
Het is wel erg lang geleden
allemaal hoor, schreef Rob
Fritschy, die niettemin in zijn
bijdrage maar liefst vier andere
oud-leerlingen noemt. Ook Rob
studeerde verder, samen met
klasgenoot Ruud Hoeboer ging hij
naar de HES aan het Raamplein.
"Fantastische tijd daar gehad.
Eerste jaar heel lastig (Havisten
waren toen minder geschikt voor
HBO). Heb ik dan ook 2x gedaan.
Geluk bij ongeluk: ik kwam dat
tweede eerste jaar bij René
Bruystens (Havo, 1977) in de
groep. Dat is één van mijn beste
vrienden geworden en nog steeds
(25 jaar dus al). Via René die BE
ging doen (ik CE-richting) leerde ik
ook Jeroen Deerenberg (Ath-A,
1977) kennen. We zijn nog steeds
goede vrienden."
Na zijn HES-tijd zat Rob een
blauwe maandag in dienst en
werkte als verkoopmedewerker bij
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een dochter van Philips. "Het was
in de beginjaren tachtig ongelooflijk lastig om een baan op Hboniveau te krijgen. Heb tot medio
1984 daar gewerkt en toen
overstap naar De Telegraaf
gemaakt. Net als Stella Ruisch
(Ath-A, 1976) werk ik nog steeds
bij de krant. Ik heb eerst verschillende marketingfuncties vervuld
(data-analist oplage en advertentiemarkt, brancherapporten
schrijven, business development,
marketing manager) en na de
zoveelste reorganisatie werk ik nu
als lead manager bij het oplagebedrijf. Ik ben verantwoordelijk voor
de werving van met name proefabonnees. Het dagbladbedrijf zit
wel een beetje in de hoek waar de
klappen vallen. Oplage onder druk
en advertentiemarkt in elkaar
gezakt."
Rob meldt verder nóg een oudleerling: :"Ik kwam vorige week bij
voetbalclub Abcoude Marcel Kok
tegen. Die werkt bij PCM (uitgever
van o.a. de Volkskrant) in de ICT.

tijd nog niet echt mogelijk,
tenminste bij mijn baas, dus na de
geboorte van mijn oudste in 1982
ben ik gestopt met werken."
Petra hielp af en toe in het
restaurant dat haar man toen had.
"Na de geboorte van mijn derde
kindje ben ik gaan oppassen op
ons buurjongetje. Ik vond dat zo
leuk dat ik nooit meer wat anders
ben gaan doen. Ik ben alweer
bijna veertien jaar gastouder
gedurende vier dagen per week en
heb inmiddels mijn eigen bedrijfje
in kinderopvang. Het loopt
geweldig en ik vind het, nu mijn
eigen kinderen alweer groot zijn,
nog steeds erg leuk om de hele
dag met dat kleine spul bezig te
zijn en mee te werken aan een
stukje van hun opvoeding."
"Wisten jullie trouwens", schreef
Petra nog, "dat mijn schoonvader
H.J. van der Aar jarenlang (van 72
tot 80) als amanuensis op het
Nicolaas heeft gewerkt? Hij is
inmiddels 82 en blakend van
gezondheid."

Joop van Blokland zocht het in
een andere (studie)richting. Hij
ging na de Havo naar de MTS en
studeerde daar drie jaar elektrotechniek. "Ik heb de school niet
afgemaakt wegens verkering en
het veelvuldig aan mijn Mini
werken. Toen ik 20 was, ben ik bij
een groothandel in klokken gaan
werken en heb daar alle afdelingen doorlopen. Ondertussen was ik
getrouwd en kregen we 2 dochters. In 1986 ben ik bij Present
Time terechtgekomen. Dit is een
groothandel in binnenhuisaccessoires en relatiegeschenken. Ik ben
daar begonnen toen er 4 man
werkten en we zijn nu gegroeid
tot boven de 50 man. Ik ben nu
hoofd inkoop en vindt dat een
heel afwisselende baan."
En dat pakket? "Al met al ben ik
aardig terechtgekomen ondanks
het niet afmaken van de MTS".
Een van de niet-studeerders was
Petra Heunks. Ze had al vaker
vakantiewerk bij de belastingdienst gedaan en rolde daar in een
vaste baan. In april 1978 trouwde
ze in de Crypte van het SNL waar
Pater Duindam, van wie ze
aardrijkskunde had gehad, het
huwelijk inzegende. "Via de
belastingdienst kwam ik in het
notariaat terecht en verliet
Amsterdam om in mijn woonplaats
voor een notaris te gaan werken.
Helaas was parttime werken in die

De Heao was ook de bestemming
die Theo Jonker na zijn eind- én
herexamen koos, maar niet uit
overtuiging. "Het was min of meer
een keuze van 'laten we dan maar
de Heao doen want ik weet niets
anders/beters' Voegen we hierbij
het feit dat ik later begon door
dat herexamen (mocht niet eerder
beginnen voordat ik het papiertje
had). Kortom geen goede basis
voor een studie en met kerst heb
ik er de brui aan gegeven, mede
omdat ik in militaire dienst
moest."
Na zijn de diensttijd kwam Theo
terecht op het computercentrum
van de Postgiro en
Rijkspostspaarbank. "Ik moest
daar de nodige cursussen doen.
Het bedrijf werd via Postbank,
NMB en NN tot ING-bank. Ik werk
daar nog steeds en ook nog steeds
op het Computercentrum, dat
helaas sinds 1 september verhuisd
is naar Rotterdam. In een 5ploegendienst doen we daar de
eerstelijns ondersteuning."
De juiste pakketkeuze? "Laat ik
het zo zeggen: ik had economie en
handelsrekenen in het pakket.
Vooral dat laatste trok me wel
waardoor ik ook voor de Heao
koos. Ik heb daar de wereld van de
computer leren kennen en toen de
bank met een opleiding tot
computeroperator kwam, heb ik
dat aangepakt. Ik heb er altijd met
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veel plezier gewerkt en doe dat nu
nog steeds."
Ook Geert Rolf ging door in de
computers. Hij was thuis al vroeg
met draadjes en elektriciteit aan
de gang en verdiende een extra
zakcentje met het repareren van
zwart-wit buizen-t.v.'s. "Het moest
dus wel HTS Elektrotechniek
worden en dat werd het ook aan
de HTS"A". Het werd geen succes:
ik kreeg geen grip op zware
vakken als Natuurkunde en
Elektriciteitsleer Op de HTS kwam
ik wel voor het eerst in aanraking
met computers en dat was een
kolfje naar mijn hand. De abstracte en logisch verklaarbare wetten
van de informatica lagen mij veel
beter en ik stapte over naar de
Hogere Informatica Opleiding. Je
had in die tijd maar drie HIO's: ik
ging naar Enschede. Daarna heb ik
bij diverse bedrijven en instellingen gewerkt en sinds begin 1999
ben ik eigen baas."
Spijt van je pakketkeuze? "Nee.
Hoewel ik me, ondanks de
bedoelingen van school, pas ver na
schooltijd begon te ontwikkelen,
heb ik geen spijt van mijn vakkenpakket: exact + geschiedenis. Maar
ik heb ook andere interesses:
bouwstijlen en kunst uit het begin
van de vorige eeuw."
Bert Rietveld (Havo, 1976) schreef
ons, samen met zijn vrouw Carla
van der Sterre (Pius Havo, 1976).
Ze leerden elkaar kennen toen
Bert vanaf de Mavo in Havo-4
terechtkwam en direct de plezierige gevolgen ondervond van de
fusie tussen Pius en SNL. De Pius
ging ter ziele, maar de 'meidenklassen' bleven intact en "zr.Angelina de baas". Op een kennismakingsbijeenkomst ontmoetten Bert
en Carla elkaar, de vonk sloeg over
en in 1981 zijn ze getrouwd. Carla
ging, zoals zo vele Havisten,
verder studeren: diëtetiek. Ze
studeerde verder als doktersassistente en had daarvoor ook het
goede vakkenpakket, alleen
wiskunde ontbrak. Ze werkte tot
1984 met veel plezier bij een
huisarts in de Amsterdamse Pijp;
"toen kwam onze eerste dochter
en startte ik mijn carrière als
huismanager."
Bert begint met het bedanken van
Jan Overwater. "Dat ik mijn
diploma haalde is met name te
danken aan de grandioze steun
van Jan Overwater. Ik ben toen
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naar de HTS gegaan, civiele
techniek 'gestudeerd'. Ondanks
dat Havo-HTS een enorme stap is,
ben ik daar prima doorheen
gekomen. Toch volwassen geworden? Daarna ben ik in 1980 als
'techneut' terecht gekomen bij
een bedrijf in Amstelveen dat
plaatselijk energie, water en
kabel-tv rondbrengt in een gebied
tussen de Arena en Aalsmeer. Ik
heb projecten voorbereid, 'ERP'
systemen beheerd, tekenkamer
geleid en zo. Tegenwoordig heet
het bedrijf Eneco Energie en doe
ik assetmanagement (het nieuwe
woord voor netbeheer ) in een
boel gemeenten in
NoordHolland."
Na de Havo behaalde Bärbel Post
Uiterweer haar diploma voor
doktersassistente. Maar omdat dat
weinig carrièremogelijkheden had,
zocht ze wat anders. "Via vrienden
ben ik bij de politie terechtgekomen. In 1978 ben ik naar de
politieopleidingsschool gegaan, in
1979 mijn politiediploma gehaald.
Na vier jaar straatdienst op het
toenmalige districtbureau
Lodewijk van Deijsselstraat in
Amsterdam-West ben ik in 1983
naar de bereden politie gegaan.
Omdat ik nog nooit paard gereden
had, moest ik daar een opleiding
van een jaar volgen. Ik heb tot
begin 1996 bij de 'bereden'
gewerkt en in die periode ook een
ME-opleiding gevolgd. Tijdens
deze 13 jaar ben ik vaak ingezet
bij ME-optredens. Ondertussen
was ik, in juli 1990, getrouwd. In
1991 kreeg ik een zoon, in 1993
een dochter. Daarom was ik al in
deeltijd gaan werken maar
eigenlijk wilde ik ook wel weer
eens wat anders binnen de politie.
In 1996 ben ik als specialist gaan
werken bij de Dienst
Vreemdelingenpolitie te
Amsterdam en op dit moment ben
ik daar als rechercheur werkzaam."
Bärbel werkte, zo gaat dat nu
eenmaal bij de politie, op vele
afdelingen. "ik ben nog gedetacheerd geweest op de meldkamer, bij de jeugd en zedenpolitie
op het HIT (horeca interventie
team) en op andere afdelingen."
Ook maakte ze deel uit van een
wervingsteam voor de politie, dat
op scholen voorlichting geeft. En
je eigen school dan? "Ik heb aan
mijn destijds gekozen vakkenpakket (economie en handel) niet echt

veel gehad. Ik heb de Havo
gehaald met niets doen en er
daarom zes jaar over gedaan. Als
ik gewoon mijn huiswerk en zo
had gedaan, had ik denk ik verder
kunnen komen. Zowel de school
als mijn ouders hebben mij nooit
achter mijn broek gezeten, wat ik
ze later wel eens verweten heb.
Wat ik wel aan mijn eigen
kinderen probeer mee te geven,
dat ze hun best moeten doen op
de middelbare school."
En degene die dit allemaal in gang
zette, Monique Reeders, op school
nog Van der Kwast ? Zij was het
die ons de afgelopen zomer
verblijdde met het artikel uit de
Telegraaf waarin de lichting-1976
voor het eerst aan het woord
kwam. "Het aardige van herinneringen ophalen is dat blijkt dat je
hoofd nog lang niet vol is; een
ander hoeft maar iets aan te
halen, en daar komen ze, die
herinneringen waarvan je niet wist
dat ze ergens in een rommellaatje
in je hersenen waren opgeslagen.
Het is alsof je de zolder aan het
opruimen bent, alleen bij deze
herinneringen gooi je niets weg."
Monique had, het Havo-diploma
op zak, allerlei plannen, maar die
konden geen doorgang vinden
omdat ze, ondernemerskind
tenslotte, geacht werd de winkel
van haar ouders over te nemen. Ze
leerde daar wel haar vriend
kennen, met wie ze al 22 jaar
samenwoont, maar het geknaag
van 'dat andere' won toch: ze
volgde een opleiding voor
doktersassistente en vond al
tijdens haar opleiding werk in een
gezondheidscentrum in de
Amsterdamse Kinkerbuurt. Stage
liep ze in het OLVG. op de afdeling
gynaecologie/verloskunde en daar
mocht ze blijven. "Niet slecht, in
een tijd waarin de banen niet
direct voor het opscheppen lagen,
begin jaren 80. Halverwege de
jaren 80 ging ik bij de
Amsterdamse Trombosedienst
werken. 's Morgens met een ATALautootje de wijk in, mensen aan
huis prikken, af een toe een
poliklinieksessie met honderd prikklanten, 's middags naar het lab
om het afgenomen bloed te laten
stollen en de uitslagen te verwerken, om uiteindelijk aan het eind
van de dag de nieuwe doseringen
de deur uit te laten gaan.
Terugkijkend is dat misschien wel
mijn leukste tijd geweest. Je leert
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Amsterdam en omstreken kennen
als je broekzak, je werd overal,
nou ja, bijna overal, warm onthaald, omdat veel patiënten niet
veel bezoek kregen en 'de zuster
van de trombosedienst' altijd als
welkome visite beschouwden."
Maar toen haar oog viel op een
advertentie van de KLM voor
grondstewardessen, kriebelde het.

Ze werd "tot mijn stomme
verbazing" aangenomen, voor een
parttime functie "terwijl ik
gewoon fulltime wilde werken".Een haar bekende arts
zorgde voor een oplossing: ze
werd parttime doktersassistente in
een nieuwe praktijk in een
nieuwbouwwijk in Zeeburg. Beide
banen laten zich volgens Monique

prima combineren: "door de
wisselende diensten lijk ik meer
vrij te hebben dan iemand die op
kantooruren werkt". Dat ondernemersdiploma is er overigens toch
nog gekomen, "maar om een
winkel te beginnen… ik moet er
niet aan denken."

Famos-toernooi inderdaad na rellen afgeschaft
Tenminste, zo zouden we ze anno
2002 noemen. Marinus schreef dat
er na afloop van het toernooi
rellen ontstonden bij het
Leidsebosje.
SNeLbinder liet niets aan het
toeval over bij de speurtocht naar
de waarheid. Zouden leerlingen
van het o zo keurige Nicolaas
Lyceum in 1956 betrokken zijn
geweest bij relletjes? Dat zou toch
niet? De speurtocht nam enige tijd
in beslag. Archieven werden
doorzocht, zelfs de Koninklijke
Bibliotheek, tientallen microfiches
met oude kranten werden
doorgespit en zelfs de media
werden ingeschakeld toen
SNeLbinder op Radio NoordHolland een oproep mocht doen.
De speurtocht had het volgende
resultaat:
Politie verjoeg Famos-scholieren
met gummistok
Even terug naar het Myrakelse
gastenboek 2000 op de website.
Marinus van Noort (HBS-B, 1959)
zei vage herinneringen te hebben
aan het Famos-toernooi van 1956.
Hij deed mee aan het volleybalgedeelte van Famos maar herinnerde
zich vooral dat het toernooi in
1956 voor het laatst gehouden
werd vanwege ….. hooligans.

SNeLbinder 3-2002

Zo luidden de krantenkoppen,
begin januari 1957. De Geruchten
Kloppen Dus! Het Famos-toernooi
van 1956 is inderdaad het laatste
geweest. Op 16 januari 1957 werd
het toernooi door de staf van de
AMVJ, waarbij de jeugdvereniging
(want dat was het) Famos was
aangesloten, afgeschaft "wegens

de schijnbaar onvermijdelijke
ordeverstoringen, waarbij telkens
weer de politie moest ingrijpen."
Bij die ordeverstoringen, vooral op
maandagmiddag 31 december
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1956, moest de politie ingrijpen.
Tijdens de sluiting van het
toernooi in het Concertgebouw,
ging het fout. Hoewel, fout? Nu
zouden we het normaal vinden,
maar anno 1956/1957 was dat heel
anders. Volgens organisator Henk
Stigter was de Famos-jeugd "niet
hinderlijk", toen ze na afloop van
de prijsuitreikingen het
Concertgebouw verlieten. Maar de
krant leert dat hinderlijk mogelijk
een andere betekenis gekregen
heeft. Uit de Volkskrant van 2.1.57:
"ruim 500 scholieren van middelbare scholen moesten maandagmiddag om vijf uur, na de afwerking van het onderdeel Toneel van
het Famos-toernooi in de AMVJ,
op het Leidsebosje en omgeving
door vijf agenten met gebruikmaking van de gummistok tot de
orde worden geroepen. De
scholieren hadden zich van de
herhaalde verzoeken van de
politie om de rijweg vrij te maken,
niets aangetrokken. Ze gingen op
de tramrails zitten, gewapend met
scheepstoeters. Toen de rij
wachtende trams en auto's
aangroeide werd de yellende
menigte met gebruik van de
gummistok verspreid.". Stigter
vond het maar "bijzonder stijlloos". De stoet trok, uiteraard
luidruchtig, "maar niet hinderlijk"
nog onder het Rijksmuseum door –
dat mocht toen nog. En ja, die
nauwe doorgang en al die
supporters, dat leverde problemen
op natuurlijk.
Misbruik
De rellen waren voor de AMVJ
aanleiding "dit vooral voor de
schooljeugd zelf zo teleurstellende
besluit te nemen". Men bleek niet
bij machte "de jongelui binnen de
perken van gezond enthousiasme
te houden", zo berichtten zowel
het Parool als De Volkskrant op 17
en 18 januari 1957. "Er blijken
machten buiten het toernooi te
zijn", aldus een schriftelijke
mededeling van het AMVJ-bestuur
aan de hoofden der scholen,
"waartegen het ons onmogelijk is
om iets te ondernemen. Een
bepaalde categorie jonge mensen
misbruiken het toernooi en de
hieruit voortkomende bijeenkomsten om een reden te vinden tot
ordeverstorende manifestaties, die
politie, burgerij en onze federatie
uitsluitend een buitengewoon
grote en onnodige last veroorzaken. Deze verstoringen tasten de
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goede naam van Famos aan,
aangezien deelnemers aan het
toernooi vereenzelvigd worden
met Famos-leden." Aan het laatste
toernooi deden 1060 scholieren
mee, waarvan er slechts vijf lid van
Famos waren.
Het Famos-toernooi werd in 1956
voor de negentiende keer georganiseerd maar in voorgaande jaren
was het al regelmatig tot "onplezierige relletjes" gekomen. In 1933
ging het toernooi van start, tijdens
de oorlog lag het tijdelijk stil en in
1948 nam Henk Stigter de leiding.
Het besluit om te stoppen viel
velen zwaar: "betreurenswaardig
maar wijs", sprak pater Bot, rector
van het Ignatiuscollege en
directeur Oornick van de Tweede
Gemeentelijke HBS verklaarde dat
het "een logische consequentie
was na de barre misdragingen van
de jeugd. Hun gedrag was een
aanfluiting voor alles wat zich
middelbaar scholier noemt."
En dat terwijl het toernooi van
1956 juist zo optimistisch was
gestart. Bij eerdere Famostoernooien waren er al "legio
botsingen" maar op maandag 24
december, toen het toernooi in
het Sportfondsenbad Oost
"daverend" van start ging,
verklaarde de legendarische
Amsterdamse politiecommissaris
H.J. van der Molen nog dat hij
geen excessen vreesde. Hij werd
zelfs luid toegejuicht Veni,
vidi,vici, leve de politie. Van der
Molen zei getroffen te zijn door
de spontaniteit van de scholieren.
Ordeverstoringen achtte hij
uitgesloten. En als die moeilijkheden toch kwamen, zou zijn
personeel er wel in slagen de
scholieren "tactvol tot rede te
brengen". Nou, dát heeft-ie
geweten. Een week later bleken
de rellen van een dusdanige ernst
en omvang dat Van der Molen in
januari liet optekenen "met
blijdschap kennis genomen te
hebben van het besluit [tot
opheffing]. Wij hebben alle
waardering voor de organisatoren
maar ieder jaar weer hadden we
de handen vol aan een kleine
groep rekels, die misbruik maakten van de invloed die zij op velen
van hun vrienden hadden".
De tijdgeest?
SNeLbinder groef verder in de
archieven en zocht naar verklaringen. En vond die in de roerige

tijd die 1956 nu eenmaal was.
Amsterdam, Nederland en de
wereld (in die volgorde) beleefden
rumoerige tijden. Een crisis in het
Midden-Oosten en met name de
Hongaarse opstand leidden tot
vele relletjes in de stad. Op 4
november 1956 werden bij Felix
Merites, het toenmalige hoofdkantoor van de CPN, de ruiten
ingegooid. 'Een burgeroorlog in
zakformaat', zo luidde een
krantenkop. Er werd met stenen
gegooid, brand gesticht en
'urenlang reden ziekenwagens af
en aan om gewonde betogers te
vervoeren'. De strijd tussen
'fascisten en communisten'
bereikte een kort hoogtepunt. In
die tijd moeten we ook het
rumoer rond Famos plaatsen. Zo
rond de jaarwisseling 1956/57 leek
de halve wereld in brand te staan.
Er was een opstand op Sumatra en
bijna oorlog in Algerije. De
Amsterdamse Stalinlaan werd
omgedoopt in Vrijheidslaan. Het
waren ook de weken waarin de
eerste paal voor het VU-ziekenhuis
geslagen werd, waarin een
prijzenstop voor havermout werd
afgekondigd en 'Tante Betje' werd
vermoord. waarin Beatrix op
wintersport haar enkel verzwikte
en de voetbaltoto van start ging,
waarin de Gijsbreght nog werd
opgevoerd en de PTT eerste
vrouwelijke brievenbestellers in
dienst nam, waarin de beroemde
kunstschaatsster Sonja Henie
afscheid nam en waarin Gijs Van
Hall d'Ailly opvolgde als burgemeester van Amsterdam. In de
laatste krant van 1956 werd
voorspeld dat er binnen vijf jaar
raketvliegtuigen zouden vliegen
die de 5000 km tussen New York
en Los Angeles in één uur zouden
afleggen.... Die tijd dus!
'Vulgaire opstootjes'
Het Famos-toernooi van 1956 werd
midden in die rumoerige periode
afgewerkt. Scholieren begonnen
langzaam hun vrijheid te grijpen,
zich los te wurmen van allerlei
invloeden. Veel gebeurde in een
sfeer van lolligheid (bij het
zwemmen probeerden deelnemers
hun keerpunten zo te maken dat
de aanwezige politiechef Van der
Molen flink natgespat werd), het
was kerstvakantie, oudejaarsdag
en er stond een nieuw jaar voor de
deur. Mogelijk dat ook het koude
weer een rol speelde. Of er drank
in het spel was, berichtten de
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kranten niet, maar de sluiting van
het Famos-toernooi, op genoemde
maandagmiddag 31 december
1956, liep uit op een spontane
actie. Maar geyelld en
geschreeuwd werd er op álle
Famos-toernooien, in die typische
jaren'50 stijl: wie het hardste riep,
zat op de beste school. En een
schooldas veroveren van een
andere school, dat was het
helemaal!
Dat cabaretier Wim Ibo, die de
prijsuitreiking opluisterde, zijn
programma startte door te pogen
de relletjes van genoemde
maandagmiddag uit te wissen met
de woorden 'sensatiepers' werd
door de kranten niet op prijs
gesteld. Hoewel uitbundig applaus
opsteeg, vindt het Parool het maar
een goedkope methode, 'Wim Ibo,
anders toch zo wijs en geestig,
onwaardig.'
In zijn Amsterdams Dagboek
noteerde de toentertijd bekende
journalist Henri Knap dat de
opheffing terecht is. "Famos
achtte zich langzamerhand met
reden zwaar gecompromitteerd
door een kleine groep pubers, die
(en dat alleen is eigenlijk teleurstellend) een elk jaar grotere
groep normaalontwikkelde
meisjes en jongens wist mee te
slepen voor het organiseren van
vulgaire opstootjes." Het is nu
voorbij, gaat Knap verder. Hij
vermoedt dat de meegesleepten
"nu wel een wat aparte blik zullen
over hebben voor de lefgozers
met de grote bekken, voor de
dappere agentenschelders en
agentenpesters, die zich, zodra het
benauwd werd, verscholen achter
moeders-met-kinderen." De
ophitsers hebben "onze schooljeugd beroofd van een uniek
fenomeen: duizenden meisjes en
jongens in fel en eerlijk meeleven
met sportieve strijd van geest en
lichaam, bezield door liefde voor
ieders kleine schoolgemeenschap."
Famos is "door vlegels verraden en
door zwakkelingen om hals
gebracht."
Dat liegt er niet om, die Knap, die
zijn column besluit met de hoop
uit te spreken dat "jullie jongens
en meisjes die jullie hebt laten
meeslepen in die massahysterie, er
voor later, voor jullie studententijd of jullie maatschappelijke
loopbaan, en voor een nog
verdere toekomst, uit hebben
geleerd dat de massamens het
individu vernedert, dat de schreeu-
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wende volksmenners altijd
ongelijk hebben, en dat zelfbeheersing en hoffelijkheid iedere
mens, ook van de eenvoudigste
familie, de hoogste adeldom
verlenen."
SNL op Famos
Tot zover Knap, wiens bespiegelingen eind 2002 zowel ouderwets
als hoogstactueel lijken. En terug
naar het Famos-toernooi en haar
deelnemers, wie waren dat
eigenlijk?
SNeLbinder wist de hand te leggen
op enkele historische programmaboekjes van het Famos-toernooi,
helaas alleen die voor het 'Intellectueel Cultureel Gedeelte'. De
programmaboekjes, voor de
toernooien van 1954, 1955 en
1956, bieden een prachtig inzicht
in de schoolgeschiedenis, in het
middelbare schoolleven van die
tijd, en vooral in de betekenis die
Famos had. En die mag niet
onderschat worden!
Cultureel deel
In 1954 bijvoorbeeld stonden de
onderdelen piano, declamatie,

eloquentia, opstel, toneel, schaken
en tekenen op het programma.
Lang niet aan alle onderdelen
deed een SNL'er mee en dat is de
reden dat de school niet in de
einduitslag voorkomt. Wie wel
meededen?
Aan het onderdeel Piano deed
Thijs Kramer (Gym-A, 1956; zie
kader) mee. Hij moest vroeg op,
want het toernooi begon om '7.30

uur precies'. Hij moest een
verplicht nummer spelen, Sonata
nr 3 van Scarlatti, en een vrij
nummer, de 3e Concert Etude van
Franz Liszt. In totaal speelden 18
Amsterdamse middelbare scholieren. Hans de Groot (Gym-A, 1957)
trad aan op het onderdeel
Declamatie.. Hij droeg het gedicht
De Ontdekker van Slauerhoff voor.
Opvallende naam in de jury is
schrijfster Hella Haasse. Bij het
onderdeel Eloquentia moesten de
deelnemers uit vijf onderwerpen
er een kiezen. Ze mochten
daarover vijf minuten nadenken
en dan moesten ze drie minuten
over dat onderwerp spreken. SNLdeelnemer was Ruud Kok (HBS-A,
1955), gejureerd werd door onder
meer Simon Carmiggelt.
In 1955 was het SNL present op
twee onderdelen: declamatie en
eloquentia. Het eerste was nu voor
junior én senior deelnemers
ingericht. In de juniorafdeling
werd het gedicht Kleuterdans van
J.H. de Groot voorgedragen door
Frans Louman (Gym-B, 1960);
senior-deelnemer was Thijs
Pollmann (Gym-B, 1957) die Satyr
en Christofoor van Martinus
Nijhoff voordroeg. Hans Post
(1955) deed mee aan het onderdeel Eloquentia. Ook in 1955
beroemde namen op de deelnemers- en jurylijst. Henri Knap, de al
genoemde Parool-Dagboekanier,
zat in de jury van de opstelwedstrijd, die werd gewonnen door
W.F.Hermans; Volkskrantredactrice Erna van de Berg en de
latere VPRO-journaliste Kiki
Amsberg declameerden een
gedicht; Haya van SomerenDowner, later VVD-Kamerlid, en
acteur Louis van Gasteren vormden de jury voor de toneelwedstrijd; Joop van Tijn, voormalig
hoofdredacteur van Vrij Nederland
en ook de eerste man die op de
Nederlandse tv het woord 'neuken' uitsprak, nam deel aan
Eloquentia.
Ook het (achteraf laatste) toernooi
van 1956 barst van de bekende
namen. Juryleden als Henri Knap,
Hella Haasse en Louis van Gasteren
geven nogmaals het cachet van
het toernooi aan. Het wás wat, zo
midden jaren '50, en wie meedeed
werd dan wel niet wéreldberoemd
maar minimaal lokáál een held.
Het SNL had dit jaar wederom een
pianist die meedeed, Karel Kramer
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Thijs Kramer begon als 7-jarige
met pianospelen en kreeg hij
zijn eerste orgellessen in de
Mozes & Aäronkerk in
Amsterdam. Hij studeerde aan
het Amsterdams
Conservatorium en
Muzieklyceum en won in 1960
de eerste prijs bij de zomeracademie in Haarlem. Zijn carrière
als organist voerde hem door
heel Europa en zijn spel is op
verscheidene platen en cd's
vastgelegd. Bij de Nederlandse Opera werkte hij als
repetitor en dirigent, hij vond een zoekgeraakte originele versie van Mendelssohns Elias en is eigenaar
van de koorpartijen, die zijn geschreven voor en gebruikt door Mendelssohn bij de eerste uitvoering
van Bachs Matthäus-Passion na Bachs dood (Berlijn
1829). Sinds 1989 is Thijs Kramer de vaste dirigent
van de Nederlandse Händelvereniging.
Hoogtepunten waren in de laatste jaren, naast de
jaarlijkse uitvoeringen van Händels Messiah, de oorspronkelijke versie van Mendelssohns Elias, die ook
op cd verschenen is, Beethovens Missa Solemnis en
Bachs Johannes-Passion. Een groot deel van zijn vrije
tijd besteedt hij aan natuurbescherming. Hij is sinds
1978 directeur van een schildpaddenreservaat in
Spanje, sinds 1991 voorzitter van RANA, een internationale organisatie die zich voor reptielen en amfibieën inzet, en van TORMED, de federatie van schildpaddencentra rond de Middellandse zee.
Thijs Kramer treedt nog steeds op, onder meer in de
Bavo Kathedraal te Haarlem.

alle onderwijsinstellingen behalve de eigen school'.
Corry maakte volgens de krant 'een goede kans op
een prijs' maar ze werd (gedeeld) zevende. Ook Ineke
werd (gedeeld) zevende. Thijs Pollman won bijna, hij
werd "na rijp beraad van de jury" tweede…
Bij het onderdeel Eloquentia – 'een ware stortvloed
van welsprekendheid' – werd de tweede prijs gewonnen door Paul Keuss (Gym-A, 1958). Volgens het
wedstrijdreglement mochten 'stotterpauzes hoogstens tien seconden duren' en werd het publiek
verzocht niet te interrumperen. Volgens de kranten
uit die tijd betoogden de deelnemers 'geestig, vlot en
soms serieus'. Er werd niet geïnterrumpeerd, wel
commentaar geleverd. Want: 'Amsterdamse scholieren zijn niet zo gauw onder de indruk van een
speech.' De ware sfeer van strijdlust kwam pas na
afloop, zo schrijft de krant. Paul Keuss moest in drie
minuten vertellen wat hij kitsch noemde in de
moderne kunst. Hij zag onlangs op de ruit van een
winkel in religieuze artikelen een papier geplakt
waarop de uitverkoop stond aangekondigd van
'Heilige Jozefs in blauw' en vertelde het Famospubliek "zo geestig waarom hij dit humbug vond dat
het SNL tweede werd." Paul kan zich er, anno 2002,
weinig van herinneren. Hij zat slechts twee jaar op
het Nicolaas en voor hem leefde Famos nauwelijks: 'Ik
ben erin gevallen.' Hij herinnert zich wél de broers
Kramer. 'Karel was een voortreffelijk pianist, Thijs een
briljante leerling.'
Waar het SNL in genoemde jaren niet aan Toneel
meedeed, speelden scholieren van de Pius op maandag 31 december 1956 een fragment uit de Ballade
van Santa Geertruud van H.Beex. Ook hier waren de

(Gym-A, 1959) die verplicht 'Colliwog's
Cake walk' uit Debussy's Childrens Corner
moest spelen en als vrij nummer koos
voor een nocturne van Chopin. Karel, een
broer van Thijs, werd er vierde mee.
In 1956 'debuteerde' de Pius MMS op
Famos. Marga Wolfs speelde Inventione
nr 4 in D moll van J.S.Bach en
Beethoven's Bagatelle in G min. Marga
werd elfde (van de zeventien) en alle
deelnemers speelden volgens de kranten
uit die tijd 'met ernst en toewijding'. Ze
werden 'het onzekerst van zichzelf
tijdens het kijken naar de zaal die vol zat
met jongens en meisjes met kleurige
schooldassen en eerlijke aandacht voor
de muziek'. Kom daar maar eens om,
anno 2002.
Junior-declamist was, net als in 1955,
Frans Louman, nu met het bekende De
Akelei van Ida Gerhardt. Hij werd
zevende. Ook Thijs Pollmann deed weer
mee, met Gorter's 'Ik zat eens heel
alleen'. Namens de Pius MMS streden
Corry Zandvliet, met Morgen is 't licht
(van J.M.W. Scheltema) en Ineke
Leeuwendaal met Amsterdam van Bertus
Aafjes. 'De sfeer in de zaal was plezierig,
niet geëxalteerd', schreef het Parool. Wel
was er 'een beetje vage verachting voor
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regels strak. Het aantal deelnemers mocht 'niet minder dan drie'
zijn, decors waren niet toegestaan
('zetstukken eventueel wel') en de
grime mocht niet door een
'beroepskapper' verzorgd zijn. Bij
het onderdeel Tekenen veroverden SNL en Pius gezamenlijk (zou
dat toeval zijn?) de zevende
plaats. De teken-deelnemers
moesten naar Artis, waar ze een
half uur inspiratie konden opdoen,
een groot warenhuis had 35
voorwerpen afgestaan die in een
vrije tekening verwerkt moesten
worden. "Marja Nijsten van de St
Pius, die het aquarium als object
had uitgekozen, lijkt ons niet
kansloos", schreef de Volkskrant.
Ze won echter niet.
Sportief deel
Over de SNL-deelnames aan het
sportieve deel van Famos is minder
bekend. Deelnemers zijn nauwelijks te vinden en we moeten het
doen met spaarzame krantenarchieven, en uiteraard met het
geheugen van enkele oudleerlingen. Dat het Hervormd
Lyceum, Fons Vitae, het Barleaus
en het Ig al veel langer meededen,
was vrijwel zeker de reden dat
deze scholen veel prijzen wegsleepten. Aan het toernooi van
1956 deden zowel het Nicolaas als
de Pius (voor het eerst) mee, maar
niet aan alle sporten. Bij het
zwemmen was er succes voor Rob
Meijer (SNL, 1950-1956), die op de
50 meter vrije slag tweede werd
achter de latere bondscoach Bert
Sitters. Een andere watercoryfee,
Harry Vriend, won de 50 meter
rugslag. In de RAI waren verder
acht volleybal- en drie basketbalvelden uitgezet, waarop zo'n
duizend scholieren met 'trompetgeschetter, ratels en het overmatig
gebruik van de stembanden' de
strijd aangingen. Bij het volleybal
verloren de Pius-meisjes twee keer
met 2-0, van het Vossius en van de
Lely HBS, en speelden gelijk tegen
de 1e OHS (1-1). In de finaleronde
werd verloren van het Hervormd
Lyceum en een twaalfde plaats
was het resultaat. De jongens van
het SNL deden het beter. Ze
wonnen hun poule, met overwinningen op de 2e OHS (2-0) en de 3e
Driejarige HBS (2-0) en een
gelijkspel tegen het Barleaus (1-1).
Uiteindelijk werd een derde plaats
behaald, met winst (2-0 tegen de
Lely HBS) en verlies (0-2 tegen de
latere winnaar, het Vossius) in de
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finaleronde. In het team zaten
onder meer Maarten Pollmann
(HBS-B, 1956), Hans Snel (HBS-B,
1956), Han Groenendaal (Gym-A,
1957), Peter Krausz (Gym-B, 1958)
en Marinus van Noort (HBS-B,
1959). Enkele spelers waren lid van
de volleybalvereniging Armara,
behorend bij de Thomas van
Aquino-Parochie in de Rijnstraat.
Han Groenendaal herinnert zich
desgevraagd met name Krausz en
Pollmann: "goeie lengte, veel
wedstrijdervaring, prima spelers."
Het SNL, als relatief nieuwe school,
ondervond zware tegenstand, met
name van scholen die al tientallen
jaren bestonden zoals het Ignatius,
Barleaus en Vossius. "Het is gek",
zegt Han, "maar ik herinner me
wel de kreten van andere scholen,
maar niet die van het SNL. Voor
het Ig riepen ze 'Hela Hola,
Ignatius van Layola', anderen
schreeuwden 'Een ding is zeker,
Barleaus wint de beker'."
Volgens de kranten waren er bij
het volleybal zo'n duizend
toeschouwers, waaronder "ook
weer scholieren die beslist niet
gekomen waren om van goede
sport te genieten. Bijvoorbeeld

Maarten Pollmann

een groep meisjes die zich achter
een der pilaren van de RAI in een
schoonheidssalon waande om zich
zo voordelig mogelijk toe te
takelen.", schreef de (toen nog
zeer katholieke) Volkskrant.
Bij het toestelturnen werden de
Pius-meisjes twaalfde (en laatste),
het SNL turnde niet mee.
Jaap Wormer (Gym-B, 1958), onze
Amerika-ganger, kan zich ook al
niets herinneren van relletjes of
andere ongeregeldheden. Het
toernooi van 1956 moest hij
voorbij laten gaan omdat hij aan

zijn neus geopereerd was en
niet aan sport mocht doen. Toch
heeft ook Jaap aan Famos
meegedaan, net al zovele
andere leerlingen uit die tijd.
"Wat ik me wel kan herinneren,
is dat ik (thuis schertsend door
mijn zes broers de "semiintellectueel" genoemd omdat
ik de enige gymnasiast was!)
meedeed aan het zwemtoernooi in Sportfondsenbad Oost,
waarschijnlijk in 1954. Enkele
teamleden die ik me kan
herinneren zijn Ernst
Raaijmakers (Gym-B, 1957),
Rudie van Domburg (HBS-A,
1958) en Dik van der Pol (HBSA, 1959). De laatste was mijn
klasgenoot totdat we bij de
scheiding van richting elk een
andere kant op gingen, Dik
naar de HBS en ik naar het
Gym", zo meldt hij desgevraagd. In een van de heats in
de wedstrijd borstslag kwam
Jaap zelfs als derde aan, "of
was het vierde?" Maar het SNL
kwam niet in de medailles!
"Toch was het hartstikke leuk",
aldus Jaap, die "niet in diepe
rouw raakte toen we hoorden
dat Famos 'fini' was. 1956 Was
trouwens het jaar dat helemaal
in het teken van de Hongaarse
opstand kwam. En dan... we
hadden altijd enorm veel
huiswerk waar we soms wel tot
diep in de nacht voor moesten
op blijven om alle taken af te
maken—wat ook niet altijd
lukte, hetgeen weer enorm veel
vereiste van je persuasive
powers bij de diverse leraren...
Jaap maakte nog wel deel uit
van een roeiclubje dat op de
Amstel oefende en met andere
scholen vaak wedstrijden hield.
"Als stuurman van een 'vier'
kreeg ik warempel nog een
kleine medaille voor de derde
plaats die ons team toen
behaalde, maar ook zware
kritiek van onze coach, meneer
Reijgersberg, omdat ik breeduit
in het stuurmansstoeltje bleef
zitten. Wist ik veel van aërodynamica". In Famos-verband
werd overigens niet geroeid.
In de einduitslag van het Famostoernooi van 1956 komen zowel
het SNL als de Pius niet voor. Er
was weliswaar een handicapregeling, maar scholen moesten
aan meer onderdelen meedoen
om een totaalscore te verkrij-
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gen. Het laatste Famos-toernooi
werd gewonnen door het Spinoza
Lyceum, dat het Barleaus
Gymnasium en het Gemeentelijk
Lyceum voor Meisjes net voorbleef. Maar over die prijsuitreiking
en de gevolgen daarvan, hebben
we het al gehad….
Van sporttoernooi naar jazzkelder
Famos bleef echter leven, weliswaar niet meer als toernooi, maar
wel als jeugdafdeling van AMVJ.
In 1958 bestond AMVJ veertig jaar
en verscheen een lustrumeditie
van het blad AMVJ/Famosberichten. Daarin veel juichverhalen over de 'jonge mannen van
vandaag' die 'in een sportief
lichaam en met een frisse geest
aan het sporten gaan'. Maar geen
woord over de rellen of het in
rook opgegane Famos-toernooi.
Nee, het ging goed met Famos, er
waren meer jeugdleden dan ooit
en in 1955 was de nieuwe accommodatie in gebruik genomen, in
het 'Bosplan'. Overal wapperde de
Famos-vlag, een rode driehoek
waarin body, spirit & mind
centraal stonden.
In 1958 werd nog een lustrumvoetbaltoernooi georganiseerd.
Deelnemende verenigingen (nu
bijna allemaal opgeheven) waren
CSCA, de Geuzen, KMVZ,
Kromhout, NDSM, RoBaVer, SMN,
SNL, Vlug & Vaardig, VVGA,
Wartburgia en uiteraard AMVJ. Er
werd een halve competitie
gespeeld, 2x25 minuten zonder
rust. Op 6 september speelde het
SNL eerst tegen RoBaVer, daarna
tegen SMN. Onbekend is of de
finaleronde, afgewerkt op 4
oktober, werd gehaald. Onbekend
is ook wie er meespeelden.
Jazz
De sportieve geschiedenis van
Famos lijkt hier te stoppen. Vanaf
de late jaren '50 overvleugelde het
culturele programma het sportieve. De latere Ikon-directeur Wim
Koole begon in 1956 bij de AMVJ
als 'secretaris geestelijk en
cultureel werk'. Ten tijde van zijn
komst klaagden vele leden over
het gebrek aan culturele activiteiten. Koole introduceerde daarom
jazz. "In de Jazz wordt het leven
in deze tijd, en het avontuur van
deze tijd, getoonzet,'' schreef
Koole ietwat parmantig in 1962 in
het AMVJ-krantje. Het bestuur
klaagde nog over de advertenties,
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de felrode kleuren zouden 'al te
socialistisch' zijn, maar Koole wees
er op dat het logo van AMVJ, de
driehoek die body, mind en spirit
verbindt, toch niet minder rood
was. Maar de ommezwaai was in
gang gezet. Van sporttoernooi
naar jazzkelder.
De (school)jeugd, "onveranderlijk
opgeschoren en getooid met
stropdas, plooirok en hoornen
bril", kon zich uitleven in jazz,
kijken naar modeshows, cabaret,
musical, film, literatuur, sport en
spel: van bloemschikken tot kleien.
En bij dit alles werden bijbelkring
en catechese, de 'traptoespraakmet-discussie-na' over levensbeschouwing of seksualiteit van
dominee Koole en de op het orgel
door Louis van Dijk begeleide
kerkdienst niet vergeten. Famos
werd op veel gebieden het
bruisende middelpunt. Nu
bekende namen buitelden in die
tijd tussen het Leidsebosje en de
Vondelstraat op en neer. De
Diamond Five werd uit het failliete
Sheherazade bij het
Rembrandtplein gehaald. Pieter
Verhoeff, de filmer, was cantortrompettist bij Famos, Leen
Jongewaard begon een toneelworkshop bij Famos; Ronnie
Bierman, Henk van der Horst en
Wim Neyman maakten hun
debuut in de musicalgroep. Hans
van Manen sprak over modern
ballet, terwijl G.K. van 't Reve
optrad in het literair dispuut; Paul
Huf wisselde Johan van der
Keuken af, Simon Vinkenoog Cees
Nooteboom, Adele Bloemendaal
en Donald Jones stonden tegenover Liesbeth List en Ramses
Shaffy geprogrammeerd, en Wim
Kan en Corrie Vonk hielden er hun
try-outs.
In de jaren '60 en '70 leefde Famos
voort als buurthuis, met Piet
Riemens als 'beheerder', zoals ook
enkele oud-leerlingen ons mailden. Hij was als WIKA (werker in
kerkelijke arbeid) uitgezonden
door het Instituut Kerk en Wereld
in Driebergen en had van het
bestuur de vrije hand gekregen
om 'instuiven' te organiseren. De
jongeren stonden in lange rijen
voor de deur en zowel gemeente
als (toenmalige ministerie van)
CRM kwamen kijken hoe die
Riemens dat deed. "Het was een
schot in de roos voor culturele
scholierenemancipatie," zei
Riemens in een kranteninterview
in 1993.

Ook de bekende diskjockey Erik de
Zwart herinnert zich Famos: 'begin
jaren '70 waren provo's en
kabouters over hun hoogtepunt
heen. Mijn generatie (Erik is van
1957–red) plukte de vruchten van
wat zij bereikt hadden. Er kon
veel, er mocht veel. Thuis en op
school. Het was de tijd van de
eerste buurthuizen. Kayak speelde
in het BOC (en CCC en Focus op
het Nicolaas—red.). En bij Famos
traden op vrijdagavond bands op.
Tot de Hells Angels er een keer
langskwamen, was dat een puike
tent."
Stickie
In 1993 schreef het Parool: "De
AMVJ is voor veel veertigplussers
je zwemdiploma halen aan het
Leidsebosje, een glaasje prik maar
ook je eerste stickie bij Famos in
De Woeste Hoek aan de
Vondelstraat. Met name de hele
Nederlandse jazzscène speelde er.
Rita Reys, Boy Edgar, Ben Webster,
Willem Breuker, Nedley Elstak en
Louis van Dijk. En Michiel de
Ruyter gaf er jazz-les."
Piet Riemens, ook veel SNL'ers
hebben zoals gezegd herinneringen aan de man, maakte de
desintegratie van Famos en AMVJ
van zeer nabij mee. Eind jaren
zestig verdrong de pop de jazz en
schakelde de muziek over op
versterkers. Dat kon, zeker toen,
niet meer in De Woeste Hoek.
Happenings van het type Lieverdje
kon je ook niet binnenshuis
houden. In overleg met
Gemeentelijk Bureau Jeugdzaken
ging Riemens op zoek naar een
geschikte lokatie. Het werden Lijn
Drie onder de Vondelparkbrug en
Paradiso aan de Weteringschans,
waar Matthijs van Heijningen,
Willem de Ridder, Koos Zwart en
Gert Jan Dröge elk zo hun
bijdrage leverden aan de opbouw.
Vanuit Famos verhuisden verschillende activiteiten naar Paradiso.
De Melkweg, Fantasio, de Kosmos
en Akhnaton werden de nieuwe
jongerencentra. De jaren '70
brachten de genadeklap voor
Famos. Dam- en Vondelparkslapers
hadden Famos als tweede huiskamer, om hasj te roken en om te
praten, maar veel aanloop was er
niet meer. Famos kon de hulpverlening niet aan, maar gelukkig
kwamen in die tijd de JAC's en het
Streetcornerwork van de grond.
Het heeft nog even doorgehobbeld, maar dat kwam omdat de
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gemeente per ongeluk drie jaar
lang de subsidie voor AMVJ en
Famos overmaakte op de rekening
van de laatste. Het geld ging op,
dus toen de AMVJ zijn rechtmatig
deel opeiste, was Famos failliet.
Het bloeiende jeugdleven in

Amsterdam had de geest des tijds
niet doorstaan. Het bestuur van
AMVJ verkocht in 1977 het
kapitale pand aan Golden Tulip.
En daarna trad een soort winterslaap in. AMVJ bleef overeind als
sportvereniging in Amstelveen,

maar de oorspronkelijke filosofie
was nergens meer te vinden. "De
AMVJ was te tijdgebonden", aldus
Koole. En dat lijkt een conclusie,
waarmee SNeLbinder het alleen
maar eens kan zijn.

2:56:19
O ja, onze oud-leerling Albert Sciamanna (Ath-B, 1979) heeft woord gehouden. Hij liep de marathon van New
York in 2001 nog bóven de drie uur. "Call me a fool", zei hij in Binder 2002-2, "maar ik ga toch maar proberen
ónder die drie uur te lopen". Dat is hem gelukt! Albert liep de marathon in 2:56:19 en behoorde daarmee tot
de vierhonderd snelsten. Proficiat Albert!
Ariette Kuhler, lerares en vorig jaar nog deelneemster, konden we dit jaar niet in de uitslagenlijsten
terugvinden.

Herinneringen van een oud-leerling
"Vanmiddag kwam ik haar tegen:
Do de Graaf, docente Nederlands
aan de Pius MMS . Ze is nu
suppooste bij de galerie 't Fort te
Uithoorn, waar ik ook woon. Ik
kwam voor de expositie, maar
raakte al gauw aan de praat met
mijn voormalige docente . Wat
gaat de tijd toch snel, zo ontdekten we. "Ik denk nog vaak aan uw
lessen Nederlands", zei ik, "zeker
nu we zelf een dochter van 18
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hebben die dit jaar aan het Alkwin
College afdeling VWO afstudeerde
en een zoon van 16 die op
dezelfde school klas 4 Gymnasium
volgt." Onze kleinste telg, een
dochter van bijna 10 jaar, zit nog
op de basisschool waar ik als
klassemoeder een steentje
bijdraag. Zelf ben ik, na een aantal
jaren als doktersassistente bij een
huisarts te hebben gewerkt, nu
huismoeder. Samen met Do de

Graaf haalde ik zo de nodige
herinneringen op over klasgenoten en docenten. Thuisgekomen
wist ik me van de expositie weinig
te herinneren maar de ontmoeting
met Do bleef me als een goede
herinnering bij."

Carla Rietveld-Van der Sterre
(Pius Havo, 1976)
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De metamorfose van een fietsenstalling

Organization heeft de Hotelschool Den Haag op haar
lijst gezet van de beste opleidingscentra van de
wereld. Afgestudeerden van de Hotelschool Den
Haag komen terecht in bedrijven, verspreid over de
hele wereld. Dat betekent dat studenten via de
Hotelschool Den Haag een enorm internationaal
netwerk opbouwen.

Sinds begin van dit schooljaar is de D-vleugel van het
SNL verhuurd aan de Hotelschool Den Haag. De
benaming D-vleugel is ook maar zo’n 30 jaar oud: we
hebben het over het Pius gedeelte evenwijdig aan de
gymzaal aan de kant van het Beatrixpark.
De Hotelschool Den Haag is hier met ingang van
studiejaar 2002/2003 met 67 studenten een
Amsterdamse afdeling begonnen voor de HBOopleiding Hotelmanagement. Deze vierjarige, zowel
Nederlands- als Engelstalige opleiding, kent een
drietal fasen: hospitality performance (gastvrije
houding en de uitvoerende werkzaamheden in een
hotel), tactical hospitality management (het
verbeteren van kwaliteit, efficiency en
klanttevredenheid) en tot slot strategic hospitality
management (nieuwe combinaties zoeken, creatief
en innovatief).

In de vleugel van het SNL wordt naast theorie ook
veel praktijk opgedaan. Wie vandaag de dag de oude
gesloten fietsenstalling (in de PIUS tijd voor de lagere
klassen) betreedt, komt in de lounge en het
lunchrestaurant van de hotelschool terecht en wordt
vriendelijk te woord gestaan door een student als
receptionist. Verderop is het lunchrestaurant met alle
voorzieningen eromheen. Studenten in smetteloos
wit brengen hier het hotelvak in de praktijk. Voor wie
dat eens wil meemaken en tussen de middag in de
buurt is: vanaf januari gaat het lunchrestaurant open
voor bezoekers! Reserveer wel even via
telefoonnummer 020-8512900.
Meer informatie over de Hotelschool Den Haag zie:
www.hotelschool.nl (Met dank aan Jim Kort en
Monique van den Heuvel.)

De Hotelschool Den Haag werd in 1929 opgericht
door de HORECAF, de toenmalige
werkgeversorganisatie in de horecasector, en is in
ruim 70 jaar uitgegroeid tot een school met een grote
internationale bekendheid. De World Tourism
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De Duitse reis
Van Inez Swart (MMS, 1973) en Corrie Huijg (MMS, 1971) kreeg SNeLbinder foto's toegestuurd van hun 3e klas
op reis in Duitsland, mei 1969. In het archief van Flitsen vonden we het bijbehorende verslag, van Conny de By
(MMS, 1971).

Klas 3A: Achterste rij v.l.n.r. Brigitte Boot, Liesbeth Wolff, Karin Bakker, Inez Swart, Ginie Siebum,
Marcella v.d. Wijngaart, Joan van Weerdenburg, Netty Tiemersma, Trees Bannenberg.
Middelste rij: Renée Kools, Marieel Rijkhoff, Nicole Hömann, Clementien van der Loos, Thea Burger,
Mirjam Hunsche. Vooraan: Margriet Akkerman, Annemieke Diderich en Helene Teunissen

Op woensdag 7 mei 1969 vertrokken de 3e klassers om 7.20 uur van
het Amstelstation naar Duitsland.
Meneer Schopman dacht direkt al
stemming te kunnen maken door
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het lied 'Auf Wiedersehen' in te
zetten, maar dat viel niet in goede
aarde.
Arnhem was onze eerste rustplaats. In de bus werden uitbundi-

ge liederen gezongen. In Frankfurt
's avonds moesten we ons haasjerep-je omkleden wegens gebrek
aan tijd en nadat we gedineerd
hadden in een restaurant in oud-
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Frankfurterstijl, gingen we naar
het nieuwe, moderne theater om
'Die Fledermaus' te aanschouwen
en te horen. Van deze opera
genoot iedereen bijzonder op één
meisje na die niet best aan het
Duitse eten kon wennen en het
helaas moest opgeven. Het gevolg
was dat men in de omgeving van
het 'ongeval' met zakdoeken
'Kölnisches Wasser' tegen de neus
zat.
Van onze eerste overnachting in
het Haus der Jugend heb ik zelf
weinig gemerkt, omdat ik maar
een bed hoef te vóelen om als een
os in slaap te vallen. Maar ik heb
van anderen gehoord dat het een
bepaald onrustige nacht was,
waarin de surveillanten geregeld
langs moesten komen.
Donderdag 8 mei vertrokken we
om half 9, na het ontbijt, naar
Heidelberg. De geplande boot-

tocht over de Neckar liep nogal
mis, doordat de boot niet door de
sluis mocht. We voeren daarom
nogal zinloos een klein stukje van
de rivier op en neer. Per bus
gingen we daarna naar onze lunch
die minstens 's morgens om 8 uur
klaargemaakt en buitengezet was.
Wij kwamen daar om ± 12 uur …
Hierna bezochten we het
Heidelberger Schlosz en het
Heidelberger Fasz. Na een verfrissing werden we per bergtreintje
naar de op 568 meter hoogte
gelegen Konigstuhl gebracht.
Meneer Van Duin hadden we
vergeten en hij kwam lopend naar
boven. Om half zes gebruikten we
de avondmaaltijd in het
Dachgartenrestaurant van een 120
meter hoge uitzichttoren. De
toren is in gebruik als silo voor
bierbrouwerij Henninger.
Vrijdag 9 mei mochten we na het

ontbijt en de stadsbezichtiging
wat rondlopen in het grote
Kaufhaus. Dit grote warenhuis
heeft verschillende uitgangen en
ik stond dan ook prompt bij een
verkeerde uitgang naar de bus uit
te kijken en begon al paniekerig
te doen, toen ik op het heldere
idee kwam eens een andere
uitgang te proberen, waar meneer
Labey al paniekerig stond te doen
omdat ik 'kwijt' was. Hierna reden
we naar Mainz. In de bus was het
opvallend rustig; vele meisjes
sliepen. 's Avonds zagen we in een
piepklein, intiem theatertje het
blijspel 'Die Kammerjungfer', waar
iedereen bijzonder van genoot.
We overnachtten in de jeugdherberg Bad Godesberg, waar het
gezelliger was als in Frankfurt en
deze jeugdherberg was mooi
gelegen.
De volgende dag, 10 mei, vertrokken we na het ontbijt (met die

Klas 3E: Achterste rij v.l.n.r. Monique van Rheenen, Bianca Hollenkamp, Marees Kalkhoven, Conny de By,
Rinske Feddema, Clementine Garrels, Monique Bijenveld, Engelien Krull. Middelste rij: Ans Hendriks,
Tineke van der Hoek, Corrie Sol, Carla Maatman, Milie Jansen, Ellen Brink, Diana ten Brink, Corrie Huijg,
Jeanette Kouwets, Mirjam Huffener. Vooraan: Leonore Lutz en Kitty Cornet
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lekkere harde broodjes en plakken
zuur Duits brood) naar Düsseldorf,
waar we gezellig mochten
winkelen en een ijsje eten. Daarna
kwam het einde van de reis snel
naderbij. Om 4 uur waren we al
weer in Arnhem waar iedereen
meneer Labey hartelijk bedankte

via een lied voor zijn voortreffelijke leiding. Om 7 uur leverden de
chauffeurs, ome Frits en ome Wim,
ons weer netjes aan het
Amstelstation af. Afgezien van
enkele meisjes die misselijk zijn
geworden (ik geloof toch dat het
kwam van die worstjes die we in

de Henningerturm kregen) heeft
iedereen deze reis erg fijn gevonden en we bedanken allen die zich
hiervoor hebben ingespannen.

girorekening veranderen. Het
nieuwe adres staat alvast op het
Colofon.

lukt niet altijd, maar in de
afgelopen periode kregen we
weer veel nieuw materiaal.
Corrie Huijg (MMS, 1971) en Inez
Swart (MMS, 1973) stuurden foto’s
in, waarvan er enkelen elders in
dit blad behandeld worden. Nicole
Wajer (Havo, 1991) vond na lang
zoeken haar klassenfoto’s weer
terug. Joris Ruijter en Marianne
Degenaar leenden de foto’s van
hun prikbord op school. Theo
Jonker (Havo, 1976) en Robert
Ferretti (Gym-A, 1968) gingen met
succes zelf scannen. Frans
Nieuwenhuis (HBS-B, 1964) stuurde
een foto uit de grijze oudheid.
Bert Rietveld (Havo, 1976) en Carla
van der Sterre (Pius Havo, 1976)
mailden ons een gezamenlijke
bijdrage. En… last but not least,
het Nicolaaslyceum zelf leverde
ons de complete jaargang
2001/2002 (29 stuks). Nog niet alles
is verwerkt op dit moment maar
iedereen van harte bedankt!! Heb
je nog foto’s thuis? Neem dan
even contact op!

Uit: Flitsen, juni 1969, tekst: Conny
de By.

Myrakels Nieuws
Adressering
De getrouwde vrouwen onder
onze leden zal het misschien
opgevallen zijn: deze SNeLbinder
is niet meer alleen met
“meisjesnaam” geadresseerd. Dat
doen we omdat we dan na een
verhuizing meer kans hebben dat
nieuwe bewoners of buren de
SNeLbinder nasturen. Het dragen
van de naam van je man is een
recht en geen plicht; veel vrouwen
maken daar geen gebruik van. Wij
baseren ons op de opgave van het
lidmaatschap of op de
tenaamstelling van bank- of
gironummer. Mochten we ons
vergist hebben, laat het ons even
weten.
Adres bij onze girorekening
Bij ons gironummer hoort een
adres: Dukdalf 8 in Amstelveen.
Onze penningmeester, Koos van
Langen, zal formeel op de
Algemene Ledenvergadering zijn
werk overdragen aan Leon de
Rooij ( HBS-B, 1966) Per 1 januari
gaat het adres van de
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Het afgesloten web
Na de laatste SNeLbinder hebben
velen de weg gevonden naar het
Afgesloten Web. Doorgaans kom
je maar zo af en toe iets over
klasgenoten tegen in de
SNeLbinder. Op het Afgesloten
Web daarentegen, vindt men
doorgaans zeer herkenbaar
materiaal uit de tijd dat je op
school zat. Ook enkele (oud)
docenten hebben toegang en voor
hen moet het een zee van
herkenning zijn. De periode
waarover zij les gaven, is
doorgaans veel langer dan een
doorsnee schoolcarrière van een
gewone oud-leerling. Er is veel
activiteit rond de Interactieve
Klassenfoto’s met nu op dit
moment 8048 neuzen waarvan
ruim 2300 gekoppeld aan een
naam. Het is de bedoeling dat
iedereen zichzelf hier toch
minimaal één keer terugvindt. Dat

27

Van de penningmeester
Dit is alweer het laatste nummer van het contributiejaar.
Wil éénieder nagaan of zij/hij haar/zijn contributie
voor 2002 al heeft betaald. Om dat te weten te
komen is één blik op de adressticker voldoende. Staat
daar 'Uw Myrakels getal is 2002' dan heeft u betaald.
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 het hiernaast genoemde gironummer.

Colofon
De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingenvereniging 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

Koos van Langen (lay-out)

koosvlangen@cs.com

Deze SNeLbinder kwam tot stand met
medewerking van:

Bestuur
Geert Rolf (voorzitter)

geert.rolf@museum.iaf.nl

Koos van Langen (penningm)

koosvlangen@cs.com
Tel. 020 - 453 87 60
Fax. 020 - 453 87 61

Vacature

Naar een secretaris en een
penningmeester wordt hard
gezocht

Website Myrakel
Website SNL

www.myrakel.nl
www.nicolaas.nl

Print SNeLbinder

Copy & Printcentrum,
Beuningen

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap van Myrakel kost Euro 9,00 per jaar (met
machtiging) of Euro 10,50 per jaar (zonder machtiging)
! Girorekeningnummer Myrakel: 359877, t.n.v. OLV Myrakel,
Dukdalf 8, 1186 WT Amstelveen
Per 1 januari: Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker
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Petra van der Aar-Heunks
Joop van Blokland
Ben Cocx
Rob Fritschy
Han Groenendaal
Corrie Huijg
Theo Jonker
Paul Keuss
Adrie de Koning
René Leijen
Gemma Luif
Dick Nieuwenhuis
Bärbel Post Uiterweer
Monique Reeders
Bert & Carla Rietveld-Van der Sterre
Geert Rolf
Iskander Sitompul
Inez Swart
Jaap Wormer
en niet te vergeten: Koos van Langen
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