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Voorwoord
Wat later dan gepland ligt hij dan
toch op jullie deurmat: de eerste
SNeLbinder van dit jaar. Het
aftellen voor de reünie is
begonnen en wij zijn zeer
benieuwd wie er allemaal komen.
In deze SNeLbinder aandacht
voor de formele kant van onze
vereniging: verslag en financiële
verantwoording over 2002. Alsof
het nog niet streng genoeg is,
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verdiepen we ons in het blauw
(deels op straat), dat vroeger
toch echt ook in de bekende
schoolbanken gezeten heeft. We
maken uitgebreid kennis met een
redactielid, die 'de PIUS' als
aandachtsveld heeft. Een andere
PIUS-leerlinge werd opnieuw
burgemeester en met nóg een
nieuw redactielid belichten we de
oud-leerlingen van 1988: wat

gingen zij doen na school? Wij
gaan aftellen tot 4 oktober en
optellen wie er allemaal komen:
Tot dan!

Geert Rolf
René Leijen
Leon de Rooij
Koos van Langen
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Reünie
55 jaar

Inschrijving reünie 4.10.03 geopend

De inschrijving voor de reünie is
geopend! Bij deze Binder wordt een
informatie- annex inschrijfformulier
meegestuurd met alle informatie over
toegang, programma, prijzen en
wijze van inschrijven en betalen. Heb
je internet: gebruik dan onze website
om je in te schrijven!
Graag willen wij enkele zaken
aanroeren, die ten opzichte van
eerdere reünies echt anders zijn.
Voor het houden van een dergelijk
festijn met zoveel gasten, zijn wij,
meer dan voorheen, aan regels
gebonden. Wettelijke regels (onder
meer naar aanleiding van de ramp in
Volendam) hebben tot gevolg dat
men niet hutje-mutje in een ruimte
mag zijn en dat er beperkende regels
zijn voor het roken. Het aantal
geschikte ruimtes binnen het SNL is
daardoor kleiner dan voorheen. De
bovengymzaal valt af omdat er geen
vluchtwegen zijn en de oude PIUSgymzaal wordt voor andere
doeleinden gebruikt. Om dit op te
vangen wordt er, afhankelijk van de
opkomst, een grote of nog grotere
feesttent op de binnenplaats gezet.
Een reünie, die 's middags al begint
en pas tegen middernacht eindigt,
kan niet zonder versterking van de
inwendige mens. Daar was met
name de vorige keer in 1998
nauwelijks voor gezorgd. Dit keer
heeft het onze aandacht: de afdeling
middelbare hotelschool van het ROC
Amsterdam zal een ruime keuze aan
buffetten verzorgen. Gespreid over
de middag/avond kun je daar
meerdere keren heen lopen voor een
bakje soep of een hapje eten.
Studenten in witte vakkleding zullen
ons hierbij helpen en ook voor de
drankvoorziening zorgen. Het eten zit
bij de reünieprijs inbegrepen, drank
is (tegen gereduceerde tarief) voor
eigen rekening.
Dit betekent dat wij niet anders
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kunnen werken dan met een
voorinschrijving. De inschrijfdatum
sluit op 1 september aanstaande.
Vóór 1 september moet je je dus
hebben ingeschreven voor de reünie!
Kom je er daarna dan niet meer in?
Misschien niet: na 1 september is er
nog een beperkt aantal
reserveplaatsen, maar als die op zijn,
ben je écht te laat. Wie op 4 oktober
's middags of 's avonds aan de deur
komt, loopt grote kans achter het net
te vissen. Schrijf je snel in is dus de
moraal, zodat wij begin september
de laatste details van het festijn
kunnen aanpassen en kunnen
zorgen dat er voldoende eten en
ruimte is!!
De vereniging geeft een korting op
de toegangsprijs voor oud-leerlingen,
die de school in 1998 en later
verlaten hebben. Wij willen daarmee
stimuleren dat de jongere generatie
aan bod komt en dat ook het relatief
jonge docentenkorps op een reünie

als deze aan haar trekken komt.
Ter gelegenheid van de reünie zal
een speciale SNeLbinder
verschijnen. Deze zal geheel gewijd
zijn aan het thema 'de tijd van je
leven', zoals hieronder verder
uitgelegd wordt. Er zijn in ieder geval
drie gratis toegangskaarten te
winnen!
De komende tijd zullen wij in huisaan-huis bladen en enkele
dagbladen adverteren voor de
reünie. Toch doen wij een beroep op
alle leden om het inschrijfformulier
niet zelf te gebruiken, maar door te
geven aan een broer of zus, die ook
op SNL of PIUS gezeten heeft. Een
groot deel van de Nederlanders
(bijna driekwart, zeggen de
statistieken) heeft toegang tot
internet dus vrijwel iedereen kan op
www.myrakel.nl alles nalezen en zich
inschrijven. Zegt het voort! Zegt het
voort!!!!!!!!

De koks aan het werk .....
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De tijd van je leven
In de Scholengids 2003 van het Parool zegt plaatsvervangend rector Marius Poelmann dat leerlingen op het SNL 'de tijd
van hun leven' moeten hebben. Dat roept uiteraard de vraag op:

Heb jij op het SNL of de Pius ook de tijd van je leven gehad?
Was het wat, die schooltijd in de
jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig,
negentig? Was je blij dat het voorbij
was? Of had het nog wel even door
mogen gaan, die tijd van je leven?
Heb je er wat aan gehad, later? Of
dacht je wekelijks, of misschien wel
dagelijks, 'wat doe ik hier'?
Het zijn toch belangrijke jaren, zo'n
schooltijd in een tienerleven. De
eerste hormonen die opspelen. Je
eerste zoen? Dikke kans dat die
tijdens je SNL/Pius-tijd was! Je eerste
fiets of zelfs je eerste auto? De eerste
ruzies met je ouders, vast en zeker!
Je eerste stappen op het levenspad,
voorzichtig nog, de volwassenheid
in.

Of was het allemaal niets? Wilde je
zo snel mogelijk weer van school af
en vond je het maar een zinloze
bezigheid, dat leren op zo'n school?
Dat kan natuurlijk ook, dat je je
schooltijd zo snel mogelijk weer
achter je wilde hebben. Dat je er
niets, maar dan ook werkelijk
helemaal niets aan vond. Sowieso is
de middelbareschooltijd een
gevoelige tijd waar je na je 30ste, 40ste,
50ste, 60ste en zelfs 65ste (de eerste
leerlingen van het SNL zijn inmiddels
pensioengerechtigd….) met
gemengde gevoelens op terugkijkt.
SNeLbinder wil dat allemaal graag
van jullie weten. Zet daarom de

herinneringen (positief óf negatief)
aan je oude school op papier
(maximaal 250 woorden, zeg maar
de grootte van dit stukje). De
volgende SNeLbinder, zoals gemeld
een speciaal reünienummer, zal dan
hopelijk geheel gevuld zijn met jullie
bijdragen. Geen officiële jubileumeditie, geen traditionele geschiedgeschrijving, maar dit keer geheel
gevuld door oud-leerlingen.
En om het nóg aantrekkelijker te
maken: de drie beste bijdragen
krijgen gratis toegang tot de reünie
Stuur uw bijdrage (liefst per e-mail)
naar de redactie van dit blad (voor
adressen zie Colofon).

De redactie van de SNeLbinder, tot
voor kort eigenlijk niet meer dan een
eenmanszaak, is uitgebreid. Nieuw
zijn Maarten Jansen (Ath-B, 1988)
en Marion Poulus (PIUS, 1974). Ze
zijn meer dan welkom. Maarten
brengt de zo gewenste verjonging
(lees: aandacht voor de nog niet zo
oude oud-leerlingen) en met Marion
is ook de Pius-inbreng 'op sterkte'.
Beide stellen zich voor.
Maarten: "Na het Nicolaas ben ik in
1989 via een kleine omweg
begonnen aan een studie Fysische

4

Maarten Jansen

Nieuwe redactieleden
Geografie aan de UvA. Die omweg
verklaart zich door het feit dat ik nog
geen diploma op zak had, vandaar!
In 1995 ben ik afgestudeerd, om
vervolgens een compleet andere weg
in te slaan. De weg van de reclame!
Ik werk op dit moment als copywriter
op een Amsterdams reclamebureau.
Samen met mijn vaste art-director
bedenk ik concepten voor
campagnes en schrijf ik teksten voor
advertenties, radiocommercials,
internetsites, etc. Behalve dat
schrijven dus mijn vak is, denk ik dat
ik aan de SNeLbinder nog iets
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Marion: "Allereerst zal ik mij even
voorstellen. Marion(ne) Poulus,
Marion(ne) van Eeden- Poulus. Bijna
47 jaar jong, volop in beslag
genomen door een aanstaande
verhuizing van Amersfoort naar
Driebergen. Door een tip van mijn
zus Marloes (heeft tussen 1976 en

Marion Poulus

anders kan toevoegen: het feit dat ik
in de jaren '80 op het SNL heb
rondgelopen. Die periode is wat mij
betreft in dit blad tot nu toe een
ietsepietsie onderbelicht gebleven.
Daar wil ik – met uw hulp – graag iets
aan doen."
Maarten's eerste bijdrage over zijn
'Class of 88' vindt u elders in deze
Binder.

1984 op het SNL atheneum 'gedaan')
ben ik na jaren weer terechtgekomen
op de SNL-pagina's. Rond de vorige
reünie heb ik de website vaak

bezocht en het guestbook veelvuldig
doorgenomen in de hoop iets
bekends tegen te komen. Gek
genoeg is er van 'mijn' lichting weinig
bekend. Geen klassenfoto en bij de
laatste reünie maar twee klasgenoten
aanwezig! Misschien dat er door
plaatsing van dit stukje reacties
binnenkomen op namen bij de
fotootjes. Misschien kunnen we op
deze manier, via een omweg meer
mensen bereiken en attenderen op
de oud leerlingen vereniging, op de
SNeLbinder en op de aanstaande
reünie."
Ook Marion leverde een flinke
bijdrage aan deze Binder, over de
eerste Havo-lichting 1968-1974.

Jaarverslag
Aantal leden: per 31 december 2002
telde Myrakel 544 leden. Om diverse
redenen zijn er 524 betalende leden.
In 2002 verwelkomden wij 34 nieuwe
leden en van 76 leden werd het
lidmaatschap beëindigd.
SNeL-Binder: In 2002 zijn wederom
drie uitgaven van het verenigingsblad
geproduceerd. We stellen met
genoegen vast dat de inbreng vanuit
de leden steeds groter wordt. Het
steeds langere lijstje 'medewerkers
aan deze editie' getuigt daarvan. Ook
de verscheidenheid aan oudleerlingen (zowel SNL als Pius) nam
toe: een simpele telling leert dat in
2002 over ruim 130 oud-leerlingen

geschreven werd.

beperkt tot Myrakel-leden.

Afgesloten Web: sinds mei 2002
hebben meer dan 120 leden toegang
verkregen tot Het Afgesloten Web.
Velen keren regelmatig terug om
herinneringen op te halen of om te
neuzen: het koppelen van gezichten
aan namen.

Keep in Touch: onder deze titel bood
Myrakel alle in 2002 geslaagde
leerlingen van HAVO en VWO een
fraaie pen met bijbehorende brief
aan. Slechts een enkeling werd lid;
een handvol deed een opgave van
(e-mail) adres.

SPINgids: De SPINgids, de
interactieve ledenlijst onder de naam
SNL PIUS INTRA NETWERK, is in
2002 nieuw leven ingeblazen door
het op het Afgesloten Web
beschikbaar te stellen. Iedere oudleerling kan een eigen pagina vullen.
Zoeken in de SPINgids is uiteraard

Bestuur: In 2002 bestond het
bestuur uit: Geert Rolf (voorzitter,
secretaris, redactielid, webmaster,
ledenadministratie en verzending
SNeLbinder), Koos van Langen
(penningmeester, opmaak
Snelbinder) en René Leijen
(hoofdredacteur).

Algemene ledenveragdering, 17 januari 2003
Als vanouds was de derde vrijdag in
januari de avond van de algemene
ledenvergadering. Zo ook 17 januari
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jl. In totaal waren 15 leden aanwezig:
J.Brul, R.Gimbergh, C.Huijg,
B.Huisman, B. van der Jagt, J.Kenter,

P.Kreetz, G.Lammers, K.van Langen,
R.Leijen, L.van Nus, T.Paffen,
M.Reeders, G.Rolf en L.de Rooij.
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2. Verslag ALV 2002
Over het verslag van de vorige
ledenvergadering, gepubliceerd in
Binder 2002-1, wordt één opmerking
gemaakt, namelijk dat (punt 4, beleid
2002) de ledenvergadering gevraagd
is om een mandaat de contributieverhoging vast te stellen. De ALV heeft
dat mandaat inderdaad gegeven.

Door omstandigheden was het
financieel verslag van 2001 op de
vorige ALV nog niet goedgekeurd.
Dat wordt nu wel gedaan, zonder opof aanmerkingen door de leden. De
kascommissie, bestaande uit Ruud
Gimbergh en Loek van Nus, verklaart
de jaarrekening gecontroleerd te
hebben en geen onregelmatigheden
aangetroffen te hebben. Ze complimenteren de (aftredende) penningmeester voor zijn gevoerde beleid.
De leden verlenen hierna decharge
aan het bestuur.

3. Financieel verslag 2001 en
oordeel kascommissie

4. Jaaroverzicht 2002
Voorzitter geeft een korte toelichting

1. Opening, vaststelling agenda
Voorzitter opent om 20.00 uur de
vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

Resultatenrekening
(alle bedragen in euro's)
Opbrengsten
Contributies & verkopen
Rente
Uitgaven
Drukwerk
Enveloppen
Promotieartikelen
Etiketten
Kantoorartikelen
Porti
Bankkosten
Bestuurskosten
Verenigingsreg. K.v.K.
Internet
Correctie
Toename vermogen
Debet
Postbank 359877
STERrekening 359877
PLUSrekening 359877
Spaarrekeningen1
ABN/AMRO rekening1
Vooruitbetaalde kosten

2002
258,01
3.026,98
163,38

2000

2001

2002
[gerealiseerd]

2002
[begroot]

3.612,09
77,17
3.689,26

3.742,10
76,60
3.818,70

4.659,08
42,67
4.701,75

3.800,00
0,00
3.800,00

2.639,45
1.534,62
0,00
52,18
0,00
591,93
2,80
438,58
28,53
0,00
0,00
5.288,09
-1.598,83

2.871,82
0,00
0,00
63,53
0,00
1.025,33
1,09
222,76
28,18
113,40
0,09
4.326,20
-507,50

2.099,88
0,00
194,32
0,00
0,00
1.050,48
0,00
280,00
27,13
245,70

2.000,00
0,00
250,00
0,00
50,00
1.000,00
10,00
450,00
35,00
250,00

3.897,51
804,24

4.045,00
-245,00

2001
296,44
2.687,54
160,15

2000
83,52

500,00

Credit
Eigen vermogen

2002
3.144,13

2001
3.651,63

2000
5.250,46

Toename eigen
vermogen

804,24

-507,50

-1.598,83

3.144,13

3.651,33

3.948,37

3.144,13

3.651,63

opgezegd

6. Bestuur Myrakel
Het bestuur neemt afscheid van
penningmeester Koos van Langen,
die dit werk niet langer kan
combineren met andere bezigheden.
Gelukkig blijft Koos wel bij Myrakel
betrokken. Een nieuwe
penningmeester is gevonden in de
persoon van Leon de Rooij (HBS-B,
1966). Hij wordt bij acclamatie in het
bestuur verkozen. In 2003 bestaat
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5. Financieel verslag 2002 en
oordeel kascommissie
Het financieel verslag 2002 wordt
zonder op- of aanmerkingen door de
leden goedgekeurd. De kascommissie verklaart ook deze jaarrekening
gecontroleerd te hebben en ook hier
geen onregelmatigheden aangetroffen te hebben. Ze complimenteren
wederom de (aftredende) penningmeester voor zijn gevoerde beleid en
de leden verlenen hierna decharge
aan het bestuur.

3.452,77
115,04

3.948,37
1

op het gevoerde beleid. Verwezen
wordt naar het jaarverslag dat elders
in deze Binder staat.

het bestuur van Myrakel op die
manier uit: Geert Rolf (voorzitter,
secretaris a.i.), Leon de Rooij
(penningmeester), Koos van Langen
(lid en layout SNeLbinder) en René
Leijen (lid en hoofdredacteur
SNeLbinder).

wordt vastgesteld op 10,50 euro
(zonder machtiging) of 9 euro (met
machtiging). Slecht-betalende leden
worden nog eenmaal benaderd en
indien nodig, afgevoerd als lid.
Centraal in 2003 staat natuurlijk de
reünie, waarover elders in deze
Binder genoeg te lezen valt.

7. Beleid 2003
In 2003 zal de schoolverlatersactie
worden herhaald. De contributie
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9. Over de reünie 2003.
Voorzitter schetst kort de stand van
zaken. Elders in deze Binder komt dit
onderwerp uitgebreid aan bod.

8. Vaststellen begroting
Het bestuur heeft de volgende begroting vastgesteld (bedragen in euro's):
Opbrengsten
Contributies en rente ............................................................................5200
Uitgaven
Drukwerk...............................................................................................3200
Enveloppen (ten laste voorraad) ...............................................0
Kantoorartikelen ..................................................................50
Porti ...............................................................................700
Bankkosten .......................................................................10
Bestuurskosten, inclusief reünievoorzieningen ............................750
Actie 'Keep in Touch' (ten laste vooruitbetaalde kosten) .................200
Registratie Kamer van Koophandel ...........................................30
Internet ...........................................................................250
Totale uitgaven ................................................................5190
Resultaat ......................................................................+ 10

10. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen
gebruik gemaakt. Voorzitter sluit de
vergadering om 22.30 uur.

Oud-leraren én oud-leerlingen bezochten de soos

Na afloop is de oud-leerlingensoos
bezocht, waar, zoals elk jaar, het
werven van nieuwe leden centraal
stond. De leeftijdsverschillen waren
echter fors en met een fikse hoofdpijn
verlieten de Myrakelse bestuursleden
soms al voor middernacht de oude
fietsenstalling.

Het Afgesloten Web
Het Afgesloten Web, alleen toegankelijk voor leden van Myrakel en SNLpersoneel, was de afgelopen periode
een druk bezochte webstek voor
oud-docenten. Onder aanvuring van
Jan Overwater, oud-docent
Scheikunde en oud-rector, ging
menigeen met hem meepuzzelen op
de neuzen en de namen. Eén van
hen, Loek van Nus, moet haast wel
op de terugreis naar huis langs de
PC-winkel gegaan zijn: de digitale
koorts had hevig toegeslagen en
sinds kort is Loek helemaal online.
Van hem herinneren we ons toch uit
een interview de uitspraak "en dan
kom je zo'n computerlokaal binnen
en dan kijk je tegen al die ruggen
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aan". Hoe dan ook, het Afgesloten
Web is voor oud-docenten een zeer
boeiende herinnering aan de
volksstammen, die in al die jaren aan
hen voorbijtrokken. In de afgelopen
periode hebben we een kleine
uitbreiding gemaakt, waarmee het
mogelijk is om familierelaties tussen
oud-leerlingen vast te leggen. Dit is
van belang om mensen, die spoorloos zijn terug te vinden en om te
voorkomen dat we mailings naar min
of meer overbodige adressen doen.
Opvallend is het aantal ouder-kind
relaties, met andere woorden
meerdere generaties SNL-leerlingen
over al die jaren heen. Wij ontvingen
fotomateriaal van Patty Klein, Fons

Eickholt, Pieter van Erp en Rob en
Hanny Wevers. Nog niet alles is
verwerkt, maar wij zijn er weer heel
blij mee: het archief wordt toch
langzamerhand completer. In het
kader van de reünie zullen niet-leden
die zich aanmelden, tijdelijk ook
toegang krijgen, weliswaar met
enkele restricties. Zij krijgen geen
toegang tot de SPINgids, omdat
deze voorbehouden is tot leden van
de vereniging. Op de reünie zelf kan
men op een aantal plekken naar het
Afgesloten Web kijken en samen
puzzelen aan de vraag wie was dat
nou ook alweer?.
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Personalia
Op 1 februari 2003 overleed op Paul
Nieuwenhuis (HBS-A, 1971). Paul
werkte bij de sector Stadsontwikkeling van de gemeente Amstelveen.
Hij werd 51 jaar, was getrouwd en
had drie kinderen. Myrakel wenst zijn
familie veel sterkte toe in de komende tijd. (Voor de duidelijkheid merken
wij op dat het hier niet om Myrakel-lid
Paul Nieuwenhuis (HBS-B, 1962)
gaat.)
Op 2 maart 2003 werd in de Boska-

pel te Muiderberg een "Dank u wel"
viering gehouden voor pater H.
Duindam, beroemd oudaardrijkskundeleraar. Duindam is nog
immer actief in de Boskapel, in de
Nicolaas-parochie, waarvan de
geschiedenis teruggaat tot 1954.
Vanaf 1960 kwam er geestelijke
verzorging: vanuit het Nicolaasklooster kwam elke zondag een priester. In
1968 was er een assistent die
"blijvend bleek te zijn": pater
Duindam werd uitgekozen omdat hij

… met zijn scooter eigen vervoer had
om in Muiderberg te komen.
En last but zeker not least: oud-penningmeester en super-opmaker van
de SNeLbinder Koos van Langen
(HBS-B, 1965) is op 23 april jl. met
zijn Carla in het huwelijk getreden.
Het bestuur van Myrakel, de redactie
van de Binder maar zeer waarschijnlijk álle leden van Myrakel feliciteren
Koos en Carla met deze heuglijke
gebeurtenis. Koos, van harte!!

SNL'ers in het nieuws
Woordvoerder van de CommissieVan de Haak, die de moord op Pim
Fortuijn onderzocht, was Jeroen
Wassenberg (HBS-A, 1972). Hij is
werkzaam op het ministerie van BZK.
Wassenberg kwam vooral in het
nieuws om te reageren op het nieuws
over het afluisteren van Fortuijn. Als
een echte woordvoerder meldde hij
onder meer dat “dit aspect wordt
meegenomen in het eindrapport. Als
u vraagt: krijgt het een plek in de
reconstructie van de zaak-Fortuijn,
dan is het antwoord ‘ja’. Datgene wat
de commissie erover heeft bevonden, zal een plek krijgen in het
eindrapport”.

is gebaseerd op steekwoorden.
Mooiste plek: ‘De brug bij de
Brouwersgracht en Keizersgracht. ‘s
Winters zijn de bomen zo mystiek.
Verfijnd, zonder blaadjes’. Rijp voor
de Sloop: ‘In de Wolvenstraat staat
een erg lelijk gebouw’. Relaxen:
‘Zingen. Ik begon op mijn zevende in
een kerkkoor in de Jordaan. En ik
zing al bijna dertien jaar in het
Zwanenkoor’. Straat: ‘De Zeedijk is
de laatste jaren een gezellige
uitgaansbuurt geworden met leuke
cafés’. Ergernis in de stad: ‘Te veel
afval en te kleine prullenbakjes.’
Grootse gemis: ‘Niks. Ik ben
helemaal tevreden.’

Hans Mensink (SNL, 1964-1968)
vertelt in PS van de Week, de
zaterdagbijlage van Het Parool, over
‘zijn Amsterdam’. Hans is medeoprichter en voorzitter van het
Zwanenkoor, in 1989 ontstaan in café
De Twee Zwaantjes. Onlangs
verscheen de derde cd van het koor:
Aan jou mooi Amsterdam. De rubriek

‘De belangengroep Winssen
Ontwikkelt Zichzelf (WOZZ) is niet blij
met de plannen voor grondwinning in
de gemeente’. Dat meldt WOZZbestuurslid Geert Rolf (Havo, 1976)
in de Gelderlander (17.12.02). Rolf en
zijn medebestuurders zien meer in
de schets van de ontzanders dan in
die van de gemeente.
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Het vakblad Horeca onderzocht het
effect van volle maan op de horecaomzetten. ‘Je merkt het wel degelijk’,
zegt Marjon Leijen (Havo, 1976),
‘barvrouw’ in Amsterdam. ‘Niet altijd
per se op de dag zelf, maar ook in de
paar dagen daar omheen. De
mensen zijn dan toch anders. Meer
opgefokt. Sneller aangebrand. Zelfs
je vaste klanten reageren soms
anders. En misschien ben ik zelf ook
wel drukker. Ik heb altijd het idee dat
rond volle maan het lontje wat korter
is en dat je meer moet opletten
achter de bar. Het is vermoeiend
werken’.
Sinds 1 januari 2003 is de dodehoekspiegel verplicht. Een van de
initiatiefnemers voor deze wet was
Wilbert van Waes (HBS-B, 1966),
die in 1997 zijn toen 13-jarige zoon
verloor na een ongeluk met een
rechtsafslaande vrachtwagen. Van
Waes was na aanleiding van de
nieuwe wet op tv te zien.
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Eric Luiijf (HBS-B, 1967) stond niet
in de krant maar op internet. Bij
Netkwesties.nl werd hij geVnterviewd
over de kwetsbaarheden van de
elektronische en fysieke infrastructuur. Aanleiding was de behandeling
in de Tweede Kamer van het rapport
‘Bescherming vitale infrastructuur’
van TNO Fysisch en Elektronisch
Laboratorium (TNO FEL). Luiijf, een
van de samenstellers van dat
rapport: ‘de verwevenheid van
infrastructuren maakt ons kwetsbaar.”
Gynaecoloog Hans Vemer (ook al
HBS-B, 1967) heeft zijn functie als

topman van Organon International
neergelegd, zo meldde o.a. de
Volkskrant van 22 maart. Vemer gaf
sinds begin 2002 leiding aan “een
pharmabedrijf met grote groeicijfers”.
Maar de groei is eruit, zegt moederbedrijf Akzo, omdat nieuw ontwikkelde medicijnen onvoldoende bijdragen aan de omzet. Organon is na
jaren van groei in moeilijk vaarwater
terechtgekomen. Uitgerekend in het
jaar dat het bedrijf het hoofdkantoor
in de VS vestigde, is het met
tegenwind geconfronteerd. Organon
is van groot belang voor Akzo Nobel.
Het is niet het grootste van de drie
Akzo-onderdelen (verven en chemie

zijn de andere twee), maar in de
farma wordt wel verreweg het meest
verdiend: van het totale bedrijfsresultaat komt de helft uit farma. Akzotopman Kees van Lede zegt dat
“Vemer het hardstikke goed gedaan
heeft. Onder zijn leiding is Organon
vijf jaar op rij met dubbele cijfers
gegroeid. Maar nu het even minder
gaat is hij niet de man om de dingen
te doen die nodig zijn.”

Tips voor de rubriek (we kunnen
niet alles zelf lezen en zien ….)
kunt u sturen naar het redactieadres of naar redactie@myrakel.nl.

Oud-leerlinge wordt burgemeester Diemen

Amy Koopmanschap

Amy Koopmanschap (Pius MMS,
1970) is per 1 maart 2003 de nieuwe
burgemeester van Diemen. Ze is op
6 maart jl geVnstalleerd en daarmee is
ze, na het afscheid van Jos van
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Kemenade, de vólgende oud-leerling
in het openbaar bestuur. Amy was
burgemeester van Zoeterwoude en
daarvoor, van 1994 tot 1997,
voorzitter van de stadsdeelraad in De
Pijp. Ze is lid van GroenLinks.
Na haar Pius-tijd werkte ze als
wijkverpleegkundige en in diverse
ziekenhuizen. In 1978 werd ze lid van
de CPN, in 1987 maakte ze deel uit
van de eerste stadsdeelraad in de
Pijp. In 1990 was ze lijsttrekker van
GroenLinks dat toen als grote
winnaar uit de verkiezingen kwam.
"Geheel tegen haar verwachting in"
werd ze stadsdeelvoorzitter.
Burgemeester worden trok haar al
langer: "Ik vind het heel aantrekkelijk
dat een burgemeester een heel
brede functie heeft. Een
burgemeester is iemand die voor de
toegankelijkheid van het bestuur kan
zorgen, dingen kan uitleggen en
probeert te helpen als er problemen
zijn". Belangrijk is dat "de afstand
tussen bestuur en burgers kleiner
wordt".

Koopmanschap is, volgens het
eerste interview met haar in de
Diemer Courant, "toegankelijk,
duidelijk en laat niet met zich
spotten". Ze straalt "een typische
Amsterdamse mentaliteit" uit. Als
burgemeester wil ze er "voor
iedereen" zijn, voor de burgers, het
bedrijfsleven, de verenigingen en
instanties. Ze houdt niet van
spelletjes: "als iets niet kan, dan zeg
ik dat ook".
Diemen heeft ze, voor haar
benoeming, een aantal keren
incognito bezocht. Ze zegt te
beseffen dat Diemen andere
problemen kent dan Zoeterwoude,
haar vorige 'standplaats'. Al was het
maar omdat Diemen drie keer zo
groot is… Over de criminaliteit in
haar nieuwe gemeente is ze
duidelijk: "dat varkentje moet
gewassen worden".
SNeLbinder belooft bij gelegenheid
een interview met haar af te nemen.
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Reis naar Kenya
Patty (Scholten-)Klein (MMS, 1964)
is bekend van haar gedichten en de
strip 'Noortje', waarvoor zij de tekst
schrijft. Ze was tijdens haar schooltijd
al druk doende met dichten, dieren
en tekenen. De SNeLbinder-redactie
ontving van haar een kort reisverslag.
"Van 3 tot 24 februari ben ik met een
reisbeurs van het Fonds voor de
Letteren naar Kenya-Tanzania
geweest, om over de dieren daar ter
plekke te dichten. Ik had al gedichten
over olifanten, panters, neushoorn,
zebra's en andere Afrikaanse dieren,
waarvan de aanzet steeds in de
dierentuin is gemaakt. Daar zitten de
dieren mooi stil, maar tegelijk hebben
ze ook iets heel droevigs en desolaats. In de USA heb ik bizons,

Grizzley beren e.d. in het wild gezien
en ik heb gemerkt dat dit heel andere
gedichten oplevert. Je dicht meer
met al je zintuigen, je hoort de bizons
het gras afscheuren, de grond
schudden als ze langs denderen."
"Ik ben met een reisgezelschap, tent
en expeditietruck naar Afrika gegaan,
omdat ik zo het dichtste bij de dieren
in de buurt kon komen – hoopte ik.
Dat is aardig gelukt. We kampeerden
regelmatig in het wild en haalden dan
eerst een askari (ranger) met een
grote karabijn op bij het politiebureau. Die hield 's nachts bij een
vuurtje de wacht. Op een plek aan de
rivier moest hij eerst een grote olifant
verjagen, die somber met zijn oren
wapperend naar ons keek, voor we

onze tentjes konden opzetten. 's
Nachts hoorde ik het Santa Clausgelach (hohoho) van nijlpaarden en
er liep iets te snuiven buiten de tent.
Inderdaad had de askari 's nachts
een nijlpaard bij de tenten moeten
verjagen. De nacht was vol van het
hysterische gelach van hyena's, het
gebrul van leeuwen en andere
ondefineerbare geluiden. Ik heb
geluk gehad; we hebben enorm veel
dieren gezien. Leeuwinnen en
welpjes die zich aan het karkas van
een giraffe tegoed deden, vier keer
een luipaard, cheeta's, zwarte en
witte neushoorn, zebra's, duizenden
gnoes enz. Het eerste gedicht is
inmiddels af. Er zullen er nog zeker
meer volgen."

Flamingo’s in de Ngorongoro krater
Ze rijzen roze uit het water op.
Één vogel voor de sier maakt je gauw kriegel.
Die kronkelende hals, koket gewiechel:
Tyl Uylenspiegel in een eierdop.
Hier zijn het niet meer vogels voor de fop.
Ik hoor een machtig ruisen, vreemd
gegiechel.
Maar ze zijn dubbel. In de blauwe spiegel
staan duizenden flamingo’s op hun kop.
Een jakhals is er ook en hij heeft trek.
Hij mikt en springt en heeft seconden later
een waaier roze veren in zijn bek.
De rest kijkt stoVcijns naar dit gesnoei.
Een laatste jodel echoot door de krater.
Een roze vleugel wappert slapjes doei.

Patty (Scholten)Klein in Kenya

Patty Scholten-Klein
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Technische Analyse in Financiële Markten
voorspellen. In de twintigste eeuw is
het in de financiële praktijk uitgegroeid tot één van de populairste
vormen van financiële marktanalyses. Er zijn honderden boeken,
websites, week- en maandbladen
over en bij banken en financiële
instelling zijn eigen technische
analisten in dienst. En in de krant
staan pagina's vol over koerstrends,
steun- en weerstandsniveaus en over
het kuddegedrag van beleggers. In
de financiële wetenschap staat
echter de efficiënte markthypothese
centraal. Volgens deze hypothese is
het onmogelijk om het toekomstig
koersverloop van financiële markten

te kunnen voorspellen. Het proefschrift is het resultaat van een
empirisch onderzoek naar de
effectiviteit van objectieve trendvolgende voorspelregels gebaseerd op
technische analyse. Daartoe is een
grote verzameling van 'voorspelregels' toegepast op het koersverloop
van aandelen, marktindices,
termijncontracten en valuta. Uit het
onderzoek blijkt dat objectieve
trendvolgende voorspelregels
gebaseerd op technische analyse
geen statistisch en economisch
significante voorspellende kracht
vertonen.

Of u er nu van houdt of niet, maar
een SNeLbinder zonder voetbal is
geen SNeLbinder! Daarom ook in
deze editie weer enkele herinneringen van overwinningen, toernooien en
andere schoolse prestaties.

onbekend, Constant Teunen
(aanvoerder), Eddie van Veen. Wie
voorop ligt, is onbekend. De kaart is
gesigneerd door de paters Lauwers
en Paalvast en oud-gymnastiekleraar
Reygersberg.

naar de finale in de afdeling C van
het Amsterdamse schoolvoetval. De
heren blaakten van zelfvertrouwen.
Genadeloos was afgerekend met
gerenommeerde ploegen uit alle
hoeken van de stad. Natuurlijk, er

Joop van Lammeren (HBS-A, 1960)
stuurde een foto van het kampioenselftal schoolvoetbal 1957. "Bij de
finalewedstrijd aan de Zuidelijke
Wandelweg waren vele leraren
aanwezig. Het winnen van de finale
werd uitbundig gevierd; kampioenen
waren in die tijd dun gezaaid."

Robert Ferretti
(Gym-A, 1968)
keerde ook al
een schoenendoos om en
deelt zijn
voetbalherinneringen uit de
jaren zestig.
"Hoogmoed
komt voor de
val", zo begint hij
zijn belevenissen uit 1964.
"Een lange weg
was afgelegd

Gerwin Griffioen (Gym-B, 1994)
verdedigde op 03.03.03 (prachtige
datum voor een promotie) in de Aula
van de Universiteit van Amsterdam
zijn proefschrift Technical Analysis in
Financial Markets. Hij promoveerde
tot doctor in de Economische
Wetenschappen bij een andere oudleerling, Jan Wesseling (HBS-B,
1965).
Gerwin's proefschrift definieert
technische analyse als de bestudering van de gerealiseerde koersontwikkeling van een financiële waarde
met als doel om de toekomstige
koersontwikkeling te kunnen

Voetbal en SNL

Op de foto staan: (voorste rij, vlnr)
Carel lberts, onbekend, Henk Wilken,
Joop van Lammeren, Johan Pelk
(later semi-prof bij FC Volendam en
geselecteerd voor Nederlands
jeugdelftal), Ton Bleeker; (achterste
rij, vlnr) Jan Tuyp, onbekend,
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Sint Nicolaaslyceum 2, Kampioen afd C, schoolvoetbal
11 mei 1957
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waren geduchte tegenstanders
geweest. We kenden ze wel van de
competitie, de spitsen van Blauw Wit,
DWS, DWV, of AFC. De helden van
pater Lauwers lieten zich niet
verrassen door de boys uit ketterse
kringen. Wij vormden een team dat
onverslaanbaar was".
De finale zou gaan tegen het
Leeghwater Lyceum uit Amsterdam
Noord, waar in de voorronden al van
gewonnen was. Robert en zijn maten
dachten nog "laten we het tenue
aanpassen, geheel in het groen, dat
moet indruk maken. De heren
hadden gevoel voor show, het zou
iets moois worden". Maar helaas, het
Leeghwater Lyceum gooide alle
DWV- en RoodWitA-krachten in de
strijd. "De dappere boys van pater
Lauwers werden van de mat
gespeeld met 1-4, daar viel niets op
af te dingen. Een speldje, meer
hielden we er niet aan over.
Was dat het einde van een mooie
schoolvoetbalcarriPre? Niet voor
Harry Kalwij, Robert Ferretti, Paul
Stut, Louis Bastiaenen en voor Pater
Lauwers. "We kwamen een jaar later
terug! En hoe!!!"
In 1965 werden twee teams van het
SNL kampioen. Dagblad De Tijd
kopte "Dubbele victorie voor Sint
Nicolaas-Lyceum". Zowel SNL-3 als
SNL-5 werd kampioen.
Ferretti:"De C- en D- afdeling stonden
in het teken van de De Grote

Geen kampioen 1964
Achterste rij, vlnr: Paul Stut (Wilskracht SNL), Bennie Neyzen (Wilskracht),
John Coffeng (Wilskracht), Louis Bastiaenen (Wilskracht), Hans v.d. Ende (De Meer),
Hans Maltha (Wilskracht), aanvoerder Wim Brugman (Wilskracht),
Jan van der Veldt (RKAVIC), coach Pater W. Lauwers.
Voorste rij, vlnr: Robert Ferretti (RKAVIC), Harry Kalwij (Amstelzwaluwen),
Jan Meyers 1 (RKAVIC), (neef) Jan Meyers 2 (Ambon), Gerrie Boers (De Meer?),
Bennie Cocx (Wilskracht)

Krachttoer van het St. Nicolaas
Lyceum: zowel het derde als het
vijfde team traden aan. De jongens
van pater Lauwers wonnen met het
vijfde team (o.a. Louis van Gaal) van
het Ignatius College met 1-0. Op het
andere veld schoten Gouwenrok,
Ferretti en Bastiaenen het derde
team naar een knappe triomf (3-1)
over de Jozef ULO (…)."
De Tijd maakte nog melding van een
'trots kijkende manager pater

Kampioen 1965
SNL-3 met op de achterste rij: tweede van links PP, zesde Robert Ferretti,
zevende Paul Stut; voorste rij vlnr: Harry Kalwij, Louis Bastiaenen, Wout van der
Heide, Jeroen van Maarschalkerwaart en twee onbekenden
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Lauwers', met een 'RK triomf gevoel!'
Ferretti: "We werden beloond door de
school met vrijkaartjes voor de
interland Nederland - Zwitserland in
het Olympisch Stadion: 17 oktober
1965 mochten we vanaf de marathontribune 'genieten' van een 0-0
wedstrijd. We waren trots! "
Hij merkt verder nog op dat het
spelen voor het schoolteam van
betekenis was voor de strafmaat die
pater Lauwers menigmaal moest
bedenken. "Het scheelde, dacht ik!
Dat ik bij RKAVIC bleef spelen,
werkte niet altijd in mijn voordeel.
'Pater, ik speel al vanaf de lagere
school bij RKAVIC en alle teams van
die club spelen op een hoger niveau.
Ik ga echt niet naar Wilskracht SNL'.
PP kon het niet laten om na elke
schoolwedstrijd weer te zeggen:
'jammer, dat je niet bij Wilskracht
speelt'. Maar ik ging niet om!" besluit
Ferretti
Dat betekent dat u over de wedstrijd
die in de vorige Binder beschreven
is, nog iets tegoed heeft. Het is niet
1967 maar mei 1965 en inderdaad
behaalden maar liefst twee SNLteams de finales van het schoolvoetbaltoernooi.
SNL-5 (dat team met Van Gaal en
Eric Cocx) won met 1-0 van het
Ignatius en SNL-3, zo weten we nu
dankzij het verbazingwekkende
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geheugen van Pater Lauwers en
Robert Ferretti, won in poule C met 31 van de St.Joseph Ulo.
Van diverse kanten vroegen lezers
ons welke dan die wedstrijd was die
met 4-2 gewonnen werd. Dat is de
finale van 1967, van SNL-2 tegen de

3e Technische School. Ook dat
toernooi werd dus gewonnen! OudSNeLbinder-redacteur Cees Smit
memoreerde nog dat ook de finale in
1968 voor het SNL was. Die wedstrijd, beschreven in de SNeLbinder
van december 1990, werd gespeeld
door 'een van de beste teams die het

SNL ooit heeft gehad'. Er werd met 32 gewonnen van aartsvijand Ignatius,
na een bloedstollende wedstrijd en
een 1-2 achterstand. De opstelling
was een klassieke 4-2-4: Bom;
Spijker, Neijzen, v.d.Erve, van Tilburg;
van Dam, de Wolf; Meijers, Erik Cocx,
Braam, Hilhorst.

PIUS HAVO, 1968-1974,
het eerste mammoet-HAVO-jaar
Lang, lang geleden was er eens een
beetje onopvallend, beetje braaf,
beetje saai, beetje onhandig, beetje
onzeker, beetje blue, beetje sportief
meisje dat door haar ouders (moeder
met name) naar een meisjesschool
gestuurd werd. Ze woonde in
Amstelveen. In Amstelveen zijn en
waren genoeg goede scholen…
maar geen school was goed genoeg
en het waren geen meisjesscholen.
Al haar klasgenootjes gingen,
logisch, naar deze Amstelveense
scholen. De meeste leerlingen van
de Titus Brandsma lagere school
gingen naar het Keizer Karel College
dat in die tijd nota bene naast haar
huis stond. Aan de andere kant van
haar huis was (is nog steeds) het
Casimir Lyceum. Nee, het meisje
moest naar de Pius-meisjes-HAVO.
Het meisje heeft dit nooit helemaal
begrepen.
De middelbare schooltijd was voor
haar niet de mooiste tijd van haar
leven. Hoewel er natuurlijk leuke
momenten waren en de gang naar
de meisjesschool 'natuurlijk' vanzelfsprekend werd, had het meisje altijd
het gevoel er een beetje tussenin te
hangen. Niet 'erbij' te hangen of 'er
buiten' te staan, zulke meisjes waren
er ook, maar een beetje 'ertussenin',
tussen 'de niet' en 'de wel' in. Ze
wilde graag overal aan meedoen
maar werd, waarschijnlijk tegen de
grote vrije boze buitenwereld
beschermd, 'strak' gehouden. Geen
klassenfeesten, geen werkweek en
om aan de schoolreisjes deel te
mogen nemen kwam de 'onderdirec-
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trice' mevrouw Giezen bij haar thuis
praten en het voor haar opnemen.
Nooit mee uit op vrijdag- en/of
zaterdagavond (Koekebier).
En dat een beetje onopvallend,
beetje onhandig, beetje onzeker,
beetje blue, beetje sportief meisje?
Dat was ik.
Wij waren de eerste Havo'ers. Alle
andere klassen op school waren
MMS-klassen en een MMS'bezemklas'. Wij noemden die
meisjes, 'tutten' vonden wij ze,
poederdozen. Allemaal gepoederde
gezichten en roze lippen en nagels.
Wij waren duidelijk anders (?). Een
(nonnen-)MMS die moet overschakelen naar een gloednieuw (mammoet)Havo-systeem. Dat had nogal wat
voeten in de aarde. Vakken als
scheikunde en natuurkunde waren
nu niet bepaald MMS vakken. Er
kwamen nieuwe docenten (of
kwamen ze van het SNL?).
Zeer groot ontzag had ik voor zuster
Pascalis. Kennelijk was 'de grootte'
van zuster Pascalis in mijn ogen ook
maatgevend voor haar strengheid.
Als deze directrice door de B-gang
liep, nam ik gauw de C-gang. Zuster
Angeline daarentegen, met haar
kleine tengere postuur kwam lief en
rustig over. Zonder iets te zeggen,
klapte ze in haar handen en legde
vervolgens haar wijsvinger op haar
bovenlip. Iedereen was stil. Het
geologisch aardgeweld legde ze uit
door haar vestje uit te trekken, op
haar bureautje te leggen en met haar

HAVO 1969 2e klas
Bovenste rij: Agnes Städler,Marjan
Vrolijk, Christina Post, Henneke van
Betuw, Rosemarie Ikelaar, Annemieke
Holdorp. Onderste rij: Willy van den
Berg, ?, Sonja Joosten, Marja Kolk,
Saskia van Dijk, ?, Karin Met, Maaike,
Alma van Diepen, Lineke,
Ina Martens, Els Moes

handen het vestje wat in elkaar te
frommelen.
Het aantal zusters verminderde snel
(zuster Cordula en zuster Matthio
heb ik denk ik nog maar een jaartje
meegemaakt). Zuster Pascalis, zuster
Angeline en zuster Margriet waren de
laatsten der Mohikanen. Van zuster
Margriet heb ik nog een paar jaar
wiskunde gehad. Op zeker moment
mochten de zusters van het dragen
van habijt naar het dragen van
'gewone burgerkleding' over. Zuster
Angeline zag er perfect en met zorg
gekleed uit. Ik herinner me dat we de
eerste tijd ook op zaterdag les
hadden.(?).
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Sportdag 1971
van links naar rechts: Marion Poulus,
Henneke van Betuw, Marjan Vrolijk,
Maaike, Annemieke Holdorp, Els Moes

Ontzettend leuk was het grote 40jarig jubileumfeest waar ik als
kersverse brugger met de neus
middenin viel! Wat een feest! Een
hele feestweek! Iedere klas kreeg
een lokaal toegewezen en dat werd
omgetoverd tot een sprookjeswereld.
De ene klas maakte er een grote iglo
van, de andere een zigeunerwereld.
De brugklas waar ik deel van uit
maakte, voerde onder leiding van
klassendocente Mme Serlie, Dance
Macabre op/uit in zwarte maillots en
koltruitjes waarop een wit skelet was
genaaid, en deelde heerlijke
kandijstrengen uit, die Agnes Städler
en ik in Amstelveen-zuid kochten.
Als jonkies zaten wij natuurlijk
regelmatig vol met flauwe grappen.
Zuster Margriet bijvoorbeeld had een
grijze polyester japon met op het
voorpand verticaal twee rijen knopen.
Als de zon de klas in scheen, lachten
we ons slap om de schaduw van
zuster Margriet op de muur bij het
bord. Twee knopen op borsthoogte
… leken twee borsten met reuzetepels. 'Angeline, de blonde sexmachine'….een hit in onze tijd, zuster
Angeline móet er weet van gehad
hebben … moet zich absoluut
geërgerd hebben! Ik kan een beetje
weten hoe dat gevoeld moet hebben,
hoe je een hekel aan een liedje kunt
hebben. Ik heb rood haar en een
andere hit in die tijd was 'meisjes met
rode haren, die kunnen kussen, dat
is niet mis' wat voor mijn gevoel elke
keer geneuried of gezongen werd als
ik over straat liep. Wat had ik een
hekel aan dat nummer! Nu niet
meer…
Ik denk dat we in de derde klas
zaten toen de laatste zusters met
pensioen gingen. Onze geschiede-
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nisleraar Leo van de Pijl volgde
zuster Pascalis op en werd directeur.
Iemand die grote indruk op ons
gemaakt heeft, was de heer de
Ruijter (ak en ec). Met zijn onbeweegbaar gehoekte arm en zijn
gefixeerde kaak. De Ruijter hield van
'stappen' en hij vergat regelmatig zijn
huissleutel mee te nemen. Dan klom
hij bij thuiskomst via balkonnetjes
tegen het flatgebouw omhoog en
kwam op die manier zijn flat binnen.
De laatste keer echter had een van
zijn benedenburen nieuwe bloembakken aan het balkon bevestigd en
toen ging er iets heel erg mis…..

ook regelmatig in mijn eigen ateliertje
(naast een fulltime baan, voornamelijk met schilderen en beeldhouwen)
aan het werk. Mijn belangstelling is
bepaald niet minder geworden.
Zeer goede herinneringen heb ik ook
aan de heren Joost Kenter (lo) en
Cornelissen (wi), mevrouw Ria Klein
(lo)—fijne docenten! Het was niet
voor niets dat Nederlands, gymnastiek en wiskunde mijn lievelingsvakken waren. Ook goede herinneringen
heb ik aan mevrouw Went (wat een
klus om het natuurkunde-niveau van
die meiden op acceptabel peil te
krijgen!), de heren Schermer (bi) en
Sterrenburg (sk). Aan de volleybalwedstrijdjes die wij, een groepje
enthousiaste meiden, op vrijdagmiddag met en tegen het docententeam
speelden. Minder goede herinneringen heb ik aan de enorme driftaanvallen van de godsdienstleraar en
vraagtekens bij de 'ontspanningsoefeningen' die wij meisjes met hem (in
het kader van godsdienst ?) in de
kapel van het SNL deden.

Al die jaren fietste en bromde ik
samen met Agnes Städler heen en
weer. Ook vaak met Christina Post.
Wij drieën kwamen uit Amstelveen
(later José ook).
Ik heb niet vijf maar zes jaar over de
Havo gedaan helaas. Ik ben zo suf
geweest de examenklas twee keer te
doen. Vijf van de zes jaar heb ik
Nederlands gehad van mevrouw Do
de Graaf. In het begin heeft zij mij
Gezellig was het koffiedrinken in
eens 'geprikkeld' met de opmerking:
'doe jij je vinger maar naar beneden,
tussenuren bij Smits in de Beethojij weet het toch niet'. Ik heb ernstig
venstraat. Het kijken naar de rondjes
nagedacht over deze opmerking,
lopende jongens van het SNL. Op de
nagedacht over wat ik mogelijk fout
laatste reünie trof ik alleen Marjan
deed (houding) en vervolgens zeer
Vrolijk en Leonie van der Vall uit mijn
mijn best gedaan deze opmerking
Havo-klas. Maar het werd heel
positief om te buigen. Onze verstandgezellig omdat ik in contact kwam
houding en mijn mogelijkheden
met een grote groep jongens die in
gingen in rap tempo vooruit. Ik heb
exact dezelfde periode op het SNL
zeer goede herinneringen aan
HBS of Havo 'deden'. De klas van
mevrouw de Graaf. Na school
Jan Kruunenberg. Het zou leuk zijn
hebben we jaren contact gehouden.
jullie op de komende reünie weer te
De laatste keer
dat ik haar zag
was in de oude
dorpskern in
Amstelveen. Ik
was zeer onder
de indruk van
haar zelfontworpen brilmontuur.
Ze was geen
docente
Nederlands
meer maar
ontwierp en
construeerde
sieraden! Ik heb
haar beloofd
HAVO 1974
eens in haar
Bovenste
rij:
Willy
van
den Berg, Ina Martens, Astrid,
atelier te komen
Laura, ?, Sonja Joosten, mevr. Do de Graaf.
kijken. Ik hoop
Middelste rij: Judith Rösner, Karin Met, Marion Poulus, Marja Kolk,
dat ik die belofte
Annemieke Holdorp, Agnes Städler, Henneke van Betuw,
nog eens mag
Marjan Vrolijk. Onderste rij: Thera van Rooijen, Ans, Maaike,
nakomen! Ik ben
José, ?,?, Saskia van Dijk. Leo v/d Pijl staat tussen de bovenste
en middelste rij
zelf inmiddels
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zien. Ik hoop dat de namen bij de
fotootjes tot gevolg zullen hebben
dat er van mijn eigen Havo klas veel
meer mensen opgespoord en
benaderd kunnen worden.
Geen nare middelbareschooltijd
maar zeker niet de mooiste tijd van
mijn leven! Het leven wordt steeds
mooier, ik hoop dat ik dat nog lang
kan zeggen.
Ik behoor al tien jaar zelf tot de
bemanning van een lyceum. Ik maak
zelf de gemengde gevoelens van
jonge mensen in de leeftijd van 12 tot
20 jaar dagelijks mee. Als
coördinator van de studiebegeleiding
en de studiebegeleiders, als
persoonlijk mentor van 22 VWO5

Trier 1971
Annemieke Holdorp, Rosemarie Ikelaar,
Marion Poulus, Agnes Städler, Karin Met,
en onder: Alma van Diepen

leerlingen (4/5/6), als decaan van de
Havo-afdeling. Eigenlijk is het voor
mij tijd eens uit de kinderen te zijn

maar helaas (heb vele pogingen
gedaan), tegenwoordig zit geen
bedrijf meer op een bijna 47-jarige
vrouw te wachten! (kom maar op, ik
ben in de aanbieding….!). Onze
kinderen, 2x3 (samengesteld gezin),
staan bijna allemaal op eigen benen.
Ik geniet graag samen met mijn
levenslief, van de open haard, van

Trier 1971
Ina Martens, Maaike, Agnes Städler,
onder: Marja v/d Kolk, Marion Poulus

Trier 1971
Agnes Städler, Marian Vrolijk,
Marion Poulus, Henneke van Betuw,
Marja Kolk

een (meestal méér) wijntje(s), van
zwalken door Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. Ik zou meer tijd
willen hebben voor mijn gekladder. Ik
tennis nog steeds (met Rob van
Tulder, Rob Meeuwissen, Krik…),

squash graag, rijd regelmatig op mijn
motor of op onze motorscooter. Het
is dus allemaal wel goed gekomen
met het beetje onopvallend, beetje
saai, beetje onhandig, beetje
onzeker, beetje blue, beetje sportief
meisje dat door haar ouders (moeder
met name) naar een meisjesschool
gestuurd werd.
Ik hoop veel bekenden te zien, straks
bij de reünie! Tot dan of tot eerder…..
of tot e-mail!
Marion Poulus

Blauw op het SNL
"Wat een agenten zijn er van het SNL
gekomen", riep Annemarie Semeijn
(Havo, 1975) ruim twee jaar terug
toen ze een mini-reunie voorbereidde
van haar eindexamenklas. Havo 1975
leverde inderdaad maar liefst drie
'blauwe' carrieres op. Omdat ook de
hoofdredacteur van deze krant sinds
enkele jaren blauw bloed door
d'aderen heeft stromen, keek
SNeLbinder naar de blauwe oogst
van ándere jaren en ontdekte dat er
veel meer oud-leerlingen bij het
Amsterdamse korps terechtgekomen
zijn dan Annemarie al dacht –
minstens twaalf. We spraken ze bijna
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allemaal.
We beginnen met de jongste.
Mariska Kroon (Havo, 1995) kwam
bij de politie via haar vriend omdat ze
op zoek was 'naar een uitdagende
baan'. Ze werkte viereneenhalf jaar
bij NBBS Reizen, anderhalf jaar bij
IBM, maar ze wilde méér. Ze zit sinds
september 2002 op de opleiding,
loopt sinds kort stage en is dus SIO,
student-in-opleiding. In tegenstelling
tot enkele anderen is haar keuze
voor de politie dus niet op school
gemaakt.
Mariska Kroon in 5VWO
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Van haar schooltijd herinnert ze zich
"heel veel, onder andere dat we
gingen voetballen in de pauze op het
C-plein. En sneeuwballen gooien in
de winter voor de B-kantine. Heel
toepasselijk nu het zo verschrikkelijk
koud is op straat." Oud-klasgenoten
of andere SNL'ers heeft ze nog niet
bekeurd of opgepakt.
Hester Hageman (Gym-A, 1988)
ging na haar SNL-tijd eerst een jaar
als au pair naar Canada en
studeerde daarna rechten. Ze is in
1995 afgestudeerd in strafrecht en
criminologie (aan de VU). Tijdens
haar studie liep ze al diverse stages
bij de politie ("erg leuk") en
solliciteerde bij het korps om naar de
NPA (Nederlandse Politie Academie)
te gaan. In 1997 studeerde ze ook
daar af en sindsdien doorloopt ze
een Management Development

Hester Hageman in haar eindexamejaar

traject. Momenteel is ze als
criminoloog/beleidsmedewerker
werkzaam bij de regionale
coördinatie jeugdzaken, "voor mij de
leukste stek tot nu toe".
In haar gymansiumklassen werd
voornamelijk gesproken over wat je
na school ging studeren aan de
universiteit. Hester: "Ik kan mij wel
herinneren dat ik in een van de
laatste jaren op het SNL een folder
las over de NPA en dat ik toen dacht:
wouw, wat leuk, maar dat paste
natuurlijk helemaal niet bij de cultuur
in onze klas om later bij de politie te
gaan werken. Ik heb het toen snel
laten varen. Als ik er nu aan terug
denk, dan denk ik: wat word je (op
die leeftijd vooral) toch beinvloed
door de mening van anderen. Mijn
advies: Doe toch vooral wat je echt
leuk lijkt of vind, want uiteindelijk
draait het daar toch allemaal om.
Daar ben ik wel een voorbeeld van:
via omwegen toch bij de politie
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beland."
Va haar schooltijd herinnert ze zich
nog veel: "het was een hele leuke
schooltijd, ik heb leuke herinneringen
aan sommige leraren en sommigen
zie ik nog wel eens hier en daar. Op
straat of op TV: zo heb ik economie
gehad van Joep Blaas en hij werkt nu
in de lokale politiek, dus zie ik hem
wel eens op AT5. Wij hadden heel
veel lesuren Latijn en Grieks in de
week en dat heeft ook heel veel
invloed gehad. Wij hadden echt een
band met deze leraren. We voerden
vaak lange discussies over van alles
en nog wat. Hierdoor werd de
binding met school heel groot. In
mijn huidige werk zie ik hoe
belangrijk dat is en hoe dat je kan
vormen. Ik weet niet hoe het nu is
maar er werkten toen ook nog wel
wat paters die ons de nodige normen
en waarden probeerden mee te
geven. Als een pater iets zei vond ik
het toch anders dan als een andere
leraar het zei. Gewichtiger of zo."
Ook de "echte puberdingen"
herinnert Hester zich nog, vooral van
klassefeesten en eindexamenfeesten:
"wat wel/niet mocht, wie met wie
danste, welke leraren er waren." Haar
klas kende een onderscheid tussen
leerlingen die in de pauze naar de Bkantine gingen en leerlingen die in
de gangen bleven zwerven. "Ik was
er zoeen die vooral zwierf. Op een
gegeven moment mocht dat niet
meer en surveilleerden de leraren
over de gangen. Het was een hele
sport om deze leraren te ontwijken.
We hebben veel gelachen om dit kat
en muis spelletje." Hester zat "een
blauwe maandag" met Dennis
Bergkamp in de klas, hij zat achter
haar met wiskunde, kletste veel en
maakte veel geintjes. "Dat was
natuurlijk later ook nog reuze
interessant om aan mensen te
vertellen, vooral toen Nederland won
met de EK in 1988."
De school gaf haar, behalve les, ook
een "basis in normen en waarden".
Dat "klinkt saai, maar als ik er nu aan
terugdenk, dan voelde ik me veilig op
school en zo hoort het ook."
Na de Havo werkte Ruud Duivis
(Havo, 1982) eerst in de espressobar
van zijn vader, in afwachting van zijn
dienstplicht. Hij wilde solliciteren bij
de politie maar dat zou pas na die
diensttijd kunnen. Veel geschuif met
zijn opkomstdatum veranderde dat
en per april 1983 kon hij de (oude)
opleiding in Amsterdam, aan de

Sloterweg, beginnen. "Bij defensie
waren ze niet echt blij met mijn
initiatief maar ik koos voor de
zekerheid." Vanuit het opleidingsposthuis Pieter Aertszstraat maakte
Ruud "de eerste stappen op straat als
een echte politie-ambtenaar met alle
toeters en bellen". Daarna koos hij
voor Bureau Lijnbaansgracht en werd
dus geplaatst op Bureau
Warmoesstraat – "zo werkt dat nu
eenmaal". Hij zat onder meer tien jaar
bij het net opgerichte wijkteam
Nieuwezijds Voorburgwal en richtte
zich op bestrijding en opsporing van
zakkenrollers, straatrovers,
autokrakers en drugsdealers. In 1996
werd hij bevorderd tot brigadier, bij
wijkteam Balistraat in de Indische
Buurt. "Het werd ook na 12 jaar
binnenstad wel eens tijd voor iets
anders!" Aan de Balistraat kreeg hij,
in 2001, er wederom een streepje bij:
inspecteur van politie, met
taakaccent vuurwapens. "Ik ben
daarbij ook groepscommandant bij
de Mobiele Eenheid en dat wil ik
eigenlijk net zolang blijven doen tot
ze mij er uit gooien."
Ruud weet niet meer precies
wanneer zijn politie-interesse
ontstaan is. "Een goede maat van mij
is direct na de mavo naar de politie
gegaan, dat heeft wel meegewerkt in
mijn keuze. Ik hoorde van hem de
mooie verhalen waardoor mijn keuze
werd gemaakt."
Gevraagd naar herinneringen roept
hij direct: "De mooie schoolfeesten in
de Soos! Altijd dolle pret. Ook het
Grote Gebeuren elk jaar was de
moeite waard. Volgens mij heeft er
ook nog een blauwe maandag een
filmclub bestaan. Ik weet nog wel dat
ik 'De Peetvader' op het SNL voor het
eerst op een groot scherm heb
gezien. Wat ook nog bijstaat zijn de
werkweken naar het buitenland.
Oostenrijk en Oost-Berlijn werden
aangedaan. Mooie tijden daar
beleefd en ook nog een hoop van
geleerd." Levendig zijn ook de
herinneringen aan de
eindexamentijd: "elk jaar moesten de
examenklassen iets maken dat in de
centrale hal aan de grote pilaar werd
opgehangen. Met de vriendenclub
van mijn examenjaar maakten we
een uitje naar het distributiecentrum
van Heineken waar een mooie
fotoreportage werd gemaakt tussen,
op en onder de bekende gele
kratjes." De foto heeft er jaren
gehangen, maar is verloren gegaan
bij een brandje.
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Dat de politie vaak een werkgevervoor-het-leven is, bewijst ook
Marianne Stroober (Havo, 1980). Ze
werkt er nu al weer 21 jaar. Haar hart
lag overigens bij een sportopleiding
maar "ik had geen affiniteit met
biologie en scheikunde. Omdat ze
ook "al rap door had dat ik absoluut
geen kantoormens was", besloot ze
dat ze "maar eens moest solliciteren"
bij de Amsterdamse politie. "Ik weet
nog dat ik zelf de beroepskeuze heb
gemaakt en in samenspraak met de
klassenleraar toen mijn vakkenpakket
gekozen heb. Het beroep van
politieagent werd niet echt
gestimuleerd". Nog vóór haar
eindexamen maakte ze "de gang
naar selectiecentrum Hilversum voor
een intelligentietest, een
psychologische test en een gesprek
met een 'collega' uit het korps. "We
begonnen 's ochtends met ongeveer
60 man en aan het eind van de dag
bleven er vier over…" Ook de
sporttest kwam ze door. Het Havodiploma had ze echter nog niet, maar
na een herexamen "en mede dankzij
geschiedenisleraar Lexmond, die
mijn cijfer wijzigde van een 6.1 naar
een 6.5 en dus uiteindelijk een 7 op
de lijst) behaalde ik toch mijn fel
begeerde diploma".
Marianne werkte onder meer op het
Posthuis Linnaeusstraat en Bureau
Lijnbaansgracht als agent; als
hoofdagent bij het Wijkbureau OudWest en de Verkeersdienst; en als
brigadier bij Wijkbureau Oud-West.
"Ik zit ook bij de ME, momenteel bij
de BRATRA (de ontruimingsgroep bij
kraakpanden), je weet wel: die
dienders in de container." Sinds kort
is ze groepscommandant ME, net
zoals de hierboven genoemde Ruud
Duivis.
Herinneringen van het SNL heeft ze
uiteraard ook: "Ik heb altijd een
goede tijd gehad op het SNL. Wat mij
nu nog steeds bij blijft het goede
contact met Mieke Blankers, van de
brugklas tot en met de
eindexamenklas. Ik had het gevoel
dat ik altijd bij haar terecht kon,
vooral in de periode dat mijn vader
kwam te overlijden. De werkweek
naar Oostenrijk met uiteraard Rob
Wevers en zijn vrouw en Dick van
Hummel staat me ook nog bij.
Variërend van een stralende zomer
dag tot een winterse storm op een
berg. Tijdens deze storm moesten wij
schuilen in een berghut. Gezellig met
30 personen in een hut. In
afwachting op beter weer moesten
wij in deze hut blijven. Om de tijd te
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doen besloten Anneke (Kaandorp)
en ik gezellig even wat te roken.
Uiteindelijk moest de sigaret gedoofd
worden. Vrolijk wilden wij de sigaret
uitmaken in een aldaar aanwezige
emmer met water. Gelukkig hebben
wij dit niet gedaan, want het water
bleek benzine te zijn", lacht ze.
Ook de onvergetelijke avonden in de
soos zijn haar bijgebleven. "Zo heel
af en toe kom ik nog wel eens een
SNL'er tegen, zijnde een klasgenoot
of een leraar. Maar dat allemaal in het
goede zin van het woord", voegt ze
daar snel aan toe.
Over Bärbel Post Uiterweer (Havo,
1976) is in de vorige Binder al het
nodige gemeld. Ze kwam in 1978 op
de opleiding en haalde in 1979 haar
diploma. Ze deed in haar politiecarriere onder meer straatdienst in
Amsterdam-West, zat bij de Bereden
Brigade en de ME, werkte bij de
Meldkamer en de afdelingen Jeugd
& Zeden en bij het HIT (Horeca
Interventie Team). Momenteel is ze
alweer enkele jaren als rechercheur
werkzaam bij de
Vreemdelingendienst.

Bärbel Post Uiterweert
in haar eindexamenjaar

Bärbel is hét bewijs dat je bij de
politie regelmatig andere afdelingen
doorloopt en andere functies vervult
– en daarbij steeds weer dezelfde
collega's tegenkomt. Bärbel deed
samen jarenlang dienst bij hetzelfde
bureau als Frans Mittelmeijer (zie
verderop), "Frans bij de
politiehonden en ikzelf bij de
Bereden Politie. Met Hester
Hageman deed ik acht jaar terug
dienst bij de Zedenpolitie
(kinderporno). Ik was er tijdelijk voor
een half gedetacheerd en Hester liep
er stage. Met Rob Bergsma heb ik
nog dienst gedaan aan het 6e
district. Met Marcel van Tooren zat ik
in een team bij de afdeling Toezicht
van de Vreemdelingenpolitie". Zo

werkt dat inderdaad Bärbel, vele
collega's, vele functies, vele
projecten en teams.
Ooit heeft ze tijdens een
verkeerscontrole nog oud-rector Jan
Overwater gecontroleerd. "Alles was
in orde".
Van haar schooltijd herinnert ze zich
vooral dat die "zorgeloos" was.
"Verder kan ik me de
Vietnamdemonstratie nog goed
herinneren. We liepen naar het
Ignatiuscollege en hebben daar
pannenkoeken op het schoolplein
gebakken. De schoolfeesten staan
me ook nog goed bij."
Frans Mittelmeijer en Rob Bergsma
zaten een paar jaar bij Bärbel in de
klas, waren langdurig klasgenoten en
zitten vrijwel vanaf hun eindexamen
bij de politie.
Frans Mittelmeijer (Havo, 1975)
werkte vrijwel zijn gehele
politiecarriere als hondengeleider, na
eerst nog even bij de Amro-bank
gewerkt te hebben. "Mijn bedoeling
was in de automatisering (thans it
geheten) te gaan, maar omdat ik nog
in dienst moest, wilde men mij geen
opleiding geven en zou ik pas na
mijn diensttijd met de opleiding
starten". Al snel dacht Frans "hier
word ik niet, of misschien wel heel
snel, oud". Via een vriend werd hij
enthousiast gemaakt voor het
politiewerk. "Ik ben in 1977 op de
Opleidingsschool begonnen en na
een jaar opleidingsschool, MEopleiding en stage, in de Bijlmermeer
terechtgekomen. In 1982 ben ik bij
de hondenbrigade gegaan. Na mijn
opleiding als hondengeleider heb ik
kort in Amsterdam-west gewerkt en
ben daarna weer in de Bijlmermeer
geplaatst. Sinds drie jaar werken we,
als hondengeleider, voor de hele
regio".
Frans is niet "uit roeping" bij de politie
terechtgekomen. "Ik zag een
werkend leven tussen vier muren niet
zitten. Ik zit nu ruim twintig jaar bij de
hondenbrigade en werk daar met
een surveillancehond. Het is een
beetje combinatie werk/ hobby
geworden.". Zijn schooltijd heeft hij
"absoluut als prettig" ervaren. Hij
herinnert zich specifiek de
schoolfeesten. "Die waren toch best
groots opgezet en heel leuk. De
algehele sfeer op school was
relaxed. De leraar waar ik de meeste
herinneringen aan heb, was De Rijk
(wiskunde). De man had een subtiele
manier om iemand, die bijvoorbeeld
luidruchtig was of zijn huiswerk niet
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opgenomen, Finals heette die, geloof
ik. En op AT5, de lokale zender in
Amsterdam, is nog het een en ander
te zien geweest over het voormalige
klooster en de daaraan verbonden
kapel. Daar gebeuren nu dingen die
niets meer met school te maken
hebben. Jammer eigenlijk. Over twee
jaar is mijn zoon twaalf en wie weet
wil hij wel naar het SNL."

Frans Mittelmeijer

Rob Bergsma
Beiden in de brugklas

af had, klassikaal voor joker te zetten"
Het SNL nu, Frans? "Ach, ik rij zo af
en toe nog wel eens langs het SNL of
het Beatrixpark en neem dan een
nostalgisch snuifje".
Rob Bergsma (Havo, 1975) ging
direct na school bij de politie. "Eerst
een jaartje aangiftes opnemen van
verloren paspoorten, daarna een
tijdje gevonden voorwerpen, omdat
ik nog te jong was. Daarna de
opleidingsschool en aansluitend drie
jaar surveillancedienst, een jaar als
praktijkmentor op het
opleidingsposthuis, vier jaar
motordienst (ringwegsurveillance en
motorsurveillance) en daarna als
"zwervend" misdaadanalist /
informatie-analist op allerlei
rechercheteams in het kader van
criminaliteitsbestrijding". Rob vindt
het politiewerk nog steeds "een
fantastisch diefje met verlos. Ik ben
overal geweest: Canada, Australië,
Amerika, Thailand, Frankrijk
Duitsland. Alles meegemaakt!"
Hij vond het politiewerk "altijd al leuk"
en denkt dat het toeval is dat uit de
jaren 1975/1976 zo veel
politiemensen voortkwamen. Vooral
aan zijn talenkennis heeft hij veel
gehad. "Ik spreek nog 'vloeiend'
Frans en Engels. En dat is handig in
internationaal recherchewerk."
In zijn geheugen staat gegrift de reis
naar Parijs, mei 1975: "Dat was een
eigen initiatief, dat in 2 havo al werd
gelanceerd maar pas in 1975 ten
uitvoer werd gebracht. We waren de
eerste lichting die weer op studiereis
ging na lange tijd. Uiteraard na lang
zeuren aan het hoofd van de
legendarische meneer de Kock,
leraar Frans. Of was het nou cee ooo
ceee ka", lacht hij. Bergsma zag nog
nooit iemand van het SNL in kwade
zin. "In tegenstelling: ik heb in latere
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tijd nog wel eens 'signalen' gezien
van mensen, die juist op het rechte
pad zijn beland – en dat had ik niet
altijd verwacht".
Marcel van Tooren ging in 1971 naar
het Nicolaas maar deed er geen
eindexamen. "Ik heb de school in de
4e klas verlaten om iets anders te
gaan doen. Maar wát dan, daar had
ik toen nog geen idee van. Maar je
ziet, het kan toch nog goed aflopen
met onverstandige, opstandige
pubers." Marcel ging in 1979 naar de
politieschool, stroomde in 1980 in en
viel meteen 'in de prijzen'. Marcel:
"1980 was het jaar van de grote
krakersrellen. Ik heb dan ook heel
veel ervaring met stenen-koppen
gehad alvorens gewoon politiewerk
te gaan doen." Zijn loopbaan in een
notendop? "Van 1980 tot 1986
Bureau IJ-tunnel, uniformpolitie; van
1986-1993 Bureau Bijzondere
Wetten, afdeling vuurwapens; van
1993-1997 diverse rechercheonderdelen en vanaf 1997 bij de
Vreemdelingenpolitie. Ik ben
begonnen als agent en via
hoofdagent en brigadier ben ik
inmiddels inspecteur geworden."
Marcel woont nog steeds in Amsterdam, heeft een seizoenkaart voor
Ajax. "Als ik naar de wedstrijden fiets,
ga ik door het Beatrixpark en fiets
dan altijd langs het SNL. Uiteraard
denk ik dan nog wel eens terug aan
mijn schooltijd. In mijn tijd was er
bijvoorbeeld de Floriade in het
Beatrix- en Amstelpark. Dus de
school uit, het hek over en feesten
maar. Dat deed zo'n beetje de hele
school. Er is heel wat afgespijbeld in
die tijd." Nog andere herinneringen?
"Ik weet natuurlijk dat Dennis
Bergkamp bij ons op school heeft
gezeten en recentelijk zag ik een
serie op tv die op het SNL is

Marcel van Tooren zat in de brugklas
met Hans Kluijtmans, die het SNL
na dat brugjaar verliet maar die ook
(toch?) bij de Amsterdamse politie
terechtkwam en nu aan Bureau
Flierbosdreef actief is. Op datzelfde
bureau werkt overigens ook oudleerling Henk Karg (Havo, 1980).
We begonnen met de jongste, we
eindigen dus met de oudste: Ton
Koenders (HBS-B, 1967) is, na een
lange loopbaan in het korps, nu
directeur van de Academie Politie
Amsterdam-Amstelland (APA). Ton
deed tussen 1961 en 1967 de HBS
en herinnert zich uit die tijd vooral dat
Zuid en Buitenveldert één grote
zandvlakte waren. De RAI was net
geopend, het Beatrixpark in aanleg
en tegenover de school stonden nog
nood-barakken. Jongens en meisjes
werden ver van elkaar gehouden,
Pius en SNL hadden strikt
gescheiden pauzetijden. "Ik ben nog
misdienaar geweest in de Kapel, de
paters uit het naastgelegen klooster
volgden daar elke ochtend de mis".
De Rijk (wi), Van der Harst (wi), Van
Loon (na) en Meester (fr) zijn de
leraren die hem spontaan te binnen

Ton Koenders in zijn eindexamenjaar

schieten. En het strafwerk bij
tekenleraar Noyons natuurlijk!
"Zaterdagmiddag nablijven, niet echt
erg want we mochten tekenen terwijl
Noyons ontwerpen maakte voor het
bloemencorso".
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Direct na zijn eindexamen ging Ton
naar de NPA, de Nederlandse Politie
Academie. Een ongebruikelijke stap
in die tijd. Ton: "Het was de tijd van
de Telegraaf-rellen, van Provo, van
Turks Fruit en Ik, Jan Cremer. De
politie was niet bijster populair in die
tijd. Op de NPA zaten maar weinig
Amsterdammers, wat toch wel apart
was." De NPA was natuurlijk anders
dan nu: "Elke dag appèl en vlag
hijsen. Het was veel schoolser, we
werden nog leerlingen genoemd, pas
later sprak men van studenten."
In 1970 startte Ton's loopbaan bij de
Amsterdamse politie met een stage
van anderhalf jaar bij Bureau
Warmoesstraat. In de ruim dertig jaar
die volgden, was hij onder meer chef
Motorbrigade, chef Bureau
Bewapening en Uitrusting Mobiele
Eenheid, districtschef van enkele

districten en later chef van de
afdeling Executieve Ondersteuning.
Tussendoor was hij nog twee-en-eenhalf jaar gedetacheerd bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Sinds een jaar is Ton, inmiddels
bevorderd tot commissaris, directeur
van de nieuwe Academie, waar het
nieuwe politieonderwijs (werkend
leren, lerend werken) 'op z'n
Amsterdams' vorm heeft gekregen. In
die functie geeft hij leiding aan ruim
honderd medewerkers die tezamen
ervoor moeten zorgen dat
Amsterdamse agenten kennis
opdoen, kennis delen en kennis
verspreiden. In deze aanpak moet
iedereen eerst een opleiding van
ruim vijf jaar voordat ze in een
wijkteam komen. "Het was eigenlijk
gek dat we de jongste agenten, net
van de opleiding, direct naar een

wijkteam stuurden. Onervaren, terwijl
je juist dáár die ervaring goed
gebruiken kan". Surveillanten,
generalisten en projectleiders volgen
nu dus allemaal hetzelfde
opleidingstraject, ze krijgen een
eigen opleiding, lopen meerdere
stages en "het gevolg is een
kennisvoorsprong, wat weer een
vliegwieleffect oplevert." En dus
betere politiemensen in de wijk en de
buurt.
Ton besluit met op te merken dat hij
vrijwel alle oud-SNL'ers bij het korps
wel in een of andere rol heeft
meegemaakt. "Ik ken ze of ik moet ze
kennen". Zeker met de nieuwe
opleidingsplannen kan het niet
anders of hij zal ook zijn oudschoolgenoten nog regelmatig
tegenkomen.

nog een vriendin, waarbij hij direct
gratis twee kinderen kreeg. Ook werd
salsa zijn levensstijl, speelde hij veel
te veel roleplaying spelletjes, werden
zijn gepeperde rapporten de vrees
van iedere IT-manager en begon hij
uiterlijk steeds meer op Boris Boef te
lijken.

vooral bezighoudt met ontwerpen en
architectuur.

Class of '88
Het was het jaar waarin het Nederlands elftal Europees Kampioen
voetbal werd. Maar 1988 was ook het
jaar van het onderzoek naar het
oorlogsverleden van Kurt Waldheim.
En het jaar waarin wielrenner GertJan Theunissen en de Canadese
atleet Ben Johnson op doping
werden betrapt. SNeLbinder ging op
zoek naar de dertigers die in dit
bewogen jaar eindexamen deden.
Als eerste meldt Max Hirschveld
(Ath-B) zich. Na 't Nicolaas heeft hij
"wat op de faculteit Informatica van
de VU rondgehangen". Na twee jaar
zocht hij zijn heil op de HTS, waar hij
in het stagejaar nog een tijd in San
Nicolas(!) op Aruba heeft doorgebracht. Hier ontdekte hij wat iedereen
om hem heen allang wist: dat hij veel
meer Amsterdammer dan Arubaan
is! Vanaf het laatste jaar van de HTS
tot 1996 schreef Max recensies en
interviews voor het jongensblad
Webber. Daarna schreef hij nog voor
SUN magazine. Ondertussen
verdiende hij als ingenieur in de
informatica de kost in uiteenlopende
functies. Op dit moment is Max
software-engineer bij HP OpenView.
Tussen de bedrijven door vond Max
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Jelle Bloemsma (Ath-B) is met zijn
diploma op zak in Groningen
bedrijfskunde gaan studeren. Dat de
band met het Nicolaas nog niet
verbroken was, blijkt wel uit het feit
dat hij een aantal jaren heeft
samengewoond met Tim Scholte
(Ath-B, 1987) en Martijn Tolenaar
(Ath-A, 1990). Tegen het eind van zijn
studie is Jelle ook nog veel met
muziek bezig geweest. Dit heeft ertoe
geleid dat hij nog 2,5 jaar aan het
conservatorium songwriting en
compositie heeft gestudeerd, terwijl
hij op dat moment al in de IT-sector
werkte. De combinatie werd hem
helaas te zwaar, ook omdat hij toen
met zijn vriendin ging samenwonen.
Zijn bedrijfskunde-bul had hij toen
inmiddels al op zak! Op dit moment
werkt Jelle nog steeds in de IT-sector.
Eigenlijk veel technischer dan in de
eerste jaren; waarbij hij zich nu

Nataralda Witmond (Ath-A) doorliep
na haar middelbare schooltijd de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding, waar zij in 1992 haar
diploma ontving. Zij vervolgde dit met
een opleiding tot In-service Averpleegkundige. Vanaf 1992 is zij in
dienst van het Academisch Medisch
Centrum Amsterdam; vanaf 2000 als
Anaesthesie-assistent. Naast haar
werk en studie besteedt zij veel tijd
aan haar grootste hobby's: zingen,
dansen en zeilen. Voor de eerste
twee is zij een aantal avonden per
week op de dansschool te vinden,
waar ze met een team van meiden
elk jaar een voorstelling in elkaar zet
voor de 150 leerlingen van de school.
Het zeilen gebeurt voornamelijk op
iets oudere , grote schepen binnen
en buiten Nederland. Echt genieten
dus!
Irene Goes (Gym-A) vindt het
voordeel van een méér dan leuke
schooltijd: "dat je een meer dan
leuke schooltijd hebt". Het nadeel is
alleen "dat alles daarna alleen maar
kan tegenvallen". Dat bleek al direct
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in de eerste dagen op de Universiteit
van Amsterdam, tijdens het eerste
jaar Italiaans / Europese Studies. Na
deze studie is Irene als adviseur bij
een PR-bureau gaan werken. Hier
kwam zij in aanraking met journalistiek, tv, internet; om na vier jaar over
te stappen naar de andere kant van
de lijn. Zo heeft zij bij verschillende
websites gewerkt, waaronder NU.nl,
en daar de namen mogen verzinnen
van e-mail nieuwsdienst Sapenda.com en Veritate. Dat was haar
wraak op altijd maar weer die vraag:
"Wat héb je nou aan Grieks en
Latijn(s), dat zijn toch dode talen?"
Met dank dus aan de heren Lujber en
De Clerk. Sinds maart 2001 werkt
Irene bij RTL Nieuws. Eerst als
redacteur bij de website van het
nieuws, de laatste paar maanden als
redacteur bij het programma Nieuws
aan Tafel, met Rick Nieman. Hoogtepunt is de borrel na de uitzending,
met de gasten. Dat blijken elke keer
ook maar gewoon mensen!
Relinde van der Ree (Havo) en
Henri Raven (Ath-A) leerden elkaar
in 1987 kennen op het SNL. En
geloof het of niet: ze zijn nog steeds
bij elkaar. Sterker nog, inmiddels zijn
zij zelfs de trotse ouders van een drie
maanden oude zoon, Victor. Na het
SNL deed Relinde de lerarenopleiding, momenteel werkt ze op de
personeelsafdeling van Stichting
Kunstweb, een stichting die zich
toelegt op kunsteducatie in Amsterdam. Henri is na het Nicolaas
Nederlands gaan studeren, heeft de
allesomvattende Gerard Reve-scriptie
geschreven en werkt al jaren bij
bureau Hendrikx Van der Spek als
communicatieadviseur en trainer
communicatieve vaardigheden.
Danny Zwerk (Gym-B) is na een
vlotte studie algemene economie aan
de VU in Amsterdam met Francine
verhuisd naar Alphen aan den Rijn.
Daar is hij de trotse en gelukkige
vader van twee dochters, Marit (bijna
3) en Bente (5 maanden). Via het
Centraal Planbureau en het ministerie
van Sociale Zaken kwam hij in 2000
terecht bij het ministerie van Financiën. Op de afdeling begrotingsbeleid
coördineert hij de budgettaire nota's
voor het Kabinet en schrijft hij teksten
en cijfers voor de Miljoenennota. Ook
staat hij de minister van Financiën bij
tijdens diens optredens in de Tweede
Kamer.
Nadat Eric Vilier (Ath-A) het SNL
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verlaten had, is hij als muzikant gaan
werken voor verschillende bands. In
het voorjaar rondt hij met zijn eigen
band Wired hun debuut-CD af. Een
jaar of acht geleden werkte Eric
naast de muziek in deeltijd bij
KPN/Unisource als helpdeskmedewerker voor de internationale klanten,
waarna hij overstapte naar IBM. (Wie
Eric van het SNL kent moet hier vast
hartelijk om lachen omdat hij juist zo
blij was in de lichting te zitten die niet
verplicht informatica in het pakket
kreeg.) Momenteel werkt Eric voor
Aspective, eveneens een IT Services
organisatie. Voor dit bedrijf zet hij de
Benelux-organisatie op poten. De
laatste jaren is Eric samen met zijn
broer Peter Koopman, “jawel mijn
broer zeg ik”, de aanstichter van de
Ride for the Roses. Dit wielerevenement ten behoeve van de Nederlandse Kankerbestrijding kent in 2003
inmiddels haar vijfde editie. Drie jaar
geleden trouwde Eric zijn Peruaanse
vrouw Vicky. Een kleine groep
waaronder een aantal ex-SNL'ers
bezocht de bruiloft, op het zonnige
strandje van Punta Hermosa,
zuidelijk van Lima.
Camiel van der Veeken (Ath-B)
begon direct na de zomervakantie
van 1988 met Bouwkunde aan de
HTS in Amsterdam. Dit bleek een
gouden greep: eigenlijk was hij al
jaren een bouwvakker in hart en
nieren! Na de HTS volgde de
dienstplicht waarbij hij in Venlo een
rijopleiding kreeg voor rijbewijs B.
Maar dit rijbewijs had hij al, dus
vroeg Camiel om een rijbewijs voor
vrachtwagens. Dat kon niet. Hij heeft
toen voor de tweede maal zijn
rijbewijs B gehaald en was er direct
van doordrongen dat je niet moeilijk
moet doen: je militaire carriPre ligt
immers al vast voordat je begonnen
bent. Na het leger weer te hebben
verlaten, werd Camiel aangenomen
bij Aannemersbedrijf De Combi uit
Amsterdam. Een aannemersbedrijf
uit het boekje: regelmatig los geld,
behoorlijk Van Dik Hout Zaagt Men
Planken, een hoop herrie en dikke
lol. Hier heeft hij in anderhalf jaar het
vak van calculator / werkvoorbereider
/ uitvoerder in de basis kunnen leren.
Daarna werd het tijd voor iets nieuws,
iets groters: HBG. En daar werkt hij
nu nog steeds, op dit moment als
projectleider. In 1997 verhuisde
Camiel met de HBG van Amsterdam
naar Almere waar hij zijn huidige
vriendin Johanna leerde kennen. In
datzelfde jaar werd zijn eigen

nieuwbouwwoning opgeleverd in
Ouderkerk aan de Amstel in de
Benning, alwaar hij de plaatselijke,
ruimschoots aanwezige horeca
regelmatig subsidieert.
Mark van Diemen (Ath-B) is na een
jaartje dienstplicht terechtgekomen
op de HTS in Amsterdam, richting
Weg en Waterbouwkunde. Na zijn
studie heeft hij gewerkt bij een
ingenieursbureau en later bij
Rijkswaterstaat. Bij deze laatste
organisatie was hij in eerste instantie
Bestekleider, later Senior Bestekleider en tenslotte Projectleider. Hij
woont tegenwoordig samen in
Arnhem en heeft een zoon van 5
maanden.
Eric van Diemen (Gym-B) studeerde
in 1994 af aan de VU in de richting
Econometrie. Hij werkte vervolgens
als consultant bij IT-bedrijf IP (later
IquiP) en werd zo'n 2,5 jaar geleden
aangenomen bij Sungard. Dit is een
Amerikaans bedrijf en Eric verhuisde
dus naar Miami, waar hij zijn huidige
vriendin leerde kennen. Inmiddels is
de belastingmodule voor de
Nederlandse markt waar Eric in
Amerika aan werkte, klaar. Nu woont
Eric dus weer, samen met zijn
Amerikaanse vriendin, in Amstelveen
om deze module in Nederland te
kunnen verkopen.
Iris van Opstal (Gym-B) haalde haar
Propedeuse Economie aan de VU,
besloot dat dit toch niet alles voor
haar was, en switchte naar Algemene
Letteren. Enkele jaren later werd
zij—met haar bul op
zak—aangenomen bij KPMG op een
'commerciële communicatiefunctie'.
Na deze eerste baan verkaste zij naar
een uitgeverij om hoofdredacteur te
worden van het computer vakblad
CTW Benelux, dat drie jaar later
direct na haar vertrek opgedoekt
werd… Anderhalf jaar geleden stapte
Iris over naar Ernst & Young en daar
werkt zij nu nog als Marketingmanager met specialismen Bouw,
Vastgoed en Hotelwezen. Iris volgt
naast haar werk een cursus Spaans
(Frans en Italiaans had ze tijdens
haar studie immers al geleerd), ze
fotografeert graag en woont nog
steeds in Amsterdam.

En wat de nieuwe SNeLbinderredacteur Maarten Jansen is gaan
doen, staat elders in deze Binder.
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SNL Actueel: verbouwing Kantine
In de SNeLbinder berichten wij wel
eens over ontwikkelingen rond de
nieuwbouw van het SNL. Het is
echter nog lang niet zover en zelfs
nog erg onduidelijk wanneer het SNL
gaat verhuizen. Het bestaande
gebouw wordt zo links en rechts
aangepast voor de laatste ronde. Het
zal toch zeker nog wel zo’n vijf jaar
mee moeten.
Toiletten voor docenten en personeel
(rechtsaf vóór de personeelskamer)
zijn verhuisd naar het gangetje van
de technische dienst. Waar dat dan
weer is???? Andere kant de
personeelskamer (ja, vroeger
docentenkamer met ongeschreven

wet “trespassers are prosecuted”) uit
en dan in het trappenhuis rechtsaf en
dan om het hoekje de linker deur.
Dus boven de kleedkamer van de
beneden gymzaal. Dat is wat
duidelijker. Dit illustreert waarom er in
het voorwoord van de
programmaboekjes voor het nieuwe
schooljaar altijd een speciaal woord
werd gewijd aan de nieuwe
brugklassers, die best moeite
hebben hun weg te vinden in het
grote gebouw met zoveel lokalen en
doorgangen.
Een andere verbouwing, die meer in
het oog valt voor het gewone
publiek, is de verbouwing van de B-

kantine. De balie met
keukenvoorziening is naar het
midden verplaatst en er is een extra
in- en uitgang vanaf de hal. In de hal
waar vroeger onderaan de trap pater
Lauwers en broeder Wulfram
beurtelings ongeduldige leerlingen in
bedwang hielden totdat het tijd was,
dáár is nu een doorgang gemaakt.
Om de doorstroom te
bevorderen!?… het klinkt toch
vreemd voor de redactie, die deels
stamt uit de tijd dat bijna twee maal
zoveel (1500) leerlingen het SNL als
een menigte bevolkte. In onze tijd,
toen de ringdijk nog geen A10 was,
was het tussen de lessen altijd file in
de gangen van het SNL.

Nieuwe balie en keuken in het midden aan de zijde van de C-cour
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