
Ja
a

rg
a

n
g

 1
5

se
p

te
m

b
e

r 
2

0
0

4

In dit nummer ondermeer ..........

Ashana ......

... Fons Eickholt.

..... Atika .....

..... Robotvoetbal .....



In dit nummer

Voorwoord

2
3
4
4
5

5
7
8

11
11
13
15
18
18

Jaargang 15
nr. 2

september 2004

2 SNeLbinder 2-2004 3

Voorwoord
SNL'ers in het nieuws
Personalia
Frans Nollet hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Knappe uitvoering De Revisor in St Nicolaas-lyceum
Studententoneel, Engelenbak, Guatemala,
Pop Wuj en Het Levenslied
Herinneringen aan Van Marrewijk
Van oude talen die nooit voorbijgaan …
Namen Basketbalfoto deels bekend
Nederland naar WK robotvoetbal
De PIUS MMS in de jaren '50
Eindexamen 2004
Aan deze Binder werd meegewerkt door
Colofon

Het is zowaar weer gelukt een 
gevarieerde SNeLbinder bijeen te 
sprokkelen: in dit nummer 
ondermeer: een hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde houdt een 
oratie, twee muzikale zussen laten 
eens wat meer van zichzelf zien, 
twee oud-leerlingen van lichting 
'02 vertellen over hun leven “na 

het SNL”, 143 schoolverlaters 
kregen hun felbegeerde diploma, 
een Delftse wetenschapper stort 
zich op het WK robotvoetbal, met 
twee oud-leerlingen kijken we 
ondermeer terug naar de 
toneelgeschiedenis van het SNL en 
met een oud-leerlinge van de PIUS 
MMS van begin 50-er jaren gaan 

we opnieuw op schoolreisje. Wij, 
bestuur en redactie,  wensen onze 
vaste lezers en de 143 aspirant 
leden  veel leesplezier toe!

Geert Rolf
René Leijen
Leon de Rooij
Kitty Hamersma

SNeLbinder 2-2004

SNL'ers in het nieuws

Vele SNL'ers haalden en halen 
veelvuldig de media, zo blijkt uit het 
overzicht in elke SNeLbinder. 
Meestal zijn het kranten waarin ze 
opgevoerd worden, maar ook in 
tijdschriften komen geregeld oud-
leerlingen van SNL én Pius voor. 
Soms is die bron niet verrassend. Dat 
je een hoogleraar met SNL-
achtergrond in een universitair blad 
aantreft, zal niemand verrassen. 
Maar oud-leerlingen in de …. 
Playboy? Dat was nog niet voorge-
komen. Tot het juli-nummer, waarin 
Monique en Suzanne Klemann 
(Havo 1983 resp. Havo 1980) uit de 
kleren gaan. De "intieme shoot" 
werd in Miami opgenomen, de foto's 
hebben, volgens experts, een licht 
sm-karakter. Tezamen zijn de dames 
van Lois Lane goed voor tachtig jaar, 
maar kennelijk vonden ze het nu tijd 
hun carrière op deze manier een 
nieuwe impuls te geven. Hun nieuwe 
cd is immers net uit en wat extra 
aandacht kon kennelijk geen kwaad. 
Dat de foto's niet in deze Binder 
staan, is niet dat de Binder niet op 
A3-formaat verschijnt [ons nietje zit 
linksbovenin en niet in het midden] 
maar heeft te maken met auteurs-
recht. U zult het dus moeten doen 
met de vele websites waarop ze wel 
staan, de openbare bibliotheek of de 
leesportefeuille, eventueel bij de 
kapper. Nou vooruit, eentje dan…

In de discussie over de hoge salaris-
sen in de goede-doelen-branche 
mengde zich (de Volkskrant, 7 mei 
2004), ook hoogleraar filantropie 
Theo Schuyt (Gym-A, 1967). Hij 
vindt de ophef weinig realistisch. 'De 
salarissen zijn redelijk, er is alleen 
sprake van enige naïviteit onder het 
publiek. De tijd van het pannetje 
soep is voorbij. Goede doelen zijn 
professionele organisaties'. Volgens 
Schuyt is het ware probleem dat de 
overheid niet over goede doelen 
debatteert. 'Filantropie is in de 
politiek totaal onzichtbaar'. Goede 
doelen worden te vaak gezien als 
een handige manier om te bezuini-
gen, maar goede doelen hebben 

volgens hem een taak in de verzor-
gingsstaat. 'Politici denken: als 
goede doelen een taak opknappen 
hoeven wij niks meer te doen'. Hij 
pleit voor een overheidswerkgroep 
die een goede-doelenbeleid moet 
opzetten.

Letselschade-advocaat John Beer 
(HBS-A, 1970) haalde de kranten 
(o.a. de Volkskrant, 11 mei 2004) 
toen drie Nederlandse wandelaars 
de dood vonden in een sneeuwstorm 
in de Spaanse bergen. Beer werd om 
commentaar gevraagd nadat de 
gids/reisleidster door de Guardia 
Civil gearresteerd en aangeklaagd 
was. Beer vond deze beschuldiging 
'ernstig'. Beer vindt dat een klant die 
een begeleide reis boekt, mag 
aannemen dat er een deskundige 
gids meegaat. 'De klant heeft 
daarvoor betaald en waant zich 
veilig op grond van de aangenomen 
deskundigheid en betrouwbaarheid 
van de gids'. 

KNMI-voorlichtster Monique Somers 
(Gym-B, 1981) opende begin juli in 
het Militaire Luchtvaart Museum te 
Soesterberg een tentoonstelling over 
condensstrepen en rooksporen. Ze 
gaf daarbij een soort hoorcollege 

over het ontstaan van condensstre-
pen: 'in de uitlaat van een vliegtuig 
zitten kleine stofdeeltjes, aërosolen. 
De waterdamp condenseert deze 
aërosolen en zo ontstaat een kleine 
waterdruppel. Het spoor van 
waterdruppels wordt zichtbaar als 
condensstreep'. Maar de strepen zijn 
geen vervuiling, 'want voor het 
overgrote deel gewoon ijs'. De 
tentoonstelling is nog tot en met 10 
oktober te zien. 

Oliemiljonair Marcel van Poecke 
(Gym-B, 1978), een van de twee 
oprichters van Petroplus, is van plan 
om samen met de andere oprichter 
en een investeringsmaatschappij, 
een bod op de onderneming uit te 
brengen. Ze willen het bedrijf van de 
beurs halen, de notering wordt als 
een te groot nadeel gezien. Van 
Poecke en medeoprichter 
Willemstein bieden een bedrag van 
250 miljoen euro. Petroplus werd 
tien jaar geleden opgericht en kreeg 
in 1998 een beursnotering. Het 
bedrijf werd vooral bekend door de 
onbemande Tango-tankstations. 
Deze werden begin 2004 aan Q8 
verkocht, wat 46 miljoen euro 
boekwinst opleverde. 

Natuurlijk kwam in de maand juli 
Vincent Pijpers (Gym-A, 1978) weer 
in het nieuws. Pijpers is hoofd 
sponsoring van de Rabobank en 
legde, onder meer in het Parool, 
weer eens uit hoe het nu zit met de 
kosten van die sponsoring. Ze 
hebben er een sommetje voor: 
Nederland telt 16 miljoen inwoners 
en 17 miljoen fietsen, Rabobank 
heeft 9 miljoen klanten; die dus zeer 
waarschijnlijk van fietsen houden. 
Via het fietsen heb je dus contact 
met vrijwel alle Nederlanders, aldus 
Pijpers. Dat we net de slechtste Tour 
sinds jaren hebben gezien, maakt 
niets uit. Het contract met de ploeg 
is net verlengd, "vooraan en 
prominent meerijden" is weliswaar 
gewenst, "maar een podiumplaats is 
geen must".
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Personalia

In het vorige nummer hebben we 
veel overledenen herdacht, 
waaronder de heren Veldman (wi) 
en Haanen (ne): mevrouw 
Veldman-Bouwhuis schreef ons: 
“Veel dank voor 't nummer van De 
Snelbinder met de herinneringen 
aan hem. 't Waren typerende 
reacties en u heeft mij er zeer 
zeker een groot plezier mee 
gedaan. Hij heeft dan wel geen 100 
mogen worden, hij heeft zeer 
genoten van zijn hoge leeftijd en 
was daar zeer dankbaar voor.”. 
Mevrouw Haanen-Kroeze liet ons 

weten: “Bedankt voor het opsturen 
van de Snelbinder. De stukjes van 
ex-collega's hebben me ontroerd 
en steun gegeven bij het verwer-
ken van dit grote verlies.”.

Norbert Schmit (Ath-A, 1991) 
studeerde begin 2004 af aan de 
Vrije Universiteit. 'Nop' was zeer 
actief in het corps en de 
'oratorische vereniging' Leonidas 
verliest, als we de verhalen mogen 
geloven, een zeer gewaardeerd lid. 
Een speciale uitgave van het 
clubblad OPRUI werd Norbert's 

deel. Maar het is voorbij: "Norbert 
zal zijn studentikoze vocabulaire 
spoedig vervangen door zulke 
woorden als spaarloon, fiscale 
bijtelling, functioneringsgesprek, 
klasse A ziektekostenverzekering, 
'NY aan de lijn' en 
evaluatiemoment. Nop zal zijn 
onthaaste ontspannen zit op de 
barkruk verruilen voor een 
nerveuze blik op de klok onderwijl 
snel zijn tonic oplurkend en zich 
afvragend of 'Annie' zijn 
overhemden wel gestreken heeft."

Frans Nollet hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Aan het nog steeds toenemende 
rijtje hoogleraren met SNL-
achtergrond is een nieuwe naam 
toegevoegd. Frans Nollet (Ath-B, 
1976) aanvaardde op 23 juni 2004 
het hoogleraarschap Revalidatiege-
neeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Frans is nu prof.dr. F. 
Nollet; zijn oratie was getiteld 
'Perfomics'. Hieronder een samen-
vatting, afkomstig van de website 
www.revalidatiegeneeskunde.nl. 

Ondanks de ontwikkelingen op 
diagnostisch en therapeutisch 
gebied leiden frequent voorkomen-
de aandoeningen, zoals beroertes, 
hartinfarcten, diabetes en ongeval-
letsels, nog altijd tot blijvende 
restverschijnselen. De revalidatiege-
neeskunde richt zich op het 
verminderen van de nadelige 
gevolgen van deze reststoornissen 
voor het dagelijks functioneren en 
maatschappelijke deelname. 
Centraal staat het verbeteren van 
bijvoorbeeld mobiliteit en zelfred-
zaamheid. Symptomen dienen 

hierbij niet langer voor het stellen 
van een diagnose, maar voor het 
vaststellen van het aanwezige 
vermogen tot functioneel herstel. 
Artsen worden hier in de genees-
kundige opleiding echter niet in 
getraind en hebben daardoor 
moeite om blijvende functiebeper-
kingen adequaat te behandelen. 
Frans Nollet stelt dat de weten-
schappelijke onderbouwing van de 
revalidatiegeneeskunde vergroot 
zou kunnen worden door functio-
nele vaardigheden consequent als 
uitgangspunt van diagnostiek en 
doel van de behandeling te 
hanteren. Kernbegrippen hierin zijn 
capaciteit, herstelvermogen, 
trainbaarheid en compensatie. Dit 
kennisgebied, aan te duiden als 
'perfomics' (performance omics), is 
multidisciplinair en vergt de 
integratie van kennis uit verschil-
lende medische disciplines, 
bewegingswetenschappen en 
basaal-wetenschappelijk onder-
zoek. Al in 1925 sprak William 
Mayo, een van de oprichters van de 

befaamde Mayo Clinic, de visionai-
re woorden: Rehabilitation is to be 
a master word in medicine. Het 
wordt er langzamerhand eens tijd 
voor, stelt Frans Nollet. 

Knappe uitvoering De Revisor in St. Nicolaaslyceum

Op het SNL speelde toneel vanaf het begin een grote rol. Niet alleen in de Famos-toernooien, zoals eerder in een 
SNeLbinder beschreven, werd toneel gespeeld, ook op school was een actief toneelgezelschap. Zo spelen op 30 
juni 1956 de derdeklassers, in het Engels (!), het stuk 'The mysterious mr. Simister'. Tekenleraar Toon Noyons, wie 
anders, regisseerde. 
Hans Hesselmans (HBS-A, 1963) stuurde een foto en een recensie uit 1962. 

AMSTERDAM, 5 maart  Het schoolfeest van het Sint Nicolaas-
lyceum is ditmaal gevierd met een opvoering van het beroemde 
toneelstuk van de Russische auteur Gogolj "De Revisor". Alleen 
reeds door het grote aantal spelers dat het spel vergt, twintig 
heren en vijf dames, is het niet zo'n eenvoudige opgave dit stuk 
maar enigszins toonbaar vóór, liever over het voetlicht te 
brengen. Toch is het de spelers en speelsters van regisseur A.F.M. 
Noyons gelukt. De beoordeling van het geheel is in één woord 
samen te vatten: knap! Tot deze waardering zijn de uitvoerenden 
gekomen door hun fabelachtige kennis van de tekst, door hun in 
elke scène duidelijk merkbare algehele toewijding, door een 
technische verzorging tenslotte, die bijkans alle kans op 
mogelijke ongelukjes waterdicht had afgegrendeld. 
Uiteraard heeft het publiek geen "Revisor" te zien gekregen, die 
qua dramatische kunst alle kritiek kon doorstaan. Sterker gezegd, 
de  uitvoering was voor alles een bewijs van het feit, dat spelers en speelsters volledig begrip gekregen hebben van de bedoelingen van 
de auteur. Dat begrip te uiten in toneelspel, dat steeds boeit is een geheel andere zaak, waarover binnenskamers tijdens de pauze al 
menig interessante opmerking te noteren viel. Om de voornaamste hiervan te noemen: "Mag men in schooltoneelverband de leerlingen 
zo hoog laten grijpen dat zij er zich door verrekken?" Wij zouden met betrekking tot de voorstelling van "De Revisor" er dit van willen 
zeggen. Het totale ensemble heeft zich inderdaad ten zeerste geestelijk in moeten spannen; het eerste tastbare resultaat daarvan was de 
succesvolle, knappe opvoering, de nog komende vruchten van die arbeid kunnen onder bekwame leiding voort rijpen. 
Wij menen geen namen van spelers of speelsters te moeten noemen mede omdat het stuk een echt ensemble werk is. Rest nog met 
vreugde te signaleren, dat het toneel, als in zovele gevallen, weer een uitstekend middel is gebleken om samenwerking tot stand te 
brengen. De Nicolaas-lyceïsten werden charmant en ijverig bijgestaan door dames van het meisjeslyceum "Fons Vitae" en van de Pius-
MMS. 
(de Volkskrant, 5 maart 1962)

Studententoneel, Engelenbak,Guatemala,
Pop Wuj en Het Levenslied

Enkele jaren daarvoor liep ene 
Fons Eickholt op het SNL rond, 
wiens hele leven in het teken van 
toneel en theater zou staan. 
Fons Eickholt (Gym-B, 1955) verliet 
het SNL na twee keer '5 bèta te 
hebben gedaan. Na wat rondzwer-

vingen kwam hij terecht op het RK 
Lyceum voor 't Gooi, z'n voormali-
ge leraar Klassieke Talen, Vos, 
achterna. Hij bracht zijn SNL-jaren 
door in de Westzaanstraat en in de 
Da Costastraat, en werd op deze 
laatste locatie nog door rector Van 

Marrewijk verwijderd vanwege te 
lang haar. Fons deed 'een jaar of 
twaalf' over de middelbare school: 
na het seminarie in Uden, waar hij 
alleen maar ontsnappingspogingen 
deed, volgden het Ig, het Canisius 
in Amstelveen, het SNL en het RK 
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het hoogleraarschap Revalidatiege-
neeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Frans is nu prof.dr. F. 
Nollet; zijn oratie was getiteld 
'Perfomics'. Hieronder een samen-
vatting, afkomstig van de website 
www.revalidatiegeneeskunde.nl. 

Ondanks de ontwikkelingen op 
diagnostisch en therapeutisch 
gebied leiden frequent voorkomen-
de aandoeningen, zoals beroertes, 
hartinfarcten, diabetes en ongeval-
letsels, nog altijd tot blijvende 
restverschijnselen. De revalidatiege-
neeskunde richt zich op het 
verminderen van de nadelige 
gevolgen van deze reststoornissen 
voor het dagelijks functioneren en 
maatschappelijke deelname. 
Centraal staat het verbeteren van 
bijvoorbeeld mobiliteit en zelfred-
zaamheid. Symptomen dienen 

hierbij niet langer voor het stellen 
van een diagnose, maar voor het 
vaststellen van het aanwezige 
vermogen tot functioneel herstel. 
Artsen worden hier in de genees-
kundige opleiding echter niet in 
getraind en hebben daardoor 
moeite om blijvende functiebeper-
kingen adequaat te behandelen. 
Frans Nollet stelt dat de weten-
schappelijke onderbouwing van de 
revalidatiegeneeskunde vergroot 
zou kunnen worden door functio-
nele vaardigheden consequent als 
uitgangspunt van diagnostiek en 
doel van de behandeling te 
hanteren. Kernbegrippen hierin zijn 
capaciteit, herstelvermogen, 
trainbaarheid en compensatie. Dit 
kennisgebied, aan te duiden als 
'perfomics' (performance omics), is 
multidisciplinair en vergt de 
integratie van kennis uit verschil-
lende medische disciplines, 
bewegingswetenschappen en 
basaal-wetenschappelijk onder-
zoek. Al in 1925 sprak William 
Mayo, een van de oprichters van de 

befaamde Mayo Clinic, de visionai-
re woorden: Rehabilitation is to be 
a master word in medicine. Het 
wordt er langzamerhand eens tijd 
voor, stelt Frans Nollet. 

Knappe uitvoering De Revisor in St. Nicolaaslyceum

Op het SNL speelde toneel vanaf het begin een grote rol. Niet alleen in de Famos-toernooien, zoals eerder in een 
SNeLbinder beschreven, werd toneel gespeeld, ook op school was een actief toneelgezelschap. Zo spelen op 30 
juni 1956 de derdeklassers, in het Engels (!), het stuk 'The mysterious mr. Simister'. Tekenleraar Toon Noyons, wie 
anders, regisseerde. 
Hans Hesselmans (HBS-A, 1963) stuurde een foto en een recensie uit 1962. 

AMSTERDAM, 5 maart  Het schoolfeest van het Sint Nicolaas-
lyceum is ditmaal gevierd met een opvoering van het beroemde 
toneelstuk van de Russische auteur Gogolj "De Revisor". Alleen 
reeds door het grote aantal spelers dat het spel vergt, twintig 
heren en vijf dames, is het niet zo'n eenvoudige opgave dit stuk 
maar enigszins toonbaar vóór, liever over het voetlicht te 
brengen. Toch is het de spelers en speelsters van regisseur A.F.M. 
Noyons gelukt. De beoordeling van het geheel is in één woord 
samen te vatten: knap! Tot deze waardering zijn de uitvoerenden 
gekomen door hun fabelachtige kennis van de tekst, door hun in 
elke scène duidelijk merkbare algehele toewijding, door een 
technische verzorging tenslotte, die bijkans alle kans op 
mogelijke ongelukjes waterdicht had afgegrendeld. 
Uiteraard heeft het publiek geen "Revisor" te zien gekregen, die 
qua dramatische kunst alle kritiek kon doorstaan. Sterker gezegd, 
de  uitvoering was voor alles een bewijs van het feit, dat spelers en speelsters volledig begrip gekregen hebben van de bedoelingen van 
de auteur. Dat begrip te uiten in toneelspel, dat steeds boeit is een geheel andere zaak, waarover binnenskamers tijdens de pauze al 
menig interessante opmerking te noteren viel. Om de voornaamste hiervan te noemen: "Mag men in schooltoneelverband de leerlingen 
zo hoog laten grijpen dat zij er zich door verrekken?" Wij zouden met betrekking tot de voorstelling van "De Revisor" er dit van willen 
zeggen. Het totale ensemble heeft zich inderdaad ten zeerste geestelijk in moeten spannen; het eerste tastbare resultaat daarvan was de 
succesvolle, knappe opvoering, de nog komende vruchten van die arbeid kunnen onder bekwame leiding voort rijpen. 
Wij menen geen namen van spelers of speelsters te moeten noemen mede omdat het stuk een echt ensemble werk is. Rest nog met 
vreugde te signaleren, dat het toneel, als in zovele gevallen, weer een uitstekend middel is gebleken om samenwerking tot stand te 
brengen. De Nicolaas-lyceïsten werden charmant en ijverig bijgestaan door dames van het meisjeslyceum "Fons Vitae" en van de Pius-
MMS. 
(de Volkskrant, 5 maart 1962)

Studententoneel, Engelenbak,Guatemala,
Pop Wuj en Het Levenslied

Enkele jaren daarvoor liep ene 
Fons Eickholt op het SNL rond, 
wiens hele leven in het teken van 
toneel en theater zou staan. 
Fons Eickholt (Gym-B, 1955) verliet 
het SNL na twee keer '5 bèta te 
hebben gedaan. Na wat rondzwer-

vingen kwam hij terecht op het RK 
Lyceum voor 't Gooi, z'n voormali-
ge leraar Klassieke Talen, Vos, 
achterna. Hij bracht zijn SNL-jaren 
door in de Westzaanstraat en in de 
Da Costastraat, en werd op deze 
laatste locatie nog door rector Van 

Marrewijk verwijderd vanwege te 
lang haar. Fons deed 'een jaar of 
twaalf' over de middelbare school: 
na het seminarie in Uden, waar hij 
alleen maar ontsnappingspogingen 
deed, volgden het Ig, het Canisius 
in Amstelveen, het SNL en het RK 

4 SNeLbinder 2-2004 5SNeLbinder 2-2004



eGooi. Op z'n 15  wilde Fons 
dresseur worden, hij richtte zelfs 
Circus Afty op, waarmee hij nog de 
krant haalde. Maar het werden 
geen dieren maar mensen, waar hij 
mee zou gaan werken: op, naast, 
achter en bij het toneel. Hij deed 
regie en dramaturgie, schreef 
scripts en boeken, zette eigen 
producties op, doceerde theater-
wetenschappen (Hogeschool voor 
de Kunsten, Utrecht) en richtte 
zelfs theaters op. 

Het toneelvirus had hem in z'n 
SNL-jaren te pakken gekregen. 
Fons 'was op' Trins Snijders, een 
Pius-leerlinge die later furore 
maakte bij de Haagse Komedie. 
Fons: "Trins had het altijd over 
toneel, dat leek mij natuurlijk ook 
wel wat. Maar ik was in 1959 pas 
klaar met de middelbare school, en 
ik was inmiddels te oud voor de 
theaterschool. Omdat theaterwe-
tenschappen als studierichting nog 
niet bestond, ben ik Nederlands 
gaan studeren; een  noodsprong. 
Pas na mijn doctoraal kon ik 
eindelijk theaterwetenschap 
studeren. Een regieopleiding was 
er ook nog niet, maar toen die er 
kwam werd ik meteen docent. In 
die tijd is ook het studententoneel 
opgericht. Op de dag van de 
première werden we door de 
brandweer tegengehouden, de 
zaal was niet veilig. We hebben 
toen alles versleept naar de 
Doelenstraat, naar wat later het 
Universiteitstheater ging heten." 

De beginjaren waren typerend 
voor de jaren '60. Fons regisseerde 
veel in die tijd, met name (zelf 
geschreven) stukken over actuele 
onderwerpen: China, Vietnam, 
klassejustitie, provo, witte fietsen. 
Ook richtte hij in die tijd de 
Melkweg en de Engelenbak op. 
Ver voor 'Tomaat' was dat, Fons' 

gezelschappen werden "het eerste 
margetoneel" van Nederland. Ze 
gaven voorstellingen in fabrieks-
hallen en op industrieterreinen, 
zoals gebruikelijk in die tijd. Ook 
later, nadat hij onder meer de 
schrijversschool 't Colofon had 
opgericht, bleef de relatie theater 
en actualiteit als een rode draad 
door zijn leven lopen.  

Fons raakte eind jaren '70 nauw 
betrokken bij Zuid-Amerika, met 
name bij Guatemala en de Maya-
cultuur. 
"Ik maakte, samen met schrijver 
Bert Schierbeek,  een radiobewer-
king voor de KRO van het boek 
Pop Wuj en kwam zo in contact 
met Don Adrian Chávez, een 
Quiché-indiaan, die in 1921 de 
eerste inheemse onderwijzer in 
Guatemala was. Hij reconstrueerde 
de oorspronkelijke tekst van de 
Pop Wuj, op basis van oude 
handschriften en onderzoek naar 
de structuur van klanken en 
woorden. In 1982 ontmoette ik 
Chávez, toen 78 jaar, en raakte 
geïnspireerd."  

Wat is dat voor een boek, die Pop 
Wuj?
"De Pop Wuj, ook wel Popol Vuh 
genaamd of het 'Boek van de Tijd', 
is het belangrijkste boekwerk uit 
de Mayacultuur van Midden-
Amerika. Het is een van de weinige 
geschriften die ontsnapt zijn aan 
de Spaanse vernietigingsdrift. Na 
de komst van de Spanjaarden in 
Midden-Amerika zijn er zo'n 
300.000 manuscripten met wijsheid 
en kennis van 
de Maya's 
vernietigd  de 
grootste 
boekverbran-
ding ooit in de 
geschiedenis! 
Vandaag de 
dag zet de 
stichting 
Timach in 
Guatemala zich 
in om deze'bij-
bel van de 
Maya's'  zoveel 
mogelijk te 
verspreiden 
onder de 
inheemse 
bevolking."

En lukt dat?
"Maya-
jongeren zetten 

zich in voor de herontdekking en 
versterking van de inheemse 
cultuur. Timach organiseert 
educatieve projecten en conferen-
ties en verzorgt theatervoorstel-
lingen in de dorpen. De Pop Wuj is 
ook nu nog een bron van inspiratie 
voor de inheemse bevolking en 
speelt een rol bij het terugvinden 
van de eigen identiteit. Timach 
geeft diverse edities van de Pop 
Wuj uit, van eenvoudige uitgaven 
voor het basisonderwijs en 
populaire uitgaven voor volwasse-
nen tot wetenschappelijke, 
becommentarieerde versies, 
binnenkort misschien zelfs op 
dvd." 

In 1980 zette Fons het Russell 
Tribunaal op, voor de rechten van 
inheemse volken. Timach werd 
opgericht nadat Chávez in 1987 
overleed. Eickholt besloot samen 
met familie van Chávez zijn werk 
voort te zetten. Ook de Stichting 
Merade is hieruit voortgekomen. 
"De doelstelling van Merade is het 
uitdragen en bevorderen van 
uitingen van kunst en cultuur, met 
name die van de inheemse volken. 
De afgelopen maanden werd een 
theaterproject gerealiseerd met 
Maya-jongeren, gebaseerd op een 
hedendaagse Indiaanse roman. De 
stichting onderhoudt een intensie-
ve band met diverse Midden- en 
Zuid-Amerikaanse landen, als 
Guatemala en Bolivia, landen waar 
de diverse medewerkers en 
bestuursleden van Merade hun 
sporen hebben verdiend. Merade 
bouwde in de stad Quetzaltenango 

zelfs een kleine bibliotheek voor 
het werk van Chávez. In Bolivia 
ondersteunde Merade onder meer 
een theaterproject met doofstom-
me kinderen. Ook in Costa Rica, 
Roemenië en België ondersteunde 
Merade (theater)projecten. Ter 
gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van Timach zijn begin 2004 
in Guatemala diverse opvoeringen 
geweest van de hedendaagse 
Indiaanse roman La Otra Cara (Het 
andere gezicht). Deze voorstelling 
werd, onder mijn regie, gemaakt 
met een groep Maya-jongeren. We 
proberen die voorstelling naar 
Nederland te halen. Oktober as. is 
een amateurtoneelfestival in 
Maastricht, maar of dat lukt?  Ik 
ben verder bezig een theaterschool 
in Guatemala op te zetten, en geef 
her en der cursussen dramaturgie, 
ook op Curaçao en Suriname, maar 
ook in Kenia en Marokko, schreef 
nog een voorstelling over de 
moord op Ken Sara Wiwo, de 
Nigeriaanse schrijver. Die ligt nog 
op de plank." 

Heb je nog tijd om in Nederland 
nog wat te doen?

Fons lacht: "Begin april heb ik in 
het Parooltheater Rad van Onrust 
samengesteld, een voorstelling met 
muziek, teksten en liederen rond 
de Gouden Eeuw. En eind april was 
de Avond van het Nieuwe Lied 
2004, een festival van het Amster-
dams Kleinkunst Festival. Deelne-
mers moeten een lied schrijven 
naar aanleiding van een thema, dit 
keer het Levenslied. Twaalf 
liederen werden geselecteerd voor 
deze avond, waaronder een van 
mij. Het werd uitgevoerd door 
Henk Westbroek, begeleid door de 
band van Martin van Dijk. Het was 
onverstaanbaar, schreef het NRC."  

Het gesprek richt zich weer op zijn 
schooljaren en Fons haalt er wat 
oude foto's bij. Een daarvan is van 
een retraite in Bergen in (vermoe-
delijk) 1954 of 1955, een andere 
foto toont een koets, zijn eind-
examenfeest. 
"We reden met die koets, van een 
oom van me, door de stad richting 
school om de diploma's op te 
halen. Ger de Roode, Felix van 
Lamsweerde, Rudy Bokeloh, Jan 
Paardekoper, Han Janmaat, goh, 

wat een dag was dat." 

Fons: "Ik herinner me opeens een 
gemaskerd bal in de Apollohal, 
weet niet meer wanneer dat was. 
Pius en SNL vierden daar een of 
ander feest. Ik was verkleed als 
Julius Caesar compleet met rokje 
en staf. Het was koud en nat en in 
mijn oude volkswagenbus, met 
Trins [Snijders] naast me, raakten 
we in een slip en belandden tegen 
een andere auto aan. Ik had nog 
geen rijbewijs. De politie was er 
sneller bij dan nu en vroeg of ik al 
gedronken had. 'Nee dat moet 
nog', heb ik toen geantwoord." 

De SNL-herinneringen komen 
langzaam terug? 
"O wat erg, dat herinner ik me nu 
ook weer. Dat we meneer Klitsie, 
aardrijkskundeleraar in die tijd, 
nog eens verschrikkelijk behandeld 
hebben. We hebben hem een keer 
gevolgd, met hoeden op en 
aanplaksnorren, een hele stoet 
scholieren die hem achtervolgden 
en belachelijk maakten. Verschrik-
kelijke dingen gedaan, op dat 
SNL".

Herinneringen aan Van Marrewijk

Het overlijden van pater Van Marrewijk, waarover in de vorige Binder volop te lezen viel, inspireerde Hans 
Swinkels (HBS-B, 1955). "Naarmate je ouder wordt sluiten deuren zich, steeds meer", aldus Hans, bij wie zich 
twee herinneringen aan het verleden haarscherp opborrelden.

De eerste speelt zich af in de 
winter van 1954-1955, en vertelt 
over de zorg van de rector voor 
zijn pupillen. 
Met twee van mijn vrienden, die 
op het Ignatius College zaten, had 
ik plannen gemaakt om in de 
zomervakantie van 1955 met de 
fiets naar Spanje te gaan. Dat lijkt 
zo'n luchtkasteel, maar wij waren 
alle drie in een topconditie, én 
kilometervreters. Voorwaarde voor 
deze expeditie was wel dat er 
fietsen met voldoende versnelling-
en moesten komen. Nu waren mijn 
ouders wel goed, maar niet gek 
natuurlijk. Ik had een oerdegelijke 

Hollandse fiets met terugtraprem, 
en als ik zo nodig meer wilde dan 
ging ik daar maar voor werken. Ik 
vatte deze koe kordaat bij de 
horens en wist binnen korte tijd 
een krantenwijk te bemachtigen. 
Een ochtendkrant, dat wil zeggen 
om vijf uur opstaan, kranten 
ophalen, rondbrengen, zo om 
zeven uur weer thuis, nog een 
uurtje leren (ter compensatie van 
het uurtje eerder naar bed) en dan 
naar school. O ja, en 's zaterdags 
moest ik het abonnementsgeld 
innen. Na wat aanloopproblemen 
liep alles als een zonnetje. Tussen-
door leerden wij ook nog de 

basisregels van het Spaans, want 
ja, ook in Spanje moest je een 
brood kunnen kopen om van de 
rest maar nog maar niet te 
spreken. Nu weet ik dat het die 
winter sneeuwde, en koud zal het 
ook wel zijn geweest. Zo kon het 
dan ook meer dan eens gebeuren 
dat ik onder de middaglessen 
opeens wakker werd, nog naknik-
kebollend van alle geneugten die 
in het verschiet lagen, in het 
Spaanse verschiet dan wel te 
verstaan. Het was opvallend dat 
alle docenten net deden of ze niets 
merkten, en mij zo het gevoel 
gaven dat er niets aan de hand 
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eGooi. Op z'n 15  wilde Fons 
dresseur worden, hij richtte zelfs 
Circus Afty op, waarmee hij nog de 
krant haalde. Maar het werden 
geen dieren maar mensen, waar hij 
mee zou gaan werken: op, naast, 
achter en bij het toneel. Hij deed 
regie en dramaturgie, schreef 
scripts en boeken, zette eigen 
producties op, doceerde theater-
wetenschappen (Hogeschool voor 
de Kunsten, Utrecht) en richtte 
zelfs theaters op. 

Het toneelvirus had hem in z'n 
SNL-jaren te pakken gekregen. 
Fons 'was op' Trins Snijders, een 
Pius-leerlinge die later furore 
maakte bij de Haagse Komedie. 
Fons: "Trins had het altijd over 
toneel, dat leek mij natuurlijk ook 
wel wat. Maar ik was in 1959 pas 
klaar met de middelbare school, en 
ik was inmiddels te oud voor de 
theaterschool. Omdat theaterwe-
tenschappen als studierichting nog 
niet bestond, ben ik Nederlands 
gaan studeren; een  noodsprong. 
Pas na mijn doctoraal kon ik 
eindelijk theaterwetenschap 
studeren. Een regieopleiding was 
er ook nog niet, maar toen die er 
kwam werd ik meteen docent. In 
die tijd is ook het studententoneel 
opgericht. Op de dag van de 
première werden we door de 
brandweer tegengehouden, de 
zaal was niet veilig. We hebben 
toen alles versleept naar de 
Doelenstraat, naar wat later het 
Universiteitstheater ging heten." 

De beginjaren waren typerend 
voor de jaren '60. Fons regisseerde 
veel in die tijd, met name (zelf 
geschreven) stukken over actuele 
onderwerpen: China, Vietnam, 
klassejustitie, provo, witte fietsen. 
Ook richtte hij in die tijd de 
Melkweg en de Engelenbak op. 
Ver voor 'Tomaat' was dat, Fons' 

gezelschappen werden "het eerste 
margetoneel" van Nederland. Ze 
gaven voorstellingen in fabrieks-
hallen en op industrieterreinen, 
zoals gebruikelijk in die tijd. Ook 
later, nadat hij onder meer de 
schrijversschool 't Colofon had 
opgericht, bleef de relatie theater 
en actualiteit als een rode draad 
door zijn leven lopen.  

Fons raakte eind jaren '70 nauw 
betrokken bij Zuid-Amerika, met 
name bij Guatemala en de Maya-
cultuur. 
"Ik maakte, samen met schrijver 
Bert Schierbeek,  een radiobewer-
king voor de KRO van het boek 
Pop Wuj en kwam zo in contact 
met Don Adrian Chávez, een 
Quiché-indiaan, die in 1921 de 
eerste inheemse onderwijzer in 
Guatemala was. Hij reconstrueerde 
de oorspronkelijke tekst van de 
Pop Wuj, op basis van oude 
handschriften en onderzoek naar 
de structuur van klanken en 
woorden. In 1982 ontmoette ik 
Chávez, toen 78 jaar, en raakte 
geïnspireerd."  

Wat is dat voor een boek, die Pop 
Wuj?
"De Pop Wuj, ook wel Popol Vuh 
genaamd of het 'Boek van de Tijd', 
is het belangrijkste boekwerk uit 
de Mayacultuur van Midden-
Amerika. Het is een van de weinige 
geschriften die ontsnapt zijn aan 
de Spaanse vernietigingsdrift. Na 
de komst van de Spanjaarden in 
Midden-Amerika zijn er zo'n 
300.000 manuscripten met wijsheid 
en kennis van 
de Maya's 
vernietigd  de 
grootste 
boekverbran-
ding ooit in de 
geschiedenis! 
Vandaag de 
dag zet de 
stichting 
Timach in 
Guatemala zich 
in om deze'bij-
bel van de 
Maya's'  zoveel 
mogelijk te 
verspreiden 
onder de 
inheemse 
bevolking."

En lukt dat?
"Maya-
jongeren zetten 

zich in voor de herontdekking en 
versterking van de inheemse 
cultuur. Timach organiseert 
educatieve projecten en conferen-
ties en verzorgt theatervoorstel-
lingen in de dorpen. De Pop Wuj is 
ook nu nog een bron van inspiratie 
voor de inheemse bevolking en 
speelt een rol bij het terugvinden 
van de eigen identiteit. Timach 
geeft diverse edities van de Pop 
Wuj uit, van eenvoudige uitgaven 
voor het basisonderwijs en 
populaire uitgaven voor volwasse-
nen tot wetenschappelijke, 
becommentarieerde versies, 
binnenkort misschien zelfs op 
dvd." 

In 1980 zette Fons het Russell 
Tribunaal op, voor de rechten van 
inheemse volken. Timach werd 
opgericht nadat Chávez in 1987 
overleed. Eickholt besloot samen 
met familie van Chávez zijn werk 
voort te zetten. Ook de Stichting 
Merade is hieruit voortgekomen. 
"De doelstelling van Merade is het 
uitdragen en bevorderen van 
uitingen van kunst en cultuur, met 
name die van de inheemse volken. 
De afgelopen maanden werd een 
theaterproject gerealiseerd met 
Maya-jongeren, gebaseerd op een 
hedendaagse Indiaanse roman. De 
stichting onderhoudt een intensie-
ve band met diverse Midden- en 
Zuid-Amerikaanse landen, als 
Guatemala en Bolivia, landen waar 
de diverse medewerkers en 
bestuursleden van Merade hun 
sporen hebben verdiend. Merade 
bouwde in de stad Quetzaltenango 

zelfs een kleine bibliotheek voor 
het werk van Chávez. In Bolivia 
ondersteunde Merade onder meer 
een theaterproject met doofstom-
me kinderen. Ook in Costa Rica, 
Roemenië en België ondersteunde 
Merade (theater)projecten. Ter 
gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van Timach zijn begin 2004 
in Guatemala diverse opvoeringen 
geweest van de hedendaagse 
Indiaanse roman La Otra Cara (Het 
andere gezicht). Deze voorstelling 
werd, onder mijn regie, gemaakt 
met een groep Maya-jongeren. We 
proberen die voorstelling naar 
Nederland te halen. Oktober as. is 
een amateurtoneelfestival in 
Maastricht, maar of dat lukt?  Ik 
ben verder bezig een theaterschool 
in Guatemala op te zetten, en geef 
her en der cursussen dramaturgie, 
ook op Curaçao en Suriname, maar 
ook in Kenia en Marokko, schreef 
nog een voorstelling over de 
moord op Ken Sara Wiwo, de 
Nigeriaanse schrijver. Die ligt nog 
op de plank." 

Heb je nog tijd om in Nederland 
nog wat te doen?

Fons lacht: "Begin april heb ik in 
het Parooltheater Rad van Onrust 
samengesteld, een voorstelling met 
muziek, teksten en liederen rond 
de Gouden Eeuw. En eind april was 
de Avond van het Nieuwe Lied 
2004, een festival van het Amster-
dams Kleinkunst Festival. Deelne-
mers moeten een lied schrijven 
naar aanleiding van een thema, dit 
keer het Levenslied. Twaalf 
liederen werden geselecteerd voor 
deze avond, waaronder een van 
mij. Het werd uitgevoerd door 
Henk Westbroek, begeleid door de 
band van Martin van Dijk. Het was 
onverstaanbaar, schreef het NRC."  

Het gesprek richt zich weer op zijn 
schooljaren en Fons haalt er wat 
oude foto's bij. Een daarvan is van 
een retraite in Bergen in (vermoe-
delijk) 1954 of 1955, een andere 
foto toont een koets, zijn eind-
examenfeest. 
"We reden met die koets, van een 
oom van me, door de stad richting 
school om de diploma's op te 
halen. Ger de Roode, Felix van 
Lamsweerde, Rudy Bokeloh, Jan 
Paardekoper, Han Janmaat, goh, 

wat een dag was dat." 

Fons: "Ik herinner me opeens een 
gemaskerd bal in de Apollohal, 
weet niet meer wanneer dat was. 
Pius en SNL vierden daar een of 
ander feest. Ik was verkleed als 
Julius Caesar compleet met rokje 
en staf. Het was koud en nat en in 
mijn oude volkswagenbus, met 
Trins [Snijders] naast me, raakten 
we in een slip en belandden tegen 
een andere auto aan. Ik had nog 
geen rijbewijs. De politie was er 
sneller bij dan nu en vroeg of ik al 
gedronken had. 'Nee dat moet 
nog', heb ik toen geantwoord." 

De SNL-herinneringen komen 
langzaam terug? 
"O wat erg, dat herinner ik me nu 
ook weer. Dat we meneer Klitsie, 
aardrijkskundeleraar in die tijd, 
nog eens verschrikkelijk behandeld 
hebben. We hebben hem een keer 
gevolgd, met hoeden op en 
aanplaksnorren, een hele stoet 
scholieren die hem achtervolgden 
en belachelijk maakten. Verschrik-
kelijke dingen gedaan, op dat 
SNL".

Herinneringen aan Van Marrewijk

Het overlijden van pater Van Marrewijk, waarover in de vorige Binder volop te lezen viel, inspireerde Hans 
Swinkels (HBS-B, 1955). "Naarmate je ouder wordt sluiten deuren zich, steeds meer", aldus Hans, bij wie zich 
twee herinneringen aan het verleden haarscherp opborrelden.

De eerste speelt zich af in de 
winter van 1954-1955, en vertelt 
over de zorg van de rector voor 
zijn pupillen. 
Met twee van mijn vrienden, die 
op het Ignatius College zaten, had 
ik plannen gemaakt om in de 
zomervakantie van 1955 met de 
fiets naar Spanje te gaan. Dat lijkt 
zo'n luchtkasteel, maar wij waren 
alle drie in een topconditie, én 
kilometervreters. Voorwaarde voor 
deze expeditie was wel dat er 
fietsen met voldoende versnelling-
en moesten komen. Nu waren mijn 
ouders wel goed, maar niet gek 
natuurlijk. Ik had een oerdegelijke 

Hollandse fiets met terugtraprem, 
en als ik zo nodig meer wilde dan 
ging ik daar maar voor werken. Ik 
vatte deze koe kordaat bij de 
horens en wist binnen korte tijd 
een krantenwijk te bemachtigen. 
Een ochtendkrant, dat wil zeggen 
om vijf uur opstaan, kranten 
ophalen, rondbrengen, zo om 
zeven uur weer thuis, nog een 
uurtje leren (ter compensatie van 
het uurtje eerder naar bed) en dan 
naar school. O ja, en 's zaterdags 
moest ik het abonnementsgeld 
innen. Na wat aanloopproblemen 
liep alles als een zonnetje. Tussen-
door leerden wij ook nog de 

basisregels van het Spaans, want 
ja, ook in Spanje moest je een 
brood kunnen kopen om van de 
rest maar nog maar niet te 
spreken. Nu weet ik dat het die 
winter sneeuwde, en koud zal het 
ook wel zijn geweest. Zo kon het 
dan ook meer dan eens gebeuren 
dat ik onder de middaglessen 
opeens wakker werd, nog naknik-
kebollend van alle geneugten die 
in het verschiet lagen, in het 
Spaanse verschiet dan wel te 
verstaan. Het was opvallend dat 
alle docenten net deden of ze niets 
merkten, en mij zo het gevoel 
gaven dat er niets aan de hand 
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was, althans dat dacht ik. 
Het was op een doordeweekse 
avond dat ik op mijn kamer aan 
het huiswerken was, en mijn 
moeder mij verzocht even bij mijn 
vader te komen. En zo stapte ik de 
kamer binnen, en tegelijk in het 
luchtledige, want gezellig in de 
grote leunstoelen, zaten mijn 
vader en pater Van Marrewijk te 
keuvelen, en dat alles onder het 
genot van een borrel en dampende 
sigaren. Natuurlijk was dat niet om 
eens losjes te informeren hoe het 
met mijn krantenwijk ging, of met 
mijn Spaanse dromen. Er werd niet 
veel gezegd, alleen dat ik die week 
voor het laatst de krant zou 
rondbrengen, en of ik dat morgen 
maar even wilde regelen, 's 
middags, na het knikkebollen, wel 
te verstaan.
Spanje heb ik dan ook pas vele 
jaren later voor het eerst bezocht, 
en het Spaans nóg weer vele jaren 
later geleerd. Met een van mijn 
twee vrienden ben ik die zomer 
slechts naar Zwitserland gefietst, 
dat was niet zo ver, en daar hoefde 
je ook geen extra taal voor te 
leren, en dat was mooi meegeno-
men. Gelukkig heeft het niet lang 
geduurd voordat ik zowel mijn 
vader als pater van Marrewijk 
dankbaar was voor deze wijze en 
vooral tactische ingreep. 

De tweede herinnering betreft een 
gebeurtenis op ons lyceum. Ik denk 
dat het in de herfst van mijn 
laatste schooljaar moet zijn 
geweest. Die dag begon zoals alle 
schooldagen en onderscheidde zich 
in niets van de andere. Tot opeens, 
aan het begin van een les, Paul 
Blokdijk werd weggeroepen voor 
een onderhoud met de rector. Zo'n 
5 minuten later kwam hij weer 
terug, een beetje strak in het 
gezicht, en met de mededeling dat 

Erik Bruinsma nu zijn opwachting 
moest gaan maken. Al spoedig was 
het een komen en gaan van 
belang. Het was dan ook niet 
bevorderlijk voor de rust in de klas. 
De analytici onder mijn klasgeno-
ten was het al gauw duidelijk: het 
alfabet werd strikt aangehouden, 
hetgeen van mond tot mond ging. 
Maar wáár het nu om ging werd 
niet duidelijk want niemand wilde 
praten. Waarschijnlijk hadden de 
"genodigden" een tijdelijk 
spreekverbod gekregen, en wel op 
straffe van excommunicatie. 
Omdat mijn naam met Sw begint 
behoorde ik tot de achterhoede, 
en had ik even speling om te 
proberen alsnog iets te weten te 
komen. Helaas, niets vermocht de 
uitgestreken gezichten (smoelen 
dacht ik op dat moment enigszins 
bitter) te verleiden tot ook maar 
enige reactie. 
Mijn beurt kwam tenslotte sneller 
dan mij lief was, en met een wat 
branieachtig gedoe verliet ik de 
klas, en klopte vervolgens, al heel 
wat "kleiner" dan daarvoor, aan 
bij het heilige der heiligen. Pater 
van Marrewijks zware stem gaf mij 
verlof om binnen te komen. In mijn 
herinnering was het heiligdom een 
donkere kamer met veel boeken en 
papieren, en een donker groot 
bureau, met daarachter die 
enorme man in zijn zwarte 
priesterkleding. Het enige vrolijke 
in de hele kamer was zijn witte 
boord die helder afstak tegen al 
dat donker. Ik mocht gaan zitten 
op een stoel vóór zijn bureau, of 
moest gaan zitten, dat weet ik niet 
meer. Wel weet ik, dat hij als een 
volleerd schaker de partij opende 
en mij vrijwel onmiddellijk in een 
uiterst defensieve en lastige positie 
manoeuvreerde: "of ik wel eens 
had overwogen om, of sympathie 
had voor", kortom, hij had zo 

gedacht dat het priesterschap wel 
iets voor mij zou zijn. Op dat 
moment stond de hele wereld even 
stil. Ik wilde geen priester worden, 
en van ze lang zal ze leven niet, 
temeer, daar ik volop in mijn 
eerste verliefdheden verstrikt was. 
Maar hoe vertelde ik dat een 
almachtige rector die nogal wat 
vingers in de lyseale pap had, en 
dat nog wel met zúlke handen? Ik 
stond schaak, maar nog niet mat. 
En in die ene in mijn verbeelding 
doodstille langgerekte seconde die 
mij nog restte voor een antwoord, 
waarschijnlijk onder de extreme 
druk van dat moment, kwam de 
geest in een flits over mij: "Pater 
van Marrewijk, ik heb hier wel eens 
over nagedacht", antwoordde ik 
bedachtzaam, "maar weet U, ik 
kan niet tegen eenzaamheid, en 
daarom zal ik nooit priester 
kunnen worden". 
Veiligheidshalve vermeed ik maar 
te zeggen dat ook het celibaat mij 
niet erg aantrok. Vanonder zijn 
zware borstelige wenkbrauwen 
keek hij mij indringend aan alsof 
hij probeerde te toetsen of mijn 
motief wel zuiver was. Maar 
beseffend dat ik deze strijd 
glansrijk gewonnen had, was mijn 
geweten net zo blank als zijn 
boordje, en kon ik met een 
uitgestreken en onschuldig gezicht 
zijn blik beantwoorden. Begrijpend 
dat hier niets meer te oogsten viel 
beëindigde hij na een kort ogen-
blik het gesprek, verzocht mij Hans 
van Velsen naar hem toe te sturen, 
en werd mij verlof gegeven te 
vertrekken. Nu, zóveel jaar later, 
weet ik nog hoe opgelucht ik mij 
voelde toen ik die donkere deur 
achter mij, én achter een vermeen-
de priesterroeping had dicht 
gedaan. 

Van oude talen die nooit voorbijgaan .....

Waarom lezen we in de SNeLbin-
der toch altijd over die oude oud-
leerlingen, vroeg iemand recente-
lijk. Omdat we nu eenmaal meer 
oudere oud-leerlingen hebben dan 

jongere, is dan slechts een van de 
vele mogelijke antwoorden. Maar 
toch, in een poging daarin veran-
dering te brengen, sprak SNeLbin-
der met twee piepjonge oud-

leerlingen: Atika Moegis (nog net 
geen twintig) en Ashana Heera 
(sinds een paar maanden twintig). 
Eindexamen Gymnasium in 2002, 
respectievelijk in de richtingen 

Cultuur & Maatschappij en 
Economie & Maatschappij, met 
voor alletwee een liefde voor de 
oude talen Grieks en Latijn, een 

Atika Ashana

liefde die in dit verhaal steeds 
centraler komt te staan. 

Het gesprek vindt plaats op het 
SNL, waar de meiden giechelend 
van opwinding hun opwachting 
maken. Het is de dag van de 
diploma-uitreikingen en snel wordt 
nog even gecontroleerd of die-en-
die ook geslaagd zijn. Zó lang zijn 
Atika en Ashana immers ook nog 
niet van school af. Het interview 
kan dus niet in de kantine, dan 
maar een klaslokaal. Vrijwel in 
koor roepen ze dat het dan het 
lokaal van meneer Spliet moet zijn, 
C32, waar ze Grieks en Latijn 
kregen. Op weg daar naar toe 
lopen we door de lerarenkamer, 
waar, o toeval, Spliet zit te lezen. 
Hij vind het uitstekend dat we van 
zijn lokaal gebruikmaken. In het 
lokaal blijkt niet veel veranderd. 
Hoe zou dat ook kunnen, na 
slechts twee jaar. 'Kijk, daar hangt 
ons eindexamenthema', kirt Atika 

bij het zien van een poster. 'Er 
staan andere tafels, maar verder is 
het nog precies hetzelfde', giechelt 
Ashana. 

Atika Ashana
Op SNL van/tot 1998-2002 1996-2002
Profiel CM Cultuur en Maatschappij EM Economie en Maatschappij
Studeert nu Mediterrane Archeologie

e een Prehistorie (3  jaars) Politicologie (2  jaar)
Leukste vak Geschiedenis Latijn
Leukste leraar Meneer Spliet (Grieks-Latijn), Meneer Brouwer (Geschiedenis-Maatschappijleraar)
Leukste herinnering Met 5-Gym naar Rome, ontzettend veel regen, veel ruzies in de groep, maar ook 

onvergetelijk 
Bijbaantje Telefonisch marktonderzoeksbureau
Later Archeologie is een manier om in Rome

te komen, daar wil ik uiteindelijk naar
 toe. Mijn ultieme droom is daar een

tijdschrift over mode te beginnen. 
In de archeologie is immers niet veel
te verdienen. 

Geen flauw idee, maar wel iets waarmee 
ik kan meehelpen om problemen in de 
samenleving op te lossen. Ik ben een 
beetje een wereldverbeteraar. Naïef 
Ach, ik hoop allerlei desillussies te 
kunnen voorkomen.

De overeenkomsten tussen beide 
jonge studentes én studies zijn 
frappant. Ashana probeerde na 
school eerst Bedrijfswetenschap-

pen en Vrouwenstudies, vond dat 
'helemaal niets' en switchte 
uiteindelijk naar Politicologie. Ze 
haalde Atika, ook niet de domste, 

over om 
dezelfde studie 
te gaan volgen. 
Via een omweg: 
een leuke jonge 
docent/studiebe
geleider. Atika 
vond die 
jongeman maar 
niks, maar de 
studie wel. 
Toch werd het 
later Archeolo-
gie, waar ze 
hard op weg is 
naar haar 
bachelordiplo-
ma. 'Ik heb veel 
colleges Opgravingen op de Veluwe

gevolgd, maar de discipline is wel 
een probleem, hoor. Ik moet 
mezelf af en toe een schop onder 
m'n eigen kont geven om te blijven 
doorgaan'. 

Is Archeologie een leuke studie?
Atika: 'In Nederland is niet zoveel 
te doen op mediterraan gebied. 
Het is hier vooral middeleeuws. Er 
is maar weinig Romeins werk op te 
graven. En ik héb niks met de 
middeleeuwen. Maar we hebben 
op de Veluwe al veel veldwerk 
gedaan, ik heb zelfs al mensenbot-
ten opgegraven en dat is natuurlijk 
een mooie vondst. Volgend jaar 
gaan we naar Satricum in Grieken-
land, op twee plekken gaan we 
dan een week of vier, vijf opgra-
vingen doen. Maar ja, het is een 
kleine studie: niet meer dan vijftig 
nieuwe studenten per jaar. Ik heb 

8 SNeLbinder 2-2004 9SNeLbinder 2-2004



was, althans dat dacht ik. 
Het was op een doordeweekse 
avond dat ik op mijn kamer aan 
het huiswerken was, en mijn 
moeder mij verzocht even bij mijn 
vader te komen. En zo stapte ik de 
kamer binnen, en tegelijk in het 
luchtledige, want gezellig in de 
grote leunstoelen, zaten mijn 
vader en pater Van Marrewijk te 
keuvelen, en dat alles onder het 
genot van een borrel en dampende 
sigaren. Natuurlijk was dat niet om 
eens losjes te informeren hoe het 
met mijn krantenwijk ging, of met 
mijn Spaanse dromen. Er werd niet 
veel gezegd, alleen dat ik die week 
voor het laatst de krant zou 
rondbrengen, en of ik dat morgen 
maar even wilde regelen, 's 
middags, na het knikkebollen, wel 
te verstaan.
Spanje heb ik dan ook pas vele 
jaren later voor het eerst bezocht, 
en het Spaans nóg weer vele jaren 
later geleerd. Met een van mijn 
twee vrienden ben ik die zomer 
slechts naar Zwitserland gefietst, 
dat was niet zo ver, en daar hoefde 
je ook geen extra taal voor te 
leren, en dat was mooi meegeno-
men. Gelukkig heeft het niet lang 
geduurd voordat ik zowel mijn 
vader als pater van Marrewijk 
dankbaar was voor deze wijze en 
vooral tactische ingreep. 

De tweede herinnering betreft een 
gebeurtenis op ons lyceum. Ik denk 
dat het in de herfst van mijn 
laatste schooljaar moet zijn 
geweest. Die dag begon zoals alle 
schooldagen en onderscheidde zich 
in niets van de andere. Tot opeens, 
aan het begin van een les, Paul 
Blokdijk werd weggeroepen voor 
een onderhoud met de rector. Zo'n 
5 minuten later kwam hij weer 
terug, een beetje strak in het 
gezicht, en met de mededeling dat 

Erik Bruinsma nu zijn opwachting 
moest gaan maken. Al spoedig was 
het een komen en gaan van 
belang. Het was dan ook niet 
bevorderlijk voor de rust in de klas. 
De analytici onder mijn klasgeno-
ten was het al gauw duidelijk: het 
alfabet werd strikt aangehouden, 
hetgeen van mond tot mond ging. 
Maar wáár het nu om ging werd 
niet duidelijk want niemand wilde 
praten. Waarschijnlijk hadden de 
"genodigden" een tijdelijk 
spreekverbod gekregen, en wel op 
straffe van excommunicatie. 
Omdat mijn naam met Sw begint 
behoorde ik tot de achterhoede, 
en had ik even speling om te 
proberen alsnog iets te weten te 
komen. Helaas, niets vermocht de 
uitgestreken gezichten (smoelen 
dacht ik op dat moment enigszins 
bitter) te verleiden tot ook maar 
enige reactie. 
Mijn beurt kwam tenslotte sneller 
dan mij lief was, en met een wat 
branieachtig gedoe verliet ik de 
klas, en klopte vervolgens, al heel 
wat "kleiner" dan daarvoor, aan 
bij het heilige der heiligen. Pater 
van Marrewijks zware stem gaf mij 
verlof om binnen te komen. In mijn 
herinnering was het heiligdom een 
donkere kamer met veel boeken en 
papieren, en een donker groot 
bureau, met daarachter die 
enorme man in zijn zwarte 
priesterkleding. Het enige vrolijke 
in de hele kamer was zijn witte 
boord die helder afstak tegen al 
dat donker. Ik mocht gaan zitten 
op een stoel vóór zijn bureau, of 
moest gaan zitten, dat weet ik niet 
meer. Wel weet ik, dat hij als een 
volleerd schaker de partij opende 
en mij vrijwel onmiddellijk in een 
uiterst defensieve en lastige positie 
manoeuvreerde: "of ik wel eens 
had overwogen om, of sympathie 
had voor", kortom, hij had zo 

gedacht dat het priesterschap wel 
iets voor mij zou zijn. Op dat 
moment stond de hele wereld even 
stil. Ik wilde geen priester worden, 
en van ze lang zal ze leven niet, 
temeer, daar ik volop in mijn 
eerste verliefdheden verstrikt was. 
Maar hoe vertelde ik dat een 
almachtige rector die nogal wat 
vingers in de lyseale pap had, en 
dat nog wel met zúlke handen? Ik 
stond schaak, maar nog niet mat. 
En in die ene in mijn verbeelding 
doodstille langgerekte seconde die 
mij nog restte voor een antwoord, 
waarschijnlijk onder de extreme 
druk van dat moment, kwam de 
geest in een flits over mij: "Pater 
van Marrewijk, ik heb hier wel eens 
over nagedacht", antwoordde ik 
bedachtzaam, "maar weet U, ik 
kan niet tegen eenzaamheid, en 
daarom zal ik nooit priester 
kunnen worden". 
Veiligheidshalve vermeed ik maar 
te zeggen dat ook het celibaat mij 
niet erg aantrok. Vanonder zijn 
zware borstelige wenkbrauwen 
keek hij mij indringend aan alsof 
hij probeerde te toetsen of mijn 
motief wel zuiver was. Maar 
beseffend dat ik deze strijd 
glansrijk gewonnen had, was mijn 
geweten net zo blank als zijn 
boordje, en kon ik met een 
uitgestreken en onschuldig gezicht 
zijn blik beantwoorden. Begrijpend 
dat hier niets meer te oogsten viel 
beëindigde hij na een kort ogen-
blik het gesprek, verzocht mij Hans 
van Velsen naar hem toe te sturen, 
en werd mij verlof gegeven te 
vertrekken. Nu, zóveel jaar later, 
weet ik nog hoe opgelucht ik mij 
voelde toen ik die donkere deur 
achter mij, én achter een vermeen-
de priesterroeping had dicht 
gedaan. 

Van oude talen die nooit voorbijgaan .....

Waarom lezen we in de SNeLbin-
der toch altijd over die oude oud-
leerlingen, vroeg iemand recente-
lijk. Omdat we nu eenmaal meer 
oudere oud-leerlingen hebben dan 

jongere, is dan slechts een van de 
vele mogelijke antwoorden. Maar 
toch, in een poging daarin veran-
dering te brengen, sprak SNeLbin-
der met twee piepjonge oud-

leerlingen: Atika Moegis (nog net 
geen twintig) en Ashana Heera 
(sinds een paar maanden twintig). 
Eindexamen Gymnasium in 2002, 
respectievelijk in de richtingen 

Cultuur & Maatschappij en 
Economie & Maatschappij, met 
voor alletwee een liefde voor de 
oude talen Grieks en Latijn, een 

Atika Ashana

liefde die in dit verhaal steeds 
centraler komt te staan. 

Het gesprek vindt plaats op het 
SNL, waar de meiden giechelend 
van opwinding hun opwachting 
maken. Het is de dag van de 
diploma-uitreikingen en snel wordt 
nog even gecontroleerd of die-en-
die ook geslaagd zijn. Zó lang zijn 
Atika en Ashana immers ook nog 
niet van school af. Het interview 
kan dus niet in de kantine, dan 
maar een klaslokaal. Vrijwel in 
koor roepen ze dat het dan het 
lokaal van meneer Spliet moet zijn, 
C32, waar ze Grieks en Latijn 
kregen. Op weg daar naar toe 
lopen we door de lerarenkamer, 
waar, o toeval, Spliet zit te lezen. 
Hij vind het uitstekend dat we van 
zijn lokaal gebruikmaken. In het 
lokaal blijkt niet veel veranderd. 
Hoe zou dat ook kunnen, na 
slechts twee jaar. 'Kijk, daar hangt 
ons eindexamenthema', kirt Atika 

bij het zien van een poster. 'Er 
staan andere tafels, maar verder is 
het nog precies hetzelfde', giechelt 
Ashana. 

Atika Ashana
Op SNL van/tot 1998-2002 1996-2002
Profiel CM Cultuur en Maatschappij EM Economie en Maatschappij
Studeert nu Mediterrane Archeologie

e een Prehistorie (3  jaars) Politicologie (2  jaar)
Leukste vak Geschiedenis Latijn
Leukste leraar Meneer Spliet (Grieks-Latijn), Meneer Brouwer (Geschiedenis-Maatschappijleraar)
Leukste herinnering Met 5-Gym naar Rome, ontzettend veel regen, veel ruzies in de groep, maar ook 

onvergetelijk 
Bijbaantje Telefonisch marktonderzoeksbureau
Later Archeologie is een manier om in Rome

te komen, daar wil ik uiteindelijk naar
 toe. Mijn ultieme droom is daar een

tijdschrift over mode te beginnen. 
In de archeologie is immers niet veel
te verdienen. 

Geen flauw idee, maar wel iets waarmee 
ik kan meehelpen om problemen in de 
samenleving op te lossen. Ik ben een 
beetje een wereldverbeteraar. Naïef 
Ach, ik hoop allerlei desillussies te 
kunnen voorkomen.

De overeenkomsten tussen beide 
jonge studentes én studies zijn 
frappant. Ashana probeerde na 
school eerst Bedrijfswetenschap-

pen en Vrouwenstudies, vond dat 
'helemaal niets' en switchte 
uiteindelijk naar Politicologie. Ze 
haalde Atika, ook niet de domste, 

over om 
dezelfde studie 
te gaan volgen. 
Via een omweg: 
een leuke jonge 
docent/studiebe
geleider. Atika 
vond die 
jongeman maar 
niks, maar de 
studie wel. 
Toch werd het 
later Archeolo-
gie, waar ze 
hard op weg is 
naar haar 
bachelordiplo-
ma. 'Ik heb veel 
colleges Opgravingen op de Veluwe

gevolgd, maar de discipline is wel 
een probleem, hoor. Ik moet 
mezelf af en toe een schop onder 
m'n eigen kont geven om te blijven 
doorgaan'. 

Is Archeologie een leuke studie?
Atika: 'In Nederland is niet zoveel 
te doen op mediterraan gebied. 
Het is hier vooral middeleeuws. Er 
is maar weinig Romeins werk op te 
graven. En ik héb niks met de 
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zelfs studiegenoten van boven de 
zeventig!'

En Politicologie?
Ashana: 'Nou, we moeten meer 
leren dan op het SNL, da's wel 
zwaar hoor! Elke week een paper 
inleveren dus er zit veel druk op de 
ketel, meer dan bij Atika. Overi-
gens is politicologie ook een 
relatief kleine studie, met een 
instroom van 150 per jaar. En ook 
politicologie is een studie die je op 
latere leeftijd ook nog kunt doen, 
dus ook ik heb veel oudere 
studiegenoten'.

Overeenkomsten blijken er ook te 
zijn tussen de studierichtingen. 
Zowel bij archeologie als bij 
politicologie blijkt dat Grieks en 
Latijn erg nuttige vakken zijn. 
Ashana: 'de politiek is natuurlijk 
begonnen bij de oude Grieken en 
Romeinen, kijk maar naar woorden 
als senator'. 
Atika: 'en bij archeologie zijn dat 
natuurlijk de landen waar je de 
meeste opgravingen doet. Ook 
Tekenen komt me nu goed van 
pas'. 
De een komt Grieks en Latijn 
vooral tegen in stromingen, de 
ander vooral in tijdsperioden. Maar 
de overeenkomsten zijn niettemin 
verrassend. 

Dat vindt ook meneer Spliet die, 
als was het gepland, op dit 
moment zijn lokaal binnenkomt 
om eens te zien waarom het 
allemaal zo lang duurt, zo'n 
interview. Hij herinnert zich de 
Rome-reis met de 5Gym-klas nog 

levendig. Vooral Mischa, de jongen 
die heel voorzichtig kwam vragen 
of het heel misschien goed was dat 
er bij het diner mogelijkerwijs en 
alleen als het echt mocht een heel 
klein glaasje wijn, eentje maar, 
gedronken mocht worden. De 
meiden schateren. Ze zijn de 
afgelopen zomer samen naar Rome 
geweest, voor het eerst na het 
beruchte schoolreisje. Ze beken-
nen, een beetje blozend, dat ze 
aan Spliet gedacht hebben en van 
plan waren een kadootje voor hem 
te kopen, maar ja, het geld was op! 

Ze herinneren zich plotseling een 
les waarbij Spliet wegliep omdat 
niemand het huiswerk gemaakt 
bleek te hebben. Nu lachen ze 
erom, maar 'o wat hebben we ons 

ingespannen 
om het later 
goed te 
maken'.
Het gesprek 
gaat verder 
over de 
toestand in de 
wereld, de rol 
van Asterix en 
Obelix bij hun 
studies en over 
pesten op 
school, maar 
neemt een 
wending als 
Spliet ze vraagt 
naar de Tweede 
Fase. De dames 
waren een van 
de eerste 
lichtingen die hun pakket moesten 
samenstellen op basis van profie-
len. Ashana vindt het jammer dat 
je in de derde klas al een keuze 
moet maken. 'Dan weet je nog niet 
goed genoeg wat je later wilt'. De 
keuze uitstellen is ook geen 
oplossing, vindt Ashana: 'de 
profielen zijn niet breed genoeg, 
althans voor velen niet'. 
Of ze nu een ander profiel zouden 
kiezen, vraagt Spliet. Ashana zegt 
van wel, omdat voor haar studie 
eigenlijk beter is; Atika vermoedt 
van niet hoewel ze qua interesses 
beter bij een beta-profiel zou 
moeten passen. 
De stap van tweede fase naar 
universiteit vinden ze allebei 
moeilijk. 'Het concept is oké maar 
het is slecht uitgewerkt', conclude-
ren ze. Veel wordt aan de school 

Opgravingen op de Veluwe

overgelaten maar door de enorme 
druk op roosters, leraren en 
leerlingen, zijn vrije keuzes 
nauwelijks nog in te roosteren. Zo 
kunnen op het SNL de vakken 
Grieks en Latijn niet meer samen 
gevolgd worden, je kiest tegen-
woordig één van de twee. 

Als Spliet op z'n horloge kijkt, 
schrikken de twee. Het is bijna zes 
uur. Ruim twee-en-een-half uur 
nadat ze giechelend het lokaal 
binnenstapten, zijn ze terug in de 
realiteit van alledag. Ashana blijkt 
te laat voor een eetafspraak en 
Atika's vriendje kan nauwelijks 
wachten tot het weekend begint. 
Maar het weerzien met school [en 
met meneer Spliet] was het meer 
dan waard! 

In Rome bij 'Lupa'

Ashana

Namen basketbalfoto deels bekend

Arnold van der Klundert (HBS-B, 
1968) reageerde op de foto uit de 
vorige Binder, die van het SNL-
basketbalteam uit de beginjaren 
'60. De foto was ingestuurd door 
Pieter van Erp (HBS-A, 1964) die 
naar Australië emigreerde. Volgens 
Arnold was het team Wilskracht 
SNL, werd eredivisie gespeeld en 
werd het team gesponsord door 
Vroom & Dreesmann. Hij weet niet 
alle namen meer, maar geeft een 
gedeeltelijke oplossing.
Vlnr: onbekend, Alfons Ravelli 
(lange jas, HBS-B, 1961), onbekend, 
Jan Ravelli (achteraan, HBS-B, 
1964), Henk Hilverink (vooraan; 

HBS-B, 1964), onbekend, onbe-
kend, onbekend, Ton van der 
Kroon (Gym-B, 1964) en Jan 
Wesseling (HBS-B, 1964). 

Pieter van Erp reageerde verheugd 
op de onthullingen: "Jan Wesse-
ling kan ik zeker herinneren, he 
played centre forward". Hij kan 
zich echter niet herinneren dat 
V&D sponsor was. "Aan de kleding 
te zien was 't meer Zeeman of 
Wibra". Plots: "ik herinner me 
opeens weer dat het een toernooi 
was waar Amsterdam represen-
teerden. En een van de tegenstan-
ders bestond uit zoontjes van 

Amerikaanse militairen die in 
Nederland waren gebaseerd. They 
were big boys. Er werd gesproken 
over naar de US te gaan spelen", 
aldus Pieter in een prachtige 
mengeling van Nederlands en 
Australisch. 

SNeLbinder blijft speuren naar de 
andere namen. En: was V&D echt 
sponsor? Waaruit bedroeg die 
bijdrage dan? Korting op de 
sportafdeling, gratis kleding, 
reiskosten? Kortom, wordt 
vervolgd!

Nederland naar WK Robotvoetbal

Dat het SNL een flinke voetbalge-
schiedenis heeft, mag genoeglijk 
bekend zijn. Maar Louis van Gaal 
en Bram Braam blijken niet de 
enige oud-SNL'ers die succesvol 
een voetbalteam geleid hebben. 
Minstens net zo succesvol is Pieter 
Jonker (HBS-B, 1970), coach van 

het robotvoetbalteam Clockwork 
Orange. Robotvoetbal? Kunnen 
robots voetballen dan? Nou en of!

Pieter Jonker is universitair 
hoofddocent Quantitative Imaging 
aan de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen van de TU 
Delft en sinds 1999 betrokken bij 
het robotvoetbal. Nederland telt 
drie robotteams: Clockwork 
Orange van TUD en UvA, 
gecoached door Jonker; Philips, 
opgericht door Jonker's allereerste 
afstudeerder; en Dutch AIBO van 
meerdere universiteiten en met 
studenten van Jonker. 

Wat is precies de bedoeling van 
robotvoetbal?
"Het ultieme doel is om in 2050 
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met een elftal humanoid (menselij-
ke) robots de wereldkampioen 
voetbal te verslaan. 

Hoe voetballen robots?
"De Delftse robots schieten met 
behulp van perslucht, werken op 
accu's en gebruiken eigen technie-
ken. Ze hebben een unidirectionaal 
zicht van negentig graden, hebben 
twee wielen en kunnen vooruit, 
achteruit en draaien. De winnende 
teams hebben momenteel een 
omnidirectionaal zicht door middel 
van een camera die omhoog kijkt 
in een bolle spiegel en zo kunnen 
ze 360 graden zien. Omdat ze drie 
wielen hebben, kunnen ze even 
snel alle kanten op. Dat is niet 
goed, mensen hebben die eigen-
schappen ook niet."
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Specs
De bèta's onder de lezers, en wellicht een voetbalgekke alfa, zullen waarschijnlijk smullen van de volgende 
specificaties van zo'n voetbalrobot. De robot is uitgerust met een kleurencamera, 16 ultrasonische sonar 
sensors, een voelbare beschermingsring, een odometer die wielomwentelingen telt, en een pneumatisch 
'voetje' om mee te schoppen. De robot is 50 cm hoog, 41 cm in diameter en weegt 30 kg. De batterijen leveren 
300 watt per uur en gaan een uur mee. Er kan een maximumsnelheid van 1 meter per seconde mee gehaald 
worden. In de robot zit een Pentium III 850 Mhz, een 5,25" Biscuit PC moederboard, een PC104 Ajeco Andy 
Servo II Servoboard met twee LM629 motion controllers, een PC104 dual ported memory interface, een 
MicroChip PIC16F877 met Cypress CY7C130, een 1k*8 static dual port RAM, een Hauppage WINTV-PCI Camera , 
een JAI CV-S3200 color CCD camera en een  Sitecom IEEE 802.11b 2.4 Ghz. Het draait op Linux Redhat 6.2.

Is robotvoetbal leuk om naar te 
kijken?
"Nieuwkomers denken nog vaak, 
wat is dat voor gekluns. Het lijkt 
soms alsof Van Nistelrooy de 
komende eeuwen niet voor zijn 
plaats in de spits hoeft te vrezen. 
Maar de vooruitgang is enorm, de 
laatste jaren. De vooruitgang is 
meetbaar, althans benoembaar. Zo 
hebben we dit jaar een beter 
algoritme voor lokalisatie, waarbij 
de spelers zich oriënteren op de 
lijnen van het veld. Maar verbete-
ringen leiden wel eens tot onver-
wachte effecten. Zo bleek onze 
keeper, die vroeger nooit z'n doel 
verliet, op een gegeven moment te 
denken dat hij de middellijn moest 
verdedigen. Even later kreeg hij 
zijn vergissing in de gaten en ging 
hij weer terug, maar met het 
huidige spelniveau is de kans groot 
dat een dergelijke fout wordt 
afgestraft."

Hoe los je dat op?
"We hebben nu een extra ori-
ëntatiemiddel in de vorm van een 
kompas op de seriële poort. Dat 
meet het aardmagnetisch veld in 

à la Seedorf of gewoon rechts in de hoek?

Spelregels
Gespeeld wordt met teams van vier kniehoge robotjes op wielen. Het veld is tien bij vijf meter. Een robot mag 
niet zwaarder zijn dan 80 kg, niet hoger dan 80 cm; de doorsnede is maximaal 63 cm. De bouwers mogen zelf 
weten wat ze aan mechanica, elektronica en software in hun machientjes stoppen zolang het geen gevaar 
oplevert voor tegenstanders of publiek. De robots mogen de bal voor eenderde omsluiten. 

drie richtingen zodat je de ori-
ëntatie weet van de robot. Een 
kompas lijkt misschien overdreven 
op een voetbalveld, maar heeft wel 
degelijk nut. Omdat de camera 
dertig centimeter boven de grond 
zit, omdat er andere robots in de 
weg lopen, omdat de camera geen 
diepte ziet. Sommige teams 

werken tegenwoordig met een 
camera die recht omhoog kijkt, 
naar een soort kraaiennest waarin 
een halfronde spiegel is gemon-
teerd. Via die spiegel ziet de robot 
in één oogopslag het hele veld, 
inclusief de doelen en de posities 
van medespelers en tegenstanders, 
en kan hij ook zijn eigen positie 

Is Nederland met robotvoetbal 
succesvol?
"Clockwork Orange speelt in de 
zogenoemde middle size league, 
waarin het team van Philips 
onlangs Europees kampioen werd. 
Mijn team werd in de kwartfinale 
door hen uitgeschakeld. Dat is 
ondertussen welhaast 'common 
procedure' geworden. Het team 
van Philips is opgezet door een 
oud-alumnus van mij en je begrijpt 
dat we keihard aan een revanche 
werken. De kwartfinale was echter 
voldoende voor plaatsing voor het 
WK, dat begin juli in Lissabon werd 

gehouden, ongeveer op hetzelfde 
moment als de échte voetballers 
hun EK betwistten."

Deden 'onze robots' het beter dan 
'onze jongens'? 
"Nee, ik hoopte door slimmer 
teamspel tenminste de halve finale 
te bereiken. Maar dat lukte niet. In 
de voorronde werd 1 keer gewon-
nen, drie keer gelijk gespeeld en 1 
keer verloren. Vooral verdedigend 
zat het tegen, met een doelsaldo 
van 10. Twee Japanse teams 
speelden de finale, twee Duitse 
teams vochten om het brons."

Hoe train je robots?
"Je moet robots intelligent gedrag 
aanleren. Twee spelers zijn 
verdediger, eentje is aanvaller 
maar deze rollen moeten in 
onderling overleg gewisseld 
kunnen worden, net als in het 
echte voetbal. Wie de bal heeft, 
geeft dat via het draadloze 
netwerk door aan de medespelers, 
zodat niemand een ander in de 
weg loopt. Zo wordt 'F-
pupillengedrag', met zijn allen op 
een kluitje bij de bal, voorkomen. 
Echt combinatievoetbal is nog door 
geen enkel Robocup-team ver-
toond, mede doordat de mechanie-
ken om een bal aan te nemen zo 
moeilijk te maken zijn. Wat nog 
wel voorkomt, is dat hele of halve 
teams roerloos op het veld staan. 
De draadloze netwerken van 
verschillende teams storen elkaar 
nogal eens. Vorig jaar hadden we 
dat nog. Het veld was toen statisch 
en we hebben rubberen wielen. 
Perfecte Van der Graaff-
generatoren. Er sloegen vonken 
van centimeters over en drie van 
onze spelers waren lamgeslagen. 
Dan heb je zo een paar doelpunten 
om je oren."

Tot slot, hoe kostbaar is het en 
zijn er voldoende sponsors?
"Ja, er zijn sponsors, maar nooit 
genoeg. Geld blijft een probleem. 

Robotvoetbal is enerzijds een leuke 
studententrekker, een soort man-
op-de-maan-project. Ook op 
beurzen en andere bijeenkomsten 
rukken we vaak uit, maar aan een 
buitenlands toernooi deelnemen 
betekent rond de dertigduizend 
euro aan onkosten, met name 
verzekeringen, logies, transport. 
Het kost soms maanden dat potje 
weer bijeen te schrapen, ook in 
eigen TUD-kring. Spontaan even de 
beurs trekken is er bijna niet bij, 
ondanks alle sympathie die men 

voor ons heeft. De afgelopen 
maanden ben ik zo druk met 
onderwijs en onderzoek geweest, 
dat had absolute voorrang, dat het 
collecteren er een beetje bij is 
ingeschoten."

Geld over? Of gewoon benieuwd 
naar méér informatie? Kijk op 

 of 
 en verder op 

. 

www.robocup.nl www.robo-
cup.org
www.ph.tn.tudelft.nl/~pieter

De Pius MMS in de jaren '50

Onder de aanmeldingen voor de 
reünie vorig jaar vonden we op 
een gegeven moment Els van 
Oyen van MMS eindjaar 1952. Uit 
de jaren vóór 1963 hebben we zo 
goed als geen leerlinggegevens en 
de kans dat Els op de reünie 
iemand van haar klas zou tegenko-
men is zo goed als nul. Om 
teleurstelling te voorkomen namen 
wij contact met haar op. 
In het gastenboek op de website 
schreef ze dat ze heel graag haar 
schoolvriendin Trees Kuyer wilde 

ontmoeten. Via e-mail gaf ze 
genoeg houvast om te gaan 
zoeken. 
"Trees Kuyer is haar meisjesnaam 
en ze woonde in Naarden, waar 
haar ouders een bakkerswinkel 
hadden. Op een hoek, als ik mij 
goed herinner. Sinds mijn 19de heb 
ik haar niet meer gezien of 
gehoord. Ik weet ook niet zeker of 
haar achternaam zo werd geschre-
ven. Wat zou 't leuk zijn als je haar 
kon traceren". 
De naam Kuyer kwam in het 

telefoonboek van Naarden slechts 
drie keer voor en de laatste die wij 
belden, wist heel goed wat we 
bedoelden met 'een bakkerswinkel 
op de hoek'. De gezochte Trees 
was een jongere zus, die in 
Blaricum bleek te wonen. Daarmee 
waren de twee schoolvriendinnen 
weer met elkaar in contact! Els' 
inschrijving voor de reünie hebben 
we in overleg afgezegd bij gebrek 
aan klasgenoten, gebouw en 
nonnen.

binnen de lijnen precies bepalen. 
Onze robots hebben dat niet. 
Toekomstige robots moeten 
humanoid zijn, dus het is hoe dan 
ook een tussenfase. Verder zie je 
allerlei constructies, zoals robots 
met vier onafhankelijk aangedre-
ven en bestuurde zwenkwielen. 
Deze konden, als ze in bezit van de 
bal kwamen, er in één beweging 
omheen draaien om hem in de 
juiste richting op te drijven. Onze 
robots moeten eerst voorbij de bal 
rijden, dan keren, en kunnen dan 
pas de bal in de juiste richting 
meenemen. Dan is een ander er al 
mee vandoor."

Wat is jullie tactiek?
"De robots van Philips schieten de 
bal met een spiraalveer, die een 
aantal keren per minuut opnieuw 
kan worden gespannen. Deze veer 
schiet de bal met 30 km per uur 
weg, wat iedere keeper kansloos 
laat. Wij schieten met perslucht en 
produceren zo rollertjes, waar de 
keepers overigens moeite genoeg 
mee hebben. Clockwork Orange 
zoekt het nu in catenaccio: altijd 
twee verdedigers achter houden."
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Specs
De bèta's onder de lezers, en wellicht een voetbalgekke alfa, zullen waarschijnlijk smullen van de volgende 
specificaties van zo'n voetbalrobot. De robot is uitgerust met een kleurencamera, 16 ultrasonische sonar 
sensors, een voelbare beschermingsring, een odometer die wielomwentelingen telt, en een pneumatisch 
'voetje' om mee te schoppen. De robot is 50 cm hoog, 41 cm in diameter en weegt 30 kg. De batterijen leveren 
300 watt per uur en gaan een uur mee. Er kan een maximumsnelheid van 1 meter per seconde mee gehaald 
worden. In de robot zit een Pentium III 850 Mhz, een 5,25" Biscuit PC moederboard, een PC104 Ajeco Andy 
Servo II Servoboard met twee LM629 motion controllers, een PC104 dual ported memory interface, een 
MicroChip PIC16F877 met Cypress CY7C130, een 1k*8 static dual port RAM, een Hauppage WINTV-PCI Camera , 
een JAI CV-S3200 color CCD camera en een  Sitecom IEEE 802.11b 2.4 Ghz. Het draait op Linux Redhat 6.2.

Is robotvoetbal leuk om naar te 
kijken?
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huidige spelniveau is de kans groot 
dat een dergelijke fout wordt 
afgestraft."

Hoe los je dat op?
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meet het aardmagnetisch veld in 

à la Seedorf of gewoon rechts in de hoek?

Spelregels
Gespeeld wordt met teams van vier kniehoge robotjes op wielen. Het veld is tien bij vijf meter. Een robot mag 
niet zwaarder zijn dan 80 kg, niet hoger dan 80 cm; de doorsnede is maximaal 63 cm. De bouwers mogen zelf 
weten wat ze aan mechanica, elektronica en software in hun machientjes stoppen zolang het geen gevaar 
oplevert voor tegenstanders of publiek. De robots mogen de bal voor eenderde omsluiten. 

drie richtingen zodat je de ori-
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kompas lijkt misschien overdreven 
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werken tegenwoordig met een 
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Is Nederland met robotvoetbal 
succesvol?
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onlangs Europees kampioen werd. 
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door hen uitgeschakeld. Dat is 
ondertussen welhaast 'common 
procedure' geworden. Het team 
van Philips is opgezet door een 
oud-alumnus van mij en je begrijpt 
dat we keihard aan een revanche 
werken. De kwartfinale was echter 
voldoende voor plaatsing voor het 
WK, dat begin juli in Lissabon werd 

gehouden, ongeveer op hetzelfde 
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Deden 'onze robots' het beter dan 
'onze jongens'? 
"Nee, ik hoopte door slimmer 
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te bereiken. Maar dat lukte niet. In 
de voorronde werd 1 keer gewon-
nen, drie keer gelijk gespeeld en 1 
keer verloren. Vooral verdedigend 
zat het tegen, met een doelsaldo 
van 10. Twee Japanse teams 
speelden de finale, twee Duitse 
teams vochten om het brons."

Hoe train je robots?
"Je moet robots intelligent gedrag 
aanleren. Twee spelers zijn 
verdediger, eentje is aanvaller 
maar deze rollen moeten in 
onderling overleg gewisseld 
kunnen worden, net als in het 
echte voetbal. Wie de bal heeft, 
geeft dat via het draadloze 
netwerk door aan de medespelers, 
zodat niemand een ander in de 
weg loopt. Zo wordt 'F-
pupillengedrag', met zijn allen op 
een kluitje bij de bal, voorkomen. 
Echt combinatievoetbal is nog door 
geen enkel Robocup-team ver-
toond, mede doordat de mechanie-
ken om een bal aan te nemen zo 
moeilijk te maken zijn. Wat nog 
wel voorkomt, is dat hele of halve 
teams roerloos op het veld staan. 
De draadloze netwerken van 
verschillende teams storen elkaar 
nogal eens. Vorig jaar hadden we 
dat nog. Het veld was toen statisch 
en we hebben rubberen wielen. 
Perfecte Van der Graaff-
generatoren. Er sloegen vonken 
van centimeters over en drie van 
onze spelers waren lamgeslagen. 
Dan heb je zo een paar doelpunten 
om je oren."

Tot slot, hoe kostbaar is het en 
zijn er voldoende sponsors?
"Ja, er zijn sponsors, maar nooit 
genoeg. Geld blijft een probleem. 

Robotvoetbal is enerzijds een leuke 
studententrekker, een soort man-
op-de-maan-project. Ook op 
beurzen en andere bijeenkomsten 
rukken we vaak uit, maar aan een 
buitenlands toernooi deelnemen 
betekent rond de dertigduizend 
euro aan onkosten, met name 
verzekeringen, logies, transport. 
Het kost soms maanden dat potje 
weer bijeen te schrapen, ook in 
eigen TUD-kring. Spontaan even de 
beurs trekken is er bijna niet bij, 
ondanks alle sympathie die men 

voor ons heeft. De afgelopen 
maanden ben ik zo druk met 
onderwijs en onderzoek geweest, 
dat had absolute voorrang, dat het 
collecteren er een beetje bij is 
ingeschoten."

Geld over? Of gewoon benieuwd 
naar méér informatie? Kijk op 

 of 
 en verder op 

. 

www.robocup.nl www.robo-
cup.org
www.ph.tn.tudelft.nl/~pieter
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Dat er verschillende generaties van 
families naar de PIUS of het SNL 
gingen, blijkt weer steeds 
opnieuw. Els schreef ons:
"Ja, ik ben bij Trees geweest en zij 
ook bij mij. 't Was leuk elkaar na 
50 jaar weer te zien en herinne-
ringen op te halen. Ik zal ook eens 
tussen mijn oude foto's duiken en 

een klein stukje tekst erbij maken, 
want er komen steeds meer 
herinneringen bij me op. Wat ik 
ook wel grappig vond, was dat ik 
in de vorige SNeLbinder een foto 
van mijn achternichtje Marianne 
de By tegen kwam".'

De foto's die ze stuurde, laten in 

elk geval twee Pius-docenten zien, 
waarvan wij er in de 70-er jaren 
nog één meegemaakt hebben. 
Verder zou het ons niet verbazen 
als er op de foto's moeders of 
tantes van latere oud-leerlingen 
staan.

Schoolreisje-1950
Op deze foto weet ik niet alle namen meer, maar ik begin links bovenaan.

De derde is Gerda Thomassen, vandaar vier verder is Elsje Wijs, weer vier verder Janet Landman en daarnaast ikzelf,
dan de rector, ik dacht dat hij Schaap heette, en Ineke Gallats. Dan ga ik terug weer naar links. Thea Blom,

dan een hele rits die ik echt niet meer weet, en dan onze lerares Frans juffrouw Hillebrand (vierde van links),
weer iets verder onze lerares Engels, Juffrouw Grimberg.

Ik ga naar rechts en de vierde, die er een beetje tussenhangt, is Alberdien de Wijs, dan weer drie verder is Hans Bunk

Els: "We moesten een schooluni-
form dragen, dat was een blauwe 
jasschort. We mochten ook geen 
sokjes of te korte mouwen dragen, 
dan zouden we de jongens maar in 
verleiding brengen. Alleen ik 
mocht wel met sokjes lopen, want 
ik had zulke magere benen, daar 
zou geen jongen opgewonden van 
worden. 
Met nog een paar meisjes hadden 
we een keer met een paar jongens 
staan praten, niets bijzonders, met 
de fiets aan ons hand. Prompt 
kreeg mijn moeder een brief van 
de rector, om haar over mijn 

Het bankje op het Valeriusplein
Deze foto op het bankje, genomen in 1952, daar had ik ooit alle namen bijgeschreven.
Van rechts bovenaan: Ellie Jansen, Ineke Gallats, Thea Blom, Alberdien de Wijs, Carla Fric.
Ik ga terug naar rechts: Jeaan Douers, Paulien van Kappel, Tineke van Rooien,
Gonneke Robert en ervoor Elsje van Oyen

gedrag te waarschuwen. Waarop 
mijn moeder vroeg wat we wel 
niet met die jongens hadden 
gedaan. "Niets Mam, staan praten 
met de fiets aan de hand". Ja ja, er 
werd erg op onze zedigheid gelet.
Er was een regel ingevoerd, dat 
wie te laat kwam, er niet meer in 
mocht. Die moest dus weer naar 
huis. Mijn vriendin Trees en ik 
hadden een dag geen zin en dus 
dachten we slim te zijn en te laat 
te komen, maar de zuster was nog 
slimmer. Ze liet Trees binnenko-
men en stuurde mij naar huis. In je 
eentje spijbelen is niet leuk en al 

helemaal niet als je dan op 't 
Leidseplein je vader tegenkomt, 
die natuurlijk kwaad werd en me 
naar huis stuurde met de woorden 
"Ga dan je moeder maar helpen!"

O ja, we hadden ook nog een 
wollen schooldas, die we zelf 
moesten breien. Grijs, blauw en 
geel waren de kleuren."

Tot zover de herinneringen van Els 
van Oyen. Iemand op de foto's 
herkend? Laat het ons weten!

Eindexamen 2004

Op vrijdag 2 juli was het weer 
zover: diploma-uitreiking op het 
Nicolaas. Zo'n 143 afzwaaiers 
tegen ruim 100 vorig jaar, daarover 
is nagedacht want ruimte en tijd 
worden schaarser naarmate de 
oogst rijker is. Zo werd in de 

benedengymzaal het podium 
benut en werden de praatjes van 
de mentoren bekort. Soms waren 
ze wel érg kort, maar dat niet bij 
iedere kandidaat het aantal 
gescoorde gele en rode kaarten 
werd voorgelezen, kwam ons 

inziens de sfeer ten goede! 

Havo
Monique Reeders en Geert Rolf 
(beide Havo, 1976) togen naar het 
Nicolaas om namens Myrakel de 
felbegeerde pennen uit te delen in 
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het kader van Keep in Touch  
www.myrakel.nl. Rond drie uur 
liep de gymzaal vol met de 85 
Havo-geslaagden en hun aanhang. 
Na het openingswoord van 
Marianne Degenaar volgde de 
toespraak van rector Frans 
Kwakernaat, die eindigde in een 
Loesje: “Heb je al die examens 
achter de rug, begint het echte 
leven pas!” Daarna werd door Dic 
van Hummel (AK; HBS-A, 1970) de 
'Alexander van Humboldt-prijs' 
uitgereikt voor het mooiste en 
beste profielwerkstuk. De prijs was 
voor Alison Tjon-Atsoi, die samen 
met Genevieve Sabajo een 
werkstuk maakte, getiteld 'Wat 
doe je als weet dat je borstkanker 
hebt'. De jury, Dic zelf, Marianne 
Degenaar, Joris Ruijter en Jan-
Willem Voortman, kwam tot haar 
oordeel omdat er aantoonbaar 
veel onderzoek gedaan is en veel 
gesprekken met specialisten zijn 
gevoerd.

Zie foto's op de vorige pagina.

Daarna volgde de diploma-
uitreiking. Helaas werd bijna niet 
genoemd wat men na het SNL gaat 
doen. De mentorgroep van Dic van 
Hummel (AK): Rajea el Baghdadi, 
Lexy Baneman, Rodney Blokker, 
Jelle Claassen, Thomas Forster, 
Lorenzo van Geerke, Gilliano 
Haatrecht, Nathan Hackmann, 
Priscilla Kooistra, Roy van der 
Marel, Sharl Mau-Asam, Mitch 
Partoredjo, Fanny Poppe, Marijn 
Reuvers, Jeroen Rijnders (9 voor 
economie), Temmy Setzekorn, 
Cherish Sies, Serena Stad, Aafke 
Straat (pabo), Marjet de Vlieger 
(dochter van José Vollenbroek mms 
71) en Kathelijn Vos.
Vervolgens de groep van Bregje 
van Dam (EN): Jeffrey van Beuse-
kom (facility management), 
Brigitte Bierenbroodspot, Valeria 
Boschnakova, Mounir El Boujdani 
(commerciële economie), Ruwan 
Goppel (economie), Robin de 
Graaff, Fabian Huguenin (bedrijfs-
economie), Romy Kelner, Erwin 
Koning, Benny Li, Tommy Markus, 
Felix Mulder (economie), Fouziya 
Nourideen (10 voor mondeling 
Engels), Tim Oude Elferink, Siri 
Spruit, Duane Stein, Joost Stoof 
(communicatie), Laurie van 
Teeseling (engelstalige studie in 
Londen), Alain Vermeulen, Sven de 
Wildt en Zaira Zebeda.
Dan gaan we naar de groep van 
Hans ten Broek (WI; HBS-B, 1966): 

Mandy Arends, Sergio Babel, 
Heykal Balbaid (9,6 voor wiskunde, 
bouwkunde), Arthur Boetes (8,1 
gemiddeld, gaat naar 5 VWO), 
Shirley Cheung, Guillermo Fleur, 
Merel Klaver, Roel Klein Nijenhuis, 
Wing-Ni Lam (bouwkunde), Jasper 
Luub, Wanda Mangkudidjaja (life 
sciences), Sven Meuleman, Queeny 
van Raaij, Kim Sie, Alison Tjon-
Atsoi, Marco Valentijn (zoon van 
Hans Valentijn en Anneke ten 
Have, beide Havo 1975, luchtmo-
biele brigade) en Anly Wilnis.
Tot slot de groep van Alejandro de 
Diego y Lubberts (GS): Umair 
Bantvawala, Sarah van der Bijl, 
Fabian de Boer, Avinash Chitaroe, 
Nikkie van Dillen, Merel van den 
Dungen, Giovanni Floor, Chandra 
Frank, Wendy de Gast (politieoplei-
ding), Kai de Haan, Mitchell 
Hirschstein, Rymke Keijzer, Rensa 
Kempenaars en Ruchama Klaver-
weide, Sandra Kwint, Wendy de 
Liefde, Reshma Loetawan, Edwin 
Moses, Emile Nederhof, Thomas 
van Oudenaren, Shaun van 
Ouwerkerk, Leon Römer, Robbert 
Stibbe, Wout Stravers (journalis-
tiek), Jos Tambach en Matthijs 
Timmermans.

Van de oudervereniging kregen de 
afzwaaiers een kookboekje van 
Martin van Dalen, getiteld 'Het 
Witte Bonen in Tomatensaus 
kookboek voor Studenten' (ISBN 
9026926987). Een citaat: 'koken 
vergt enige orde en netheid. Ervan 
uitgaande dat studentenhuizen er 
nog net zo uitzien als in mijn tijd, 
kan dat enige aansporing behoe-
ven'. 

VWO
's Avonds opende Joris Ruijter de 
bijeenkomst voor 57 VWO-
kandidaten, wederom gevolgd 
door een toespraak van rector 
Frans Kwakernaat. De Alexander 
van Humboldt-prijs kwam toe aan 
Joost van der Weiden en Timo 
Cardol voor hun profielwerkstuk 
'H2 a solution for the future' over 
waterstof als brandstof voor 
voortbeweging. Het werkstuk 
bevatte niet alleen foto's van de 
waterstofbus van het GVB, maar 
ook een gedetailleerde beschrij-
ving van het opwekkingsproces 
van waterstof.

Zie foto's op de volgende pagina.

Daarna werden de diploma's 
uitgereikt, te beginnen met de 

groep van Ger Smits: Renske Batist 
(ALO), Anne Biemans (communica-
tie wetenschappen), Piet Bollen 
(iets met talen), Ferdinand van 
Cardano (psychologie), Sjoerd 
Degenkamp (ALO), Viktor Eekhof 
(interactieve media), Marjolein van 
Haren (Dansacademie), Ilias 
Karmoun, Ninthe Kiemeneij 
(jaartje werken, dan Grafisch 
Lyceum), Yair Neamlich, Laurence 
Rutte (bedrijfswetenschappen), 
Lesley van der Scheppingen, Niels 
Sluis, Pascal Snelder (notarieel 
recht), Leonie Texier, Romina 
Veerkamp (psychologie), Tim 
Verlaan (journalistiek), Eefje van 
der Vliet en Lisa ?? (psychologie).
Vervolgens was de groep van 
Paulien Lassche van de Kamp (EN) 
aan de beurt. Zij deelde poppetjes 
uit die in Guatemala zorgenpoppe-
tjes heten en in Peru gelukspoppe-
tjes, aan: Anne-Floor Heijermans 
(deed EM en CM profiel, 9 voor 
Engels, Europese studies), Anna 
Heijmans (econometrie), Danny 
Jager (leger), Laurens Koppelaar 
(bedrijfskunde), Jascha Laan 
(politicologie), Ellen Li (bestuur en 
organisatie), Dayenne Lo-A-Njoe 
(rechten), Pashpa Loetawan 
(kunstmatige intelligentie), Maisi 
Man (biomedische wetenschap-
pen), Sebastiaan Matulewicz, Kitty 
van der Meij (communicatieweten-
schappen), Mateja Mikic (rechten), 
Stefanie Pastor (9,5 voor Neder-
lands, communicatiewetenschap-
pen), Marouschka Promes (interna-
tional business administration), 
Tamar de Ruiter (jaartje werken in 
een kindertehuis in Zuid Afrika, 
daarna pedagogie), Mariska Steur 
(pabo), Winnie Tsang (industriëel 
ontwerp), Kim de Vries (bedrijfs-
kunde), Mandy Weidema (commu-
nicatie wetenschappen) en Fabian 
Zuidinga.
Tot slot de groep van Ariëtte 
Kühler (WI; voor SNeLbinder-lezers 
bekend van de New York mara-
thon 2002): Anas el Baghdadi 
(lucht- en ruimtevaart), Timo 
Cardol (bouwkunde), Dana 
Hemmink (reizen, werken en 
Spaans leren), Umar Ikram (genees-
kunde), Mustafa Kiziltepe (kunst-
matige intelligentie), Patrick 
Kooiman (lucht- en ruimtevaart), 
Katja Kotelnikova (geneeskunde), 
Kenny Lie Hok Lien (lucht- en 
ruimtevaart), Robert Noermoha-
med (economie, ondanks NT 
profiel), Suraj Ramnat (technische 
bedrijfskunde), Eduard Reichen-
bach (deed NG en NT profiel, lucht- 

en ruimtevaart), Stephanie 
Verbeek (pilotenopleiding), Lynda 
de Vries (diergeneeskunde), Joost 
van der Weiden (maritieme 
techniek) en Dennis Weijens 
(industriëel ontwerp) en Hoe Ming 
Wong (lucht- en ruimtevaart). 

Tot besluit nog een drankje en een 
hapje in de kantine en daarna 
werd het vast een onvergetelijk 
eindexamenfeest. En wat doen wij? 
Wij zijn weer blij met 143 verse 
oud-leerlingen in onze doelgroep 
en wachten af wanneer we hen 
zullen weerzien. Misschien pas in 

2008 bij de volgende reünie? 
Enne… niet vergeten: Keep in 
touch  www.myrakel.nl!
Vooral de HAVO geslaagden willen 
we vragen: laat eens horen wat je 
bent gaan doen!? (E-mail: 
geslaagd@myrakel.nl) 

Nadat wij dit nummer van de 
SNeLbinder meenden te hebben 
volgeschreven en de tijd van 
opmaak en vormgeving was 
aangebroken, ontvingen wij 
bericht, dat de heer Ton Elders op 

6 augustus was overleden. Hij werd 
87 jaar.

De heer Elders was Wiskunde 
leraar van het eerste uur (1948) tot 
hij om gezondheidsredenen in 
1979 met pensioen ging. Velen 
zullen zich hem herinneren als 
conrector voor de onderbouw, een 
functie die hij vermoedelijk vanaf 
de Mammoetwet (1968) bekleedde.

Iedereen, die herinneringen, 
typeringen of andere anekdotes 
heeft over de heer Elders wordt 
uitgenodigd deze eens op te 
schrijven en in te sturen naar de 
redactie, liefst via E-mail of anders 
per post. (Zie colofon). In het 
volgende nummer zullen wij hem 
dan een passend “in memoriam” 
geven.
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het kader van Keep in Touch  
www.myrakel.nl. Rond drie uur 
liep de gymzaal vol met de 85 
Havo-geslaagden en hun aanhang. 
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Marianne Degenaar volgde de 
toespraak van rector Frans 
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achter de rug, begint het echte 
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Zie foto's op de vorige pagina.
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René Leijen (hoofdredacteur)

Frans Eickholt
Ashana Heera
Hans Hesselmans
Pieter Jonker
Arnold van der Klundert

Geert Rolf
Cees Smit

Atika Moegis
Els van Oyen

Monique Reeders
Koos van Langen (lay-out)

Hans Swinkels

Aan deze Binder werkten mee:

Colofon

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

Bestuur bestuur@myrakel.nl

Geert Rolf (voorzitter) geert.rolf@myrakel.nl
Notaris S. Roesstraat 6,
6645 AH Winssen
Telefoon 0487-52 31 25

Leon de Rooij (penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
Kitty Hamersma kitty.hamersma@myrakel.nl
René Leijen (lid) rene.leijen@myrakel.nl

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Wijenburg 173
1082 VS Amsterdam
Tel. 020 - 616 97 82

Geert Rolf (redacteur) geert.rolf@myrakel.nl
Koos van Langen (lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl

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

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap kost jaarlijks Euro 9,00 (met machtiging) of 

Euro 10,50 (zonder machtiging)
! Op de adresstikker staat je abonneenummer plus het jaar 

van je laatst betaalde contributie. Myrakel stuurt geen 
acceptgiro's!

! Betalingen s.v.p. op girorekeningnummer: 359877, t.n.v. 
Myrakel, Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.

! Vermeld altijd bij correspondentie altijd je abonneenummer.
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