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Deze Binder begint met het trieste 
bericht dat Pater Lauwers is 
overleden. Het “gezicht van de 
school” is niet meer. Hij overleed 
vrijdagmiddag 2 september rond 
1600 uur in het St Jozefklooster te 
Nijmegen, waar hij op 7 september 
ook begraven is. Hoewel de Binder 
al bijna bij de drukker lag, toen we 
dit bericht kregen, besteden we 
toch (kort) aandacht aan dit trieste 
feit. In de Kerst-Binder komen we 
er uitgebreid op terug. 

En verder: op het moment dat deze 
SNeLbinder op uw deurmat ploft, is 
het nieuwe schooljaar (2005/2006) 
voor het Nicolaas alweer lang en 
breed begonnen.  In dit nummer 
ondermeer aandacht voor het 
slotstuk rond het Beeld, de 
diplomauitreiking 2005, een 
nieuwe, moderne manier van 
lesgeven op het SNL, het 
Ooijevaarsstation in Schiphorst, 
nog eenmaal de film uit 1973, een 
hele jonge oud-leerling die naar 

Peru gaat en een boek over de 
barre overwintering op Nova 
Zembla. Bijna helemaal aan het 
eind vestigen wij als bestuur nog 
even de aandacht op de vacatures 
in redactie als bestuur. We zoeken 
nog steeds naar talenten en 
krachten om de vereniging voort 
te zetten!

Geert Rolf
René Leijen
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Colofon

SNL'ers in de media

Oproep: 
Het overlijden van pater Lauwers kan niet anders dan vele herinneringen oproepen bij de duizenden 
oudleerlingen die hem kennen. De volgende SneLBinder wordt hét podium voor die herinneringen, zet ze 
daarom op papier en stuur ze naar de redactie (adres: zie colofon). 

Ruim dertig jaar lang, van 1953 tot 
1985, was pater Wim Lauwers in 
Amsterdam en wijde omgeving 
beter bekend als Pater Prefect, of, 
nog beter: als PP. Als er iemand in 
de rijke SNL-geschiedenis is, die 
géén nadere introductie behoeft, 
dan is hij dat wel. Vanaf de eerste 
schooldag, maar eigenlijk al 
daarvoor: als je je rooster ging 
ophalen, of je boeken, dan kende 
je Pater Prefect, staande op de 
grote buitentrap op de cour. Fluitje 
in de mond, orde handhavend en, 
zoals hij het ooit zelf noemde: de 
motor draaiende te houden en af 
en toe wat bij te remmen. Die taak 
ging hem ongelooflijk goed af, 
ondanks alle veranderingen die hij 
meemaakte. Vanaf de jaren '50 op 
het SNL, maakte hij in de jaren '60, 
'70 en '80 meerdere revoluties 
mee: studentenprotesten, school-
democratisering, inspraak, meisjes 
op het SNL, seks en drugs en 
rock&roll - Lauwers zag het 
allemaal aan zich voorbijkomen. 
Met humor, geduld, standvastig-
heid, visie en begrip, een goed 
humeur, een grenzenloze betrok-
kenheid én met z'n fluitjes en z''n 
gele en rode kaarten, wist hij het 
allemaal te overleven, vanuit de 
gedachte dat de mens altijd voor 
de prestatie gaat. Dát was volgens 
hem wat het lyceum haar scholie-
ren heeft willen bijbrengen. Die 
mens moest dan nog in een 
gezond lijf 'wonen'. Zijn voorliefde 
voor sport leverde Amsterdam 
meerdere sportverenigingen op: de 
hockeyclub Myra, de tennisvereni-
ging Myra, de tafeltennisclub 
Tempo Team en de basketbalvere-
niging Wilskracht SNL. Bij de 
toenmalige voetbalclub Wilskracht 
bracht Lauwers, zelf een niet 

onverdienstelijk keeper, de 
verbinding met het SNL. Maar ook 
in het volleybal en schaken is de 
naam Lauwers terug te vinden.

Wim Lauwers wordt op 21 oktober 
1920 in de De Clerqstraat in 
Amsterdam geboren. Op zijn elfde 
vertrekt hij naar de Priesters van 
het H. Hart, studeert onder meer 
volkenkunde. September 1940 legt 
hij de geloften af, in 1946 studeert 
hij af en wordt hij tot priester 
gewijd. Van een geplande reis naar 
Sumatra komt 
niets terecht 
vanwege de 
politionele 
acties. Zeven 
jaar lang is hij 
daarom 
'propagandist' 
voor zijn 
congregatie en 
1953 gaat hij 
terug naar zijn 
geboortestad, 
naar het SNL 
dat dan nog 
aan de Da 
Costrastraat 
gevestigd is. Hij 
geeft er 
godsdienst en 
latijn en is van 
begin af aan 
Prefect. In 1959, 
als de school de 
noodvestiging 
aan 't Zand 
betrekt, geeft 
hij het leraar-
schap op en 
wordt fulltime 
PP. Daarnaast 
stort hij zich op 
de sport en 

richt maar liefst vijf  sportclubs op. 
Oktober 1985 gaat hij met pensi-
oen, maar hij blijft betrokken bij 
'zijn' sportverenigingen en bij 
enkele parochies in Amsterdam. 
Voorjaar 2005 openbaart zich een 
ziekte, hij verblijft eerst in een 
ziekenhuis in Amsterdam maar 
verhuist in mei naar het St Jozef-
klooster in Nijmegen. September 
2005 zou hij 65 jaar trouw zijn aan 
de geloften van de congregatie. Hij 
overlijdt op 2 september 2005, 
vierentachtig jaar oud.

Pater Wim Lauwers 1920 - 2005

In memoriam: Pater Lauwers
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Kerosinelozingen zorgen voor 
onrust bij omwonenden van 
Schiphol. 'Ze vinden vaak olieachti-
ge deeltjes op hun wasgoed, auto's 
en meubilair en vragen zich af in 
hoeverre dit hun gezondheid 
aantast', meldde Rolf van Aren-
donk (Havo, 1973) half augustus in 
de Haagsche Courant. Rolf is 
woordvoerder van de Milieufede-
ratie Noord-Holland, dat een 
onderzoek liet uitvoeren naar de 
lozingen. Van de 400 duizend 
vliegtuigen die jaarlijks van 
Schiphol opstijgen, moesten er 182 
vlak na de start weer terugkeren. 
In veel gevallen wordt daarbij 
kerosine geloosd, omdat de 
vliegtuigen niet berekend zijn op 
landingen met volle tanks. 

Ferry Colon (HBS-B, 1966) wordt in 
Het Parool een 'actievoerder van 
beroep' genoemd, een 'ouderwet-
se luis in de pels'. Ferry voert al 
actie sinds de jaren zestig, toen 
tegen de aanleg van de metro. In 
z'n eentje vocht hij onder meer 
tegen megalomane nieuwbouw-
plannen, coffeeshops, drugspan-
den, autoverkeer in de stad, 
illegale terrassen, reclameborden, 
huurverhogingen, de uitbreiding 
van het OLVG en vermoedelijk 
tegen nog veel meer. Hij zit elke 
week wel een paar keer bij een 
rechtbank. 'Er zijn dagen dat ik 
drie hoorzittingen heb', maar dat 
is volgens hem hard nodig in deze 
'verschrikkelijk bureacratische 
wereld'. Die wereld bevalt hem 
maar matig: 'preventief fouilleren 
en  onze visakte opvragen, daar 
zijn we goed in. Verder is het 
huilen met de pet op'. Ferry is 
geschiedkundige, was in het 
verleden onder meer deelraadslid 
in Amsterdam, beleidsmedewerker 
van de statenfractie en een van de 
oprichters van de Stichting 
Monumentenbehoud Nederland. 
Hij probeerde het, rond de 
eeuwwisseling, nogmaals in de 
politiek. Hij was lijsttrekker van 

Vertrouwbare Mensen en in 2002 
kandidaat voor een provinciale 
zetel namens Leefbaar Noord-
Holland. Maar dat werd geen 
succes: 'het is een kwestie van 
meedoen in het leven, winnen is 
maar bijzaak'. Toch is hij wel 
tevreden met z'n leven. 'Ik mag 
dan wel geen minister-president 
zijn geworden maar ik heb een 
leven om trots op te zijn'. 

Na Louis van Gaal en Dennis 
Bergkamp lijkt een derde Nicolaas-
leerling tot de selectie van Ajax 
door te dringen. Maar wel via een 
lange weg. Robin Muller van 
Moppes (Havo, 2001) hervatte half 
augustus de training, nadat hij in 
december 2004 zwaar geblesseerd 
raakte aan zijn knie. Tegen de tijd 
dat deze Binder op de deurmat 
ligt, traint hij weer met de groep 
mee. 

'Een naheffing van 's lands 
schatkist', leverde Jaros Janssens 
(Gym-A, 1968) een faillissement op 
van zijn distilleerderij aan de 
Pijlsteeg, achter de Damstraat. 
Janssens stookte onder meer 
likeuren, Oorlam-jenevers, wodka, 
eaux de vie, een koffielikeur met 
Max-Havelaarkeurmerk, de zoute 
dropdrank Dutch Dynamite en 
absint voor bakkers en patissiers. 
Het failliet komt na een  geschil 
met de belastingdienst, zo meldt 
Jaros in Het Parool. 'Ze vragen echt 
een absurd belachelijk bedrag'. De 
distilleerderij werd in 1995 
opgericht in de panden waar vanaf 
1679 de beroemde distilleerderij 
Wynand Fockink was gevestigd. 
Janssens wil een doorstart maken 
maar niet duidelijk is of dat 
mogelijk is. 

Het tv-programma Kruispunt/RKK 
zond deze zomer weer een 
zesdelige serie uit over de rondreis 
van presentator Leo Feijen langs 
buitenlandse kloosters waar 
Nederlanders wonen en werken. 

Op zondag 17 juli was het Francis-
caner klooster van San Damiano in 
Assisi aan de beurt met een 
uitgebreid gesprek met Loek Bosch 
(HBS-A, 1962). Loek, gelukkig weer 
een heel eind hersteld van een 
infarct begin dit jaar, gaf een 
beeld van de roepingen die hij in 
zijn leven gevolgd en ook wel eens 
genegeerd heeft. Uitgebreid stond 
hij stil bij wat hij verstaat onder 
gehoorzaamheid. Jaren geleden 
(2001) hield Loek op de ALV van 
Myrakel een verhaal over zijn 
werk; nog niet zo heel lang 
geleden zagen we hem op tv in het 
Klooster van de Franciscaner 
Minderbroeders in Megen. In zijn 
zoektocht om dichter bij God te 
komen, kwam hij uiteindelijk in 
Assisi terecht. In de uitzending 
krijgen we een beeld van wat er 
allemaal te zien is in Assisi en we 
zien Loek aan het werk in liturgie 
maar ook bij rondleidingen van 
bezoekers van het klooster. De 
uitzending eindigt in de prachtige 
Italiaanse natuur van een immens 
groot veld met zonnebloemen. 
Voor wie de uitzending gemist 
heeft: surf naar www.katholiekne-
derland.nl (tabblad Televisie en 
dan Kloosterserie 2005).

Per jaar wordt ongeveer één op de 
2000 kinderen geboren met een 
afwijking waardoor het geslacht 
van het kind niet duidelijk is. 
Afhankelijk of door andere 
kenmerken, waaronder chromoso-
men, duidelijk is dat het kind 
werkelijk een meisje is of een 
jongen en ook de oorzaak van de 
afwijking vastgesteld is wordt 
middels meerdere operaties de 
afwijking aan het geslacht gecorri-
geerd. In het Sophia Kinderzieken-
huis in Rotterdam is Katja Wolf-
fenbuttel (Gym-B, 1978) als 
kinderuroloog gespecialiseerd op 
dit gebied. In NRC Handelsblad van 
23 juli wordt door diverse weten-
schappers stevig gediscussieerd 
over wel of niet opereren. Prof. 

Dick Swaab aan de ene kant, 
diverse kinderurologen aan de 
andere kant, lijken elkaar niet 
helemaal te begrijpen. De kinderu-
rologen willen alleen opereren als 
het werkelijke geslacht en oorzaak 
duidelijk zijn, maar hen wordt 
verweten te snel te willen behan-
delen. Interseks-kinderen moeten 
door de jaren heen goed gevolgd 

worden, maar volgens Swaab 
gebeurt dat te weinig. De kinderu-
rologen in Utrecht en Rotterdam 
zeggen de kinderen twintig jaar te 
volgen, tot ze volwassen zijn. Katja 
Wolffenbuttel had gehoopt dat 
Swaab iets in de hersenen van 
interseks-kinderen kon aanwijzen 
dat informatie over het geslacht 
kon geven. Ze vertelt dat ze hem 

na het openbare college heeft 
opgezocht om het met hem te 
bespreken. Waar had ze aan 
gedacht? Katja : ''Ik dacht: mis-
schien zijn de verschillen tussen 
jongenshersenen en meisjesherse-
nen wel zichtbaar te maken met 
een MRI-scan. Helaas is de appara-
tuur daar nog niet gevoelig 
genoeg voor.'

In vorige Binders is aandacht 
besteed aan het beeld (sommigen 
reppen over een monument maar 
dat lijkt té veel eer) dat bij de 
hoofdingang van het SNL staat. 
Ook in de jubileumboeken 48-88 
en 48-98 gaat het erover, naar 
aanleiding van een artikel in het 

maandblad Ons Amsterdam van 
januari 1969. Het beeld zou 
volgens het 48-88-boek op 16 
oktober 1961 onthuld zijn, maar 
Dick Nieuwenhuis (HBS-B, 1971) 
bestrijdt dat. 'Ik zat in het eerste 
jaar toen dat gebeurde en ik sta op 
de foto. Aangezien ik pas in 1965 

op school kwam, moet het dus 
1965 zijn!' En da's vier jaar nadat 
de school zelf officieel geopend 
was. 
Frans Smit (Gym-B, 1970) is het 
met Dick eens: 'Zelf ben ik van 
1970-GymB en als leerling binnen-
gekomen in 1964. Ik herinner mij 
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en meubilair en vragen zich af in 
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plannen, coffeeshops, drugspan-
den, autoverkeer in de stad, 
illegale terrassen, reclameborden, 
huurverhogingen, de uitbreiding 
van het OLVG en vermoedelijk 
tegen nog veel meer. Hij zit elke 
week wel een paar keer bij een 
rechtbank. 'Er zijn dagen dat ik 
drie hoorzittingen heb', maar dat 
is volgens hem hard nodig in deze 
'verschrikkelijk bureacratische 
wereld'. Die wereld bevalt hem 
maar matig: 'preventief fouilleren 
en  onze visakte opvragen, daar 
zijn we goed in. Verder is het 
huilen met de pet op'. Ferry is 
geschiedkundige, was in het 
verleden onder meer deelraadslid 
in Amsterdam, beleidsmedewerker 
van de statenfractie en een van de 
oprichters van de Stichting 
Monumentenbehoud Nederland. 
Hij probeerde het, rond de 
eeuwwisseling, nogmaals in de 
politiek. Hij was lijsttrekker van 

Vertrouwbare Mensen en in 2002 
kandidaat voor een provinciale 
zetel namens Leefbaar Noord-
Holland. Maar dat werd geen 
succes: 'het is een kwestie van 
meedoen in het leven, winnen is 
maar bijzaak'. Toch is hij wel 
tevreden met z'n leven. 'Ik mag 
dan wel geen minister-president 
zijn geworden maar ik heb een 
leven om trots op te zijn'. 

Na Louis van Gaal en Dennis 
Bergkamp lijkt een derde Nicolaas-
leerling tot de selectie van Ajax 
door te dringen. Maar wel via een 
lange weg. Robin Muller van 
Moppes (Havo, 2001) hervatte half 
augustus de training, nadat hij in 
december 2004 zwaar geblesseerd 
raakte aan zijn knie. Tegen de tijd 
dat deze Binder op de deurmat 
ligt, traint hij weer met de groep 
mee. 

'Een naheffing van 's lands 
schatkist', leverde Jaros Janssens 
(Gym-A, 1968) een faillissement op 
van zijn distilleerderij aan de 
Pijlsteeg, achter de Damstraat. 
Janssens stookte onder meer 
likeuren, Oorlam-jenevers, wodka, 
eaux de vie, een koffielikeur met 
Max-Havelaarkeurmerk, de zoute 
dropdrank Dutch Dynamite en 
absint voor bakkers en patissiers. 
Het failliet komt na een  geschil 
met de belastingdienst, zo meldt 
Jaros in Het Parool. 'Ze vragen echt 
een absurd belachelijk bedrag'. De 
distilleerderij werd in 1995 
opgericht in de panden waar vanaf 
1679 de beroemde distilleerderij 
Wynand Fockink was gevestigd. 
Janssens wil een doorstart maken 
maar niet duidelijk is of dat 
mogelijk is. 

Het tv-programma Kruispunt/RKK 
zond deze zomer weer een 
zesdelige serie uit over de rondreis 
van presentator Leo Feijen langs 
buitenlandse kloosters waar 
Nederlanders wonen en werken. 

Op zondag 17 juli was het Francis-
caner klooster van San Damiano in 
Assisi aan de beurt met een 
uitgebreid gesprek met Loek Bosch 
(HBS-A, 1962). Loek, gelukkig weer 
een heel eind hersteld van een 
infarct begin dit jaar, gaf een 
beeld van de roepingen die hij in 
zijn leven gevolgd en ook wel eens 
genegeerd heeft. Uitgebreid stond 
hij stil bij wat hij verstaat onder 
gehoorzaamheid. Jaren geleden 
(2001) hield Loek op de ALV van 
Myrakel een verhaal over zijn 
werk; nog niet zo heel lang 
geleden zagen we hem op tv in het 
Klooster van de Franciscaner 
Minderbroeders in Megen. In zijn 
zoektocht om dichter bij God te 
komen, kwam hij uiteindelijk in 
Assisi terecht. In de uitzending 
krijgen we een beeld van wat er 
allemaal te zien is in Assisi en we 
zien Loek aan het werk in liturgie 
maar ook bij rondleidingen van 
bezoekers van het klooster. De 
uitzending eindigt in de prachtige 
Italiaanse natuur van een immens 
groot veld met zonnebloemen. 
Voor wie de uitzending gemist 
heeft: surf naar www.katholiekne-
derland.nl (tabblad Televisie en 
dan Kloosterserie 2005).

Per jaar wordt ongeveer één op de 
2000 kinderen geboren met een 
afwijking waardoor het geslacht 
van het kind niet duidelijk is. 
Afhankelijk of door andere 
kenmerken, waaronder chromoso-
men, duidelijk is dat het kind 
werkelijk een meisje is of een 
jongen en ook de oorzaak van de 
afwijking vastgesteld is wordt 
middels meerdere operaties de 
afwijking aan het geslacht gecorri-
geerd. In het Sophia Kinderzieken-
huis in Rotterdam is Katja Wolf-
fenbuttel (Gym-B, 1978) als 
kinderuroloog gespecialiseerd op 
dit gebied. In NRC Handelsblad van 
23 juli wordt door diverse weten-
schappers stevig gediscussieerd 
over wel of niet opereren. Prof. 

Dick Swaab aan de ene kant, 
diverse kinderurologen aan de 
andere kant, lijken elkaar niet 
helemaal te begrijpen. De kinderu-
rologen willen alleen opereren als 
het werkelijke geslacht en oorzaak 
duidelijk zijn, maar hen wordt 
verweten te snel te willen behan-
delen. Interseks-kinderen moeten 
door de jaren heen goed gevolgd 

worden, maar volgens Swaab 
gebeurt dat te weinig. De kinderu-
rologen in Utrecht en Rotterdam 
zeggen de kinderen twintig jaar te 
volgen, tot ze volwassen zijn. Katja 
Wolffenbuttel had gehoopt dat 
Swaab iets in de hersenen van 
interseks-kinderen kon aanwijzen 
dat informatie over het geslacht 
kon geven. Ze vertelt dat ze hem 

na het openbare college heeft 
opgezocht om het met hem te 
bespreken. Waar had ze aan 
gedacht? Katja : ''Ik dacht: mis-
schien zijn de verschillen tussen 
jongenshersenen en meisjesherse-
nen wel zichtbaar te maken met 
een MRI-scan. Helaas is de appara-
tuur daar nog niet gevoelig 
genoeg voor.'

In vorige Binders is aandacht 
besteed aan het beeld (sommigen 
reppen over een monument maar 
dat lijkt té veel eer) dat bij de 
hoofdingang van het SNL staat. 
Ook in de jubileumboeken 48-88 
en 48-98 gaat het erover, naar 
aanleiding van een artikel in het 

maandblad Ons Amsterdam van 
januari 1969. Het beeld zou 
volgens het 48-88-boek op 16 
oktober 1961 onthuld zijn, maar 
Dick Nieuwenhuis (HBS-B, 1971) 
bestrijdt dat. 'Ik zat in het eerste 
jaar toen dat gebeurde en ik sta op 
de foto. Aangezien ik pas in 1965 

op school kwam, moet het dus 
1965 zijn!' En da's vier jaar nadat 
de school zelf officieel geopend 
was. 
Frans Smit (Gym-B, 1970) is het 
met Dick eens: 'Zelf ben ik van 
1970-GymB en als leerling binnen-
gekomen in 1964. Ik herinner mij 
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dat het óf in mijn eerste jaar óf in 
mijn tweede jaar is onthuld. Het 
was in ieder geval in een jaargetij-
de dat de temperaturen niet echt 
aangenaam waren, dus najaar of 
vroege voorjaar. Als Nieuwenhuis 
zegt, dat hij in 1965 is binnengeko-
men, dan zal het najaar 1965 
geweest moeten zijn, ik gok eind 
september of begin oktober. Van 
Hall was in ieder geval burgemees-
ter'. Dat klopt, de toenmalige 
burgemeester is duidelijk herken-
baar. Van Hall was in 1961 niet bij 
de opening van de school, een 
extra reden om de onthulling in 
een ander jaar te plaatsen. 
Dick's broer Tom Nieuwenhuis 
(HBS-A, 1968) reageerde ook: 'Van 
Hall was niet toevallig [bij de 
onthulling], hoewel hij om de hoek 
woonde. Hij was uitgenodigd als 
burgemeester van de stad en tot 
ieders verbazing nog zelf gekomen 
ook'. Tom vindt het een prachtig 
beeld 'maar niet mijn smaak'. 
Tijdens de onthulling 'heb ik nog 
het Ave Maria gezongen en toen is 
alles toch nog bijna fout gegaan.' 

Het SNL-beeld
Eerst maar eens over het beeld 
zelf. Gedegen historisch onder-
zoek, oftewel bezoeken aan onder 
meer Gemeentearchief, Openbare 
Bibliotheek Amsterdam en 
Akademie voor Beeldende Vor-
ming, leren dat het beeld gemaakt 
is door Frans van der Burgt (1915-
1985). Uit een blok van vier ton 
hakte hij het uiteindelijke beeld, 
dat nog altijd twee ton weegt. Het 
stelt de “opleiding van de stude-
rende jeugd” voor. Links zit een 
docent, in het midden twee 
leerlingen. De rechtse figuur is een 
leerling die na zijn zojuist voltooi-
de studie “het leven binnenkort zal 
instappen”. Over Van der Burgt is 
maar weinig bekend. Hij woonde 
en werkte in Rosmalen, Den Bosch 
en Amsterdam en studeerde aan 
de Vrije Academie te Breda en de 
Rijksacademie te Amsterdam. Hij 
was niet alleen beeldhouwer maar 
ook medailleur. Zijn inspiratie vond 
hij in muziek, sport, kinderen, 
portretten en bijbelse voorstelling-
en. Wie nog werk van Van der 
Burgt wil bekijken, moet vooral 
naar Brabant. Vier beeldhouwwer-
ken sieren de pilonen van de 
Wilhelminabrug in Den Bosch, aan 
de zijde van de Stationsweg. In 
Rosmalen (een pilaar van 2,50 
meter hoog) en Boekel staan 

oorlogsmonumenten van zijn 
hand. En in Loon op Zand staat 
nog het beeld Twee Figuren, 
waarbij de kleinste figuur knielt 
voor de grootste, die naar de 
kleinere over buigt. 

De onthulling
Geen beeld in 1961 dus, maar pas 
begin oktober 1965? Inderdaad, zo 
blijkt uit een telefonisch geschied-
kundig onderzoek. Erkende SNL-
geschiedenisvorsers als Pater 
Verbruggen en Loek van Nus 
kunnen zich de exacte datum niet 
herinneren, Jan Overwater heeft 
van zijn SNL-jaren nog wel agen-
da's maar was in 1965 niet aan het 
SNL verbonden. Wie natuurlijk wél 
meer wist, is Ad Ruigrok van der 
Werve, amanuensis van circa 1958 
tot 1998. Hij maakte namelijk de 
foto's die in het 48-88 jubileum-
boek afgedrukt staan! Maar ook 
voor plaatsing was hij al druk met 
het beeld bezig. In de herfstvakan-
tie van 1965 is de fundering 
gelegd. Dat deden Ruigrok en zijn 
collega Van der Klundert. Samen 
groeven de twee een gat van 2x3 
meter, 1 meter diep, waarin de 
fundering kwam voor het beeld. 
Ruijgrok (zeventig jaar oud 
inmiddels) herinnert zich hoe ze 
met kartonnen kokers, gekocht bij 
een linoleumzaak, het beton in de 
zuiltjes goten. Dat gebeurde met 
slecht weer, waardoor de klus nog 
zwaarder werd. 
Ruijgrok herinnert zich ook Van 
der Burgt nog goed: 'een klein 
mannetje met een hoedje op.' Het 
beeld was een verplichting die aan 
de bouw van de school vastzat. 
Ook toen al, moest een gedeelte 
van de bouwsom besteedt worden 
aan een kunstwerk. Vermoedelijk 
omdat de financiële positie van het 
SNL niet bijster florissant was, is 
enkele jaren gewacht met het 
vervullen van die plicht. Het beeld 
was dus zeker géén opdracht van 
de gemeente, de school moest het 
zelf aanschaffen. Hoe de school 
aan beeldhouwer Van der Burgt 
kwam, weet Ruigrok niet. Het kan 
zijn dat tekenleraar Toon Noyons 
hierin een rol heeft gespeeld. 
Noyons was immers ook degene 
die burgemeester Van Hall 
overhaalde de onthulling te doen. 
Van Hall trotseerde in die tijd de 
gemeenteraad omdat hij niet in de 
burgemeesterswoning wilde 
wonen, maar gewoon in zijn flat 
aan het Beatrixpark. 

Ruijgrok: 'Van Hall was er omdat 
het een goeie kennis was van 
Toon. Die wilde dat er een belang-
rijk iemand bij was om de officiële 
opening te doen. Een beetje status, 
hoewel de onthulling zelf weer 
redelijk amateuristisch was. We 
hadden een gordijn uit de B-
kantine over het beeld gehangen, 
gewoon met een touw eromheen, 
iets anders was er niet. Mevrouw 
Van Hall was er ook bij. Ik weet 
nog hoe mevrouw Weber [de 
toenmalige exploitant van de 
kantine - red.] een bloemetje voor 
haar moest kopen. Dat deed ze 
vlak bij school, voor drie-en-een-
halve gulden. Maar dat vond Toon 
natuurlijk niks -- de vrouw van de 
burgemeester, die kon je niet 
afschepen met zo'n goedkoop 
bosje rozen! En dus belde Toon 
naar de duurste bloemist uit de 
buurt. D'r wérd me toch een dure 
bos bloemen bezorgd! Trouwens, 
die lange man die de bloemen 
uitreikt, is de latere portier Spils.'

Ruigrok weet nog vele details. Dat 
de firma Saan (zie de vorige 
Binder) de kraan leverde voor de 
plaatsing van het beeld. Dat er bij 
de rector nog een replica moet 
staan, een kleine roodkleurige 
kopie, zo'n 15x25 cm groot. En dat 
er nu een scheur in het beeld zit, 
op de schouder van een van drie 
figuren. 
Foto's van de graafwerkzaamhe-
den, de plaatsing en de onthulling  
zijn er nauwelijks. Ruigrok moest 
die foto's indertijd zelf betalen, 
omdat de school daar geen budget 
voor had. Daar heb je 'm weer met 
z'n foto's, was volgens de oud-
amanuensis de gebruikelijke 
reactie als hij weer een fotorolletje 
kwam declareren. 
Bij de Pius staat ook nog een beeld, 
herinnert hij zich nog. Dat is niet 
van Van der Burgt. Meer weet hij 
er niet van, daar bij de Pius 
mochten mannen immers in die tijd 
nog niet komen …. 

Het Pius-beeld
Maar gelukkig is er internet! Het 
Pius-beeld is gemaakt door Leo de 
Vries (1932-1994). Volgens het 
boek 'Leo de Vries, beelden' is heet 
het werk officieel 'Beeld in drie 
delen'; het meet 230x400x50 en is 
gemaakt van vaurion, witte Franse 
kalksteen. De Vries, die in de jaren 
zestig net naam begon te maken, 
werkte in die tijd veel met dat 

materiaal; van West-europese 
materialen moest hij niets hebben. 
'In Frankrijk en Italië, daar heb je 
steen!', zei hij meer dan eens in die 
tijd. De Vries maakte bekende 
beelden als Het Stenen Bruidsbed 
(1968-69), het Beeld in Tien Delen 
(1967-70, bij het Waterbedrijf 
Europoort te Rotterdam) en de 
Rustende Figuur (1965) aan het 
Galileiplantsoen, zeg maar bij de 
SNL-familie Manshanden voor de 
deur. Beelden van De Vries staan 
ook nog op het Abraham Staal-
manplein in Slotervaart, in de 
Burgerzaal van het Stadhuis van 
Leiden, in het Dordrechts Museum 
en in de tuin van het Elderinkshuis, 
het oudste gebouw van Enschede. 
Hij was onder meer docent aan de 
Akademie voor Beeldende Vor-
ming in Amsterdam.
De Vries' oeuvre werd gekenmerkt 
door helderheid en overzichtelijk-
heid. Bij zijn stenen beelden moest 
het karakter van het oorspronkelij-
ke stuk steen duidelijk herkenbaar 
blijven. De brokken die hij bij de 
steenhouwer uitzocht, bewerkte 
hij rechtstreeks, zonder hulp en 
meestal zonder voorstudies of 
modellen. Geobsedeerd door 'de 
steen', zo wordt hij wel omschre-
ven. Zijn voorkeur veranderde 
daarom, naar steeds dichter en 
harder materiaal. Hakken, moest 
je, hard werken om de steen te 
overwinnen. Zijn objecten doen 
denken aan de organische beelden 
van Henry Moore en zijn werk is 
duidelijk geïnspireerd door het 
menselijk lichaam. De Vries 
besteedde veel aandacht aan de 
rangschikking en het ritme van de 
volumes in zijn beelden.
De exacte datum van de onthulling 

blijft dus nog verscholen, ergens in 
het ongeordende schoolarchief 
verscholen (wij gokken op zater-
dag 9 oktober) of in de persoonlij-

ke agenda van Van Hall. Maar die 
zijn én blijven (tot 2099 maar liefst) 
geheim. 

Een van de jongste oudleerlingen 
is Julia Claas (VWO, 2005). Maar ze 
was niet op de diploma-uitreiking, 
afgelopen juli. Julia zat namelijk 
op het Schotse eiland Coll, waar ze 
een selectieweek meemaakte voor 
uitzending naar een ander land. 

Zoals zo veel leerlingen, wilde Julia 
na haar eindexamen een jaartje 
naar een ander land, een gap year, 
om daar een andere cultuur te 
leren en ervaring op te doen. Ze 
stuitte op de Schotse liefdadig-
heidsinstelling Project Trust die tot 

doel heeft jongeren een jaar te 
laten leven in een totaal andere 
cultuur. Jongeren helpen de 
plaatselijke bevolking maar nemen 
hen niet het werk af. Hulp kan zijn: 
lesgeven, werken in kinder- of 
weeshuizen of het begeleiden van 
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dat het óf in mijn eerste jaar óf in 
mijn tweede jaar is onthuld. Het 
was in ieder geval in een jaargetij-
de dat de temperaturen niet echt 
aangenaam waren, dus najaar of 
vroege voorjaar. Als Nieuwenhuis 
zegt, dat hij in 1965 is binnengeko-
men, dan zal het najaar 1965 
geweest moeten zijn, ik gok eind 
september of begin oktober. Van 
Hall was in ieder geval burgemees-
ter'. Dat klopt, de toenmalige 
burgemeester is duidelijk herken-
baar. Van Hall was in 1961 niet bij 
de opening van de school, een 
extra reden om de onthulling in 
een ander jaar te plaatsen. 
Dick's broer Tom Nieuwenhuis 
(HBS-A, 1968) reageerde ook: 'Van 
Hall was niet toevallig [bij de 
onthulling], hoewel hij om de hoek 
woonde. Hij was uitgenodigd als 
burgemeester van de stad en tot 
ieders verbazing nog zelf gekomen 
ook'. Tom vindt het een prachtig 
beeld 'maar niet mijn smaak'. 
Tijdens de onthulling 'heb ik nog 
het Ave Maria gezongen en toen is 
alles toch nog bijna fout gegaan.' 

Het SNL-beeld
Eerst maar eens over het beeld 
zelf. Gedegen historisch onder-
zoek, oftewel bezoeken aan onder 
meer Gemeentearchief, Openbare 
Bibliotheek Amsterdam en 
Akademie voor Beeldende Vor-
ming, leren dat het beeld gemaakt 
is door Frans van der Burgt (1915-
1985). Uit een blok van vier ton 
hakte hij het uiteindelijke beeld, 
dat nog altijd twee ton weegt. Het 
stelt de “opleiding van de stude-
rende jeugd” voor. Links zit een 
docent, in het midden twee 
leerlingen. De rechtse figuur is een 
leerling die na zijn zojuist voltooi-
de studie “het leven binnenkort zal 
instappen”. Over Van der Burgt is 
maar weinig bekend. Hij woonde 
en werkte in Rosmalen, Den Bosch 
en Amsterdam en studeerde aan 
de Vrije Academie te Breda en de 
Rijksacademie te Amsterdam. Hij 
was niet alleen beeldhouwer maar 
ook medailleur. Zijn inspiratie vond 
hij in muziek, sport, kinderen, 
portretten en bijbelse voorstelling-
en. Wie nog werk van Van der 
Burgt wil bekijken, moet vooral 
naar Brabant. Vier beeldhouwwer-
ken sieren de pilonen van de 
Wilhelminabrug in Den Bosch, aan 
de zijde van de Stationsweg. In 
Rosmalen (een pilaar van 2,50 
meter hoog) en Boekel staan 

oorlogsmonumenten van zijn 
hand. En in Loon op Zand staat 
nog het beeld Twee Figuren, 
waarbij de kleinste figuur knielt 
voor de grootste, die naar de 
kleinere over buigt. 

De onthulling
Geen beeld in 1961 dus, maar pas 
begin oktober 1965? Inderdaad, zo 
blijkt uit een telefonisch geschied-
kundig onderzoek. Erkende SNL-
geschiedenisvorsers als Pater 
Verbruggen en Loek van Nus 
kunnen zich de exacte datum niet 
herinneren, Jan Overwater heeft 
van zijn SNL-jaren nog wel agen-
da's maar was in 1965 niet aan het 
SNL verbonden. Wie natuurlijk wél 
meer wist, is Ad Ruigrok van der 
Werve, amanuensis van circa 1958 
tot 1998. Hij maakte namelijk de 
foto's die in het 48-88 jubileum-
boek afgedrukt staan! Maar ook 
voor plaatsing was hij al druk met 
het beeld bezig. In de herfstvakan-
tie van 1965 is de fundering 
gelegd. Dat deden Ruigrok en zijn 
collega Van der Klundert. Samen 
groeven de twee een gat van 2x3 
meter, 1 meter diep, waarin de 
fundering kwam voor het beeld. 
Ruijgrok (zeventig jaar oud 
inmiddels) herinnert zich hoe ze 
met kartonnen kokers, gekocht bij 
een linoleumzaak, het beton in de 
zuiltjes goten. Dat gebeurde met 
slecht weer, waardoor de klus nog 
zwaarder werd. 
Ruijgrok herinnert zich ook Van 
der Burgt nog goed: 'een klein 
mannetje met een hoedje op.' Het 
beeld was een verplichting die aan 
de bouw van de school vastzat. 
Ook toen al, moest een gedeelte 
van de bouwsom besteedt worden 
aan een kunstwerk. Vermoedelijk 
omdat de financiële positie van het 
SNL niet bijster florissant was, is 
enkele jaren gewacht met het 
vervullen van die plicht. Het beeld 
was dus zeker géén opdracht van 
de gemeente, de school moest het 
zelf aanschaffen. Hoe de school 
aan beeldhouwer Van der Burgt 
kwam, weet Ruigrok niet. Het kan 
zijn dat tekenleraar Toon Noyons 
hierin een rol heeft gespeeld. 
Noyons was immers ook degene 
die burgemeester Van Hall 
overhaalde de onthulling te doen. 
Van Hall trotseerde in die tijd de 
gemeenteraad omdat hij niet in de 
burgemeesterswoning wilde 
wonen, maar gewoon in zijn flat 
aan het Beatrixpark. 

Ruijgrok: 'Van Hall was er omdat 
het een goeie kennis was van 
Toon. Die wilde dat er een belang-
rijk iemand bij was om de officiële 
opening te doen. Een beetje status, 
hoewel de onthulling zelf weer 
redelijk amateuristisch was. We 
hadden een gordijn uit de B-
kantine over het beeld gehangen, 
gewoon met een touw eromheen, 
iets anders was er niet. Mevrouw 
Van Hall was er ook bij. Ik weet 
nog hoe mevrouw Weber [de 
toenmalige exploitant van de 
kantine - red.] een bloemetje voor 
haar moest kopen. Dat deed ze 
vlak bij school, voor drie-en-een-
halve gulden. Maar dat vond Toon 
natuurlijk niks -- de vrouw van de 
burgemeester, die kon je niet 
afschepen met zo'n goedkoop 
bosje rozen! En dus belde Toon 
naar de duurste bloemist uit de 
buurt. D'r wérd me toch een dure 
bos bloemen bezorgd! Trouwens, 
die lange man die de bloemen 
uitreikt, is de latere portier Spils.'

Ruigrok weet nog vele details. Dat 
de firma Saan (zie de vorige 
Binder) de kraan leverde voor de 
plaatsing van het beeld. Dat er bij 
de rector nog een replica moet 
staan, een kleine roodkleurige 
kopie, zo'n 15x25 cm groot. En dat 
er nu een scheur in het beeld zit, 
op de schouder van een van drie 
figuren. 
Foto's van de graafwerkzaamhe-
den, de plaatsing en de onthulling  
zijn er nauwelijks. Ruigrok moest 
die foto's indertijd zelf betalen, 
omdat de school daar geen budget 
voor had. Daar heb je 'm weer met 
z'n foto's, was volgens de oud-
amanuensis de gebruikelijke 
reactie als hij weer een fotorolletje 
kwam declareren. 
Bij de Pius staat ook nog een beeld, 
herinnert hij zich nog. Dat is niet 
van Van der Burgt. Meer weet hij 
er niet van, daar bij de Pius 
mochten mannen immers in die tijd 
nog niet komen …. 

Het Pius-beeld
Maar gelukkig is er internet! Het 
Pius-beeld is gemaakt door Leo de 
Vries (1932-1994). Volgens het 
boek 'Leo de Vries, beelden' is heet 
het werk officieel 'Beeld in drie 
delen'; het meet 230x400x50 en is 
gemaakt van vaurion, witte Franse 
kalksteen. De Vries, die in de jaren 
zestig net naam begon te maken, 
werkte in die tijd veel met dat 

materiaal; van West-europese 
materialen moest hij niets hebben. 
'In Frankrijk en Italië, daar heb je 
steen!', zei hij meer dan eens in die 
tijd. De Vries maakte bekende 
beelden als Het Stenen Bruidsbed 
(1968-69), het Beeld in Tien Delen 
(1967-70, bij het Waterbedrijf 
Europoort te Rotterdam) en de 
Rustende Figuur (1965) aan het 
Galileiplantsoen, zeg maar bij de 
SNL-familie Manshanden voor de 
deur. Beelden van De Vries staan 
ook nog op het Abraham Staal-
manplein in Slotervaart, in de 
Burgerzaal van het Stadhuis van 
Leiden, in het Dordrechts Museum 
en in de tuin van het Elderinkshuis, 
het oudste gebouw van Enschede. 
Hij was onder meer docent aan de 
Akademie voor Beeldende Vor-
ming in Amsterdam.
De Vries' oeuvre werd gekenmerkt 
door helderheid en overzichtelijk-
heid. Bij zijn stenen beelden moest 
het karakter van het oorspronkelij-
ke stuk steen duidelijk herkenbaar 
blijven. De brokken die hij bij de 
steenhouwer uitzocht, bewerkte 
hij rechtstreeks, zonder hulp en 
meestal zonder voorstudies of 
modellen. Geobsedeerd door 'de 
steen', zo wordt hij wel omschre-
ven. Zijn voorkeur veranderde 
daarom, naar steeds dichter en 
harder materiaal. Hakken, moest 
je, hard werken om de steen te 
overwinnen. Zijn objecten doen 
denken aan de organische beelden 
van Henry Moore en zijn werk is 
duidelijk geïnspireerd door het 
menselijk lichaam. De Vries 
besteedde veel aandacht aan de 
rangschikking en het ritme van de 
volumes in zijn beelden.
De exacte datum van de onthulling 

blijft dus nog verscholen, ergens in 
het ongeordende schoolarchief 
verscholen (wij gokken op zater-
dag 9 oktober) of in de persoonlij-

ke agenda van Van Hall. Maar die 
zijn én blijven (tot 2099 maar liefst) 
geheim. 

Een van de jongste oudleerlingen 
is Julia Claas (VWO, 2005). Maar ze 
was niet op de diploma-uitreiking, 
afgelopen juli. Julia zat namelijk 
op het Schotse eiland Coll, waar ze 
een selectieweek meemaakte voor 
uitzending naar een ander land. 

Zoals zo veel leerlingen, wilde Julia 
na haar eindexamen een jaartje 
naar een ander land, een gap year, 
om daar een andere cultuur te 
leren en ervaring op te doen. Ze 
stuitte op de Schotse liefdadig-
heidsinstelling Project Trust die tot 

doel heeft jongeren een jaar te 
laten leven in een totaal andere 
cultuur. Jongeren helpen de 
plaatselijke bevolking maar nemen 
hen niet het werk af. Hulp kan zijn: 
lesgeven, werken in kinder- of 
weeshuizen of het begeleiden van 
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kinderen met een handicap. Medio 
augustus 'sprak' SNeL-Binder met 
haar. 

Hoe was het op Coll?
Julia: 'Ik heb op Coll veel geleerd 
zoals hoe we ons moeten gedragen 
in een andere cultuur als de Zuid-
Amerikaanse. Wat de gebruiken 
zijn, wat ons werk zal zijn en hoe 
we het beste te werk gaan. Wat we 
allemaal moeten voorbereiden 
voordat we vertrekken. Bovendien 
hebben we onze partner leren 
kennen. Mijn partner voor het 
project in Pucallpa, Peru heet 
Charlotte en ik kan het nu al heel 
goed met haar vinden.' 

Wanneer vertrek je?
'Op 9 september, vanuit Londen, 
met een groep van 12 meiden. We 
zijn in groepjes van twee gedeeld, 
en iedereen gaat naar zijn eigen 
project, die liggen verspreid over 

heel Peru. Ik ga 
in een weeshuis 
werken, dat 
opgericht is 
door de 
Fundación por 
los Niños del 
Perú, die weer 
opgericht is 
door de 
overheid.'

Maar zover is 
het nog niet als 
we haar 
spreken. Ze is 
druk bezig met 
een cursus 
Spaans, en 
moet de nodige 
inentingen nog 
krijgen. 'Mijn 
weeshuis ligt in 
het regenwoud, 
waar malaria-
muggen 
ernstige ziekten 
kunnen 
veroorzaken. Ik 
moet dus 
malariatablet-
ten gaan 
slikken. Een 
rugzak, 
slaapzak, 
klamboe en 
andere medicij-

nen heb ik al.' 

Wat ga je precies doen?
'In het weeshuis worden zestig 
kinderen opgevangen tussen de 0 
en 17 jaar. Deze kinderen hebben 
meestal geen goed thuis, waar 
vaak armoede heerst of andere 
problemen als drugs of ziektes 
voorkomen. Na 
hun zeventien-
de levensjaar 
worden ze 
begeleid om 
hun eigen leven 
te beginnen, ze 
worden 
geholpen aan 
een opleiding 
of baan. Mijn 
taak in het 
weeshuis zal 
zijn dat ik de 
kinderen 
begeleid tijdens 

Julia Claas tijdens de sponsorloop

de dagelijkse activiteiten, zoals 
opstaan en naar school gaan. Ook 
zal ik ze proberen een beetje liefde 
en warmte te geven dat ze thuis 
niet kunnen krijgen. Daarnaast wil 
ik graag voor de kinderen extra 
spel- en sportactiviteiten organise-
ren. Het is zeker erg leuk om ze 
nieuwe dingen te laten ontdekken 
en ook voor hun is immers ont-
spanning belangrijk.' 

Je kunt niet wachten, zeker, nu je 
vertrek zo dichterbij komt?
'Ja, het is erg leuk en ook wel heel 
erg spannend. Ik kijk er erg naar 
uit om in een nieuwe omgeving 
terecht te komen met nieuwe 
mensen en een hele andere 
cultuur. Maar aan de andere kant 
is het best wel eng om een jaar 
lang gescheiden te zijn van mijn 
vertrouwde omgeving en vooral 
van de mensen die ik lief heb. Ik 
denk dat alle volunteers die een 
jaar in een ander land gaan wonen 
dat dubbele gevoel hebben 
voordat ze vertrekken. Je weet 
vaak niet goed of je nou blij of 
verdrietig moet zijn. Maar op dit 
moment ben ik erg nieuwsgierig 
en laat ik het allemaal maar op me 
afkomen!'

Een voorwaarde om 'uitgezonden' 
te worden is dat de deelnemers 
hun eigen financiën regelen, als 
onderdeel van de uitdaging die de 
jongeren aangaan. Zo moet Julia in 
totaal 6240 dollar 'fundraisen', een 
fors dat nog niet helemaal binnen 
is. Natuurlijk zoekt ze daarom nog 
sponsors en u kunt nog een 
bijdrage storten. Interesse? Kijk op 
www.juliaclaas.nl of mail naar 
julia.claas@planet.nl. 

Pucallpa: Julia's verblijf voor een jaar

2005 zou 2005 niet zijn als het niet 
over veiligheid zou gaan. Zo is er 
een heuse webstek 
http://www.vios-amsterdam.nl voor 
het project VIOS, Veiligheid In en 
Om de School. De link met het 
SNL? Nou, die is er natuurlijk! Op 
de site vonden we het verslag van 
de vijftienjarige Marloes Noppen, 
4-vwo-leerlinge van Fons Vitae, die 
in het kader van een 'snuffelstage' 
een dagje meeliep met Michael 
Zwart, 'buurtregisseur' van de 
politie Amsterdam-Amstelland 
voor district 5, inderdaad, het 
district waarin de Prinses Irene-
straat en dus het SNL ligt. 
Volgens haar verhaal heeft de 
school afspraken met de politie 
over leerlingen die blowen. Als 
Zwart een SNL-leerling in schooltijd 
blowend aantreft, wordt deze naar 
school teruggebracht en handelt 
de school het verder af. Op hun 
'ronde' komen ze, niet verwonder-
lijk, een spijbelende en blowende 
SNL-leerling aan. De jongen 'bleek 
niet voor het eerst door de politie 
gesnapt te zijn en behalve het 

blowen overtrad hij nog een regel: 
hij had geen geldig legitimatiebe-
wijs bij zich.' Marlies en Michael 
lopen met de jongen naar school, 
maar dan gaat het niet helemaal 
zoals het hoort. 'Op woensdag (de 

dag dat ik meeliep) was de 
conrector van deze leerling niet 
aanwezig, maar wel een dagcon-
rector. Deze man was niet erg 
behulpzaam, hij ging namelijk met 
een andere leerling een gesprek 
aan nadat er werd gezegd dat 
Michael er was. Michael besloot 

daarom naar de conrector een mail 
te sturen met wat er precies was 
gebeurd, zodat de conrector 
sancties kon nemen. De jongen was 
er dus nog wonderbaarlijk goed 
vanaf gekomen op het moment. 
Hij mocht weg gaan. Na een 
gesprek gevoerd te hebben met de 
conciërge liepen we naar het WTC.'
Marloes is onder de indruk na het 
dagje, maar vond het wel rare 
ervaring: 'Alles wat werd bekeurd 
of bestraft door Michael had ik 
ook wel eens gedaan'. 

En inderdaad. Maart 2005 schrok-
ken we dus niet eens meer van het 
bericht dat twee leerlingen van het 
SNL een prullenbak op de heuvel in 
de Groene Zoom achter de school 
volledig sloopten. De prullenbak 
bleek namelijk handig om mee 
naar beneden te sleeën. Deze 
jongens hadden er veel lol in, maar 
werden gesnapt en opgespoord 
door buurtregisseur Zwart. Ach, de 
jeugd van tegenwoordig. Zeiden 
onze ouders dat niet ook al, toen 
wij op het SNL zaten?

Het SNL gaat met haar tijd mee, 
natuurlijk. Dat doet de school al 
ruim vijftig jaar, toch? Deze keer 
aandacht voor enkele moderne 
toepassingen, die we op het 
hedendaagse SNL tegenkomen. 
Heette het vak vroeger bedrijfseco-
nomie, boekhouden of desnoods 
economie I en II, anno 2005 gaat 
het om managementgames en 
bedrijfssimulaties.

Businessklas is een managementga-
me voor het voortgezet onderwijs 
en ROC's. De teams worden tegen 
elkaar uitgespeeld, de lesstof sluit 
aan op een HBO-vervolgopleiding, 
het spel kent geen winstoogmerk 
en het belangrijkste doel is het 
aantrekkelijker maken van 
economisch onderwijs. De simula-
tie wordt ingezet bij de vakken 
economie en M&O binnen het 

voortgezet onderwijs (Havo-4 tot 
en met VWO-6). Een van de 
deelnemende scholen is natuurlijk 
het Nicolaas. 
In een fictief land strijden drie tot 
acht teams met behulp van op 
internet in te vullen beslissingsfor-
mulieren, waarbij elk team een 
handelsmaatschappij vertegen-
woordigt. Men handelt in diverse 
modellen mobiele telefoons. Elke 
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kinderen met een handicap. Medio 
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zijn, wat ons werk zal zijn en hoe 
we het beste te werk gaan. Wat we 
allemaal moeten voorbereiden 
voordat we vertrekken. Bovendien 
hebben we onze partner leren 
kennen. Mijn partner voor het 
project in Pucallpa, Peru heet 
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met een groep van 12 meiden. We 
zijn in groepjes van twee gedeeld, 
en iedereen gaat naar zijn eigen 
project, die liggen verspreid over 
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werken, dat 
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Fundación por 
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Perú, die weer 
opgericht is 
door de 
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het nog niet als 
we haar 
spreken. Ze is 
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een cursus 
Spaans, en 
moet de nodige 
inentingen nog 
krijgen. 'Mijn 
weeshuis ligt in 
het regenwoud, 
waar malaria-
muggen 
ernstige ziekten 
kunnen 
veroorzaken. Ik 
moet dus 
malariatablet-
ten gaan 
slikken. Een 
rugzak, 
slaapzak, 
klamboe en 
andere medicij-

nen heb ik al.' 

Wat ga je precies doen?
'In het weeshuis worden zestig 
kinderen opgevangen tussen de 0 
en 17 jaar. Deze kinderen hebben 
meestal geen goed thuis, waar 
vaak armoede heerst of andere 
problemen als drugs of ziektes 
voorkomen. Na 
hun zeventien-
de levensjaar 
worden ze 
begeleid om 
hun eigen leven 
te beginnen, ze 
worden 
geholpen aan 
een opleiding 
of baan. Mijn 
taak in het 
weeshuis zal 
zijn dat ik de 
kinderen 
begeleid tijdens 
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de dagelijkse activiteiten, zoals 
opstaan en naar school gaan. Ook 
zal ik ze proberen een beetje liefde 
en warmte te geven dat ze thuis 
niet kunnen krijgen. Daarnaast wil 
ik graag voor de kinderen extra 
spel- en sportactiviteiten organise-
ren. Het is zeker erg leuk om ze 
nieuwe dingen te laten ontdekken 
en ook voor hun is immers ont-
spanning belangrijk.' 

Je kunt niet wachten, zeker, nu je 
vertrek zo dichterbij komt?
'Ja, het is erg leuk en ook wel heel 
erg spannend. Ik kijk er erg naar 
uit om in een nieuwe omgeving 
terecht te komen met nieuwe 
mensen en een hele andere 
cultuur. Maar aan de andere kant 
is het best wel eng om een jaar 
lang gescheiden te zijn van mijn 
vertrouwde omgeving en vooral 
van de mensen die ik lief heb. Ik 
denk dat alle volunteers die een 
jaar in een ander land gaan wonen 
dat dubbele gevoel hebben 
voordat ze vertrekken. Je weet 
vaak niet goed of je nou blij of 
verdrietig moet zijn. Maar op dit 
moment ben ik erg nieuwsgierig 
en laat ik het allemaal maar op me 
afkomen!'

Een voorwaarde om 'uitgezonden' 
te worden is dat de deelnemers 
hun eigen financiën regelen, als 
onderdeel van de uitdaging die de 
jongeren aangaan. Zo moet Julia in 
totaal 6240 dollar 'fundraisen', een 
fors dat nog niet helemaal binnen 
is. Natuurlijk zoekt ze daarom nog 
sponsors en u kunt nog een 
bijdrage storten. Interesse? Kijk op 
www.juliaclaas.nl of mail naar 
julia.claas@planet.nl. 

Pucallpa: Julia's verblijf voor een jaar

2005 zou 2005 niet zijn als het niet 
over veiligheid zou gaan. Zo is er 
een heuse webstek 
http://www.vios-amsterdam.nl voor 
het project VIOS, Veiligheid In en 
Om de School. De link met het 
SNL? Nou, die is er natuurlijk! Op 
de site vonden we het verslag van 
de vijftienjarige Marloes Noppen, 
4-vwo-leerlinge van Fons Vitae, die 
in het kader van een 'snuffelstage' 
een dagje meeliep met Michael 
Zwart, 'buurtregisseur' van de 
politie Amsterdam-Amstelland 
voor district 5, inderdaad, het 
district waarin de Prinses Irene-
straat en dus het SNL ligt. 
Volgens haar verhaal heeft de 
school afspraken met de politie 
over leerlingen die blowen. Als 
Zwart een SNL-leerling in schooltijd 
blowend aantreft, wordt deze naar 
school teruggebracht en handelt 
de school het verder af. Op hun 
'ronde' komen ze, niet verwonder-
lijk, een spijbelende en blowende 
SNL-leerling aan. De jongen 'bleek 
niet voor het eerst door de politie 
gesnapt te zijn en behalve het 

blowen overtrad hij nog een regel: 
hij had geen geldig legitimatiebe-
wijs bij zich.' Marlies en Michael 
lopen met de jongen naar school, 
maar dan gaat het niet helemaal 
zoals het hoort. 'Op woensdag (de 

dag dat ik meeliep) was de 
conrector van deze leerling niet 
aanwezig, maar wel een dagcon-
rector. Deze man was niet erg 
behulpzaam, hij ging namelijk met 
een andere leerling een gesprek 
aan nadat er werd gezegd dat 
Michael er was. Michael besloot 

daarom naar de conrector een mail 
te sturen met wat er precies was 
gebeurd, zodat de conrector 
sancties kon nemen. De jongen was 
er dus nog wonderbaarlijk goed 
vanaf gekomen op het moment. 
Hij mocht weg gaan. Na een 
gesprek gevoerd te hebben met de 
conciërge liepen we naar het WTC.'
Marloes is onder de indruk na het 
dagje, maar vond het wel rare 
ervaring: 'Alles wat werd bekeurd 
of bestraft door Michael had ik 
ook wel eens gedaan'. 

En inderdaad. Maart 2005 schrok-
ken we dus niet eens meer van het 
bericht dat twee leerlingen van het 
SNL een prullenbak op de heuvel in 
de Groene Zoom achter de school 
volledig sloopten. De prullenbak 
bleek namelijk handig om mee 
naar beneden te sleeën. Deze 
jongens hadden er veel lol in, maar 
werden gesnapt en opgespoord 
door buurtregisseur Zwart. Ach, de 
jeugd van tegenwoordig. Zeiden 
onze ouders dat niet ook al, toen 
wij op het SNL zaten?

Het SNL gaat met haar tijd mee, 
natuurlijk. Dat doet de school al 
ruim vijftig jaar, toch? Deze keer 
aandacht voor enkele moderne 
toepassingen, die we op het 
hedendaagse SNL tegenkomen. 
Heette het vak vroeger bedrijfseco-
nomie, boekhouden of desnoods 
economie I en II, anno 2005 gaat 
het om managementgames en 
bedrijfssimulaties.

Businessklas is een managementga-
me voor het voortgezet onderwijs 
en ROC's. De teams worden tegen 
elkaar uitgespeeld, de lesstof sluit 
aan op een HBO-vervolgopleiding, 
het spel kent geen winstoogmerk 
en het belangrijkste doel is het 
aantrekkelijker maken van 
economisch onderwijs. De simula-
tie wordt ingezet bij de vakken 
economie en M&O binnen het 

voortgezet onderwijs (Havo-4 tot 
en met VWO-6). Een van de 
deelnemende scholen is natuurlijk 
het Nicolaas. 
In een fictief land strijden drie tot 
acht teams met behulp van op 
internet in te vullen beslissingsfor-
mulieren, waarbij elk team een 
handelsmaatschappij vertegen-
woordigt. Men handelt in diverse 
modellen mobiele telefoons. Elke 
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onderneming moet per ronde het 
aanbod van de producten in de 
drie segmenten bekend maken. 
Men neemt beslissingen ten 
aanzien van inkoop, personeel, 
marketing, financiering, bedrijfsau-
to's, etc. Als eerste bepaalt het 
team de inkoop en vervolgens 
plaatst ze haar producten tegen 
een bepaalde prijs in de markt. 
Vervolgens kan men marktonder-
zoek uitvoeren voor volgende 
perioden om zo de inkoop en 
aanbod nauwkeurig op elkaar af te 

stemmen en het beste resultaat te 
behalen. Tevens dienen teams zelf 
opgestelde strategische doelstel-
lingen te bereiken. Docenten 
treden op als begeleider, ze zijn 
zowel fysiek als online te raadple-
gen. Alle teams worden beoor-
deeld op factoren als strategie, 
intern beleid, financieel beleid en 
teamwork. Omdat de teams tegen 
elkaar spelen, anders dan in 
andere businessgames, blijft het 
spel spannend en complex. 
In het blad Vecon TEO (maart/april 
2005) vertelt SNL-docent Rob 
Dorpmans: 
"In de praktijk is gebleken dat de 
Havo en VWO leerlingen (teams) 
na enige gewenning het spel goed 
onder de knie kregen. In aanvang 
leek de complexiteit van Internet 
en economie een hoge barrière op 

te leveren, ondanks een redelijk 
uitgebreide introductie inclusief 
oefenopgaven. De leerlingen 
moesten duidelijk wennen aan het 
werken in teams en het werken 
met harde deadlines voor de 
invoer van gegevens voor de 
volgende periode. Het concurren-
tieaspect heeft een duidelijk 
stimulerend effect gehad op de 
loop van het spel: de resultaten 
voor wat betreft winstgegevens en 
beurskoers per team werden na 
elke periode klassikaal bekend 

gemaakt en de teams wilden niet 
voor elkaar onderdoen. Er zijn 6 
rondes gespeeld in 6 opeenvolgen-
de lesweken (2 lesuren per week). 
Per week werd 1 lesuur besteed 
aan de evaluatie van de vorige 
gespeelde periode en 1 uur aan de 
voorbereiding van de volgende 
periode inclusief eventuele extra 
opdrachten. Elke week behandelde 

ik een ander theoretisch onder-
werp, dat in de game werd 
uitgewerkt. Denk hierbij aan een 
emissie, het opstellen van doelstel-
lingen en een opdracht maatschap-
pelijk ondernemen. De lessen 
kenmerkten zich over het alge-
meen door het feit dat de teams 
zelfstandig werkten en zelf de 
docent regelmatig raadpleegden. 
Tijdens een aantal lessen was de 
tijd om voordat iedereen het 
doorhad en na afloop bleven 
leerlingen soms doorwerken en 

stelden vragen en/of vroegen 
commentaar op voorgenomen 
beslissingen. Vooral ook het 
contact met de hogeschool was 
leuk: we zijn er langs geweest en ik 
heb intensieve contacten gekregen 
met het bureau instroom en de 
vakinhoudelijke docenten. Daar-
naast had de hogeschool de 
simulatie gefinancierd en sprekers 
uit het bedrijfsleven op onze 
school uitgenodigd." 
Eind januari werd een symposium 
over de Businessklas georgani-
seerd, gericht op docenten M&O in 
het VO. Een van de sprekers was 
SNL-rector Frans Kwakernaat, die 
'Het Nieuwe Leren' over het 
voetlicht bracht. 

Meer informatie is te vinden op 
www.businessklas.nl. 

Het is woensdag 20 april 2005, het 
is een stralend zonnige dag na een 
verregende dinsdag. Je bent op 
vakantie in IJhorst. Wat ga je dan 
doen? Nou, als je in deze regio 
bent (het stroomgebied van de 
Reest, de grensrivier tussen 
Drenthe en Overijssel), dan is er 

juist op de woensdagmiddag een 
uitstekende bestemming voorhan-
den: De Lokkerij. 
Ahum, wat is dat dan, waar is het 
dan precies?

Waar het precies is, dat is vooral 
aardig voor onze Buitenveldertse 

ex-leerlingen. Want De Lokkerij 
ligt pal achter huize Havixhorst. En 
wie nog zou twijfelen, of deze 
havezate de naamgever is van het 
bekende Buitenveldertse hof, zal 
niet langer talmen, als erbij verteld 
wordt dat het landhuis ernaast 
Dickninge heet. Bij welke plaats 

zijn we dan verzeild? Bij het 
gehucht Schiphorst, vlakbij het 
dorp De Wijk. 
Maar wàt is De Lokkerij? Het is de 
naam van een landgoed, maar de 
naamsbekendheid dankt het 
tegenwoordig vooral aan de 
bezienswaardigheid, die het 
terrein te bieden heeft: een 
ooievaarsstation! En niet zomaar 
ééntje, maar één van de grootste 
in Nederland. Het is een lust voor 
het oog, voor kinderen en voor 
volwassenen, om deze grote vogels 
hier te aanschouwen. Want ze 
geven continu een voorstelling, 
waar geen dierentuin aan kan 
tippen. Vliegshows hoog in de 
lucht en vooral ook bij het arrive-
ren op de nesten, nestbouw, 
klepperen, paren, je komt soms 
ogen tekort om alles te volgen.

Maar waarom staat dit verhaal in 
de SNeL-Binder, dat is toch geen 
blad voor vakantietrips? De 
Myrakelleden met een stalen 
geheugen weten het misschien 
wel, en anders wel de Nicolasianen 
van het eerste uur. Want…de 
beheerder van het ooievaarsstation 
is een goede bekende! Het is er 
één van ons. Hij is een oud-leerling 
uit de tweede lichting (1949) van 
het SNL, Frits Koopman. Hoewel 
de term 'goede bekende' sugge-
reert dat de vakantieganger en 
Frits elkaar al kennen, is dat niet 
het geval. Maar de ontmoeting op 
deze zonnige aprildag is wèl een 
goede illustratie van de woorden 
van onze oud-voorzitter Gerdwin 
Lammers: 'als je ergens zomaar een 
oud schoolgenoot leert kennen, 
dan gaan er ineens meer deuren 
voor je open'. Die SNeL-binding, 
die geeft de vereniging meerwaar-
de én meer waarde! 

Frits is druk aan het uitladen (grote 

pakketten voedsel) wanneer uw 
redactionele medewerker zich 
meldt. Frits aarzelt geen moment, 
laat thee en koek aanrukken voor 
zijn onverwachte bezoekers (ook 
Josefine en de 1-jarige Louise zijn 
van de partij), en begint te 
vertellen over het landgoed, de 
ooievaars, zijn loopbaan (vooral in 
de levensmiddelensector), zijn 
huidige leven en natuurlijk ook 
over de Nicolaasjaren in de 
Westzaanstraat en de Da Costa-
straat. We luisteren met grote 
interesse, Frits is een bron vol 
enthousiasme en tapt uit een vat 
vol wetenswaardigheden. We 
noemden al het klepperen, een 
heel bijzondere ooievaarseigen-
schap; maar er gaat veel meer over 
de theetafel, het is een aangename 
belevenis. We zouden zijn informa-
tie graag allemaal in ons blad 
opnemen, maar we maken een 
andere keus. Het is veel aardiger 
om u als lezer aan te sporen om 
zelf eens te gaan kijken op deze 
unieke locatie. De ooievaars doen 
de rest. Ze vliegen niet alleen, 
enkele durfals lopen pardoes voor 
je voeten langs.
En voor het geld hoef je het niet te 
laten, want Frits heft geen toe-
gangsgeld. Het vele werk op het 
station wordt door vrijwilligers 
gedaan, door studenten, door 
mensen met een taakstraf, door 
liefhebbers. Op deze wijze is het 
nog mogelijk om de commercie ver 
buiten de poort te houden, dat 
komt ook de honderden eibers ten 
goede.

En wie niet zelf gaat kijken, kan 
altijd nog digitaal naar De Lokkerij. 
Je hebt geen Google nodig om de 
website te treffen. Het is een 
minder persoonlijke manier om te 
ontdekken dat de naam 'lokkerij' 
niets van doen heeft met de 

ooievaars als zodanig (want die 
komen uit zich zelf!), maar 
voortkomt uit de historische naam 
van het landgoed (Lutke Havix-
horst). En om te weten te komen, 
wat de betekenis is van het 
ooievaarsgeklepper, of waar de 
gevleugelde vrienden overwinte-
ren. Ja, ze maken lange reizen, 
althans tweederde van het 
peloton. Eénderde verkiest om in 
de winter in Schiphorst te blijven.

Frits is overigens in 1978 in de 
provinciale grensstreek komen 
wonen. Zijn huis ligt dicht tegen de 
Reest aan, en daar ter plekke was 
én is het een ideale plek voor 
ooievaars: ruim, verlaten, stil, nat, 
groen, voedselrijk. De liefde voor 
de ooievaars is dan ook van nature 
ontstaan. In 1978 zag hij er slechts 
af en toe een verdwaald exem-
plaar, hetgeen hem en zijn vrouw 
Els direct boeide. Zonder het goed 
te beseffen bracht hij met een paar 
extra nesten en enige vorm van 
broedzorg de aantrekkelijkheid 
van deze locatie sterk omhoog. Het 
aantal ooievaars groeide opzienba-
rend. En anno 2005 is het een 
paradijsje. Ga kijken, op woens-
dag- en zaterdagmiddagen tussen 
1 april en 1 september. 

Tot slot bij thuiskomst een Binder 
uit 2000 uit het archief gevist. 
Hierin staat een citaat uit het 
jaarverslag van De Lokkerij van 
1999, die we u niet willen onthou-
den:  …In de avond van 6 augustus 
rukten wij uit richting Dedems-
vaart, omdat daar een jonge 
ooievaar met z'n snavel ergens 
tegen een ruit stond te rammen. 
Daar aangekomen zagen wij geen 
ooievaar. De bewoner wees ons de 
boosdoener, doch het betrof hier 
een kraanvogel! 
Groeten uit IJhorst, Cees Smit

Via-via kwam SneLBinder in bezit 
van een vergeelde bladzijde uit 
een onbekend boek waarin een 

deelnemerslijst staat gepubliceerd 
van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade 1964. 

Van de drieduizend deelnemers 
aan de eerste ronde werden er 
zestig toegelaten tot de tweede 
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onderneming moet per ronde het 
aanbod van de producten in de 
drie segmenten bekend maken. 
Men neemt beslissingen ten 
aanzien van inkoop, personeel, 
marketing, financiering, bedrijfsau-
to's, etc. Als eerste bepaalt het 
team de inkoop en vervolgens 
plaatst ze haar producten tegen 
een bepaalde prijs in de markt. 
Vervolgens kan men marktonder-
zoek uitvoeren voor volgende 
perioden om zo de inkoop en 
aanbod nauwkeurig op elkaar af te 

stemmen en het beste resultaat te 
behalen. Tevens dienen teams zelf 
opgestelde strategische doelstel-
lingen te bereiken. Docenten 
treden op als begeleider, ze zijn 
zowel fysiek als online te raadple-
gen. Alle teams worden beoor-
deeld op factoren als strategie, 
intern beleid, financieel beleid en 
teamwork. Omdat de teams tegen 
elkaar spelen, anders dan in 
andere businessgames, blijft het 
spel spannend en complex. 
In het blad Vecon TEO (maart/april 
2005) vertelt SNL-docent Rob 
Dorpmans: 
"In de praktijk is gebleken dat de 
Havo en VWO leerlingen (teams) 
na enige gewenning het spel goed 
onder de knie kregen. In aanvang 
leek de complexiteit van Internet 
en economie een hoge barrière op 

te leveren, ondanks een redelijk 
uitgebreide introductie inclusief 
oefenopgaven. De leerlingen 
moesten duidelijk wennen aan het 
werken in teams en het werken 
met harde deadlines voor de 
invoer van gegevens voor de 
volgende periode. Het concurren-
tieaspect heeft een duidelijk 
stimulerend effect gehad op de 
loop van het spel: de resultaten 
voor wat betreft winstgegevens en 
beurskoers per team werden na 
elke periode klassikaal bekend 

gemaakt en de teams wilden niet 
voor elkaar onderdoen. Er zijn 6 
rondes gespeeld in 6 opeenvolgen-
de lesweken (2 lesuren per week). 
Per week werd 1 lesuur besteed 
aan de evaluatie van de vorige 
gespeelde periode en 1 uur aan de 
voorbereiding van de volgende 
periode inclusief eventuele extra 
opdrachten. Elke week behandelde 

ik een ander theoretisch onder-
werp, dat in de game werd 
uitgewerkt. Denk hierbij aan een 
emissie, het opstellen van doelstel-
lingen en een opdracht maatschap-
pelijk ondernemen. De lessen 
kenmerkten zich over het alge-
meen door het feit dat de teams 
zelfstandig werkten en zelf de 
docent regelmatig raadpleegden. 
Tijdens een aantal lessen was de 
tijd om voordat iedereen het 
doorhad en na afloop bleven 
leerlingen soms doorwerken en 

stelden vragen en/of vroegen 
commentaar op voorgenomen 
beslissingen. Vooral ook het 
contact met de hogeschool was 
leuk: we zijn er langs geweest en ik 
heb intensieve contacten gekregen 
met het bureau instroom en de 
vakinhoudelijke docenten. Daar-
naast had de hogeschool de 
simulatie gefinancierd en sprekers 
uit het bedrijfsleven op onze 
school uitgenodigd." 
Eind januari werd een symposium 
over de Businessklas georgani-
seerd, gericht op docenten M&O in 
het VO. Een van de sprekers was 
SNL-rector Frans Kwakernaat, die 
'Het Nieuwe Leren' over het 
voetlicht bracht. 

Meer informatie is te vinden op 
www.businessklas.nl. 

Het is woensdag 20 april 2005, het 
is een stralend zonnige dag na een 
verregende dinsdag. Je bent op 
vakantie in IJhorst. Wat ga je dan 
doen? Nou, als je in deze regio 
bent (het stroomgebied van de 
Reest, de grensrivier tussen 
Drenthe en Overijssel), dan is er 

juist op de woensdagmiddag een 
uitstekende bestemming voorhan-
den: De Lokkerij. 
Ahum, wat is dat dan, waar is het 
dan precies?

Waar het precies is, dat is vooral 
aardig voor onze Buitenveldertse 

ex-leerlingen. Want De Lokkerij 
ligt pal achter huize Havixhorst. En 
wie nog zou twijfelen, of deze 
havezate de naamgever is van het 
bekende Buitenveldertse hof, zal 
niet langer talmen, als erbij verteld 
wordt dat het landhuis ernaast 
Dickninge heet. Bij welke plaats 

zijn we dan verzeild? Bij het 
gehucht Schiphorst, vlakbij het 
dorp De Wijk. 
Maar wàt is De Lokkerij? Het is de 
naam van een landgoed, maar de 
naamsbekendheid dankt het 
tegenwoordig vooral aan de 
bezienswaardigheid, die het 
terrein te bieden heeft: een 
ooievaarsstation! En niet zomaar 
ééntje, maar één van de grootste 
in Nederland. Het is een lust voor 
het oog, voor kinderen en voor 
volwassenen, om deze grote vogels 
hier te aanschouwen. Want ze 
geven continu een voorstelling, 
waar geen dierentuin aan kan 
tippen. Vliegshows hoog in de 
lucht en vooral ook bij het arrive-
ren op de nesten, nestbouw, 
klepperen, paren, je komt soms 
ogen tekort om alles te volgen.

Maar waarom staat dit verhaal in 
de SNeL-Binder, dat is toch geen 
blad voor vakantietrips? De 
Myrakelleden met een stalen 
geheugen weten het misschien 
wel, en anders wel de Nicolasianen 
van het eerste uur. Want…de 
beheerder van het ooievaarsstation 
is een goede bekende! Het is er 
één van ons. Hij is een oud-leerling 
uit de tweede lichting (1949) van 
het SNL, Frits Koopman. Hoewel 
de term 'goede bekende' sugge-
reert dat de vakantieganger en 
Frits elkaar al kennen, is dat niet 
het geval. Maar de ontmoeting op 
deze zonnige aprildag is wèl een 
goede illustratie van de woorden 
van onze oud-voorzitter Gerdwin 
Lammers: 'als je ergens zomaar een 
oud schoolgenoot leert kennen, 
dan gaan er ineens meer deuren 
voor je open'. Die SNeL-binding, 
die geeft de vereniging meerwaar-
de én meer waarde! 

Frits is druk aan het uitladen (grote 

pakketten voedsel) wanneer uw 
redactionele medewerker zich 
meldt. Frits aarzelt geen moment, 
laat thee en koek aanrukken voor 
zijn onverwachte bezoekers (ook 
Josefine en de 1-jarige Louise zijn 
van de partij), en begint te 
vertellen over het landgoed, de 
ooievaars, zijn loopbaan (vooral in 
de levensmiddelensector), zijn 
huidige leven en natuurlijk ook 
over de Nicolaasjaren in de 
Westzaanstraat en de Da Costa-
straat. We luisteren met grote 
interesse, Frits is een bron vol 
enthousiasme en tapt uit een vat 
vol wetenswaardigheden. We 
noemden al het klepperen, een 
heel bijzondere ooievaarseigen-
schap; maar er gaat veel meer over 
de theetafel, het is een aangename 
belevenis. We zouden zijn informa-
tie graag allemaal in ons blad 
opnemen, maar we maken een 
andere keus. Het is veel aardiger 
om u als lezer aan te sporen om 
zelf eens te gaan kijken op deze 
unieke locatie. De ooievaars doen 
de rest. Ze vliegen niet alleen, 
enkele durfals lopen pardoes voor 
je voeten langs.
En voor het geld hoef je het niet te 
laten, want Frits heft geen toe-
gangsgeld. Het vele werk op het 
station wordt door vrijwilligers 
gedaan, door studenten, door 
mensen met een taakstraf, door 
liefhebbers. Op deze wijze is het 
nog mogelijk om de commercie ver 
buiten de poort te houden, dat 
komt ook de honderden eibers ten 
goede.

En wie niet zelf gaat kijken, kan 
altijd nog digitaal naar De Lokkerij. 
Je hebt geen Google nodig om de 
website te treffen. Het is een 
minder persoonlijke manier om te 
ontdekken dat de naam 'lokkerij' 
niets van doen heeft met de 

ooievaars als zodanig (want die 
komen uit zich zelf!), maar 
voortkomt uit de historische naam 
van het landgoed (Lutke Havix-
horst). En om te weten te komen, 
wat de betekenis is van het 
ooievaarsgeklepper, of waar de 
gevleugelde vrienden overwinte-
ren. Ja, ze maken lange reizen, 
althans tweederde van het 
peloton. Eénderde verkiest om in 
de winter in Schiphorst te blijven.

Frits is overigens in 1978 in de 
provinciale grensstreek komen 
wonen. Zijn huis ligt dicht tegen de 
Reest aan, en daar ter plekke was 
én is het een ideale plek voor 
ooievaars: ruim, verlaten, stil, nat, 
groen, voedselrijk. De liefde voor 
de ooievaars is dan ook van nature 
ontstaan. In 1978 zag hij er slechts 
af en toe een verdwaald exem-
plaar, hetgeen hem en zijn vrouw 
Els direct boeide. Zonder het goed 
te beseffen bracht hij met een paar 
extra nesten en enige vorm van 
broedzorg de aantrekkelijkheid 
van deze locatie sterk omhoog. Het 
aantal ooievaars groeide opzienba-
rend. En anno 2005 is het een 
paradijsje. Ga kijken, op woens-
dag- en zaterdagmiddagen tussen 
1 april en 1 september. 

Tot slot bij thuiskomst een Binder 
uit 2000 uit het archief gevist. 
Hierin staat een citaat uit het 
jaarverslag van De Lokkerij van 
1999, die we u niet willen onthou-
den:  …In de avond van 6 augustus 
rukten wij uit richting Dedems-
vaart, omdat daar een jonge 
ooievaar met z'n snavel ergens 
tegen een ruit stond te rammen. 
Daar aangekomen zagen wij geen 
ooievaar. De bewoner wees ons de 
boosdoener, doch het betrof hier 
een kraanvogel! 
Groeten uit IJhorst, Cees Smit

Via-via kwam SneLBinder in bezit 
van een vergeelde bladzijde uit 
een onbekend boek waarin een 

deelnemerslijst staat gepubliceerd 
van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade 1964. 

Van de drieduizend deelnemers 
aan de eerste ronde werden er 
zestig toegelaten tot de tweede 
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ronde. Onder die zestig waren 
twaalf leerlingen van Amsterdamse 
scholen en daaronder zat natuur-
lijk een Nicolasiaan: Ger ten 
Velden (Gym-B, 1965). 
De NWO werd overigens in 1962 
voor het eerst georganiseerd; en 
vindt nog steeds elk jaar plaats. De 
Olympiade heeft twee doelen: 
laten zien dat wiskunde leuk en 
uitdagend kan zijn, en het opspo-
ren en stimuleren van sluimerend 
talent. In die veertig jaar is een 
keur aan leuke en uitdagende 
opgaven geproduceerd, van zeer 
eenvoudig tot heel moeilijk. De 
wedstrijd is er voor 'elke leerling 
die zich voelt uitgedaagd door een 
probleem waarin ongebruikelijke, 

leuke en niet-erg-schoolse-
wiskunde aan de orde komt'. De 
NWO is de oudste Nederlandse 
school-olympiade. Nederland doet 
sinds 1969 mee aan de Internatio-
nale Olympiade en sinds 1979 is er 
een NWO Scholenprijs.

U begrijpt dat we hier wellicht een 
mooi verhaal te pakken hebben. 
Vandaar de oproep: Wie weet er 
meer van? Wie weet hoe Ger het er 
af bracht in die tweede ronde? Hij 
eindigde in ieder geval niet bij de 
eerste tien. Heeft (iemand van) het 
SNL wel eens gewonnen? Alle info 
is welkom bij de redactie (voor 
adressen zie Colofon). 

Zoals iedereen weet, is de film 'Sint 
Nicolaas en het Meisje' ter gele-
genheid van de reünie omgezet 
van 35 mm naar DVD. Op het 
Afgesloten Web (onder Film) van 
Myrakel.nl is de film te bekijken en 
te downloaden (52 Mb; beeld-
grootte 320 bij 240 pixels). Uit de 
film haalden wij 150 still images, 
losse plaatjes, om op het web ook 
het beeldverhaal van de film te 
maken.
De film is bedacht en geregisseerd 
door oud-PIUS docent Ben Heuer, 
ter gelegenheid van het lustrum- 
en fusiefeest in 1973. In de 
hoofdrollen zien we Caroline van 
der Linden (Ath, 1974), René Joor 
(Ath-B, 1976) en Didi Zegers (Ath-B, 
1975). Zeer velen werkten mee als 
figurant of op de achtergrond in 
de techniek. We noemen mevrouw 
De Bakker, Hans Maltha (Gym-A, 
1967), de heer Elders en paters 
Verschuren, Lauwers en Verbrug-
gen. 
Vooral voor de schooljeugd van de 
zeventigerjaren is deze film een 
herkenning van de sfeer van lang 
haar, spijkerpakken, kauwgum en 
wat we de man/vrouw verhouding 
in schoolverband zouden kunnen 
noemen. "Ooit was de Nicolaas een 
school voor louter knapen", begint 

de film en hoewel de eerste 
generatie vrouwelijke brugpiepers 
in 1968 aantrad, kwamen zij in 
grote aantallen toen de fusie met 
de PIUS in 1973 een feit was. 

In de film viel bijgaand plaatje op, 
dat we in deze Binder als verlaat 
eerbetoon (Ben Heuer overleed 
oktober 2003) plaatsen.  Zoals ook 

de grote Alfred Hitchcock er een 
gewoonte van maakte in zijn eigen 
films te figureren, deed ook 
regisseur Ben Heuer dat. Als 
behulpzame Kees en Nicolien van 
de binnenplaats naar de kantine 
lopen bij het beroemde betonnen 
trapje, staat Ben Heuer net in 
beeld als de camera draait.

Direct nadat hij in de vorige Binder 
de agenda-oproep las, dook Ad 
Tiggeler (HBS-B, 1973) in zijn 
verzameling agenda's om er die 
van het SNL uit te halen.
Ad: 'Het zijn er zes, maar het 
hadden er zeven moeten zijn. Dat 
is ongeveer de tijd dat ik op het 
SNL verbleef. Van 1966 tot 1973, 
een bedenkelijk lange tijd, iets wat 
nu niet meer mogelijk is. Het 
opvallende aan deze agenda's is 
dat er bijna niets instaat, alleen 
aan het eind van schooljaar staat 
de agenda helemaal vol met wat ik 
allemaal moet doen. Verder staan 
er lijsten in met de adressen van 
bijna al mijn klasgenoten en van 
de leraren. De buitenkant van de 
agenda geeft de verandering in 
denken gedurende de zestiger 
jaren aan. Eerst was hij netjes met 
in de agenda nog de schoolregels, 
later worden de schoolregels als 
vervallen beschouwt (als ik mijn 
agenda's mag geloven). En de 
laatste jaren heb ik een Ryam 
agenda; was de oude SNL agenda 
niet meer te koop? Ik heb ook nog 
een paar Teiltjes bewaard. 
Waarom? Nostalgie?' 

Ad heeft op internet z'n eigen 
website, 
http://members.chello.nl/a.tiggeler. 
Hij begon die site vanwege z'n 
enorme verzameling Amsterdamse 
ansichtkaarten. Maar de site helpt 
ook 'als een therapie om mijn 
geheugen te trainen'. Ad kreeg 

enkele jaren 
terug een 
beroerte, een 
cva. 'Je denkt in 
het begin: een 
beroerte, dat is 
iets voor oude 
mensen, niet 
iets voor 
iemand van 47 
jaar! Maar ik 
heb in de 
tussentijd 
geleerd dat het 
er toch nog 
best veel zijn 
die een 
beroerte onder 
hun 50ste 
levensjaar 
krijgen.'
Hij werkte als 
bedrijfsarts bij 
de Arbo Unie te 
Hilversum en dat was nou niet 
precies een baan die hij na zijn 
revalidatie nog kon uitvoeren. Die 
revalidatie kostte hem anderhalf 
jaar, maar aan de beroerte heeft 
hij eigenlijk alleen cognitieve 
problemen over gehouden. 
Ad: 'Zoals afasie, moeheid, 
allergisch voor geluid, 
vergeetachtigheid, problemen met 
lezen, het herkennen van mensen; 
tja, en nog meer zaken, maar die 
ben ik vergeten', stelt hij realistisch 
op zijn website. 
Gelukkig kan Ad z'n dagen nog 
een beetje vullen met 

vrijwilligerswerk. 
Zijn favoriete sport 
golfen kan helaas 
niet meer, maar 
zwemmen is een 
alternatief 
geworden. 
En die internetsite 
natuurlijk. Daarin 
gaat veel tijd zitten, 
vooral omdat zijn 
gezondheid hem 
daarbij parten 
speelt. 'Mijn 
geheugen is een 

zeef, ik kan geen twee dingen te 
gelijk doen anders vergeet ik waar 
ik het eerst mee bezig was. Maar 
dat was voor mij de uitdaging om 
een site op te gaan zetten.'
Veel hulp heeft hij daarbij van 
andere internetters. 'En zo, stap 
voor stap, lukt het me om een site 
te maken.' 

Een mooie, overzichtelijke site is 
het geworden, eentje waarop 
Amsterdam het constante thema is. 
En zou nou zelf, welke 
Amsterdammer is er niet 
geïnteresseerd in oude foto's van 
'die mooie stad, die is gebouwd op 
palen'. 
Er staan honderden oude 
ansichten, maar ook andere foto's 
van onder meer de Rivierenbuurt 
(een ringweg-loze dijk achter het 
SNL), het Paleis van Volksvlijt en de 
Spyker-fabriek die tot 1927 aan de 
Amsteldijk stond en waar Ad's opa 
werkte. 

Wie is de volgende oudleerling die 
zijn of haar oude agenda's nog 
heeft bewaard? Meldt u bij de 
redactie! 
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ronde. Onder die zestig waren 
twaalf leerlingen van Amsterdamse 
scholen en daaronder zat natuur-
lijk een Nicolasiaan: Ger ten 
Velden (Gym-B, 1965). 
De NWO werd overigens in 1962 
voor het eerst georganiseerd; en 
vindt nog steeds elk jaar plaats. De 
Olympiade heeft twee doelen: 
laten zien dat wiskunde leuk en 
uitdagend kan zijn, en het opspo-
ren en stimuleren van sluimerend 
talent. In die veertig jaar is een 
keur aan leuke en uitdagende 
opgaven geproduceerd, van zeer 
eenvoudig tot heel moeilijk. De 
wedstrijd is er voor 'elke leerling 
die zich voelt uitgedaagd door een 
probleem waarin ongebruikelijke, 

leuke en niet-erg-schoolse-
wiskunde aan de orde komt'. De 
NWO is de oudste Nederlandse 
school-olympiade. Nederland doet 
sinds 1969 mee aan de Internatio-
nale Olympiade en sinds 1979 is er 
een NWO Scholenprijs.

U begrijpt dat we hier wellicht een 
mooi verhaal te pakken hebben. 
Vandaar de oproep: Wie weet er 
meer van? Wie weet hoe Ger het er 
af bracht in die tweede ronde? Hij 
eindigde in ieder geval niet bij de 
eerste tien. Heeft (iemand van) het 
SNL wel eens gewonnen? Alle info 
is welkom bij de redactie (voor 
adressen zie Colofon). 

Zoals iedereen weet, is de film 'Sint 
Nicolaas en het Meisje' ter gele-
genheid van de reünie omgezet 
van 35 mm naar DVD. Op het 
Afgesloten Web (onder Film) van 
Myrakel.nl is de film te bekijken en 
te downloaden (52 Mb; beeld-
grootte 320 bij 240 pixels). Uit de 
film haalden wij 150 still images, 
losse plaatjes, om op het web ook 
het beeldverhaal van de film te 
maken.
De film is bedacht en geregisseerd 
door oud-PIUS docent Ben Heuer, 
ter gelegenheid van het lustrum- 
en fusiefeest in 1973. In de 
hoofdrollen zien we Caroline van 
der Linden (Ath, 1974), René Joor 
(Ath-B, 1976) en Didi Zegers (Ath-B, 
1975). Zeer velen werkten mee als 
figurant of op de achtergrond in 
de techniek. We noemen mevrouw 
De Bakker, Hans Maltha (Gym-A, 
1967), de heer Elders en paters 
Verschuren, Lauwers en Verbrug-
gen. 
Vooral voor de schooljeugd van de 
zeventigerjaren is deze film een 
herkenning van de sfeer van lang 
haar, spijkerpakken, kauwgum en 
wat we de man/vrouw verhouding 
in schoolverband zouden kunnen 
noemen. "Ooit was de Nicolaas een 
school voor louter knapen", begint 

de film en hoewel de eerste 
generatie vrouwelijke brugpiepers 
in 1968 aantrad, kwamen zij in 
grote aantallen toen de fusie met 
de PIUS in 1973 een feit was. 

In de film viel bijgaand plaatje op, 
dat we in deze Binder als verlaat 
eerbetoon (Ben Heuer overleed 
oktober 2003) plaatsen.  Zoals ook 

de grote Alfred Hitchcock er een 
gewoonte van maakte in zijn eigen 
films te figureren, deed ook 
regisseur Ben Heuer dat. Als 
behulpzame Kees en Nicolien van 
de binnenplaats naar de kantine 
lopen bij het beroemde betonnen 
trapje, staat Ben Heuer net in 
beeld als de camera draait.

Direct nadat hij in de vorige Binder 
de agenda-oproep las, dook Ad 
Tiggeler (HBS-B, 1973) in zijn 
verzameling agenda's om er die 
van het SNL uit te halen.
Ad: 'Het zijn er zes, maar het 
hadden er zeven moeten zijn. Dat 
is ongeveer de tijd dat ik op het 
SNL verbleef. Van 1966 tot 1973, 
een bedenkelijk lange tijd, iets wat 
nu niet meer mogelijk is. Het 
opvallende aan deze agenda's is 
dat er bijna niets instaat, alleen 
aan het eind van schooljaar staat 
de agenda helemaal vol met wat ik 
allemaal moet doen. Verder staan 
er lijsten in met de adressen van 
bijna al mijn klasgenoten en van 
de leraren. De buitenkant van de 
agenda geeft de verandering in 
denken gedurende de zestiger 
jaren aan. Eerst was hij netjes met 
in de agenda nog de schoolregels, 
later worden de schoolregels als 
vervallen beschouwt (als ik mijn 
agenda's mag geloven). En de 
laatste jaren heb ik een Ryam 
agenda; was de oude SNL agenda 
niet meer te koop? Ik heb ook nog 
een paar Teiltjes bewaard. 
Waarom? Nostalgie?' 

Ad heeft op internet z'n eigen 
website, 
http://members.chello.nl/a.tiggeler. 
Hij begon die site vanwege z'n 
enorme verzameling Amsterdamse 
ansichtkaarten. Maar de site helpt 
ook 'als een therapie om mijn 
geheugen te trainen'. Ad kreeg 

enkele jaren 
terug een 
beroerte, een 
cva. 'Je denkt in 
het begin: een 
beroerte, dat is 
iets voor oude 
mensen, niet 
iets voor 
iemand van 47 
jaar! Maar ik 
heb in de 
tussentijd 
geleerd dat het 
er toch nog 
best veel zijn 
die een 
beroerte onder 
hun 50ste 
levensjaar 
krijgen.'
Hij werkte als 
bedrijfsarts bij 
de Arbo Unie te 
Hilversum en dat was nou niet 
precies een baan die hij na zijn 
revalidatie nog kon uitvoeren. Die 
revalidatie kostte hem anderhalf 
jaar, maar aan de beroerte heeft 
hij eigenlijk alleen cognitieve 
problemen over gehouden. 
Ad: 'Zoals afasie, moeheid, 
allergisch voor geluid, 
vergeetachtigheid, problemen met 
lezen, het herkennen van mensen; 
tja, en nog meer zaken, maar die 
ben ik vergeten', stelt hij realistisch 
op zijn website. 
Gelukkig kan Ad z'n dagen nog 
een beetje vullen met 

vrijwilligerswerk. 
Zijn favoriete sport 
golfen kan helaas 
niet meer, maar 
zwemmen is een 
alternatief 
geworden. 
En die internetsite 
natuurlijk. Daarin 
gaat veel tijd zitten, 
vooral omdat zijn 
gezondheid hem 
daarbij parten 
speelt. 'Mijn 
geheugen is een 

zeef, ik kan geen twee dingen te 
gelijk doen anders vergeet ik waar 
ik het eerst mee bezig was. Maar 
dat was voor mij de uitdaging om 
een site op te gaan zetten.'
Veel hulp heeft hij daarbij van 
andere internetters. 'En zo, stap 
voor stap, lukt het me om een site 
te maken.' 

Een mooie, overzichtelijke site is 
het geworden, eentje waarop 
Amsterdam het constante thema is. 
En zou nou zelf, welke 
Amsterdammer is er niet 
geïnteresseerd in oude foto's van 
'die mooie stad, die is gebouwd op 
palen'. 
Er staan honderden oude 
ansichten, maar ook andere foto's 
van onder meer de Rivierenbuurt 
(een ringweg-loze dijk achter het 
SNL), het Paleis van Volksvlijt en de 
Spyker-fabriek die tot 1927 aan de 
Amsteldijk stond en waar Ad's opa 
werkte. 

Wie is de volgende oudleerling die 
zijn of haar oude agenda's nog 
heeft bewaard? Meldt u bij de 
redactie! 

12 SNeLbinder 2-2005 13SNeLbinder 2-2005

St. Nicolaas, het meisje, Ben Heuer en Hitchcock

De agenda van Ad Tiggeler



Into the Ice Sea, met Jack Wormer

Het gebeurt niet elke dag dat de 
oude Nikolaas nog van zich doet 
spreken. In dit geval gaat het niet 
over onze bekende goedheiligman, 
die zich bij het verschijnen van 
deze editie overigens al weer aan 
het klaarmaken is voor de zoveel-
ste oversteek richting de lage 
landen. Nee, het betreft de 
Amsterdamse parochie 'Nikolaas 
van Myra' van de Russisch-

orthodoxe kerk, die, juni 2005, de 
Tichelkerk en het bijbehorende 
Kapucijnenklooster aan de 
Lijnbaansgracht hebben aang-
ekocht. De parochie wil kerk en 
klooster behouden als religieuze 
gebouwen. Het klooster en de 
kerk, gebouwd in 1912, telden nog 
maar een paar kloosterlingen. 
December 2004 werden beide 
gesloten en te koop gezet. De 

Nikolaasparochie, opgericht in 
1974 en rechtstreeks ressorterend 
onder het patriarchaat in Moskou, 
is blij met de gevonden ruimte. De 
parochie was voorheen gevestigd 
in de Nikolaaskerk bij het CS en in 
De Duif, maar omdat het aantal 
gelovigen bleef groeien, werd 
naarstig naar iets nieuws gezocht. 
De Tichelkerk gaat eind 2005 weer 
open. 

Hoe zou het toch met onze 
Amerikaanse correspondent gaan, 
met Jack Wormer (Gym-B, 1958). 
Dat dachten we een tijdje terug op 
de redactie. Toeval of niet, een 
paar dagen later ontvingen we een 
mailtje van Jack. 
Jack blijkt namelijk de aanstichter 
van een wetenschappelijke 
verhandeling over de overwinte-
ring van Willem Barents in zijn 
Behouden Huis op het eiland Nova 
Zembla, in 1596-1597. Wormer 
vertaalde de originele 'expedition 
journals' op basis waarvan onder-
zoeker JaapJan Zeeberg zijn boek 
Into the Ice Sea schreef. Zeeberg 
bracht meerdere zomers door op 
het eiland, op manieren zoals 
Barents en zijn maten dat in de 
zestiende eeuw deden. Het doel 
was om meer te weten te komen 
over de motieven van Barents cs. 
hun strategieen en hun gereed-
schappen. Het Behouden Huis 
bleek een buitengewoon winter-
verblijf, vol met linnen lakens, 
tafelzilver, kunst aan de muren, 
een gotische klok, in leer gebon-

den boeken en vol met kunstobjec-
ten. Zeeberg en zijn reisgenoten, 
van onder meer het Rijksmuseum, 
zochten op Nova Zembla's ontoe-
gankelijke noordoostkust, naar 
sporen en overblijfselen, met het 
originele reisverslag van Barents en 

zijn scheepsgezel Gerrit de Veer, in 
hun hand. Een boek vol geschiede-
nis en avontuur is het gevolg. 
(Into the Ice Sea; JaapJan Zeeberg. 
Rozenberg Publishers, Amsterdam, 
2004 (isbn 9051707878, ca. 32,50 
euro)

Wie de afgelopen zomer het 
(komkommer)nieuws volgde, 
stuitte behalve op de poema, de 
pianoman en de paus, ook op 
popzanger Michael Jackson. En 
dat, tezamen met het feit dat hij 
precies 25 jaar geleden zijn SNL-
diploma behaalde, bracht ons bij 
Husni Hasnan (Gym-B, 1980). Over 
Jackson later, eerst maar eens zien 
hoe het hem vergaan is in die 
vijfentwintig jaar. 

Wat weet je nog van het SNL, 
Husni? 
'Mijn jaren op het SNL zijn jaren 
waar ik met veel plezier aan terug 
denk. Ik begon in 1974 aan de 
brugklas en in 1980 slaagde ik 
geslaagd voor mijn eindexamen. 
Een kwart eeuw later is veel mij 
toch bijgebleven. De vier gebou-
wen of vleugels, de twee kantines, 
het schoolplein, waar iedereen 
altijd zat in de pauzes, vooral op 
mooie dagen. Ik herinner mij de 
reis naar Berlijn in april 1979, met 
mijn klas en de leraren Duits. Toen 
had Berlijn nog de beroemde en 
beruchte Berlijnse Muur. Veel ex-
klasgenoten en ex-leraren herinner 
ik me nog van naam én van 
gezicht. Helaas heb ik nog maar 
met enkelen regelmatig contact. 
Op reünies zie ik meer mensen van 
mijn eindexamenjaar maar toch 
heb ik de indruk dat voor velen het 
SNL voltooid verleden tijd is. Ik 
herinner mij dat er 110 à 120 
leerlingen eindexamen deden voor 
atheneum of gymnasium. Maar bij 
de laatste reünie, oktober 2003, 
heb ik van deze groep slechts 
dertig, hooguit veertig mensen 
ontmoet.'

Wat ben je na het SNL gaan doen?
'Na school zijn we natuurlijk 
allemaal ons eigen weg gegaan. Ik 
ben gaan studeren aan de Techni-
sche Hogeschool Delft, Civiele 
Techniek. Later werd het de 
Technische Universiteit Delft, op 

mijn diploma staat dus ook deze 
naam. Ik ben civiel ingenieur 
geworden, maar kreeg al tijdens 
mijn studie andere interesses, 
informatica en het werken met 
computers. Als civiel ingenieur heb 
ik nooit gewerkt, ik kwam terecht 
in de ICT-branche. Ik hou me nu al 
jaren bezig met het ontwikkelen 
van software en heb daar nog 
steeds plezier in. Ik werk voorna-
melijk met software van Microsoft 
(het bedrijf van Bill Gates) zoals 
Visual Basic, ASP.NET en SQL 
Server. Het bedrijf waar ik werk, 
Univentio, houdt zich bezig met 
het verzamelen van gegevens van 
patenten en octrooien uit de hele 
wereld. En dan gaat het om 
ongeveer 60 miljoen patenten en 
octrooien. De naam Univentio is 
voor velen een onbekende, maar 
het bedrijf is een onderdeel van 
Reed Business Information, dat 
weer bekend is om de kranten en 
tijdschriften die zij uitgeven.'

Wat doe je naast je werk?
'Reizen! Ik heb de afgelopen 25 
jaar veel gereisd: door Europa, 
Azië, Amerika en Australië. Italië 
en Griekenland hebben op mij veel 
indruk gemaakt. Als voormalige 
gymnasiast is het altijd wel leuk 
om de restanten van het oude 
Rome en het oude Athene te zien. 
Naar mijn geboorteland Indonesië 
heb ik zes reizen gemaakt, naar de 
Verenigde Staten vier. Tijdens mijn 
eerste reis naar de VS heb ik nog 
bovenop het World Trade Center in 
New York gestaan. Ik zou graag 
nog een keer naar Nieuw-Zeeland 
willen en naar Israël, als daar vrede 
is.' 

En de muziek?
'Ja, ik vind het leuk om popconcer-
ten te bezoeken en dan met name 
van mijn favoriete artiest Michael 
Jackson. In 1979, toen nog  met 
The Jacksons, bezocht hij Neder-
land en een aantal fanatieke fans 

is toen begonnen met een fanclub, 
de Official Dutch Jackson Fanclub. 
In 1992 ben ik actief lid geworden 
van de crew van deze fanclub. Dat 
houdt in dat ik in mijn vrije tijd 
meehelp met het organiseren van 
events, zoals de jaarlijkse Jackson 
Fanclubdag. Wie interesse heeft, 
raad ik aan te kijken op 

. 
Mijn favoriete Jackson is Michael, 
hoewel hij zeker niet het enige 
muzikale lid van deze familie is. 
Zijn broers en zusters hebben zeker 
ook muzikaal talent. Ik heb vele 
concerten van Michael gezien in 
Rotterdam, Amsterdam, België, 
Duitsland en Tsjechië. Michael was 
trouwens een van de eersten die 
een concert gaf in de Amsterdam 
Arena, negen jaar geleden, 
september 1996'. 

Hoe heb je de afgelopen zomer 
beleefd?
'De afgelopen jaren is Michael ook 
op een negatieve manier in het 
nieuws gekomen. November 2003 
deed de politie een inval in zijn 
huis in Californië en werd hij 
aangeklaagd door een moeder, die 
beweerde dat haar zoon misbruikt 

www.jack-
son-fanclub.com
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Hoe heb je de afgelopen zomer 
beleefd?
'De afgelopen jaren is Michael ook 
op een negatieve manier in het 
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deed de politie een inval in zijn 
huis in Californië en werd hij 
aangeklaagd door een moeder, die 
beweerde dat haar zoon misbruikt 

www.jack-
son-fanclub.com

14 SNeLbinder 2-2005 15SNeLbinder 2-2005

Nikolaas van Myra koopt kerk en parochie Het Sint-Nicolaaslyceum,
                          al weer een kwart eeuw geleden



zou zijn door Michael. Het gevolg 
was een rechtszaak, die veel 
aandacht kreeg van de media. 
Gelukkig werd Michael op maan-
dag 13 juni 2005 vrijgesproken van 
alle aanklachten, die tegen hem 
ingediend waren. Dat was natuur-
lijk een opluchting voor hem en 
voor zijn miljoenen fans. Ik was 

overtuigd van zijn onschuld. Helaas 
is het zo dat mensen, die rijk en 
beroemd zijn, vaak te maken 
krijgen met de negatieve aspecten 
daarvan.'

Afsluitend, hoe kijk je terug op je 
schooltijd?
Ik zie mijzelf als een ex-leerling 

van het Sint-Nicolaaslyceum, die 
goed terecht gekomen is in het 
leven. Ik heb plezier in mijn werk 
en in mijn hobby's. En ook al is het 
Sint-Nicolaaslyceum al weer een 
kwart eeuw geleden voor mij, het 
waren zes jaren, waar ik nog steeds 
met plezier aan terug denk.'

Op 1 juli j.l. was het weer zover: de jaarlijkse diplomauitrei-
king. Dit jaar slaagde 85% van de Havo-kandidaten en 91% 
van de VWO-kandidaten. Binnen het VWO scoorden de 
Gymnasiasten zelfs 100%. Er werden 69 Havo-diploma's 
uitgereikt en toevallig eveneens 69 VWO-diploma's. De 
Myrakelse pen werd door iedere kandidaat gebruikt om 
het diploma te tekenen en wij deden samen het Nicolaas 
mee aan het T-shirt. Foto's van de diplomauitreiking zijn te 
vinden in de fotorubriek van onze website.
Onder de geslaagden Kasper Pang, zoon van Tineke Wester 

(Ath-A, 1976) en 
Erik de Groot, 
zoon van Jaap de 
Groot (HBS-A, 
1970) en Stella 
Ruisch (Ath-A, 
1976). Zo blijkt 
zo ongeveer elk 
jaar een tweede 
generatie SNLers 
op school te 
hebben gezeten. 
Er waren géén 
bijzondere 
veiligheidsmaat-
regelen getrof-
fen voor de ex-
wethouder van 
Amsterdam en 
oud-minister van 
defensie Frank 
de Grave, die 
samen met 
echtgenoot de 
bul van zoon 
Willem kwam 
ophalen.

De docenten 
deden hun best 
voor de praatjes, 
die zij per 
kandidaat 
hielden. Dat 
lukte ook aardig 
goed. Opvallend 
was het ontbre-
ken van een 
afsluitend lied 
door het 
docentenkoor. 
Daardoor viel 
het doek ook erg 
plotseling en 
bleek het een 
goede keus dat 
we de pennen 
dit jaar niet bij 
het weggaan zelf 

uitdeelden.

De Alexander von Humboldtprijs voor 
de beste profielwerkstukken ging dit 
jaar naar een excellent en uitmuntend 
(zo hebben wij het van horen zeggen) 
werkstuk van Irena Turcinovic en 
Leonie Hosselet getiteld 'Shakespea-
re, waarom was hij zo populair en is 
hij dit nog steeds?'
De prijs voor de Havo ging naar 
Ladonna Barlag en Babette Beumer 
voor hun werkstuk 'Duitsland van 
1945 tot nu' en die voor het Gymnasi-
um naar Sanne van Keimpema, Zineb 
Ez-Zaitouni en Ragna Boerma voor 
hun werkstuk 'Het verband tussen 
geheugen en intelligentie'. 
Op de naamgever van de prijs, 
Alexander von Humboldt, hopen we 
een volgende keer terug te komen. 
Misschien dat we dan ook kunnen 
achterhalen waarom de prijs een 
voorkeur voor meisjes heeft!!

Eind goed al goed: onze doelgroep is 
weer 138 oud-leerlingen groter.

Leuk dat het SNL nog steeds niet is 
geweken voor de Zuidas en zelfs 
enigszins gerenoveerd is, schreef 
Kees Nooy (Ath-B, 1974) kortgele-
den in het Myrakelse gastenboek 
op de website. 
Inderdaad, Kees, het SNL heeft een 
kleine renovatie ondergaan (zie de 
foto's op de website) en kan er 
weer enkele jaren tegen. Ja maar, 
zegt de oplettende lezer nu, het 
zou toch verdwijnen? Een kilome-
tertje verderop een plek vinden, 
richting Olympisch Stadion?

Ja en nee. De plannen waren er, 
maar bleken niet haalbaar. Het 
bleek onmogelijk op de nieuwe 
lokatie een school van een SNL-
achtige omvang neer te zetten, zo 
blijkt uit een analyse van One 
Architecture. 

Die plannen zijn dus van de baan. 
Maar nu? Voor de Zuidas zijn er 
nog plannen genoeg en de 
toekomst van het SNL is dan ook 
nog lang niet zeker (gesteld). Maar 

voor de komende vijf jaar zit het 
SNL nog goed, begrijpen we uit 
correspondentie van de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark en 
het Projectbureau Zuidas. De VVB 
reageert op het concept Projectbe-
sluit Museumgebied Zuidas. 
Een van de plannen die daarin 
beschreven worden, is een nieuw 
centrum voor design, mode en 
creatie. Platform 21 moet een 
internationale ontmoetingsplaats 
voor publiek, ontwerpers en het 
bedrijfsleven worden, gehuisvest in 
de voormalige Sint Nicolaaskapel. 
Platform 21, een initiatief van ING 
Real Estate, de gemeente Amster-
dam en de Premsela Stichting, zou 
in oktober opengaan. Niet alleen 
voor tentoonstellingen, maar ook 
voor debatten, lezingen en 
conferenties. Maar de buurtbewo-
ners zijn tégen. Die vrezen par-
keeroverlast, luchtverontreiniging 
en te veel bezoekers; gerekend 
werd op maximaal tienduizend 
bezoekers per jaar. en andere 
problemen. De bedoeling was de 
kapel te verbouwen tot een 
centrum met een grand café op de 
begane grond en een expositie-
ruimte op de eerste etage. Tijde-
lijk, want op hetzelfde terrein 
moet eind 2009 ook de nieuwbouw 

Niet het nieuwe uitzicht!

Eén van de vele schetsen

Paul Beving neemt het boek in ontvangst.

 Foto: Frank Warendorf© 

komen. Wordt 
dus vervolgd….

Op een ander 
feest in de 
buurt werd 
gevierd dat de 
Prinses Irene-
buurt 50 jaar 
bestaat. Op 25 
juni vond een 
groot jubileum-
feest plaats, in 
het SNL 
natuurlijk. Vele 
activiteiten, 
zoals een 
fototentoon-
stelling, een 
borrel en een 

receptie, lokten een paar honderd 
bezoekers naar de kantine en de 
net gerenoveerde tuin.  
Er verschijnt binnenkort een 
jubileumboek, dat, afhankelijk van 
de oplage 15 à 25 euro gaat 
kosten. Meer informatie: www.ire-
nebuurt.nl

Ook het Beatrixpark bestond 
onlangs 50 jaar en werd ter 
gelegenheid daarvan op de 
monumentenlijst gezet. Het boek 
'Het Beatrixpark, Kroniek van een 
Amsterdams stadspark' met dvd is 
verkrijgbaar bij de boekhandel en 
voor Vrienden van het Beatrixpark, 
bij het secretariaat, Willem 
Pijperstraat 35, tel. 020- 6620227 
(ledenprijs € 11) 
Het boek werd, april 2005, in 
ontvangst genomen door oudleer-

Het Strand.  Foto: Frank Warendorf©

16 SNeLbinder 2-2005 17SNeLbinder 2-2005

SNL, Zuidas, Beatrixpark en strand

Eindexamen 2005



zou zijn door Michael. Het gevolg 
was een rechtszaak, die veel 
aandacht kreeg van de media. 
Gelukkig werd Michael op maan-
dag 13 juni 2005 vrijgesproken van 
alle aanklachten, die tegen hem 
ingediend waren. Dat was natuur-
lijk een opluchting voor hem en 
voor zijn miljoenen fans. Ik was 

overtuigd van zijn onschuld. Helaas 
is het zo dat mensen, die rijk en 
beroemd zijn, vaak te maken 
krijgen met de negatieve aspecten 
daarvan.'
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schooltijd?
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kwart eeuw geleden voor mij, het 
waren zes jaren, waar ik nog steeds 
met plezier aan terug denk.'
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ling en stadsdeelwethouder Paul Beving. 

Tot slot: Hoeveel SNL'ers hebben er niet door het 
Beatrixpark gefietst? Elke dag maar weer door al dat 
groen. Je nam of de route langs de Artsenijhof en het 
pierebadje, om uit te komen op de Wielingenstraat. 
Dan kon je rechtdoor, de Herman Heijermansweg op, 
waar je op de hoek altijd even stiekem keek of de 
auto van Johan Cruijff voor de deur van z'n schoonva-
der stond. 

René Leijen (hoofdredacteur)

Julia Claas
Husni Hasnan
Frits Koopman
Geert Rolf

Leon de Rooij
Ad Ruigrok van der Werve

Cees Smit
Ad Tiggeler

Jack Wormer
Koos van Langen (layout en vormgeving)

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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Je kon ook langs richting RAI fietsen, dan kwam je 
uiteindelijk op het Europaplein uit. Je reed dan, als er 
tenminste geen grote beurs was, langs het haventje, 
waar alleen tijdens de Hiswa boten lagen. Op die plek 
was van begin juni tot en met eind augustus Strand 
Zuid geopend, het stadsstrand van Amsterdam Zuid. 
Met hangmatten, strandstoelen en terrassen was 
Strand Zuid (www.strand-zuid.nl) volledig ingericht en 
nét echt. Kinderen konden beachvolleyballen, er 
waren douches en er werden verschillende activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. 

Het bestuur van Myrakel zoekt leden, die hun talenten 
willen inzetten voor de vereniging en mogelijk een 
bijdrage willen leveren aan de redactie van de 
SNeLbinder en/of het bestuur van Myrakel. In de verte 
aan de horizon is weer een reünie in zicht en 
aanstaande ALV gaat het voorzittershamertje van de 
hand. Daarom zoeken we mensen, die voor hun en 
onze vereniging iets willen betekenen. Laat geen valse 
bescheidenheid je weerhouden contact met ons op te 
nemen. Onder de oud-leerlingen van het SNL risselt 
het van de talenten en met het verlopen van de tijd 
dwingt men ons mensen te gaan aanwijzen

Talent gezocht!
     De speld in de hooiberg?


