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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 bij correspondentie altijd je abonneenummer.
? De incasso van de contributie wordt jaarlijks in 

februari/maart gedraaid. Een Myrakels getal (zie de 
adressticker!) van 2006 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet betaald is. 

Colofoon

De website www.residexventures.com geeft een volledig overzicht 
van de portfolio's. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met 
Cees van Luijk, Paul Schröder, Greg Brown of Tom Paffen van Residex 
Ventures via 030 - 659 55 00 of info@residexventures.com.

RENDEMENT OP INNOVATIE
Alles begint met pionieren. Succesvolle uitvindingen en
bedrijven komen voort uit een combinatie van  goed 
ondernemerschap en durf kapitaal. Residex heeft als 
venture capitalist jarenlange ervaring met het
verschaffen van risiko kapitaal aan innovatieve bedrijven
in uiteenlopende sectoren en met gespecialiseerde teams. 

Participeren in jonge ondernemers is immers meer dan
het overmaken van geld. Portfoliobedrijven kunnen beschikken
over de kennis, kunde en karakters uit het Residex Venture 
Capital netwerk. Daarom zetten we onze portfoliobedrijven 
graag in de spotlight. Zij zijn de Residex Ventures voor-
beelden van Rendement op Innovatie.
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Inhoudsopgave

Voorwoord

Sport, politiek, muziek, wetenschap, taal, geschiedenis, 
verkeer, onderwijs  deze eerste Snelbinder van 2006 
bevat weer alle ingrediënten die samen het leven 
interessant, leuk, waardevol, meestal boeiend maar 
helaas soms vervelend en zelfs afschuwelijk maken. Hoe 
dan ook, de redactie heeft geprobeerd weer een Binder 
te maken op basis waarvan u niet alleen besluit uw 
abonnement met wéér een jaar te verlengen maar ook 
uw sluimerende interesse eens een bijdrage te leveren, 
omzet in daadwerkelijke actie. We houden ons aanbe-
volen voor uw tips en nieuwtjes over oud-leerlingen van 
SNL en Pius. 
De oplettende lezer zal trouwens hebben gezien dat 
deze Binder er anders uitziet dan de vorige. We vonden 
het tijd om eens naar lay-out en vormgeving te kijken. 

Een kaftje eromheen was ook een oude wens -- een 
beetje Binder is gebonden, toch? Onze vormgever Koos 
van Langen bedacht een nieuwe lay-out, strakker dan 
voorheen, moderner en beter leesbaar, al zeggen we het 
zelf. You did it again Koos, onze Myrakelse dank komt je 
zeer toe!
De hoofdmoot van deze vernieuwde voorjaarsbinder zal 
lezers die de Top-40 bijhouden, niet verrassen. Twee 
oudleerlingen stonden dit jaar al in de hitlijsten en 
Snelbinder sprak met beiden. Ook het jaarlijkse vereni-
gingsnieuws heeft een plek in deze Binder gevonden, 
evenals een ode aan 'de leraar'. 
Veel plezier bij het lezen. 

René Leijen



Zondagochtend 11 september 2005 rond 9.15 uur fietste 
Mirella de Reijke (VWO, 2001) naar haar werk. Op de 
hoek Stadhouderskade / Van Woustraat werd ze door 
een rechtsafslaande touringcarbus aangereden. Ze 
kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond. 
Ondanks dat een medisch traumateam en ambulance-
personeel zich over haar ontfermden, overleed ze aan 
ernstig hoofdletsel tengevolge van de aanrijding. Er is 
een buitengewoon indrukwekkende website voor haar 
gemaakt: , waar alleen al in het 
condoleanceregister ruim 950 berichten te vinden zijn. 
Mirella studeerde na het atheneum een jaar Manage-
ment Economie en Rechten, maar dit bleek niet bij haar 
te passen. Als kind uit een artsenfamilie vol SNL'ers 
[vader Theo, moeder Marianne de By, zussen Barbara en 
Suzanne en tante Conny de By zaten ook allemaal op het 
SNL] begon ze daarna een studie Voeding en Diëtetiek 
op de Hogeschool van Amsterdam. Ze zat in haar laatste 
jaar van die studie en wilde hierna beginnen met een 
studie waarin veel familieleden haar voorgegaan zijn: 
geneeskunde. Maar die studie is er helaas niet gekomen. 
Mirella werd de zoveelste [ruim tweehonderd tussen 
1997 en 2004] die een ongeluk met een afslaande 
vrachtwagen niet overleefde.
Begin 2006 werd in Nederland trouwens de tweehon-
derdduizendste dobli-spiegel geplaatst. Deze dobli-
spiegel, die de dode/blinde hoek van chauffeurs moet 
wegnemen, is sinds 2003 verplicht op Nederlandse 
vrachtauto's. Het is een raar feit dat idee en ontwerp van 
de spiegel van een andere SNL-leerling komen: Wilbert 
van Waes (HBS-B, 1966), wiens zoon in 1997 om het leven 
kwam tijdens een soortgelijk verkeersongeluk. Onder 
meer door Nederlandse inzet is vanaf 1 januari 2007 een 
extra spiegel aan de voorzijde van de cabine verplicht op 
alle nieuwe trucks in Europa. En in Nederland ligt er een 
wetsvoorstel om behalve de dobli-spiegel ook een 
camera verplicht te stellen. Het komt te laat voor Mirella.

www.dereijke.nl

Een SNL-verleden, een achternaam die met een B begint 
en een functie in de politiek? Wat is daar mis mee? Nou, 
wie de afgelopen maanden het nieuws volgde, zou bijna 
denken dat het geen goede combinatie is. Drie oud-
SNL'ers die een politieke rol spelen, stonden de laatste 
tijd flink in de belangstelling. 

In de gemeente Haarlemmermeer 'struikelde' CDA-
wethouder Mieke Blankers-Kasbergen (van 1975 tot 
1999 lerares lichamelijk opvoeding en informatica) over 
drie dure bruggen. De bouw van deze bruggen, ontwor-
pen door de beroemde Spaanse architect Calatrava, 
bleken duurder dan bij aanvang van de bouw werd 
gedacht: geen 16,4 miljoen euro maar [tot nu toe] 28,8 
miljoen. In de gemeente verscheen onlangs een 'vernie-
tigend rapport' van de plaatselijke rekenkamer over de 
bouw en de oud-gymlerares stapte begin februari op. 
Blankers vindt het rapport weliswaar 'eenzijdig' maar 
voelt zich ook verantwoordelijk. Bij de raadsverkiezing-

en in maart was ze lijsttrekker voor het CDA, maar de 
partij keert niet terug in het college. 

In Amsterdam, in stadsdeel Zuideramstel om precies te 
zijn, is men boos op stadsdeelwethouder Paul Beving 
(SNL, 1970) die een rotonde op de Europaboulevard 
heeft versmald van twee naar een baan. Het gaat om de 
rotonde op de kruising Europaboulevard  Van Bos-
huijzenstraat, die, zoals als we ons herinneren, van 
oostblok-achtige afmetingen was. Eind 2005 verbouwde 
het stadsdeel de rotonde maar daarbij ging iets mis, zo 
geeft Beving zelf toe.'Ik ben daarvoor diep door het stof 
gekropen'. Maar hoe dan ook, de nieuwe rotonde is wel 
veilig. Beving stond bij de verkiezingen op een tweede 
plaats op de lijst van de Vereniging Zuideramstelbelang-
en. De partij verloor bij de verkiezingen echter drie van 
de vier zetels en komt niet terug in het nieuwe college. 

Zelfde stad, ander stadsdeel: stadsdeelwethouder Joep 

Blaas (economiedocent van 1979-2002) meldde eind 
januari dat de renovatie van het Vondelpark pas in 2009 
klaar is. Toen ooit, op een windstille dag zomaar een 
boom omviel, begreep hij dat het park aan de grote 
opknapbeurt toe was. Inmiddels staat het park al zes 
jaar in de steigers en is een groot deel van het 25 miljoen 
euro kostende project voltooid. In 2009 moet het weer 
helemaal gezond zijn. Dan zal ook een deel van de oude, 
Engelse landschapsstijl zijn hersteld. Het Vondelpark 
werd in 1865 aangelegd; de grootste metamorfose 
onderging het park in de jaren vijftig, vele paden en 
bosschages vervangen werden door een weideland-
schap. Die bosschages en paden komen nu terug. 'De 
ontwerper van het oude Vondelpark wist precies waar 
mensen wilden lopen,' vertelt Blaas. 'Toen de paden in 
de jaren vijftig verdwenen, werden het olifantenpaden, 
doordat bezoekers de weg afsneden. Die oorspronkelij-
ke paden zullen we nu weer herstellen.' Hij zoekt nog 
wel naar geldschieters. 
Blaas kwam ook in het nieuws naar aanleiding van 
relletjes in de Pijp, rond nieuwjaar, toen jongeren 
tientallen autoruiten insloegen. Bij de recente verkie-
zingen was Joep lijsttrekker, zijn partij D66 verloor een 
zetel; onbekend is of Joep terugkomt in het college. 

Andere SNL'ers in het nieuws waren Ellen Evers (Ath-A, 
1984), Joop Saan (Havo, 1976) en onze nieuwe Roe-
meense correspondent Gerdwin Lammers (Havo, 1973). 
Ellen 'deed' de uitgaansrubriek Gaan en prees daarbij 
cabaretier Najib Amhali aan. 'Een openbaring, echt 
geweldig'. Zelf staat ze zeker tot en met mei met de 
musical Turks Fruit her en der in Nederland in de 
theaters. 

En Joop Saan werd half december benoemd tot 
bestuurslid financiële zaken bij Ajax. Saan is algemeen 
directeur van Koninklijke Saan; in een vorige Binder 
stond een uitgebreid interview met hem. 
Lammers was, begin maart, een van de organisatoren 
van een 'business breakfast' voor minister Ben Bot van 

Buitenlandse Zaken. Bot bezocht Roemenië en sprak 
met leden van de Netherlands-Romanian Chamber of 
Commerce over betere samenwerking tussen Roemeen-
se en Nederlandse bedrijven. Het gaat de goede kant op, 
maar het zou beter en sneller gaan als Roemenië lid is 
van de Europese Unie, zoals voorzien per januari 2007. 
'Grote (Nederlandse) investeerders willen wel, maar 
liever op de Europese manier dan op de Roemeense 
manier', aldus de oud-voorzitter van Myrakel, die in zijn 
nieuwe omgeving flink aan de weg timmert. Lammers 
heeft een eigen column in de Bucharest Daily News. De 
column heet 'Who moved my Cheese?', de rode lijn 
daarin is typisch Hollands: kaas! Of ook wel: kaaskop. 
Hoe dan ook, de column is te vinden op de website 
Cheese.ro. 

SNL'ers in de Media

In Memoriam Mirella de Reijke

Newton, Einstein, Jonker

Pythagoras, Newton, Einstein, Galileï, Plato, Gutenberg, 
Röntgen, Fleming, Curie, Nobel, Descartes, Fahrenheit, 
Nobel, Hubble, Edison, Volta, Van Leeuwenhoek, 
Darwin  het zijn niet de minste wetenschappers die 
genoemd worden op een speciale poster die het blad 
Science in juli 2005 uitbracht ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan. Allemaal beroemde wetenschappers, 
onder wie één oud-leerling van het SNL: dr ir Pieter 

Jonker (HBS-B, 1970)!
Het topvakblad noemt Pieter in één adem met Archime-
des, Newton, Einstein en Galileï; zijn onderzoek wordt 
gezien als een van de belangrijkste wetenschappelijke 
mijlpalen van de afgelopen drieduizend jaar. Op één lijn 
met de evolutieleer, de eerste maanlanding en de 
ontdekking van het atoom. Jonker haalde de kaart 
samen met de inmiddels in de VS werkzame oud-
promovendus dr Jie Han, en wel voor hun studie hoe je 
fouten in nano-circuits kunt omzeilen door er meerdere 
aan elkaar te koppelen. 

Jonker: 'Wellicht is het je wel eens opgevallen dat de 
processoren in computers niet maar meer steeds sneller 
worden de laatste tijd. De huidige processoren kunnen 
niet sneller dan 4GHz, vanwege o.a. quantum effecten, 
roosterfouten en kosmische straling als de transitoren te 
klein worden. Een verzamelnaam voor de ellende die 
een transitor in een processor te wachten staat, heet 
"random background charges". Single Electron Transi-
toren (SET) schakelen maar met één electron ipv met een 
stroom/rivier van electronen, zoals normale transitoren; 
ze zijn extreem gevoelig voor deze random bakground 
charges. Die SETs zijn dus zo gevoelig als de pest en falen 
gemiddeld 1/100 keer. Daar kan je dus geen computer 
van bouwen als je een miljoen van die transitoren hebt. 
Ik heb met mijn promovendus Jie Han een methode 
uitgevonden hoe je dat wel kan doen, door ze slim 
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massief samen te laten werken, zodat ze elkaars fouten 
opvangen. Nu kunnen Intel, Moterola, IBM, ... weer 
volop verder.'

Hoe hij op de lijst gekomen is, weet hij niet zeker. 
Jonker: 'Ik denk dat we op die poster zijn gekomen 
omdat we hebben laten zien hoe je met nanocircuits een 
processor kunt bouwen. Chipfabrikanten lopen er nu al 
tegenaan dat je een processor op een gegeven moment 
niet meer sneller kunt maken omdat de circuits te klein 
en dus onbetrouwbaar beginnen te worden. Deze giant 

brick wall ligt bij vier gigahertz, wij hebben laten zien 
hoe je om die bakstenen muur heen kunt.'

Jonker, in Nederland vooral bekend vanwege de 
voetballende robots (zie een eerdere aflevering van de 
Snelbinder) geloofde zijn ogen niet, maar blijft realis-
tisch. 'Ach, het is maar een poster. Het is leuk, maar het 
heeft natuurlijk geen enkele officiële status. 

De poster is te zien op
. http://www.ph.tn.tudelft.nl/~pieter/milestones.html

Examenfraude op SNL?

Vergeefse poging om examenopgaven door te nemen

Conrector pater Verbruggen en zijn docenten hebben 
gistermiddag een onderzoek ingesteld naar geruchten als 
zouden leerlingen van de zesde klassen gymnasium van het 
Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam zich op illegale wijze op 
de hoogte hebben gesteld van de opgaven voor het mondeling 

examen Grieks en Latijn. Enkele leerlingen zouden hebben 
verteld, dat zijn in de papieren van een docent hadden 
gesnuffeld. Volgens de conrector is uit het onderzoek 
gebleken dat er alleen pogingen daartoe zijn gedaan, zonder 
resultaat. Het examen vindt normaal doorgang.

Dit bericht stond op 30 mei 1967 in Het Parool. Ook De 
Telegraaf en De Tijd berichtten over deze historische 
examenfraude. 
Volgend jaar, in 2007, is het dus precies veertig jaar 
geleden dat gymnasiasten van ons aller SNL probeerden 
hun diploma op een wel heel gemakkelijke manier te 
behalen. Veertig jaar, dus is deze 'misdaad' nu wel 
verjaard. En daarom willen we de betrokken leerlingen 
van toen de kans geven 'schoon schip te maken'. Wie 
waren het? Hoe werden ze gesnapt? Wat wilden ze 
precies? Waar ging het fout? 
Kom op heren! U heeft nú de kans uw geweten defini-

tief te schonen! Beken schuld, zo vlak voor de veertigste 
keer dat u op verjaardagen en feestjes smullend verhaalt 
van deze schrandere poging om te verhullen dat u het 
huiswerk weer eens niet geleerd had. Laat deze histori-
sche fraudepoging geen blijvend smet op uw blazoen 
zijn! 

Reacties kunnen, natuurlijk ook anoniem maar liever 
met naam en toenaam, naar redactie@myrakel.nl of 
naar het redactieadres [zie colofon]. In de eerste Binder 
van 2007 zullen we deze fraudepoging op gepaste wijze 
vieren. 

Lange Frans en Baas B wederom op nummer 1

Nou en, zult u misschien roepen. Maar dan weet u vast 
niet dat een van de twee een oud-leerling van het 
Nicolaas Lyceum is. Baas B is in real life namelijk Bart 
Zeilstra (VWO, 2000), die na Zinloos (2004) wederom een 
nummer-een-hit scoort met 'Het land van'.En dus had 
Snelbinder een reden op stap te gaan. 
Op naar Het Land Van. 

Momenteel is het duo [tot mei] bezig met de theater-
tour Spreek. Het publiek mag meedoen met de show, 
'het moet vooral vermaak zijn' en de mensen 'moeten 
blij naar huis gaan'. Geen stand-up comedy, maar veel 
muziek met een live band. Wie nog wil, kan de agenda 
vinden op . Op 5 mei 
zijn Lange Frans en Baas B één van de hoofdacts tijdens 

http://www.langefrans-baasb.nl

Bevrijdingsfestival 2006. In het muzikale programma 
wat de heren afwerken op deze dag staat het onder-
werp mensenrechten centraal. Ze werken dan ook 
samen met Amnesty International. 
 
Frans en Bart braken in 2004 door met de single 'Mop-
pie', dat de derde plaats op de hitlijst behaalde. Hun 
tweede hit was 'Zinloos' en momenteel staan ze in de 
hitparade met 'Het Land Van', een nummer over het 
Nederland van nu en een soort rap-remake van het 
nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma en van Thijn. 
Het nummer is speciaal: het is een soort ballad, er zit 
geen drum en bas in. Het is trouwens opgenomen tijdens 
de opening van de Uitmarkt 2005. 

Korte Biografie

1997 D-Men wordt officieel opgericht op het basketbalveld na een freestylesessie

1999 Eerste independent single Zoveel Mensen

2001 Finalist Most Wanted talentenjacht van stichting GRAP

2001 Cd-project en tour met de Mixt RnB Allstars

2001 Grote prijs van Nederland. D-Men wint de publieksprijs in de finale

2002 D-Men doet twee nummers op het verzamelalbum 'Homegrown'

2003 Lange Frans & Baas B plaatsen zich voor de Finale van SPITT. Baas B wordt tweede

2003 Het debuutalbum Supervisie is klaar

2003 Het verzamelalbum De Gastenlijst opgenomen in de Earforce studio's verschijnt in de winkels

2004 De videoclip voor de eerste single Represent verschijnt op de buis

2004 Het album Straatremixes 2 wordt verspreid over de straten

2004 Single Moppie wordt nummer 3 in de top 40

2005 Single Zinloos wordt nummer 1 in de top 40

2005 Start theatertoernee

2005 Single Het Land Van wordt nummer 1 in de top 40
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We gaan terug naar 1997. Frans Frederiks (Lange Frans) 
en Bart Zeilstra wonen bij elkaar om de hoek in Diemen. 
Op een basketbalveldje in de buurt richten ze, met 
vrienden en buurtgenoten, het hiphopcollectief D-Men 
op. Naast Frans en Bart maakt ook Frans' broer Thijs 
(Brutus) deel uit van het collectief. In eigen beheer, 
vanuit een zelfgebouwde studio in de garage, brengen 
ze hun eerste demo uit, in 1999 gevolgd door de eerste 
onafhankelijke single: Zoveel Mensen. Daarvan zijn er 
ongeveer 300 verkocht. Inmiddels zijn ze tien jaar bezig 
en redelijk zeker van zichzelf. 'We hebben onze spaarre-
keningen erin gedenderd, we gingen er gewoon voor. 
Van dat geld hadden we ook brommers kunnen kopen'. 
Maar het werd de muziek, met grote gevolgen. 

Hoe reageerde het SNL in jullie begintijd? Was er tijd 
voor dat soort dingen, deed men moeilijk? Of was wat 
jullie deden nog niet zo schokkend qua tijd en optre-
den?
Bart: 'Ik begon me bezig te houden met teksten schrijven 
en muziek maken toen ik in de derde klas zat, ik was 15. 
Toen was het gewoon nog een hobby die ik na school 
had. Toen ik in de vijfde zat, deden we af en toe hier en 
daar wel eens een optreden in een buurthuis en af en toe 
op scholen. We hebben een aantal keer op het Spinoza 
opgetreden (de school waar Frans toentertijd op zat)en 
we deden mee met het grote gebeuren op het SNL, 
waarna we ook mochten optreden op de eindsoos in de 
Mazzo. Maar in die tijd waren we nog niet professioneel 
bezig, we begonnen net pas. Ik geloof dat mensen het 
wel konden waarderen, maar echt speciaal was het niet. 
Nederlandstalige rap was toen nog helemaal niet zo 
populair als dat tegenwoordig is.'
'Nederlands had ik in de zesde klas overigens van 
meneer de Vries. Ik weet niet hoe hij tegenover rappen 
stond, maar volgens mij wist hij niet dat ik daar mee 
bezig was.'

Mei 2000 maakt Baas B het nummer Nachtwacht als 
titeltrack van de examenstunt op het Sint Nicolaas 
Lyceum. Heb je de tekst van Nachtwacht nog?

Baas B, Ninthe en Lange Frans

Bart: 'Nee, ik ben de tekst en de muziek van dat nummer 
helaas kwijt…'
Na zijn eindexamen wil Bart studeren.
Bart: 'Nadat ik m'n examens heb gehaald, heb ik eerst 
een jaartje gewerkt omdat ik niet wist wat voor opleiding 
ik wilde doen. Ik wist wel dat ik eigenlijk met muziek 
verder wilde gaan, maar dat was totaal geen zekere 
toekomst. Dus toen ben ik in 2001 psychologie gaan 
studeren. De eerste twee jaar heb ik afgemaakt en in het 
derde jaar kreeg ik het te druk met muziek. We waren 
toen bezig met ons eerste album. Toen onze eerste echte 
single uitkwam en we steeds meer gingen optreden heb 
ik de keuze gemaakt. Begin 2004 stopte ik met m'n studie 
en stortte me voor de volle 100% in de muziek. Goede 
keuze tot nu toe!'

Want het ging inderdaad hard. Ze winnen talentenjach-
ten, krijgen prijzen en leveren nummers voor het 
hiphopverzamelalbum Homegrown, een cd van het 
Nationaal Pop Instituut. Aan de cd zit een tournee 
verbonden en de boel gaat rollen. In 2003 wordt, 
ondergronds en via internet, de cd Straatremixes 
uitgebracht, vol met nieuwe, komische, veelal rauw 
verwoorde raps begeleid door instrumentale tracks van 
bekende Amerikaanse hiphophits. Door het enorme 
succes van de mixen volgen snel delen twee en drie.
In 2004 gaan Lange Frans & Baas B voor de ontwikke-



massief samen te laten werken, zodat ze elkaars fouten 
opvangen. Nu kunnen Intel, Moterola, IBM, ... weer 
volop verder.'

Hoe hij op de lijst gekomen is, weet hij niet zeker. 
Jonker: 'Ik denk dat we op die poster zijn gekomen 
omdat we hebben laten zien hoe je met nanocircuits een 
processor kunt bouwen. Chipfabrikanten lopen er nu al 
tegenaan dat je een processor op een gegeven moment 
niet meer sneller kunt maken omdat de circuits te klein 
en dus onbetrouwbaar beginnen te worden. Deze giant 

brick wall ligt bij vier gigahertz, wij hebben laten zien 
hoe je om die bakstenen muur heen kunt.'

Jonker, in Nederland vooral bekend vanwege de 
voetballende robots (zie een eerdere aflevering van de 
Snelbinder) geloofde zijn ogen niet, maar blijft realis-
tisch. 'Ach, het is maar een poster. Het is leuk, maar het 
heeft natuurlijk geen enkele officiële status. 

De poster is te zien op
. http://www.ph.tn.tudelft.nl/~pieter/milestones.html
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Conrector pater Verbruggen en zijn docenten hebben 
gistermiddag een onderzoek ingesteld naar geruchten als 
zouden leerlingen van de zesde klassen gymnasium van het 
Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam zich op illegale wijze op 
de hoogte hebben gesteld van de opgaven voor het mondeling 

examen Grieks en Latijn. Enkele leerlingen zouden hebben 
verteld, dat zijn in de papieren van een docent hadden 
gesnuffeld. Volgens de conrector is uit het onderzoek 
gebleken dat er alleen pogingen daartoe zijn gedaan, zonder 
resultaat. Het examen vindt normaal doorgang.

Dit bericht stond op 30 mei 1967 in Het Parool. Ook De 
Telegraaf en De Tijd berichtten over deze historische 
examenfraude. 
Volgend jaar, in 2007, is het dus precies veertig jaar 
geleden dat gymnasiasten van ons aller SNL probeerden 
hun diploma op een wel heel gemakkelijke manier te 
behalen. Veertig jaar, dus is deze 'misdaad' nu wel 
verjaard. En daarom willen we de betrokken leerlingen 
van toen de kans geven 'schoon schip te maken'. Wie 
waren het? Hoe werden ze gesnapt? Wat wilden ze 
precies? Waar ging het fout? 
Kom op heren! U heeft nú de kans uw geweten defini-

tief te schonen! Beken schuld, zo vlak voor de veertigste 
keer dat u op verjaardagen en feestjes smullend verhaalt 
van deze schrandere poging om te verhullen dat u het 
huiswerk weer eens niet geleerd had. Laat deze histori-
sche fraudepoging geen blijvend smet op uw blazoen 
zijn! 

Reacties kunnen, natuurlijk ook anoniem maar liever 
met naam en toenaam, naar redactie@myrakel.nl of 
naar het redactieadres [zie colofon]. In de eerste Binder 
van 2007 zullen we deze fraudepoging op gepaste wijze 
vieren. 

Lange Frans en Baas B wederom op nummer 1

Nou en, zult u misschien roepen. Maar dan weet u vast 
niet dat een van de twee een oud-leerling van het 
Nicolaas Lyceum is. Baas B is in real life namelijk Bart 
Zeilstra (VWO, 2000), die na Zinloos (2004) wederom een 
nummer-een-hit scoort met 'Het land van'.En dus had 
Snelbinder een reden op stap te gaan. 
Op naar Het Land Van. 

Momenteel is het duo [tot mei] bezig met de theater-
tour Spreek. Het publiek mag meedoen met de show, 
'het moet vooral vermaak zijn' en de mensen 'moeten 
blij naar huis gaan'. Geen stand-up comedy, maar veel 
muziek met een live band. Wie nog wil, kan de agenda 
vinden op . Op 5 mei 
zijn Lange Frans en Baas B één van de hoofdacts tijdens 
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wat de heren afwerken op deze dag staat het onder-
werp mensenrechten centraal. Ze werken dan ook 
samen met Amnesty International. 
 
Frans en Bart braken in 2004 door met de single 'Mop-
pie', dat de derde plaats op de hitlijst behaalde. Hun 
tweede hit was 'Zinloos' en momenteel staan ze in de 
hitparade met 'Het Land Van', een nummer over het 
Nederland van nu en een soort rap-remake van het 
nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma en van Thijn. 
Het nummer is speciaal: het is een soort ballad, er zit 
geen drum en bas in. Het is trouwens opgenomen tijdens 
de opening van de Uitmarkt 2005. 
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We gaan terug naar 1997. Frans Frederiks (Lange Frans) 
en Bart Zeilstra wonen bij elkaar om de hoek in Diemen. 
Op een basketbalveldje in de buurt richten ze, met 
vrienden en buurtgenoten, het hiphopcollectief D-Men 
op. Naast Frans en Bart maakt ook Frans' broer Thijs 
(Brutus) deel uit van het collectief. In eigen beheer, 
vanuit een zelfgebouwde studio in de garage, brengen 
ze hun eerste demo uit, in 1999 gevolgd door de eerste 
onafhankelijke single: Zoveel Mensen. Daarvan zijn er 
ongeveer 300 verkocht. Inmiddels zijn ze tien jaar bezig 
en redelijk zeker van zichzelf. 'We hebben onze spaarre-
keningen erin gedenderd, we gingen er gewoon voor. 
Van dat geld hadden we ook brommers kunnen kopen'. 
Maar het werd de muziek, met grote gevolgen. 

Hoe reageerde het SNL in jullie begintijd? Was er tijd 
voor dat soort dingen, deed men moeilijk? Of was wat 
jullie deden nog niet zo schokkend qua tijd en optre-
den?
Bart: 'Ik begon me bezig te houden met teksten schrijven 
en muziek maken toen ik in de derde klas zat, ik was 15. 
Toen was het gewoon nog een hobby die ik na school 
had. Toen ik in de vijfde zat, deden we af en toe hier en 
daar wel eens een optreden in een buurthuis en af en toe 
op scholen. We hebben een aantal keer op het Spinoza 
opgetreden (de school waar Frans toentertijd op zat)en 
we deden mee met het grote gebeuren op het SNL, 
waarna we ook mochten optreden op de eindsoos in de 
Mazzo. Maar in die tijd waren we nog niet professioneel 
bezig, we begonnen net pas. Ik geloof dat mensen het 
wel konden waarderen, maar echt speciaal was het niet. 
Nederlandstalige rap was toen nog helemaal niet zo 
populair als dat tegenwoordig is.'
'Nederlands had ik in de zesde klas overigens van 
meneer de Vries. Ik weet niet hoe hij tegenover rappen 
stond, maar volgens mij wist hij niet dat ik daar mee 
bezig was.'

Mei 2000 maakt Baas B het nummer Nachtwacht als 
titeltrack van de examenstunt op het Sint Nicolaas 
Lyceum. Heb je de tekst van Nachtwacht nog?

Baas B, Ninthe en Lange Frans

Bart: 'Nee, ik ben de tekst en de muziek van dat nummer 
helaas kwijt…'
Na zijn eindexamen wil Bart studeren.
Bart: 'Nadat ik m'n examens heb gehaald, heb ik eerst 
een jaartje gewerkt omdat ik niet wist wat voor opleiding 
ik wilde doen. Ik wist wel dat ik eigenlijk met muziek 
verder wilde gaan, maar dat was totaal geen zekere 
toekomst. Dus toen ben ik in 2001 psychologie gaan 
studeren. De eerste twee jaar heb ik afgemaakt en in het 
derde jaar kreeg ik het te druk met muziek. We waren 
toen bezig met ons eerste album. Toen onze eerste echte 
single uitkwam en we steeds meer gingen optreden heb 
ik de keuze gemaakt. Begin 2004 stopte ik met m'n studie 
en stortte me voor de volle 100% in de muziek. Goede 
keuze tot nu toe!'

Want het ging inderdaad hard. Ze winnen talentenjach-
ten, krijgen prijzen en leveren nummers voor het 
hiphopverzamelalbum Homegrown, een cd van het 
Nationaal Pop Instituut. Aan de cd zit een tournee 
verbonden en de boel gaat rollen. In 2003 wordt, 
ondergronds en via internet, de cd Straatremixes 
uitgebracht, vol met nieuwe, komische, veelal rauw 
verwoorde raps begeleid door instrumentale tracks van 
bekende Amerikaanse hiphophits. Door het enorme 
succes van de mixen volgen snel delen twee en drie.
In 2004 gaan Lange Frans & Baas B voor de ontwikke-



lingsorganisatie Plan naar Honduras. Terug in Neder-
land nemen ze het nummer Het Leven Van De Maras op. 
Ze winnen een Essent Award en maken hun debuutal-
bum Supervisie. De eerste echte single is Represent. De 
tweede single is hun definitieve doorbraak: Moppie 
behaalt de derde plaats van de Top 40. De taakverdeling 
van het duo is simpel: Frans maakt de teksten en Bart de 
muziek, samen met de gitarist van de band. Geen twee 

nummers zijn hetzelfde, want, zegt Bart, het gaat er om 
hoe je je voelt. 'Soms ben je serieus, soms verliefd, soms 
boos'. 

Samen met zangeres Ninthe (ook die heeft een SNL-
achtergrond; zie verderop in deze Binder) maken ze 
later dat jaar de single Zinloos. En de rest is geschiedenis, 
zoals dat zo fraai heet. Het nummer staat op de eerste 
plaats in de hitparade als op 2 november columnist en 
cineast Theo van Gogh wordt vermoord. Het duo neemt 

Releaseparty Baas B

een actuele versie van de single op en zet die op de 
website. En ze verlenen hun medewerking aan de 
landelijke Zinlooscampagne. Binnen de rap-wereld 
nemen ze een aparte plek in. Zo lijken ze zich nauwelijks 
af te zetten tegen Nederland. Volgens Bart moet je 
namelijk gewoon blij zijn dat je in Nederland woont. Die 
positieve houding slaat aan, blijkt keer op keer. 

2005 Is een druk en prijzig jaar. In februari wordt het 
album Supervisie genomineerd voor een Edison in de 
categorie Nieuwe Groep/Artiest Nationaal. Ze wínnen 
een Edison in de categorie Beste Nieuwkomer. In maart 
krijgen ze een 3FM Award in de categorie Beste Single 
voor het nummer Zinloos. In april zijn er twee TMF 
Awards, zowel in de categorie Beste Urban Nationaal als 
voor de Beste Videoclip Nationaal. 
2006 Begint met het winnen van de Megaward, die ze 
live op 3FM krijgen uitgereikt. Hun cd Het Land Van 
staat in de hitparade en ze zijn wederom genomineerd 
voor een Edison, dit keer de Planet Internet Edison 
Publieksprijs. Ook Zakelijk timmert het duo flink aan de 
weg. Bart en Frans hebben zes bedrijven. Naast muziek 
doen ze radio, zijn bezig met tv-programma's, maken 
muziek voor films en series, schrijven een rap voor het 
Nederlands elftal, enzovoorts. 

Bart's verhouding met het SNL is redelijk bekoeld nadat 
een interview met het blad Pauze, dat hem op het SNL 
wilde fotograferen, niet doorging. Een optreden op 
school zit er dus waarschijnlijk niet meer in. 
Bart: 'Ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte meer om terug 
te komen op het SNL. Ik ben er nog wel een keer geweest, 
op de oud-leerlingensoos in 2001, meen ik. De afgelopen 
jaren lukt het me steeds niet om te komen, omdat ik 
meestal moet optreden … helaas. Maar ik vond de 
soosfeestjes altijd zeer geslaagd! Wie weet, in 2007 ben ik 
er weer bij...'

Zinloos!

[Lange Frans] 
Daniël van Cotthem 
Bracht z'n chick naar het station 
En hoe de fuck kon hij nou weten dat z'n einde daar begon 
Hij kreeg een klap voor z'n kop 
maar keek niet om en hield z'n mond 
Tot ie de volgende ochtend met hersenletsel opstond 
Z'n pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis 
Ik freakte als een gek toen ik het zag op de buis 
Die ene klap dat was de fatale, 
hij zou het einde van de dag niet meer halen 

[Baas B] 
Joes Kloppenburg 
Hij ging uit in onze hoofdstad 
Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat 
Is wat hij dacht maar die nacht bracht wat anders mee 
Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg 
Was niet het type dat zweeg (uh-uh) 
Waardoor hij zo veranderde, in het type dat de klappen kreeg 
Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt ie wat ie wou 
Het allerlaatste wat ie schreeuwde dat was KAPPEN NOU 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 
Hoeveel moeten er nog komen 
(hoeveel moeten er nog komen) 
Hoeveel moeten er nog gaan 
(hoeveel moeten er nog gaan) 

Wie waren deze helden 
(wie waren deze helden) 
We doen het hier in jullie naam 
(we doen het hier in jullie naam) 

[Lange Frans] 
Meindert Tjoelkert 
Probeert een fiets van de gracht te redden 
Om maar es effe iets te zeggen 
En of het nodig was, de daders vonden van wel 
Ze pakten daarna nog een biertje en z'n grafsteen spelt: 
Omdat ik de moed had om er wat van te zeggen 
Waar zijn we veilig kan iemand mij dit uitleggen 
en waarom zien we al die woede 
Ik kwam alleen maar op voor het goede 

[Baas B] 
Renée Steegmans 
Deed zijn dagelijkse boodschappen 
Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen 
riep twee drollen op een brommer tot de orde 
Waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden 
Vroeg om respect ging gestrekt en werd afgebekt 
En met een helm werd er vet op hem in gemept 
Das niet correct is wat men zegt en dat is zeker waar 
Waar zijn die mensen van ik stond erbij en keek ernaar 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 

[Lange Frans] 
De lijst is lang God allemachtig 
Met Kerwin Duinmeijer sinds augustus 83 
en de trend van het moment is nog killer en kouder 
En de angst en de haat zijn vertrouwder 
Ligt het aan ons zelf of ligt het aan het lot 
Kijken we naar boven richten we tot God 
Weer een stille tocht weer iemand kapot 
En schieten op de deur van een disco is geen sport 
Nou ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders 
Dus deze is voor hun moeders en vaders 

Hun broeders en zusters 
die niet meer kunnen rusten 
En hopelijk maken we iemand bewuster 
Verkeerde tijd en een verkeerde plek 
Is dat de juiste situatie voor de juiste gek 
Nou check jezelf en verdedig je grenzen 
Want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 
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Ninthe weet wat ze wil

Behalve Bart heeft het SNL de laatste jaren nog een 
topartiest-in-spe afgeleverd. Soulzangeres Ninthe 
Kiemeneij (Gym, 2004) werd bekend van de hit Zinloos 
van Lange Frans en Baas B. Ze zingt echter al veel langer. 
Ninthe's vader is professioneel muzikant en Ninthe en 
haar broertje worden van jongs af aan meegesleept 
naar de studio en zijn optredens. Op de vraag 'wat wil je 
later worden', antwoordt Ninthe dan ook steevast: 
'zangeres, danseres of iets met paarden'. Maar willen is 
iets anders dan kunnen. Ninthe blijkt echter over talent 
te beschikken. Ze zingt op verschillende 'open mic' 
avonden, talentenjachten en evenementen als de 
Uitmarkt. Maar de doorbraak komt in 2002, als school-
genoot Baas B haar vraagt mee te werken aan het 
debuutalbum van hem en Lange Frans. Het nummer 
Zinloos wordt een gigantische hit. Overal waar Ninthe 
loopt, klinkt spontaan 'hoeveel moeten er nog komen, 
hoeveel moeten er nog gaan'. Honderden optredens 
volgen, in het spoor van de twee rappers. Het nummer 
staat op de eerste plaats in de hitparade als op 2 novem-
ber 2004 filmmaker Theo van Gogh wordt vermoord. 
Ninthe is in één klap bekend, maar de keerzijde is dat zij 
in een hokje geplaatst wordt, dat niet goed definieert 
waar zij voor staat. Tijd dus voor een solocarrière. 

Ninthe: 'Ik wil als zangeres en artiest serieuzer genomen 
worden. Vooral door een wat oudere doelgroep dan die 
ik nu aanspreek.'

Hoe is het eigenlijk ooit begonnen?
Ninthe: 'Ik zong natuurlijk al heel lang, maar mijn eerste 
optreden was volgens mij op een muziekavond op 
school. Ik was 15 en trad op met mijn broertje Ingmar en 
klasgenoot Narek (Nikoghosyan, Havo 2005).'

Ze schrijft vanaf dat moment haar eigen liedjes en volgt 
intensief zangles. Op school levert dat geen problemen 
op, optreden doet ze nog niet veel en de meeste leraren 
hebben geen flauw idee wat er buiten school gebeurt. In 
4VWO leert ze Bart kennen.
Ninthe: 'Ik zat in de klas met Inger Zeilstra, het zusje van 
Bart. Via haar leerde ik Bart kennen en toen is het gaan 
rollen. Bart was al een paar jaar van school toen ze 
Zinloos schreven, en toen belde hij mij. Dat was net na 
mijn eigen eindexamen. Ik wilde wel verder in de 
muziek, niet studeren. Eerst m'n rijbewijs halen dacht ik, 
op mezelf gaan wonen. Zingen was een leuk bijbaantje. 
Bij Frans en Bart zag ik dat je er ook geld mee verdienen 
kon'. 

Een nieuw leven, maar spijt van het oude heeft ze echter 

niet. 
Ninthe: 'Ik heb via Lange Frans & Baas B zoveel mensen 
ontmoet. Ik heb op plekken gestaan als Ahoy, waar ik 
anders nooit zou hebben opgetreden. Daar kwam ik 
mensen tegen die me nu weer helpen met nummers 
maken, contracten en zakelijke dingen. Het is trouwens 

grappig: ik zat in de brugklas en was aanwezig bij het 
eerste optreden van Frans en Bart. Ik had er niks mee, 
vond het maar zozo. Maar ja, het is anders gelopen.'

Na het afscheid van Bart en Frans neemt ze een EP'tje op, 
schrijft met muzikale vrienden continu nieuwe num-
mers, die ze op verschillende podia aan enthousiast 
publiek laat horen. Ze treedt op bij War Child en staat 
eind december 2005 met haar band in de finale van de 
Grote Prijs van Nederland, in de categorie Hiphop en 
RnB.  

Ninthe: 'Ik sta bij concerten altijd vooraan, maar daar 
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lingsorganisatie Plan naar Honduras. Terug in Neder-
land nemen ze het nummer Het Leven Van De Maras op. 
Ze winnen een Essent Award en maken hun debuutal-
bum Supervisie. De eerste echte single is Represent. De 
tweede single is hun definitieve doorbraak: Moppie 
behaalt de derde plaats van de Top 40. De taakverdeling 
van het duo is simpel: Frans maakt de teksten en Bart de 
muziek, samen met de gitarist van de band. Geen twee 

nummers zijn hetzelfde, want, zegt Bart, het gaat er om 
hoe je je voelt. 'Soms ben je serieus, soms verliefd, soms 
boos'. 

Samen met zangeres Ninthe (ook die heeft een SNL-
achtergrond; zie verderop in deze Binder) maken ze 
later dat jaar de single Zinloos. En de rest is geschiedenis, 
zoals dat zo fraai heet. Het nummer staat op de eerste 
plaats in de hitparade als op 2 november columnist en 
cineast Theo van Gogh wordt vermoord. Het duo neemt 

Releaseparty Baas B

een actuele versie van de single op en zet die op de 
website. En ze verlenen hun medewerking aan de 
landelijke Zinlooscampagne. Binnen de rap-wereld 
nemen ze een aparte plek in. Zo lijken ze zich nauwelijks 
af te zetten tegen Nederland. Volgens Bart moet je 
namelijk gewoon blij zijn dat je in Nederland woont. Die 
positieve houding slaat aan, blijkt keer op keer. 

2005 Is een druk en prijzig jaar. In februari wordt het 
album Supervisie genomineerd voor een Edison in de 
categorie Nieuwe Groep/Artiest Nationaal. Ze wínnen 
een Edison in de categorie Beste Nieuwkomer. In maart 
krijgen ze een 3FM Award in de categorie Beste Single 
voor het nummer Zinloos. In april zijn er twee TMF 
Awards, zowel in de categorie Beste Urban Nationaal als 
voor de Beste Videoclip Nationaal. 
2006 Begint met het winnen van de Megaward, die ze 
live op 3FM krijgen uitgereikt. Hun cd Het Land Van 
staat in de hitparade en ze zijn wederom genomineerd 
voor een Edison, dit keer de Planet Internet Edison 
Publieksprijs. Ook Zakelijk timmert het duo flink aan de 
weg. Bart en Frans hebben zes bedrijven. Naast muziek 
doen ze radio, zijn bezig met tv-programma's, maken 
muziek voor films en series, schrijven een rap voor het 
Nederlands elftal, enzovoorts. 

Bart's verhouding met het SNL is redelijk bekoeld nadat 
een interview met het blad Pauze, dat hem op het SNL 
wilde fotograferen, niet doorging. Een optreden op 
school zit er dus waarschijnlijk niet meer in. 
Bart: 'Ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte meer om terug 
te komen op het SNL. Ik ben er nog wel een keer geweest, 
op de oud-leerlingensoos in 2001, meen ik. De afgelopen 
jaren lukt het me steeds niet om te komen, omdat ik 
meestal moet optreden … helaas. Maar ik vond de 
soosfeestjes altijd zeer geslaagd! Wie weet, in 2007 ben ik 
er weer bij...'

Zinloos!

[Lange Frans] 
Daniël van Cotthem 
Bracht z'n chick naar het station 
En hoe de fuck kon hij nou weten dat z'n einde daar begon 
Hij kreeg een klap voor z'n kop 
maar keek niet om en hield z'n mond 
Tot ie de volgende ochtend met hersenletsel opstond 
Z'n pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis 
Ik freakte als een gek toen ik het zag op de buis 
Die ene klap dat was de fatale, 
hij zou het einde van de dag niet meer halen 

[Baas B] 
Joes Kloppenburg 
Hij ging uit in onze hoofdstad 
Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat 
Is wat hij dacht maar die nacht bracht wat anders mee 
Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg 
Was niet het type dat zweeg (uh-uh) 
Waardoor hij zo veranderde, in het type dat de klappen kreeg 
Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt ie wat ie wou 
Het allerlaatste wat ie schreeuwde dat was KAPPEN NOU 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 
Hoeveel moeten er nog komen 
(hoeveel moeten er nog komen) 
Hoeveel moeten er nog gaan 
(hoeveel moeten er nog gaan) 

Wie waren deze helden 
(wie waren deze helden) 
We doen het hier in jullie naam 
(we doen het hier in jullie naam) 

[Lange Frans] 
Meindert Tjoelkert 
Probeert een fiets van de gracht te redden 
Om maar es effe iets te zeggen 
En of het nodig was, de daders vonden van wel 
Ze pakten daarna nog een biertje en z'n grafsteen spelt: 
Omdat ik de moed had om er wat van te zeggen 
Waar zijn we veilig kan iemand mij dit uitleggen 
en waarom zien we al die woede 
Ik kwam alleen maar op voor het goede 

[Baas B] 
Renée Steegmans 
Deed zijn dagelijkse boodschappen 
Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen 
riep twee drollen op een brommer tot de orde 
Waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden 
Vroeg om respect ging gestrekt en werd afgebekt 
En met een helm werd er vet op hem in gemept 
Das niet correct is wat men zegt en dat is zeker waar 
Waar zijn die mensen van ik stond erbij en keek ernaar 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 

[Lange Frans] 
De lijst is lang God allemachtig 
Met Kerwin Duinmeijer sinds augustus 83 
en de trend van het moment is nog killer en kouder 
En de angst en de haat zijn vertrouwder 
Ligt het aan ons zelf of ligt het aan het lot 
Kijken we naar boven richten we tot God 
Weer een stille tocht weer iemand kapot 
En schieten op de deur van een disco is geen sport 
Nou ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders 
Dus deze is voor hun moeders en vaders 

Hun broeders en zusters 
die niet meer kunnen rusten 
En hopelijk maken we iemand bewuster 
Verkeerde tijd en een verkeerde plek 
Is dat de juiste situatie voor de juiste gek 
Nou check jezelf en verdedig je grenzen 
Want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen 

[Lange Frans - Ninthe] 
Refrein 2x 
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Ninthe weet wat ze wil

Behalve Bart heeft het SNL de laatste jaren nog een 
topartiest-in-spe afgeleverd. Soulzangeres Ninthe 
Kiemeneij (Gym, 2004) werd bekend van de hit Zinloos 
van Lange Frans en Baas B. Ze zingt echter al veel langer. 
Ninthe's vader is professioneel muzikant en Ninthe en 
haar broertje worden van jongs af aan meegesleept 
naar de studio en zijn optredens. Op de vraag 'wat wil je 
later worden', antwoordt Ninthe dan ook steevast: 
'zangeres, danseres of iets met paarden'. Maar willen is 
iets anders dan kunnen. Ninthe blijkt echter over talent 
te beschikken. Ze zingt op verschillende 'open mic' 
avonden, talentenjachten en evenementen als de 
Uitmarkt. Maar de doorbraak komt in 2002, als school-
genoot Baas B haar vraagt mee te werken aan het 
debuutalbum van hem en Lange Frans. Het nummer 
Zinloos wordt een gigantische hit. Overal waar Ninthe 
loopt, klinkt spontaan 'hoeveel moeten er nog komen, 
hoeveel moeten er nog gaan'. Honderden optredens 
volgen, in het spoor van de twee rappers. Het nummer 
staat op de eerste plaats in de hitparade als op 2 novem-
ber 2004 filmmaker Theo van Gogh wordt vermoord. 
Ninthe is in één klap bekend, maar de keerzijde is dat zij 
in een hokje geplaatst wordt, dat niet goed definieert 
waar zij voor staat. Tijd dus voor een solocarrière. 

Ninthe: 'Ik wil als zangeres en artiest serieuzer genomen 
worden. Vooral door een wat oudere doelgroep dan die 
ik nu aanspreek.'

Hoe is het eigenlijk ooit begonnen?
Ninthe: 'Ik zong natuurlijk al heel lang, maar mijn eerste 
optreden was volgens mij op een muziekavond op 
school. Ik was 15 en trad op met mijn broertje Ingmar en 
klasgenoot Narek (Nikoghosyan, Havo 2005).'

Ze schrijft vanaf dat moment haar eigen liedjes en volgt 
intensief zangles. Op school levert dat geen problemen 
op, optreden doet ze nog niet veel en de meeste leraren 
hebben geen flauw idee wat er buiten school gebeurt. In 
4VWO leert ze Bart kennen.
Ninthe: 'Ik zat in de klas met Inger Zeilstra, het zusje van 
Bart. Via haar leerde ik Bart kennen en toen is het gaan 
rollen. Bart was al een paar jaar van school toen ze 
Zinloos schreven, en toen belde hij mij. Dat was net na 
mijn eigen eindexamen. Ik wilde wel verder in de 
muziek, niet studeren. Eerst m'n rijbewijs halen dacht ik, 
op mezelf gaan wonen. Zingen was een leuk bijbaantje. 
Bij Frans en Bart zag ik dat je er ook geld mee verdienen 
kon'. 

Een nieuw leven, maar spijt van het oude heeft ze echter 

niet. 
Ninthe: 'Ik heb via Lange Frans & Baas B zoveel mensen 
ontmoet. Ik heb op plekken gestaan als Ahoy, waar ik 
anders nooit zou hebben opgetreden. Daar kwam ik 
mensen tegen die me nu weer helpen met nummers 
maken, contracten en zakelijke dingen. Het is trouwens 

grappig: ik zat in de brugklas en was aanwezig bij het 
eerste optreden van Frans en Bart. Ik had er niks mee, 
vond het maar zozo. Maar ja, het is anders gelopen.'

Na het afscheid van Bart en Frans neemt ze een EP'tje op, 
schrijft met muzikale vrienden continu nieuwe num-
mers, die ze op verschillende podia aan enthousiast 
publiek laat horen. Ze treedt op bij War Child en staat 
eind december 2005 met haar band in de finale van de 
Grote Prijs van Nederland, in de categorie Hiphop en 
RnB.  

Ninthe: 'Ik sta bij concerten altijd vooraan, maar daar 
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zijn drie redenen voor. Ik ben klein, ik heb een vriendin 
die supergroupie is en altijd vooraan wil staan, hahaha, 
maar de echte reden is dat ik kijk wat anderen doen 
zodat ik daar weer van kan leren. Ik heb best veel 
opgetreden, maar slechts twee keer in mijn eentje. Ik 
vind het supermoeilijk om te communiceren met het 
publiek. Als ooit de tijd komt dat ik twee uur lang een 
eigen show moet dragen, dan moet ik er wel voor 
zorgen dat het publiek het interessant vindt. Daar moet 
ik aan werken. Bij andere artiesten kan ik zien hoe zij het 
doen. Maar ik wil het wel eigen houden.'

Ninthe concentreert zich dus nu vooral op haar eigen 

muzikale carrière. Inmiddels heeft ze al opgetreden in 
de Meervaart, Melkweg, ArenA, Hotel Arena, HMH en 
Ahoy, op de Uitmarkt en nog diverse andere (open) 
podia. 

Ninthe: 'Mijn muziek laat zich het best omschrijven als 
een mix van hip hop, soul, funk en jazz. Zeg maar Alicia 
Keys meets John Legend'. 
Haar eerste single Thank You haalt meteen de top 40 en 
de mega-top 50. Vanaf februari is die te zien bij TMF, bij 
welke zender ze uitgekozen wordt om als eerste 
veelbelovend talent te verschijnen in het nieuwe 
programma TMF Kweekvijver. De serie is vooral bedoeld 
om voor Nederlandse muzikanten een voet tussen de 

deur te krijgen bij platenmaatschappijen. Een contract 
voor albums, singles en bijbehorende videoclips is voor 
beginnende artiesten een nauwelijks te bereiken 
levensdroom. Ja, als je Robbie Williams heet, of Britney 
Spears. Maar Ninthe moet het op eigen kracht doen. Met 
een beetje hulp van TMF dus. Ze is 'precies goed voor 
TMF: jong, getalenteerd en trappelend van ongeduld 
voor een deur die potdicht zit.' 

Ninthe: 'Ik heb altijd gedacht te beginnen in kleine 
tentjes en daar na een paar jaar ontdekt te worden. 
Maar doordat Zinloos voor mij totaal onverwacht op 
nummer 1 belandde, ben ik al een beetje bekend. Nu 
gooit TMF me opnieuw in de diepte, maar moet ik 
mezelf drijvende zien te houden.' 
Een luxepositie, geeft ze toe. 'Zonder TMF Kweekvijver 
had ik hier niet gezeten. Of misschien pas over een paar 
jaar. Het is tegenwoordig echt niet moeilijk om een clip 
te maken, tegenwoordig kan iedereen een plaatje 
opnemen, maar of dat gedraaid wordt, dat is iets wat 
niemand je kan garanderen. TMF doet dat nu wel. Dat 
de clip dankzij hen ook kwalitatief klopt, is de tweede 
prijs. Twee vliegen in één klap dus.'

Haar wereld is dus flink veranderd. Zingen is een passie, 
maar er moet ook hard gewerkt worden, geïnvesteerd in 
het 'merk' Ninthe. Dat vergt veel tijd en energie. Ninthe 
lacht: 'Ik merk dat er meer interesse komt, maar aan mijn 
portemonnee is het nog niet te merken, haha. Maar ik 
weet wat ik doe en wat ik wil. Ik let daarom niet op alle 
randzaken, alle media-aandacht en alles daaromheen. 
Anders ga je maar naast je schoenen lopen'. 

Van haar oude school herinnert ze zich opeens dat ze 
haar tekenproject, ze had tekenen als examenvak, nooit 
opgehaald heeft. Zou meneer Ruiter dat nog hebben, 
vraagt ze opeens. En dat Latijn het leukste vak was, 
vooral door alle mythologische verhalen. Muziekles op 
school stelde, net als in de tijd van de interviewer, niet zo 
bar veel voor, mijmert ze. Beetje noten lezen, beetje 
muziek maken. 'Maar hoe kun je 12- en 13-jarigen ook 
muziek leren, die vinden eigenlijk alleen de songteksten 
interessant. Ik heb er niet veel aan gehad'. In haar 
eindexamenjaar, 2004, trad ze tijdens het Grote Gebeu-
ren nog op als Sister Act II, met Marjolein van Haren als 
andere sister en de rest van de klas als achtergrondkoor. 
'Ik kan me herinneren dat er eentje dronken op het 
podium stond en zelfs onderuit ging.'

Waar droomt Ninthe van, vroegen we haar tot slot.
Ninthe: 'Een te gek album maken, doorbreken met mijn 
muziek. Optreden op het North Sea Jazz festival. Succes 
in Nederland. Succes in Europa. Misschien wel in de hele 
wereld.' 
Najaar 2006 komt dat eerste album uit; vlak voor de 
feestdagen. Genoeg te dromen dus nog. Of ze uitko-
men? Ninthe gaat er in ieder geval helemaal voor! 

Op internet is Ninthe te vinden op www.ninthemusic.nl. 
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Verenigingsnieuws en zo

Traditioneel treffen de leden van Myrakel in de eerste Binder van elk jaar het 'verplichte' verenigingsnieuws. Elke 
vereniging moet haar leden immers informeren over het gevoerde (financiële) beleid. En die traditie is dat er nu een 
kort jaarverslag volgt, een verslag van de ALV en een kort verslag van "de financiën". 

Jaarverslag 2005

Leden
Myrakel begon 2005 met 587 leden. In 2005 meldden 
zich vijftien nieuwe leden aan maar in de loop van het 
jaar verlieten 22 leden de vereniging. Netto daalde het 
aantal leden in 2005 dus met zeven, van 587 naar 580. 
Steeds duidelijker is dat er in jaren met een reünie méér 
belangstelling voor een lidmaatschap is. Ook een 
gerichte zoekactie, zoals in 2001, levert veel nieuwe 
leden op. In 2001 werden 72 nieuwe leden geworven, in 
2002 34, in 2003 maar liefst 95, in 2004 slechts 20. Een 
nadeel is echter dat veel leden slechts een korte periode 
lid blijven. Trage betalers zorgen voor veel administra-
tieve werkzaamheden. Met niet-betalende leden wordt 
steeds 'zakelijker' omgegaan, vooral om extra kosten te 
vermijden. In 2005 is de jaarlijkse incasso aan het begin 
van het jaar gedraaid, na de zomer zijn de leden nog 
eens gewezen op eventuele contributieachterstand, de 
rest van de niet-betalers is in december aangemaand. 
Wie niet betaald heeft, krijgt deze Binder dan ook niet 
meer! 
Voor een vereniging als Myrakel, met slechts beperkte 
financiële middelen, is een goede reserve hard nodig, al 
was het maar om een reünie te kunnen organiseren. Een 
(financieel) gezond Myrakel houdt per jaar geld over, 
dat toevloeit aan de reserve. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Het bestuur heeft in 2005 de Statuten aangepast en een 
Huishoudelijk Reglement gemaakt. Het eerste was 
noodzakelijk omdat al sinds jaar en dag ook oud-
leerlingen van de Pius MMS/Havo lid mogen zijn van 
onze vereniging en zulks niet statutair vastgelegd bleek. 
Én omdat een boekjaar niet in de Statuten geregeld 
moet zijn. De nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglement geven volgens het bestuur uitdrukking aan 
de gedachte dat het organiseren van activiteiten niet 
per se een bezigheid van het bestuur is. Met name bij 
een reünie zijn er twee kritische problemen: menskracht 
vanuit de vereniging, en financieel risico dat niet door 

bestuursleden persoonlijk gedragen moet worden. De 
nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement 
worden op de ALV van 17 februari 2006 in stemming 
gebracht.

Binder, website en andere activiteiten
In 2005 zijn zoals de laatste jaren gewoonlijk weer drie 
Snelbinders gemaakt. Met name het nieuws rond het 
overlijden van pater Lauwers deed veel stof opwaaien. 
In de Binders stond in 2005 geen bijzondere rapportage 
over de diploma-uitreiking; reden waarom is afgezien 
van het versturen van een exemplaar aan alle eind-
examenkandidaten. De oplage van de Binder bedroeg 
bijna zeshonderd exemplaren.
De Myrakelse website draaide ook in 2005 weer volop. In 
het gastenboek werden vijfentwintig reacties geplaatst; 
het Afgesloten Web werd onder meer uitgebreid met 
foto's van de jaarlijkse oud-leerlingensoos en van de 
renovatie van de school, met 40 foto's van oud-docent 
Bekkers, met foto's van schoolreisjes naar Parijs en een 
HBS-klas uit 1970. Didi Zegers stuurde ruim dertig foto's 
van de opnamen van 'Sint Nicolaas en het meisje' en het 
zilveren SNL-jubileum in 1973. Geen klassenfoto's dit 
jaar van de geslaagden van 2005, of van de brugklassers. 
Het vinden van een vaste bron op school voor het 
aanleveren van deze jaarlijkse hoeveelheid foto's blijkt 
lastiger dan gedacht! 

Promotie en ledenwerving
In 2005 heeft onze jaarlijkse actie naar vers afgezwaaide 
oud-leerlingen een iets ander karakter gekregen. De 
eindexamenkandidaten kregen vooralsnog voor de 
laatste keer de inmiddels bekende balpen met opschrift 
'Keep in Touch  www.myrakel.nl'. Experimenteel deed 
Myrakel mee aan de SNL-actie waarbij alle diplomaha-
lers een t-shirt krijgen met daarop de namen van alle 
eindexamenkandidaten. Op het shirt staat dezelfde 
tekst als op de balpen. 

Verslag AVL 2006

Op 17 februari 2006 werd de Algemene Ledenvergade-
ring gehouden. Helaas niet op school zelf; ondanks 
toezeggingen bleek de school op genoemde datum 
gesloten en moest uitgeweken worden, naar een zaaltje 
in Diemen.
Aanwezig waren de bestuursleden René Leijen, Leon de 
Rooij, Kitty Hamersma en Geert Rolf, en de leden Didi 
Zegers, Monique Reeders en Koos van Langen. 
Berichten van afwezigheid zijn ontvangen van: Dick 

Nieuwenhuis, Fons Eickholt, Jaap Wormer, Ad Tiggeler, 
Gerard Schiering, José Vollenbroek, Jan-Bas Prins, Loek 
van Nus, Eric Kropf, Paul Knuijt, Jan Hogen en Bas van 
der Jagt.

De agenda telde behalve de vaste onderwerpen over het 
financiële reilen en zeilen van Myrakel, twee extra 
punten: de overdracht van het voorzitterschap, waar-
over verderop meer, en de vaststelling van statuten en 
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zijn drie redenen voor. Ik ben klein, ik heb een vriendin 
die supergroupie is en altijd vooraan wil staan, hahaha, 
maar de echte reden is dat ik kijk wat anderen doen 
zodat ik daar weer van kan leren. Ik heb best veel 
opgetreden, maar slechts twee keer in mijn eentje. Ik 
vind het supermoeilijk om te communiceren met het 
publiek. Als ooit de tijd komt dat ik twee uur lang een 
eigen show moet dragen, dan moet ik er wel voor 
zorgen dat het publiek het interessant vindt. Daar moet 
ik aan werken. Bij andere artiesten kan ik zien hoe zij het 
doen. Maar ik wil het wel eigen houden.'

Ninthe concentreert zich dus nu vooral op haar eigen 

muzikale carrière. Inmiddels heeft ze al opgetreden in 
de Meervaart, Melkweg, ArenA, Hotel Arena, HMH en 
Ahoy, op de Uitmarkt en nog diverse andere (open) 
podia. 

Ninthe: 'Mijn muziek laat zich het best omschrijven als 
een mix van hip hop, soul, funk en jazz. Zeg maar Alicia 
Keys meets John Legend'. 
Haar eerste single Thank You haalt meteen de top 40 en 
de mega-top 50. Vanaf februari is die te zien bij TMF, bij 
welke zender ze uitgekozen wordt om als eerste 
veelbelovend talent te verschijnen in het nieuwe 
programma TMF Kweekvijver. De serie is vooral bedoeld 
om voor Nederlandse muzikanten een voet tussen de 

deur te krijgen bij platenmaatschappijen. Een contract 
voor albums, singles en bijbehorende videoclips is voor 
beginnende artiesten een nauwelijks te bereiken 
levensdroom. Ja, als je Robbie Williams heet, of Britney 
Spears. Maar Ninthe moet het op eigen kracht doen. Met 
een beetje hulp van TMF dus. Ze is 'precies goed voor 
TMF: jong, getalenteerd en trappelend van ongeduld 
voor een deur die potdicht zit.' 

Ninthe: 'Ik heb altijd gedacht te beginnen in kleine 
tentjes en daar na een paar jaar ontdekt te worden. 
Maar doordat Zinloos voor mij totaal onverwacht op 
nummer 1 belandde, ben ik al een beetje bekend. Nu 
gooit TMF me opnieuw in de diepte, maar moet ik 
mezelf drijvende zien te houden.' 
Een luxepositie, geeft ze toe. 'Zonder TMF Kweekvijver 
had ik hier niet gezeten. Of misschien pas over een paar 
jaar. Het is tegenwoordig echt niet moeilijk om een clip 
te maken, tegenwoordig kan iedereen een plaatje 
opnemen, maar of dat gedraaid wordt, dat is iets wat 
niemand je kan garanderen. TMF doet dat nu wel. Dat 
de clip dankzij hen ook kwalitatief klopt, is de tweede 
prijs. Twee vliegen in één klap dus.'

Haar wereld is dus flink veranderd. Zingen is een passie, 
maar er moet ook hard gewerkt worden, geïnvesteerd in 
het 'merk' Ninthe. Dat vergt veel tijd en energie. Ninthe 
lacht: 'Ik merk dat er meer interesse komt, maar aan mijn 
portemonnee is het nog niet te merken, haha. Maar ik 
weet wat ik doe en wat ik wil. Ik let daarom niet op alle 
randzaken, alle media-aandacht en alles daaromheen. 
Anders ga je maar naast je schoenen lopen'. 

Van haar oude school herinnert ze zich opeens dat ze 
haar tekenproject, ze had tekenen als examenvak, nooit 
opgehaald heeft. Zou meneer Ruiter dat nog hebben, 
vraagt ze opeens. En dat Latijn het leukste vak was, 
vooral door alle mythologische verhalen. Muziekles op 
school stelde, net als in de tijd van de interviewer, niet zo 
bar veel voor, mijmert ze. Beetje noten lezen, beetje 
muziek maken. 'Maar hoe kun je 12- en 13-jarigen ook 
muziek leren, die vinden eigenlijk alleen de songteksten 
interessant. Ik heb er niet veel aan gehad'. In haar 
eindexamenjaar, 2004, trad ze tijdens het Grote Gebeu-
ren nog op als Sister Act II, met Marjolein van Haren als 
andere sister en de rest van de klas als achtergrondkoor. 
'Ik kan me herinneren dat er eentje dronken op het 
podium stond en zelfs onderuit ging.'

Waar droomt Ninthe van, vroegen we haar tot slot.
Ninthe: 'Een te gek album maken, doorbreken met mijn 
muziek. Optreden op het North Sea Jazz festival. Succes 
in Nederland. Succes in Europa. Misschien wel in de hele 
wereld.' 
Najaar 2006 komt dat eerste album uit; vlak voor de 
feestdagen. Genoeg te dromen dus nog. Of ze uitko-
men? Ninthe gaat er in ieder geval helemaal voor! 

Op internet is Ninthe te vinden op www.ninthemusic.nl. 

copyright MOSES.PUBLISHING

Verenigingsnieuws en zo

Traditioneel treffen de leden van Myrakel in de eerste Binder van elk jaar het 'verplichte' verenigingsnieuws. Elke 
vereniging moet haar leden immers informeren over het gevoerde (financiële) beleid. En die traditie is dat er nu een 
kort jaarverslag volgt, een verslag van de ALV en een kort verslag van "de financiën". 

Jaarverslag 2005

Leden
Myrakel begon 2005 met 587 leden. In 2005 meldden 
zich vijftien nieuwe leden aan maar in de loop van het 
jaar verlieten 22 leden de vereniging. Netto daalde het 
aantal leden in 2005 dus met zeven, van 587 naar 580. 
Steeds duidelijker is dat er in jaren met een reünie méér 
belangstelling voor een lidmaatschap is. Ook een 
gerichte zoekactie, zoals in 2001, levert veel nieuwe 
leden op. In 2001 werden 72 nieuwe leden geworven, in 
2002 34, in 2003 maar liefst 95, in 2004 slechts 20. Een 
nadeel is echter dat veel leden slechts een korte periode 
lid blijven. Trage betalers zorgen voor veel administra-
tieve werkzaamheden. Met niet-betalende leden wordt 
steeds 'zakelijker' omgegaan, vooral om extra kosten te 
vermijden. In 2005 is de jaarlijkse incasso aan het begin 
van het jaar gedraaid, na de zomer zijn de leden nog 
eens gewezen op eventuele contributieachterstand, de 
rest van de niet-betalers is in december aangemaand. 
Wie niet betaald heeft, krijgt deze Binder dan ook niet 
meer! 
Voor een vereniging als Myrakel, met slechts beperkte 
financiële middelen, is een goede reserve hard nodig, al 
was het maar om een reünie te kunnen organiseren. Een 
(financieel) gezond Myrakel houdt per jaar geld over, 
dat toevloeit aan de reserve. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Het bestuur heeft in 2005 de Statuten aangepast en een 
Huishoudelijk Reglement gemaakt. Het eerste was 
noodzakelijk omdat al sinds jaar en dag ook oud-
leerlingen van de Pius MMS/Havo lid mogen zijn van 
onze vereniging en zulks niet statutair vastgelegd bleek. 
Én omdat een boekjaar niet in de Statuten geregeld 
moet zijn. De nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglement geven volgens het bestuur uitdrukking aan 
de gedachte dat het organiseren van activiteiten niet 
per se een bezigheid van het bestuur is. Met name bij 
een reünie zijn er twee kritische problemen: menskracht 
vanuit de vereniging, en financieel risico dat niet door 

bestuursleden persoonlijk gedragen moet worden. De 
nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement 
worden op de ALV van 17 februari 2006 in stemming 
gebracht.

Binder, website en andere activiteiten
In 2005 zijn zoals de laatste jaren gewoonlijk weer drie 
Snelbinders gemaakt. Met name het nieuws rond het 
overlijden van pater Lauwers deed veel stof opwaaien. 
In de Binders stond in 2005 geen bijzondere rapportage 
over de diploma-uitreiking; reden waarom is afgezien 
van het versturen van een exemplaar aan alle eind-
examenkandidaten. De oplage van de Binder bedroeg 
bijna zeshonderd exemplaren.
De Myrakelse website draaide ook in 2005 weer volop. In 
het gastenboek werden vijfentwintig reacties geplaatst; 
het Afgesloten Web werd onder meer uitgebreid met 
foto's van de jaarlijkse oud-leerlingensoos en van de 
renovatie van de school, met 40 foto's van oud-docent 
Bekkers, met foto's van schoolreisjes naar Parijs en een 
HBS-klas uit 1970. Didi Zegers stuurde ruim dertig foto's 
van de opnamen van 'Sint Nicolaas en het meisje' en het 
zilveren SNL-jubileum in 1973. Geen klassenfoto's dit 
jaar van de geslaagden van 2005, of van de brugklassers. 
Het vinden van een vaste bron op school voor het 
aanleveren van deze jaarlijkse hoeveelheid foto's blijkt 
lastiger dan gedacht! 

Promotie en ledenwerving
In 2005 heeft onze jaarlijkse actie naar vers afgezwaaide 
oud-leerlingen een iets ander karakter gekregen. De 
eindexamenkandidaten kregen vooralsnog voor de 
laatste keer de inmiddels bekende balpen met opschrift 
'Keep in Touch  www.myrakel.nl'. Experimenteel deed 
Myrakel mee aan de SNL-actie waarbij alle diplomaha-
lers een t-shirt krijgen met daarop de namen van alle 
eindexamenkandidaten. Op het shirt staat dezelfde 
tekst als op de balpen. 

Verslag AVL 2006

Op 17 februari 2006 werd de Algemene Ledenvergade-
ring gehouden. Helaas niet op school zelf; ondanks 
toezeggingen bleek de school op genoemde datum 
gesloten en moest uitgeweken worden, naar een zaaltje 
in Diemen.
Aanwezig waren de bestuursleden René Leijen, Leon de 
Rooij, Kitty Hamersma en Geert Rolf, en de leden Didi 
Zegers, Monique Reeders en Koos van Langen. 
Berichten van afwezigheid zijn ontvangen van: Dick 

Nieuwenhuis, Fons Eickholt, Jaap Wormer, Ad Tiggeler, 
Gerard Schiering, José Vollenbroek, Jan-Bas Prins, Loek 
van Nus, Eric Kropf, Paul Knuijt, Jan Hogen en Bas van 
der Jagt.

De agenda telde behalve de vaste onderwerpen over het 
financiële reilen en zeilen van Myrakel, twee extra 
punten: de overdracht van het voorzitterschap, waar-
over verderop meer, en de vaststelling van statuten en 
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huishoudelijk reglement. Voor het volledige verslag 
verwijzen wij naar de Myrakelse website, hieronder 
volgt een kort verslag. 

Financiën
Het financieel jaarverslag kon tijdens de vergadering 

niet worden vastgesteld. Een kascommissie, statutair 
bestaande uit twee leden, was niet aanwezig. De ALV 
verleende het bestuur wel décharge voor het gevoerde 
beleid maar wel 'onder voorbehoud' van de kascommis-
sie. 

Verlies- en winstrekening 2005

Baten

Contributie

Lasten

Bank/Girokosten

Kosten SNeLbinder

Kosten vergaderingen

Kosten vereniging

Drukkosten en papier

Saldo winst

Begroting 2006

5.500,00

5,00

3.500,00

200,00

690,00

125,00

1.030,00

Realisatie 2005

5.562,93

34,62

3.444,18

161,05

548,56

42,80

1.331,72

Begroting 2005

5.325,00

30,00

3.500,00

200,00

1.225,00

100,00

270,00

Realisatie 2004

6.226,23

35,22

3.222,70

55.50

307,74

12,89

2.581,18

Balans per 31-12-2005

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal

Eigen vermogen per 1-1

Winst

Eigen vermogen per 31-12

Schulden

Totaal

Activa 2005

7.429,10

0,00

7.429,10

Passiva 2005

5.879,88

1.331,72

7.211,60

217,50

7.429,19

Activa 2004

5.879,88

0,00

5.879,88

Passiva 2004

3.580,20

2.299,68

5.879,88

0,00

5.879,88

Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV treedt voorzitter Geert Rolf af als 
bestuurslid. Er zijn geen nieuwe kandidaten voor een 
bestuursfunctie, zodat het bestuur in 2006 uit drie leden 
bestaat: René Leijen, Leon de Rooij en Kitty Hamersma. 
Omdat het bestuur zelf een voorzitter kiest, werd direct 
aansluitend aan de ALV een speciale bestuursvergade-
ring gehouden, waarop René Leijen tot voorzitter 
gekozen werd. Hierover leest u elders in deze binder 
meer. 

Nieuwe statuten en invoering huishoudelijk regle-
ment
In de statuten was tot voor kort vastgelegd dat Myrakel 
een olv is van het SNL. En dat terwijl tientallen oud-
Piïsten al jarenlang lid zijn! Enfin, dat kleine foutje is nu 
ook officieel hersteld. Verder zijn de statuten vooral 
gewijzigd met het oog op de introductie van een 
Huishoudelijk Reglement. Daarin kunnen, makkelijker 
dan in statuten, allerlei verenigingszaken worden 
vastgelegd en gewijzigd zonder dat direct een (dure) 
statutenwijziging nodig is en geen notariskosten 
verschuldigd zijn. Het belangrijke onderdeel van het 

huishoudelijk reglement betreft de aansprakelijkheid 
bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten, zoals 
een reünie. Bovendien is nu vastgelegd dat het vereni-
gingsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar en niet meer 
met het schooljaar, en is beter dan voorheen geregeld 
wat voor rechten en plichten er aan een lidmaatschap 
vastzitten.
De ALV ging akkoord met de voorgenomen wijzigingen. 
De statuten, uiteraard te vinden op Myrakel.nl, zullen 
door het bestuur nu bij de notaris definitief worden 
vastgelegd.

Beleid 2006 en verder 
Het moge overigens duidelijk zijn dat een vereniging als 
Myrakel niet zonder inbreng van de leden kan. Die 
inbreng kan bestaan uit een bestuursfunctie, maar ook 
uit een bijdrage aan de Binder. Met het oog op de 
voorgenomen reünie van 2008 mag het verder ook geen 
verbazing wekken als bij de organisatie daarvan méér 
mensen nodig zijn dan nu in het bestuur aanwezig. 
Iedereen die zin en tijd heeft om een steentje bij te 
dragen is bij deze dus van harte uitgenodigd! 

Nieuwe plannen

"Op 19 januari 2001 wordt 's avonds in het SNL, sterker 
nog: in de lerarenkamer waar indringers vroeger zwaar 
voor gestraft werden, de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Tom Paffen neemt na 12 jaar inzet voor 
Myrakel afscheid na 4 jaar als voorzitter en draagt de 
voorzittershamer, gesymboliseerd door een mes uit de 
bestekla, over aan Geert Rolf". Dat schreven we dus 
precies vijf jaar geleden. Geert nam op de ALV 2006 
afscheid van het bestuur en is dus geen voorzitter meer. 
En da's jammer, want Myrakel verliest daarmee een 
bestuurslid dat er 'geheel voor ging'; eentje die zich de 
afgelopen jaren vooral onsterfelijk maakte met twee 
gedenkwaardige projecten: de reünie van 2003 en de 
Myrakelse website. De reünie was Geerts kindje. Er 
gebeurde niets zonder zijn inbreng, of het nu om de 
tent, de catering of de versiering ging. Frequente 
contacten met school en leveranciers verhoogden de 
spanning in de aanloop naar de gedenkwaardige dag 
maar Geert bleef zichzelf. Er werden tientallen begro-
tingen opgesteld, uitgaand van zeer diverse scenario's. 
Immers, het feest mocht natuurlijk niet leiden tot een 
Myrakels faillissement. Zouden er tweeduizend bezoe-
kers komen? Of zevenduizend? En wat betekende dat 
dan voor de toegangsprijs, voor Myrakel, voor de eisen 
die de brandweer tegenwoordig stelt? 
Ook de website was bij Geert, ict'er van het eerste uur en 
bezitter van een ongelooflijke collectie computers in 
zijn eigen museum, in goede handen. Vorig jaar nog 
verpakte hij de hele Myrakelse website in een nieuw 
jasje, beter passend bij de geest van deze tijd. Met 

nieuwe onderdelen, zoals een gastenboek en een 
interactief Afgesloten Web waarop leden kunnen 
'neuzen', oftewel een naam uit de gigantische SNL-
database kunnen koppelen aan een gezicht. Maar niet 
alleen de website kwam bij de gedreven Geert vandaan. 
Automatisering van boekhoudkundige procedures? 
Geert programmeerde er iets voor. Ledenadministratie? 
Voorheen in een spreadsheet maar nu vakkundig 
geautomatiseerd. Mailtjes voor bestuur of redactie? Bij 
Geert was de ontvangst en doorzending, archivering en 
juiste techniek in goede handen. 
Maar aan alles komt een eind. De laatste maanden werd 
zichtbaar dat het verenigingswerk geen Myrakelse 
uitwerking meer voor hem had. 'Het is mooi geweest', 
zei hij een keer in een bestuursvergadering. En dat is het 
ook! 

Bedankt Geert voor al je inspanningen voor Myrakel! 

Nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter, René Leijen, is voor Myrakel-leden 
geen onbekende. Sinds 2001 maakt René de Snelbinder 
en sinds 2003 maakt hij al deel uit van het bestuur. René 
is van dezelfde lichting SNL'ers als Geert, 1976. Hun 
geschiedenis gaat overigens nog verder terug. Tussen 
1964 en 1970 zaten ze bij elkaar in de klas op de lagere 
school, de Theodorus-school in de Roerstraat. 
René woont sinds april in Amersfoort bij vriendin en 
dochter. Hij werkt bij de sector kennismanagement van 
een grote landelijke onderwijsinstelling. 

Nieuwe voorzitters maken nieuwe plannen? Soms. 
Vooral doorgaan op dezelfde weg, is het devies. Drie 
Binders per jaar en eens in de vijf jaar een reünie. Dat 
bent u van Myrakel gewend en dat blijft Myrakel ook 
doen, althans: dat hopen we te blijven doen. Maar 
verder? Het kan nooit kwaad eens verder te kijken en 
wat dieper na te denken over de toekomst van een oud-
leerlingenvereniging. Contacten met andere olv's leren 
dat het elders ook niet altijd rozengeur en maneschijn is, 
wat verenigingsleven betreft. Teruglopende ledental-
len, minder animo voor bestuursfuncties, minder tijd bij 
de makers van de 'clubkrantjes'  het zijn herkenbare 
verschijnselen. Dat neemt niet weg dat Myrakel zich de 

komende tijd flink gaat bezinnen op de toekomst. Wat is 
(nog) wél mogelijk? Aan wat voor activiteiten heeft u 
behoefte? Wat zou u in Myrakels verband graag doen of 
willen? Is eens per vijf jaar een reünie voldoende om lid 
te blijven? Wilt u een Snelbinder blijven lezen? Een keer, 
twee keer of drie keer per jaar? Wilt u er ook aan 
meewerken? Het is niet alleen leuk om te lezen, die 
Binder, maar ook ontzettend leuk om te maken! 

Enfin, wie een bijdrage wil leveren aan de Snelbinder of 
aan deze discussie, is van harte uitgenodigd dat ook te 
doen. De (mail)adressen van bestuur en redactie staan 
op de binnenkaft van deze Binder. 

Van de Penningmeester

Tot op heden hebben ruim 200 leden de contributie voor 
2006 nog niet betaald. Op de adressticker staat het 
jaartal waarvoor het laatst de contributie is betaald. Is 
dit 2005 (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), 
maak dan de voor 2006 verschuldigde € 10,50 zo snel 
mogelijk over op rekening 359877 tnv Oud-LLV Myrakel 
St. Nicolaaslyceum te Diemen. Vermeld svp het lidmaat-
schapsnummer (staat ook op de adressticker). De 

betaling dient zo snel mogelijk binnen te zijn, er zijn 
immers al aanzienlijke kosten gemaakt (onder andere 
deze Snelbinder).

Nog makkelijker dan geld overmaken is een machtiging 
afgeven. Op  (achter het tabblad 'Contact') 
vind je het formulier. Als dit formulier vóór 1 april 2006 
bij ons is binnengekomen, wordt de contributie ong-

Myrakel.nl

Afscheid van een gedreven voorzitter
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huishoudelijk reglement. Voor het volledige verslag 
verwijzen wij naar de Myrakelse website, hieronder 
volgt een kort verslag. 

Financiën
Het financieel jaarverslag kon tijdens de vergadering 

niet worden vastgesteld. Een kascommissie, statutair 
bestaande uit twee leden, was niet aanwezig. De ALV 
verleende het bestuur wel décharge voor het gevoerde 
beleid maar wel 'onder voorbehoud' van de kascommis-
sie. 

Verlies- en winstrekening 2005

Baten

Contributie

Lasten

Bank/Girokosten

Kosten SNeLbinder

Kosten vergaderingen

Kosten vereniging

Drukkosten en papier

Saldo winst

Begroting 2006

5.500,00

5,00

3.500,00

200,00

690,00

125,00

1.030,00

Realisatie 2005

5.562,93

34,62

3.444,18

161,05

548,56

42,80

1.331,72

Begroting 2005

5.325,00

30,00

3.500,00

200,00

1.225,00

100,00

270,00

Realisatie 2004

6.226,23

35,22

3.222,70

55.50

307,74

12,89

2.581,18

Balans per 31-12-2005

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal

Eigen vermogen per 1-1

Winst

Eigen vermogen per 31-12

Schulden

Totaal

Activa 2005

7.429,10

0,00

7.429,10

Passiva 2005

5.879,88

1.331,72

7.211,60

217,50

7.429,19

Activa 2004

5.879,88

0,00

5.879,88

Passiva 2004

3.580,20

2.299,68

5.879,88

0,00

5.879,88

Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV treedt voorzitter Geert Rolf af als 
bestuurslid. Er zijn geen nieuwe kandidaten voor een 
bestuursfunctie, zodat het bestuur in 2006 uit drie leden 
bestaat: René Leijen, Leon de Rooij en Kitty Hamersma. 
Omdat het bestuur zelf een voorzitter kiest, werd direct 
aansluitend aan de ALV een speciale bestuursvergade-
ring gehouden, waarop René Leijen tot voorzitter 
gekozen werd. Hierover leest u elders in deze binder 
meer. 

Nieuwe statuten en invoering huishoudelijk regle-
ment
In de statuten was tot voor kort vastgelegd dat Myrakel 
een olv is van het SNL. En dat terwijl tientallen oud-
Piïsten al jarenlang lid zijn! Enfin, dat kleine foutje is nu 
ook officieel hersteld. Verder zijn de statuten vooral 
gewijzigd met het oog op de introductie van een 
Huishoudelijk Reglement. Daarin kunnen, makkelijker 
dan in statuten, allerlei verenigingszaken worden 
vastgelegd en gewijzigd zonder dat direct een (dure) 
statutenwijziging nodig is en geen notariskosten 
verschuldigd zijn. Het belangrijke onderdeel van het 

huishoudelijk reglement betreft de aansprakelijkheid 
bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten, zoals 
een reünie. Bovendien is nu vastgelegd dat het vereni-
gingsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar en niet meer 
met het schooljaar, en is beter dan voorheen geregeld 
wat voor rechten en plichten er aan een lidmaatschap 
vastzitten.
De ALV ging akkoord met de voorgenomen wijzigingen. 
De statuten, uiteraard te vinden op Myrakel.nl, zullen 
door het bestuur nu bij de notaris definitief worden 
vastgelegd.

Beleid 2006 en verder 
Het moge overigens duidelijk zijn dat een vereniging als 
Myrakel niet zonder inbreng van de leden kan. Die 
inbreng kan bestaan uit een bestuursfunctie, maar ook 
uit een bijdrage aan de Binder. Met het oog op de 
voorgenomen reünie van 2008 mag het verder ook geen 
verbazing wekken als bij de organisatie daarvan méér 
mensen nodig zijn dan nu in het bestuur aanwezig. 
Iedereen die zin en tijd heeft om een steentje bij te 
dragen is bij deze dus van harte uitgenodigd! 

Nieuwe plannen

"Op 19 januari 2001 wordt 's avonds in het SNL, sterker 
nog: in de lerarenkamer waar indringers vroeger zwaar 
voor gestraft werden, de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Tom Paffen neemt na 12 jaar inzet voor 
Myrakel afscheid na 4 jaar als voorzitter en draagt de 
voorzittershamer, gesymboliseerd door een mes uit de 
bestekla, over aan Geert Rolf". Dat schreven we dus 
precies vijf jaar geleden. Geert nam op de ALV 2006 
afscheid van het bestuur en is dus geen voorzitter meer. 
En da's jammer, want Myrakel verliest daarmee een 
bestuurslid dat er 'geheel voor ging'; eentje die zich de 
afgelopen jaren vooral onsterfelijk maakte met twee 
gedenkwaardige projecten: de reünie van 2003 en de 
Myrakelse website. De reünie was Geerts kindje. Er 
gebeurde niets zonder zijn inbreng, of het nu om de 
tent, de catering of de versiering ging. Frequente 
contacten met school en leveranciers verhoogden de 
spanning in de aanloop naar de gedenkwaardige dag 
maar Geert bleef zichzelf. Er werden tientallen begro-
tingen opgesteld, uitgaand van zeer diverse scenario's. 
Immers, het feest mocht natuurlijk niet leiden tot een 
Myrakels faillissement. Zouden er tweeduizend bezoe-
kers komen? Of zevenduizend? En wat betekende dat 
dan voor de toegangsprijs, voor Myrakel, voor de eisen 
die de brandweer tegenwoordig stelt? 
Ook de website was bij Geert, ict'er van het eerste uur en 
bezitter van een ongelooflijke collectie computers in 
zijn eigen museum, in goede handen. Vorig jaar nog 
verpakte hij de hele Myrakelse website in een nieuw 
jasje, beter passend bij de geest van deze tijd. Met 

nieuwe onderdelen, zoals een gastenboek en een 
interactief Afgesloten Web waarop leden kunnen 
'neuzen', oftewel een naam uit de gigantische SNL-
database kunnen koppelen aan een gezicht. Maar niet 
alleen de website kwam bij de gedreven Geert vandaan. 
Automatisering van boekhoudkundige procedures? 
Geert programmeerde er iets voor. Ledenadministratie? 
Voorheen in een spreadsheet maar nu vakkundig 
geautomatiseerd. Mailtjes voor bestuur of redactie? Bij 
Geert was de ontvangst en doorzending, archivering en 
juiste techniek in goede handen. 
Maar aan alles komt een eind. De laatste maanden werd 
zichtbaar dat het verenigingswerk geen Myrakelse 
uitwerking meer voor hem had. 'Het is mooi geweest', 
zei hij een keer in een bestuursvergadering. En dat is het 
ook! 

Bedankt Geert voor al je inspanningen voor Myrakel! 

Nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter, René Leijen, is voor Myrakel-leden 
geen onbekende. Sinds 2001 maakt René de Snelbinder 
en sinds 2003 maakt hij al deel uit van het bestuur. René 
is van dezelfde lichting SNL'ers als Geert, 1976. Hun 
geschiedenis gaat overigens nog verder terug. Tussen 
1964 en 1970 zaten ze bij elkaar in de klas op de lagere 
school, de Theodorus-school in de Roerstraat. 
René woont sinds april in Amersfoort bij vriendin en 
dochter. Hij werkt bij de sector kennismanagement van 
een grote landelijke onderwijsinstelling. 

Nieuwe voorzitters maken nieuwe plannen? Soms. 
Vooral doorgaan op dezelfde weg, is het devies. Drie 
Binders per jaar en eens in de vijf jaar een reünie. Dat 
bent u van Myrakel gewend en dat blijft Myrakel ook 
doen, althans: dat hopen we te blijven doen. Maar 
verder? Het kan nooit kwaad eens verder te kijken en 
wat dieper na te denken over de toekomst van een oud-
leerlingenvereniging. Contacten met andere olv's leren 
dat het elders ook niet altijd rozengeur en maneschijn is, 
wat verenigingsleven betreft. Teruglopende ledental-
len, minder animo voor bestuursfuncties, minder tijd bij 
de makers van de 'clubkrantjes'  het zijn herkenbare 
verschijnselen. Dat neemt niet weg dat Myrakel zich de 

komende tijd flink gaat bezinnen op de toekomst. Wat is 
(nog) wél mogelijk? Aan wat voor activiteiten heeft u 
behoefte? Wat zou u in Myrakels verband graag doen of 
willen? Is eens per vijf jaar een reünie voldoende om lid 
te blijven? Wilt u een Snelbinder blijven lezen? Een keer, 
twee keer of drie keer per jaar? Wilt u er ook aan 
meewerken? Het is niet alleen leuk om te lezen, die 
Binder, maar ook ontzettend leuk om te maken! 

Enfin, wie een bijdrage wil leveren aan de Snelbinder of 
aan deze discussie, is van harte uitgenodigd dat ook te 
doen. De (mail)adressen van bestuur en redactie staan 
op de binnenkaft van deze Binder. 

Van de Penningmeester

Tot op heden hebben ruim 200 leden de contributie voor 
2006 nog niet betaald. Op de adressticker staat het 
jaartal waarvoor het laatst de contributie is betaald. Is 
dit 2005 (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), 
maak dan de voor 2006 verschuldigde € 10,50 zo snel 
mogelijk over op rekening 359877 tnv Oud-LLV Myrakel 
St. Nicolaaslyceum te Diemen. Vermeld svp het lidmaat-
schapsnummer (staat ook op de adressticker). De 

betaling dient zo snel mogelijk binnen te zijn, er zijn 
immers al aanzienlijke kosten gemaakt (onder andere 
deze Snelbinder).

Nog makkelijker dan geld overmaken is een machtiging 
afgeven. Op  (achter het tabblad 'Contact') 
vind je het formulier. Als dit formulier vóór 1 april 2006 
bij ons is binnengekomen, wordt de contributie ong-
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eveer 20 april geïncasseerd. 
Heb je reeds eerder een machtiging afgegeven, maar is 
er op 23 februari jl. niets afgeschreven (het Myrakels 
getal is dan 2005 of 0000 voor nieuwe leden), dan 
proberen we het op 20 april nog een keer. Dit kan 
gebeuren als de naam van de rekening of je adres 

gewijzigd is, of als er op 23 februari niet voldoende saldo 
was.

Met vriendelijke groeten,
Leon de Rooij

Aan dit nummer werkten mee

Kitty Hamersma
Ursula Jonker
Ninthe Kiemeneij
René Leijen (hoofdredactie)
Koos van Langen (lay-out)

Geert Rolf
Leon de Rooij
Aleid Truijens
Bart Zeilstra
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De helden staan voor de klas

Scheemda, Beerta, Finsterwolde, a²-2ab+b², aus, 
ausser, bei, mit, hm, hm, hm, gegenüber. Maagdenbur-
ger halve bollen, blauw lakmoespapier, de aoristus - 
en overigens ben ik van mening dat Carthago ver-
woest moet worden. Ooit heb ik dat allemaal geleerd. 
Ik herinner me nog precies dat imponerende apparaat 
met die bollen, maar waartoe diende het? Vraag me 
niet hoe je in Scheemda komt of wanneer Cato leefde. 
Zet mij een pistool op de slaap, ik kan niet bedenken 
waarom dat blauwe papiertje magisch rood kleurde. 
Wel zie ik het hoogrode hoofd voor me van de ziek 
gepeste leraar die het ons probeerde uit te leggen.
Twintig jaar duur onderwijs is er aan mij besteed en er 
beklijfde weinig meer dan wat kreten die gratis en 
voor niets door het hoofd schieten. Het heeft vooral 
iets gezelligs, dat ongebruikte reservoir aan kennis; 
het gevoel thuis te horen in een wereld van gedeelde 
ervaringen. Er lopen er meer rond die tientallen 
strekkende meters Latijn hebben vertaald zonder te 
begrijpen om welke oorlogen of verheffende filosofie-
ën het ging. Die net als ik duizenden sommen hebben 
gemaakt, de tong uit de mond, maar zelfs als ze een 
zakjapanner gebruiken er nog een decimaal naast 
zitten. 
Maar waarom doen die generatiegenoten van mij of 
het anders is? Alsof zij de laatsten zijn die gulzig de 
beker met ware kennis hebben leeggeslorpt? In de 
krantenkolommen worden veel misprijzende hoofden 
geschud. 'Ze' kunnen niet meer spellen. 'Ze' lezen 
geen gedichten meer, of alleen op internet. 'Ze' weten 
niet of Abraham iemand was uit de oudheid, de 
middeleeuwen of geen van beide. Ze, daar op die 
pabo's, rekenen slechter dan bolleboosjes in groep 8. 
Op de ROC's doen ze alleen nog aan 'competenties', 
ofwel een beetje dollen in het computerlokaal, terwijl 
de leraar met oordopjes in uit het raam staart.
Ik kan me geen medeleerling herinneren die Gorter 
reciteerde én de sterren van de hemel voetbalde, die 
dromerig gitaar speelde én de leraar aftroefde met 
wiskunde. Van die hele schoolse martelgang - indom-
melen bij geschiedenis, wanhopig in de touwen 
bungelen, voor gek gezet worden bij een 'beurt' voor 

de klas - herinner ik me vooral dat je wég wilde. Naar 
buiten! Waar het echte leven lokte, waar mensen 
elkaar als gekken beminden, terwijl wij zaten opgeslo-
ten in de neerslachtig makende geur van potloodslijp-
sel, zweetvoeten en kindertjespis. Aan dat verlangen 
heeft dertig jaar onderwijsvernieuwing niets kunnen 
veranderen.
Ook mijn kinderen rekenden op hun 12de beter dan 
ik; het wordt elk jaar een beetje minder, tot ze straks, 
zoals 90 procent van de mensheid, slechter rekenen 
dan hun eigen slimme kinderen van 12 - wat niet 
wegneemt dat je rekenen in vier jaar pabo kunt leren. 
Ze spreken beter Engels, en een beetje minder Duits. 
Ze kennen minder jaartallen, maar snappen meer van 
de wereld. Ze doen het niet in hun broek bij een 
spreekbeurt. Kleine verschuivingen. Waar blonken 
'wij' massaal in uit? Spellen, ja, dat kunnen we heel 
behoorlijk. Goed hè?
Nooit kom ik één leraar tegen die het woord 'compe-
tenties' zonder spot in de mond neemt. Het hoort bij 
het gezwatel dat wordt uitgebraakt op het ministerie 
en bij de waterhoofden van onderwijskundigen en 
'bovenschools management', die zwaar drukken op de 
lichamen die het werk doen. Die bedachten, opdat 
hun overbodigheid niet opviel, de holle newspeak van 
trajecten en processen, reflectie en attitude, waarbij 
hinderlijke inhoud snel uit het zicht verdween.
Iedere leraar wil, in het studiehuis of vanaf zijn 
lessenaar, zijn leerlingen iets leren: timmeren of Grieks 
vertalen, koekjes bakken of worteltrekken. Soms lukt 
dat, vaak niet. Voor elk grammetje kennis dat bijblijft, 
zinken kilo's in de vergetelheid. Nog liever wil de 
leraar elk kind één keer verrassen, aansteken of 
begeesteren, waardoor dat kind denkt: hé, misschien 
wordt dát mijn plaats in de wereld. Voor dat moment 
verdraagt hij elk uur dertig verveelde, naar vrijheid 
snakkende hoofden met i-pods. Daarom is de leraar 
een held.

(deze column werd eerder gepubliceerd in De Volks-
krant van 4 februari 2006)

door: Aleid Truijens
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Didi Zegers   06-23.331 967

     

Werk saam  0488-412.887

     

Kerkstraat 69-71  info@werksaam.nl

     

6669 dc Dodewaard www.werksaam.nl

     

Werk Saam gaat met u op weg totdat u zelfstandig en    

     

evenwichtig uw weg kunt vervolgen. 

Samen op weg

Coaching

Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen 
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het 
gebruiken van hulpmiddelen. 

Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht. 
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis. 
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt 
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en 
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus. 
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis. 
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen. 
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