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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. 

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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Algemene Ledenvergadering, 19 januari 2007

Van de penningmeester

Aan deze Binder werkten mee

De tekst van deze SNeL-Binder is afgesloten per 29 november 2006. 

Begin oktober, toen de vorige Binder net verstuurd 
was, dachten we dat Kerstmis nog heel ver weg was. 
Begin november druppelde echter langzaam het besef 
door dat de Kerstbinder, die u nu onder ogen heeft, 
natuurlijk ook een productietijd (de lay-out van onze 
zeer gewaardeerde Koos) heeft en dat we door alle 
kerstkaarten wel eens niet voor honderd procent op 
'tante pos' kunnen rekenen. Enige paniek sloeg toe: 
hoe krijgen we de Binder vol? Waar moeten we het 
over hebben? Lukt het om alles te schrijven? Maar zie, 
als een klein wonder stroomde vanaf half november 
opeens uit alle delen van de wereld de kopij naar ons 
toe. Uit Spanje, uit Canada, uit het Reestdal, uit de 

Kalverstraat en uit Dodewaard, uit Heemstede, uit het 
SNL zelf natuurlijk, uit Paradiso zelfs en uiteraard ook 
uit cyberspace! 
Het maken van deze Kerstbinder was daarom wederom 
een zeer aangename klus. Wij hopen dat u net zo veel 
plezier beleefd aan het lezen als wij hadden bij het 
maken. Myrakel wenst u tevens buitengewoon ont-
spannende feestdagen en uiteraard het allerbeste voor 
2007. Wellicht tot ziens op de Algemene Ledenvergade-
ring, de oud-leerlingensoos, de website of in de 
mailbox. Wij blijven u hard nodig hebben! 

René Leijen

Vrijdag 19 januari 2007, 20:00 uur
Algemene Ledenvergadering Myrakel

zie pagina 18
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SNL’ers in de media

Op 5 mei jl overleed, geheel onverwacht en op 62-
jarige leeftijd, Rob Schoemaker (HBS-A, 1962). Hij was 
pastor en werkzaam in de St. Stephanus parochie in 
Meppel. Zijn overlijden is niet alleen in zijn eigen 
parochie, maar in geheel Meppel en in het hele bisdom 
Groningen-Leeuwarden als een schok ervaren, zo valt 
uit de media op te maken. Midden in het leven is hij, 
aan het eind van de dag, begin van de nacht, zittend in 
zijn stoel met een goed glas wijn, voorgoed ingeslapen, 
zo meldt ons het parochiebestuur. Rob Schoemaker was 
voor veel parochianen altijd een bron van inspiratie. 
Door zijn mensgericht denken en handelen dwong hij 
respect af, zowel bij jong als oud. 
In 2001 haalde Rob de krant toen bekend werd dat het 
kerkgebouw tegen de vlakte moest. Begin 2006 werd 
pas duidelijk wat de nieuwe locatie zou worden. De 
Stephanus-kerk bleek te groot geworden voor de 
parochie. De kerk is uit 1961 maar zo omvangrijk dat 
alleen met kerstmis en enkele andere hoogtijdagen een 
'volle bak' werd gehaald. Volgens Rob was de ruimte 
"niet intiem te krijgen" en was er nogal wat achterstal-

lig onderhoud. "Opknappen is te duur en niet zo zin-
vol", aldus Rob in 2001 over zijn kerk, waar vochtplek-
ken het plafond aantasten en een lastige trap naar de 
koffieruimte in de kelder leidt. De parochie telt ruim 
vijftienhonderd parochianen maar slechts honderd daar-
van komen per weekend naar de diensten. Veel geld is 
echter niet beschikbaar. "We zijn nauwelijks in staat 
geweest om de gelovigen van 18 tot 50 jaar te berei-
ken. Alles wat je nu organiseert, trekt mensen met grij-
ze haren". Rob had uitgesproken ideeën over de nieu-
we kerk: "Je kunt het in deze tijd niet meer maken om 
de kerk alleen voor de eredienst te gebruiken. De ruim-
te moet een sfeer uitademen waar mensen elkaar ont-
moeten. Ik stel me een heel herkenbare kerkgelegen-
heid voor, waar een ieder ook overdag even kan bin-
nenlopen. Om een kaarsje op te steken. Ik vind het jam-
mer dat de kerken hier in het noorden allemaal dicht 
zijn." 
Hij zal het niet meer mogen meemaken. Myrakel wenst 
familie en bekenden van Rob veel steun.

Herinneringen aan Leo van der Pijll

Behalve Ria de Bakker (zie de vorige Binder) stuurde 
ook Joost Kenter zijn herinneringen aan de onlangs 
overleden Pius-directeur Leo van der Pijll. Door een 
technische onvolkomenheid worden Joosts herinne-
ringen in deze Binder geplaatst. 

"Zoals Ria de Bakker in haar In Memoriam al aangaf, 
zijn er nogal wat oud-Pius collega's die met Leo een 
vriendschappelijke band onderhielden. Ook na zijn 
overstap naar 'het Brabantse'. Een van die collega's ben 
ik. Mijn vrouw Trudy en ik hebben vele herinneringen 
aan en met Leo en Corrie en hun kinderen. Zoals, bui-
ten de reguliere bezoeken om, die keer dat Leo, ik en 
onze echtgenotes, ter voorbereiding van een educatie-
ve reis, met de trein naar Parijs togen om daar 'veldon-
derzoek te verrichten'. We hebben daar vijf dagen 
lang, in de stromende regen, veel plezier met elkaar 

egehad, maar ook veel zaken voor de reis van de 4  klas-
sen voorbereid. Ik herinner me de keren dat we er met 
onze gezinnen op uit gingen, bijvoorbeeld naar het 
Brabantse Bladel, waar wij met de Fleurs en de 
Sterrenburgs de herfstvakantie in de bossen hebben 

doorgebracht. Of die keer dat we een doldwaze carna-
valsviering bij hen thuis in Uithoorn meemaakten. De 
keren dat wij, samen met de Fleurs en de Van Duins, 
het weekend bij Leo en Corrie doorbrachten in Sint 
Geertruid, op de camping bij het Savelsbos, en daar 
mooie wandelingen maakten. Op een van hun verjaar-
dagen hebben wij, ook nu weer in de stromende regen, 
een zeiltocht gemaakt op het IJsselmeer, op de bruine-
vloot-boot van zoon Bram. 
Al met al bewaar ik bijzonder plezierige herinneringen 
aan Leo, niet alleen als collega en directeur maar ook 
privé. Hij was en blijft een fijne collega, een goede 
directeur, maar vooral een goed mens. Hij was altijd 
opgewekt, stond altijd voor je klaar en liep altijd flui-
tend door de school. 
Kortom, Leo.
Wij wensen Corrie, haar kinderen, hun echtgenotes en 
haar kleinkinderen alle goeds voor de komende jaren 
en zijn ervan overtuigd dat zij bij elkaar alle nodige 
steun zullen vinden."
Joost Kenter

Oud-leerling Koninklijk onderscheiden

"Mijnheer Frederik Hendrik Koopman en mevrouw 
Elisa Maria Koopman, het is mij een eer en genoegen u 
beiden te mogen meedelen, dat het Hare Majesteit 
Koningin Beatrix heeft behaagd u te onderscheiden. U 
bent beiden door haar bij Koninklijk Besluit van 13 april 
2006 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau." 
Met deze woorden verraste burgemeester Westmaas de 
aanwezigen tijdens het symposium Verdwenen dieren 

terug in de natuur, dat gehouden werd ter gelegen-
heid van 25 jaar Ooievaarsstation De Lokkerij, waar 
oud-leerling Frits Koopman (HBS-A, 1955) meer dan 
actief is. 
De burgemeester nam de aanwezigen mee naar het 
jaar 1978, toen "een zekere heer en mevrouw Koop-
man (Frits en Els voor hun vrienden) hun huidige 
woning De Lokkerij in het Reestdal betrokken." Vijfen-

twintig jaar later is De Lokkerij het grootste 
ooievaarsstation van het land en Meppel 'de 
ooievaarsstad van Nederland'. Dank zij Frits, 
Els en tientallen vrijwilligers. Deze werden 
door Frits in zijn dankwoord bij de plechtig-
heid betrokken: "Als we binnenkort in de bij-
keuken koffie drinken dan leggen we de 
koninklijke onderscheidingen op tafel. Als 
niemand van de overheid toekijkt, kunnen de 
vrijwilligers de onderscheiding even opspel-
den.”

Aan schrijfster Thera Coppens (Pius, 1966) werd in de 
rubriek Zomerlezen in De Volkskrant gevraagd wat ze 
zoal las. Thera meldt vooral graag boeken te lezen die 

e eover de 18  en 19  eeuw gaan, 'de tijd van Hortense de 
Beauharnais, de hoofdpersoon van mijn nieuwe boek'. 
Dat boek is net verschenen: Hortense – de vergeten 
koningin van Holland (uitgeverij Meulenhoff). Hortense 
leefde in een periode waarin werd gestreefd naar 
schoonheid 'en dat fascineert me'. Tijdens haar vakan-
tie las ze bijvoorbeeld Chateaubriands 'Memoires van-
uit het graf'. Ook Charles Dickens is favoriet: 'zijn reis-
verslagen kloppen niet altijd, maar ze zijn wel amu-
sant'. Op vakantie probeert ze auteurs en boeken te 
lezen die met de omgeving te maken hebben waar ze 
zich bevindt. 'Zo las ik op Lesbos Homeros, Kavafis en 
Sappho. En naar Ierland gaat James Joyce mee'. 'Echt 
heel mooi' vindt ze Huis van het leven, van de Italiaan 
Mario Praz. 'hij beschrijft zijn rijke verzameling bezit-
tingen, vertelt daarover. Over de geschiedenis. Over 
Rome. Zo schitterend!'. Haar voorbeelden zijn Marquez 
en Tolstoj: 'als ik vastzit met schrijven, val ik terug op 
Marquez. Als ik hem gelezen heb, weet ik weer hoe het 
moet'. Hedendaagse auteurs leest ze ook, Arnon Grun-
berg bijvoorbeeld. Maar dan alleen zijn artikelen. 'Bij 
hem moet ik oppassen dat hij mijn stijl niet beïnvloedt'. 
Wat Grunberg schrijft, kan haar lang bijblijven, 'zo 
lang, dat ik er hinder van ondervind. Op zichzelf wel 
knap natuurlijk dat hij dat weet te bereiken'. 

Zangeres Monique Klemann (Havo, 1983) bracht recent 
een solo-cd uit. Het weekblad Margriet had, half augus-
tus, een interview met 'een van de mooiste vrouwen 
van Nederland'. Samen met zus Suzanne speelt ze 
inmiddels al weer 21 jaar in Loïs Lane, de band die voor-
al in de jaren '90 succesvol was. De solo-cd is een 
droom: 'Eindelijk. Dit zat al zo lang in mijn hoofd'. 
Vorig jaar had ze een rol in de tv-serie Parels & Zwijnen 
en ze merkte dat die sfeer erg bij haar paste. 'Ik kreeg 
inspiratie en schreef een prachtig, droevig liedje dat 
helemaal in die nachtclub paste. Sommige mensen 
waren er enorm door geroerd. Ik wist toen hoe mijn 
eigen album eruit moest zien'. Monique vertelt in Mar-
griet openhartig over de succesjaren van Loïs Lane, 

toen ze met Prince door de VS trokken, veel op tv kwa-
men en 'een behoorlijk ruige tijd' meemaakten. 'Echt 
rock 'n roll. Er waren periodes dat we enorm veel 
optraden en veel dronken en blowden. [..] Achteraf 
denk je: wat achterlijk. Maar we waren 25, 26, een heel 
belangrijke leeftijd. Ik heb nergens spijt van.' Nu, ruim 
tien jaar later, heeft Monique twee kinderen en is het 
'een stuk moeilijker om nog rock 'n roll te zijn'. Maar 
moeder én zangeres zijn, ervaart ze niet als zwaar. Nu 
de kinderen wat groter worden, komt ook de energie 
terug en treedt ze weer frequent op. Met Lois Lane 
doet ze veel bedrijfsfeesten, met de meidenband Girls 
Wanna Have Fun heeft ze een volle agenda en wellicht 
komen er ook solo-optredens. De jazzy stijl van haar 
solo-cd On Patrol is nieuw voor haar, maar past beter 
bij haar stem. 'Het is meer ingetogen. Ik ben nog wel 
rebels maar ook een moeder van veertig met verant-
woordelijkheden. Bij Loïs Lane ging het om de energie 
en de show, nu gaat het echt om mijn stem'. 

Enkele wereldberoemde Amerikaanse rappers gingen 
hun voor, maar sinds een paar maanden hebben ook 
Lange Frans en Baas B. (Bart Zeilstra, VWO 2000) een 
eigen kledingmerk, Fugezi. Vooralsnog is het alleen 
voor mannen, joggingpakken, spijkerbroeken, shirts, in 
totaal 71 verschillende stukken 'als je de kleurvarianten 
meetelt'. De rappers investeerden 'enkele tonnen' in de 
onderneming die op termijn meer moet opleveren dan 
de platenverkoop, zo viel eind juli te lezen op de Eco-
nomiepagina van De Volkskrant. Al ver voor hun muzi-
kale doorbraak filosofeerden Frans en Bart over zakelij-
ke mogelijkheden naast hun muziekcarrière. Tot nu toe 
verkochten Nederlandse rappers hooguit enkele t-shirts 
via hun website of na optredens. Frans en Bart pakken 
het echter serieus aan. Frans studeerde drie jaar 
bedrijfskunde, Bart evenlang psychologie, voor ze 
fulltime in de muziekbusiness stapten. Hun onderne-
ming D-men Entertainment zette vorig boekjaar bijna 
een miljoen euro om. 'Zeven ton aan optredens, de rest 
met ringtones, wat reclamedingetjes en platenver-
koop'. Van hun albums worden er gemiddeld twintig-
duizend verkocht. Inclusief band zijn tien mensen 
financieel afhankelijk van de D-men. Frans en Bart zijn 
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ieder voor de helft eigenaar. De rest wordt betaald 
naar inbreng. 'Als je veel doet, krijg je veel. Als je niks 
doet, krijg je niks', aldus Frans. Een toekomstige bron 

van inkomsten is het produceren van televisie, maar 
liever nog willen ze een eigen drankje op de markt 
brengen: 'iets met wodka en een smaakje'. 

Nieuwe redacteur: Floor Heijerman

“Hallo bestuur, het lijkt me heel erg leuk om mee te 
werken aan de SNeL-Binder. Ik heb dan ook erg goede 
herinneringen aan het SNL. Momenteel studeer ik nog 
steeds in Amsterdam en zou er best een paar avondjes 
voor vrij kunnen en willen maken."
Dat schreef ons eind juli Anne-Floor Heijerman (VWO, 
2004), die daarmee onze speurtocht naar nieuwe mede-
werkers in één keer die boost gaf die de vereniging 
nodig had. 
Een afspraak met Floor was dus snel gemaakt en hoe-

Hallo allemaal!

Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Floor Heijerman, geboren en getogen 

Amsterdamse en natuurlijk oud-leerlinge van het Sint Nicolaas Lyceum. In 2004 heb ik mijn 

Gymnasium diploma gehaald in de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & 

Maatschappij. Middenin mijn SNL-carrière heb ik ook nog een middelbare schooldiploma 

gehaald in Schotland, in 2002 welteverstaan. Nadat ik vervolgens netjes in Nederland het 

Gymnasium heb afgemaakt, ben ik in Amsterdam gaan studeren; namelijk Europese studies 

aan de UvA. Als alles volgens plan verloopt ben ik in juni een ware Bachelor, en ik hoop volgend 

studiejaar aan de Universiteit van Twente mijn Masterdiploma te halen.

Naast mijn studie sport ik graag en (het klinkt gezapig, maar echt waar) puzzel ik graag. Ook 

heb ik een passie voor dieren, en werkte ik tot voor kort voor Stichting Aap, waar helaas door 

tijdgebrek en een verhuizing naar Enschede een eind aan is gekomen.

Omdat ik verschrikkelijk veel goede herinneringen aan mijn tijd op het SNL heb, leek het me 

leuk eens iets voor de oud-leerlingen te ondernemen. Toen ik las dat ze nog mensen zochten 

voor de SNeL-Binder, was ik dan ook gelijk enthousiast. Daar komt bij dat ik ook nog eens 

graag schrijf, dus eigenlijk sla ik hiermee twee vliegen in één klap! 

Mijn eerste 'opdracht' was het interviewen van de rector, waarvan jullie verderop een verslag 

kunnen lezen. Ik hoop dat jullie, net als ik, hierdoor ook een beetje enthousiast raken voor het 

nieuwe gebouw van onze school. En ongetwijfeld zullen jullie in de toekomst meer van mij 

horen, 

Floor 

wel ze eigenlijk wel gehoopt had dat er wat meer men-
sen uit 'mijn tijd' mee zouden werken aan de SNeL-
Binder, bleek ze bereid een bijdrage aan deze kerstbin-
der te leveren. En wat voor één! Een groot interview 
met de huidige rector, Frans Kwakernaat. En nog wel 
over de nieuwbouwplannen van het SNL. Die waren er 
toch al jaren? Ja en nee. Er wáren oude plannen, er zíjn 
nieuwe plannen! Maar dat leest u verderop wel. Wie is 
Floor?

Interview met de rector, drs. ing. F.G.J. Kwakernaat

Zoals waarschijnlijk vele oud-leerlingen wel weten, 
gaat het oude gebouw aan de Prinses Irenestraat 
binnen afzienbare tijd verdwijnen. De school wordt 
vervolgens herbouwd op de plek waar nu nog de kerk 
staat, dus iets dichter naar de Beethovenstraat toe. Het 
is natuurlijk een uitgelezen moment om de rector eens 
aan de tand te voelen over de plannen voor het nieuwe 
schoolgebouw. Opgetogen en vol goede moed ging ik 
dan ook, na een paar jaar niet meer op school geweest 
te zijn, terug naar het oude vertrouwde Nicolaas 
lyceum.

Om maar gewoon bij het begin te beginnen: Waarom is 
er voor gekozen om op praktisch dezelfde locatie te 
blijven?
"We hebben allerlei locaties door de gemeente 
aangeboden gekregen, bijvoorbeeld in IJburg en aan 
de Roeskestrook We hebben serieus naar een aantal 
opties gekeken, maar uiteindelijk toch besloten dat we 
niet van deze locatie weg wilden. De gemeente had 
echter al andere plannen hiervoor ontwikkeld en wilde 
eigenlijk niet dat wij hier zouden blijven. In het gebied 
waar nu de school ook staat, tussen de A10, de 
Beethovenstraat, de Prinses Irenestraat en de huidige 
kapel, komt 70.000 m2 bebouwing, waaronder musea, 
woningen en kantoren. Het Nicolaas komt daar dan 

nog eens bij, wat natuurlijk erg mooi is omdat onze 
geschiedenis hier verankerd is, en we ook nog eens op 
de gewijde grond van de kapel komen te staan. We 
worden straks dan ook veel zichtbaarder op de hoek 
met de Beethovenstraat. Nu staan we nog een beetje in 
het park en sommige mensen weten zelfs niet eens dat 
we bestaan!"

Ik heb wel begrepen dat de Sterrenflat, schuin 
tegenover de school, vrij recentelijk bezwaar heeft 
aangetekend tegen de nieuwe plannen van de school.
"Ja, dat klopt. Er is een inspraakprocedure geweest 
voor het hele gebied. Daarin kun je precies zien waar 
de school komt te staan. Er is protest ingediend door de 
bewonersvereniging van de Sterrenflat, maar dat zal 
geen probleem gaan vormen. De procedure loopt nog, 
maar er zijn gewoon wettelijke voorschriften wat 
betreft de afstand van de school, de hoogte en nog wat 
andere zaken. "

Dus het gaat nu echt gebeuren?
"Ja. Wat er nu gebeurt, is het volgende: er is een 
stedenbouwkundig plan ontwikkeld, dat aangeeft, 
waarom de school verplaatst wordt, waar het gebouw 
heen gaat en wat er met de rest van het gebied 
gebeurd. " 

Ondertussen pakt de rector de plannen erbij, en ik 
moet toegeven dat het er allemaal echt prachtig 

uitziet! Wat mij vooral opvalt, is dat het park behouden 
blijft: het is niet zo dat alles volgebouwd wordt. Het 
ruimtelijke, kenmerkend voor het gebouw van het 
Nicolaas in combinatie met het park, gaat niet verloren.

Betekent dit allemaal dat alles al rond is, zelfs 
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bijvoorbeeld al hoeveel verdiepingen het nieuwe 
gebouw gaat krijgen?
"Nee, zover is het nog niet. Eerst gaat nu het 
stedenbouwkundigplan in november of december naar 
de gemeenteraad en die beslist dan over de 
ontwikkeling van dit gebied. Het heet nu overigens het 
Beethovenproject. De ING, de projectontwikkelaar, 
heeft daar ook nog een rol in."

Geruchten over de verplaatsing van de school zijn er 
eigenlijk al vanaf dat ik nog op school zat, en dat is 
inmiddels al weer een paar jaar geleden. 
"Klopt, vanaf begin 1998 zijn we al op zoek naar een 
nieuwe locatie, maar de plek die we dus nu krijgen, is 
toch wel de meest prachtige. Nadat het plan is 
goedgekeurd door de gemeente, zal eerst de kerk 
moeten worden gesloopt en zal de bouw van het 
nieuwe schoolgebouw in april 2008 van start gaan." 

Is dan nu ook al bekend waneer de school ‘over’ gaat?
"Eind 2009, misschien begin 2010. Tot die tijd blijft alles 
gewoon in het huidige gebouw. Veel ouders denken 
ook wel dat als je het over nieuwbouw hebt, de 
kinderen tijdelijk worden ondergebracht in houten, het 
liefst piepende en krakende noodgebouwen, maar dat 
is natuurlijk niet zo. De school blijft de school. En dat 
zal zo zijn tot het moment dat we gaan verhuizen. Dus 
geen noodsituatie!"

Kunt u al iets over de opzet van het nieuwe gebouw 
zeggen?
"Ja" 

Er worden weer allerlei mooie platen bijgehaald… 
Kwakernaat vertelt enthousiast verder: 
"Aangezien de grond waarop we gaan bouwen 
natuurlijk iets kleiner is dan wat we nu hebben, 
moeten we wel de lucht in. De gymzalen komen voor 
een gedeelte onder de grond bijvoorbeeld. Maar 
nogmaals, deze ontwerpen zijn slechts om te kijken of 
het allemaal een beetje past, dit is nog niet definitief. 
Het zullen dus waarschijnlijk 5 lagen worden, en dan 
kunnen we op het dak nog een basketbalveld creëren." 

Ik had begrepen dat daar ook wat klachten over zijn 
geuit.
"Ja, als je inderdaad activiteiten op het dak plant, kijk 
je eigenlijk zo bij de buren naar binnen. Het is 
natuurlijk nog maar de vraag of dat zo gaat gebeuren, 
maar we willen wel graag de kwaliteit aan 
buitenruimte die we nu hebben op een of andere 
manier behouden."

Dat is, naar mijn mening ook, juist het mooie van de 
school, dat deze zo ruim is opgezet. 
"Inderdaad, en daar heb ik ook wel voor gevochten, 
om dat te behouden. Dit gaat ook lukken, maar dan 
wel op een andere manier en niet zoals we het nu 
gewend zijn."

Betekent het feit dat het nieuwe gebouw op een 
kleiner oppervlak gebouwd wordt, ook dat het aantal 
leerlingen nog gaat veranderen in de toekomst?
"Nee, we hebben er nu zo rond de 1000, en dat blijft 
gewoon zo. Het mooie van het nieuwe gebouw zal ook 
zijn dat de gymzaal, die nu ook voor 

toneelopvoeringen gebruikt wordt, alleen een 
sportfunctie krijgt.. Er zal een speciaal auditorium in 
het nieuwe gebouw komen voor toneelactiviteiten e.d. 
Er komen drie gymzalen onder de grond, met wanden 
die je op kunt trekken, waardoor je een zaal kunt 
realiseren van internationale afmetingen."

Wat ik van dit gebouw nou altijd zo leuk vond, is het 
feit dat er twee kantines zijn. Zal dat in het nieuwe 
gebouw ook zo blijven?
"Ja. Ouders vinden het heel prettig dat de brugklassers 
een eigen kantine hebben. Probeer maar eens je melk 
te halen tussen al die grote 6-VWO-ers! Het wordt echt 
een uniek gebouw, en het wordt ook een heel duur 
gebouw." 

Is de financiering hiervoor al rond?
"Ja. Ik vind dat ook mijn taak, ik moet daar echt het 
maximale uithalen."

Dit klinkt allemaal haast wel als een dagtaak.
"Dat is het ook bijna wel. Ik ben er nu toch zeker wel 
de helft van mijn tijd mee bezig."

Het lijkt ook wel alsof de plannen al heel erg ver zijn.
"Klopt, maar nog niet zover dat ik al een ontwerp kan 
laten zien. En pas vanaf dat moment kun je ook echt de 
ouders gaan informeren. Dan pas gaat het ook leven bij 
iedereen en kun je gaan communiceren met elkaar, dat 
gaat veel beter als alles concreter is."

De sfeer is wel iets heel aparts in deze school. Dit uit 
zich naar mijn mening bijvoorbeeld ook in de kunst in 
het gebouw. Nemen jullie het werk van Herman Brood 
ook mee?
"Ja. Ik wil hier de leerlingen ook graag een heel 
belangrijke rol in geven. Een belangrijke vraag vind ik: 
van wie is de school? Niet van de docenten of de rector, 
of de ouders, maar van de leerlingen. Met name bij het 
ontwerpen van het interieur wil ik dan ook de 
leerlingen laten meebeslissen. Moderne lokalen, 
verschillende hangplekken en dergelijke. Ik houd me 
nu ook bezig met de vraag hoe een school er 
bijvoorbeeld in 2030 uitziet. Wat is bijvoorbeeld de 
functie van trappen? Een school moet echt een plek 
van ontmoeten zijn. Voor leerlingen is een sociaal leven 
heel belangrijk, en een trap kan daar een heel leuke rol 
in spelen. Met al dit soort aspecten proberen we aan 
het werk te gaan."

Komt er dan ook een lift in het gebouw?
"Leuk dat je dat vraagt. Moet je je eens voorstellen dat 
de bel gaat, en iedereen zich naar de lift begeeft. 
Hoeveel liften moet je dan hebben? En wat kosten die? 
Dat is voor ons gewoon niet haalbaar. Maar een 
alternatief is dan bijvoorbeeld een roltrap. Voor 
gehandicapten zal er natuurlijk wel een lift komen. Die 
zullen dan waarschijnlijk een pasje krijgen. Dat moet 
tegenwoordig, daar zijn voorschriften voor. Een 
goederenlift en een lift voor gehandicapten, en dan 
voor de leerlingen een roltrap, een mooie trap. We 
weten nog niet hoe we de school gaan indelen: we 
maken bijvoorbeeld een alfa-, bèta- en een 
gammahoek, of we geven de onderbouw een aparte 
plek in het gebouw. Daar wordt over nagedacht, ook 
door de leerlingen. Hoe moeten lokalen eruit zien, en 

hoe de kantine? Hoe krijg je leerlingen zover dat ze al 
hun rommel in de prullenbak gooien? Tussen nu en 
augustus wordt er een 'plan van eisen' gemaakt, en 
daarna zal het best snel gaan."

Ik ben wel erg onder de indruk, het ziet er allemaal 
heel erg mooi uit.
"Mooi wordt het ook wel. Ik wil ook geen traditionele 
school, ik wil nadenken over bijvoorbeeld de functie 
van de school. Kan een gebouw op zich bijdragen aan 
het idee van leren? Wat kan een gebouw toevoegen? Ik 
wil deze vragen stellen. Als het allemaal niet kan, dan 
heb ik er in ieder geval over nagedacht. Ik wil ook 
kijken wat de juiste vormen in een gebouw zijn waarbij 
een leerling zich veilig voelt. "

Denkt u dat het nieuwe gebouw voor veel nieuwe 
aanmeldingen zal gaan zorgen?
"Ja, dat denk ik wel. Maar totdat het zover is, blijven 
we natuurlijk wel werken aan het huidige gebouw. Dat 
stopt niet zomaar ineens."

Dat is denk ik voor de ouders ook wel belangrijk om te 
weten, hoe er met de overgang naar het nieuwe 
gebouw wordt omgegaan.
"De overgang zelf zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
een zomervakantie, maar stel nou dat alles 1 januari 
2010 gereed is, dan wachten we natuurlijk niet. Dan 
gaan we over in de kerstvakantie. Wat ik graag wil is 
de leerlingen bij het hele ontwerpproces betrekken. 
Dat is natuurlijk vrij ambitieus. Bijvoorbeeld door 
uitdagende opdrachten te geven aan de leerlingen. Stel 
eens een vraag als: 'bereken eens met elkaar hoeveel 
heipalen er onder de school moeten komen.' 
Daarmee creëer je denk ik ook veel meer 
betrokkenheid. Dat vind ik ook bij deze school passen. 
Ik vind de binding ook erg belangrijk. Ik wil dat ouders 
zich optimaal betrokken voelen bij de school."

Verandert er nou veel voor de leerlingen?
"Wat betreft het gebouw natuurlijk wel, dat veel meer 

voldoet aan de wensen van deze tijd, maar 
tegelijkertijd wel zo flexibel is dat leerlingen over tien 
jaar het ook een leuk gebouw vinden. Het is de 
bedoeling dat ik iets bedenk wat over veertig jaar nog 
steeds goed is. Er zijn gegevens die hetzelfde blijven, 
maar er moet voldoende ruimte voor verandering zijn."

Het is dus belangrijk dat de basisinrichting niet te 
trendgevoelig is?
"Precies! Het huidige gebouw heeft natuurlijk wel iets, 
een rijke historie ook, maar het is geen gebouw meer 
van deze tijd." 

En toch heeft deze school een bepaalde sfeer. Maar dat 
heeft natuurlijk ook met de mensen te maken.
"Ja, en het zal natuurlijk straks ook even wennen zijn. 
En het zal een aantal mensen ook wel erg aan het hart 
gaan dat het oude gebouw tegen de vlakte gaat. Maar 
voor mij zit de sfeer van een school vooral in de manier 
waarop we met elkaar omgaan. De manier waarop we 
elkaar aanspreken, leerlingen naar leerlingen, 
leerlingen naar docenten, de manier waarop we de 
soos hebben, daar zou ik niks aan willen veranderen. 
We krijgen alleen een andere ruimte. Rituelen zijn heel 
belangrijk voor een school!"

Ik wil u bedanken voor dit gesprek, en alvast veel 
succes wensen met de verdere uitwerking van de 
plannen. Ik ben erg benieuwd!

Al met al sta ik na ruim een half uur weer buiten, toch 
wel een beetje overdonderd door alle mooie plannen. 
Met een gevoel van verlies, namelijk van het gebouw 
waarin ik zoveel mooie momenten heb gekend. Maar 
ook met een gevoel van winst, omdat ik er vertrouwen 
in heb, dat ook in dit nieuwe gebouw, velen mij nog 
zullen volgen, en velen dezelfde sfeer zullen proeven 
zoals ik destijds in dit oude gebouw.

Floor Heijerman (VWO, 2004)

Thuis in Spanje

Steeds meer Nederlanders emigreren. In de eerste negen maanden 
van 2006 zijn bijna honderdduizend mensen in het buitenland gaan 
wonen (bron: CBS). Spanje is, vooral binnen Europa, een populaire 
bestemming voor emigratie. In Thuis in Spanje geeft Marjo Bekema 
(Ath-A, 1977) antwoord op de vraag waarom steeds meer Nederlandse 
vrouwen de stap zetten om, al dan niet met familie of vrienden, naar 
Spanje te verhuizen. In haar boek komen achttien vrouwen aan het 
woord die vertellen hoe zij tot hun emigratie gekomen zijn en hoe het 
ze tot nu toe is vergaan. 

Aan bod komen hun motieven, verwachtingen, angsten en dromen, 
en wat daarvan wel of niet is uitgekomen. De vrouwen vertellen wat 
voor hen een grote teleurstelling is geweest of misschien juist hun 
grootste overwinning. De ervaringen van deze vrouwen zijn voor veel 
mensen met soortgelijke plannen en ervaringen heel herkenbaar. Wie 
stiekem fantaseert over een vertrek in zuidelijke richting, vindt deels 
zijn of haar droom bevestigd, maar gaat zichzelf ook de nodige 
vragen stellen. 
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bijvoorbeeld al hoeveel verdiepingen het nieuwe 
gebouw gaat krijgen?
"Nee, zover is het nog niet. Eerst gaat nu het 
stedenbouwkundigplan in november of december naar 
de gemeenteraad en die beslist dan over de 
ontwikkeling van dit gebied. Het heet nu overigens het 
Beethovenproject. De ING, de projectontwikkelaar, 
heeft daar ook nog een rol in."

Geruchten over de verplaatsing van de school zijn er 
eigenlijk al vanaf dat ik nog op school zat, en dat is 
inmiddels al weer een paar jaar geleden. 
"Klopt, vanaf begin 1998 zijn we al op zoek naar een 
nieuwe locatie, maar de plek die we dus nu krijgen, is 
toch wel de meest prachtige. Nadat het plan is 
goedgekeurd door de gemeente, zal eerst de kerk 
moeten worden gesloopt en zal de bouw van het 
nieuwe schoolgebouw in april 2008 van start gaan." 

Is dan nu ook al bekend waneer de school ‘over’ gaat?
"Eind 2009, misschien begin 2010. Tot die tijd blijft alles 
gewoon in het huidige gebouw. Veel ouders denken 
ook wel dat als je het over nieuwbouw hebt, de 
kinderen tijdelijk worden ondergebracht in houten, het 
liefst piepende en krakende noodgebouwen, maar dat 
is natuurlijk niet zo. De school blijft de school. En dat 
zal zo zijn tot het moment dat we gaan verhuizen. Dus 
geen noodsituatie!"

Kunt u al iets over de opzet van het nieuwe gebouw 
zeggen?
"Ja" 

Er worden weer allerlei mooie platen bijgehaald… 
Kwakernaat vertelt enthousiast verder: 
"Aangezien de grond waarop we gaan bouwen 
natuurlijk iets kleiner is dan wat we nu hebben, 
moeten we wel de lucht in. De gymzalen komen voor 
een gedeelte onder de grond bijvoorbeeld. Maar 
nogmaals, deze ontwerpen zijn slechts om te kijken of 
het allemaal een beetje past, dit is nog niet definitief. 
Het zullen dus waarschijnlijk 5 lagen worden, en dan 
kunnen we op het dak nog een basketbalveld creëren." 

Ik had begrepen dat daar ook wat klachten over zijn 
geuit.
"Ja, als je inderdaad activiteiten op het dak plant, kijk 
je eigenlijk zo bij de buren naar binnen. Het is 
natuurlijk nog maar de vraag of dat zo gaat gebeuren, 
maar we willen wel graag de kwaliteit aan 
buitenruimte die we nu hebben op een of andere 
manier behouden."

Dat is, naar mijn mening ook, juist het mooie van de 
school, dat deze zo ruim is opgezet. 
"Inderdaad, en daar heb ik ook wel voor gevochten, 
om dat te behouden. Dit gaat ook lukken, maar dan 
wel op een andere manier en niet zoals we het nu 
gewend zijn."

Betekent het feit dat het nieuwe gebouw op een 
kleiner oppervlak gebouwd wordt, ook dat het aantal 
leerlingen nog gaat veranderen in de toekomst?
"Nee, we hebben er nu zo rond de 1000, en dat blijft 
gewoon zo. Het mooie van het nieuwe gebouw zal ook 
zijn dat de gymzaal, die nu ook voor 

toneelopvoeringen gebruikt wordt, alleen een 
sportfunctie krijgt.. Er zal een speciaal auditorium in 
het nieuwe gebouw komen voor toneelactiviteiten e.d. 
Er komen drie gymzalen onder de grond, met wanden 
die je op kunt trekken, waardoor je een zaal kunt 
realiseren van internationale afmetingen."

Wat ik van dit gebouw nou altijd zo leuk vond, is het 
feit dat er twee kantines zijn. Zal dat in het nieuwe 
gebouw ook zo blijven?
"Ja. Ouders vinden het heel prettig dat de brugklassers 
een eigen kantine hebben. Probeer maar eens je melk 
te halen tussen al die grote 6-VWO-ers! Het wordt echt 
een uniek gebouw, en het wordt ook een heel duur 
gebouw." 

Is de financiering hiervoor al rond?
"Ja. Ik vind dat ook mijn taak, ik moet daar echt het 
maximale uithalen."

Dit klinkt allemaal haast wel als een dagtaak.
"Dat is het ook bijna wel. Ik ben er nu toch zeker wel 
de helft van mijn tijd mee bezig."

Het lijkt ook wel alsof de plannen al heel erg ver zijn.
"Klopt, maar nog niet zover dat ik al een ontwerp kan 
laten zien. En pas vanaf dat moment kun je ook echt de 
ouders gaan informeren. Dan pas gaat het ook leven bij 
iedereen en kun je gaan communiceren met elkaar, dat 
gaat veel beter als alles concreter is."

De sfeer is wel iets heel aparts in deze school. Dit uit 
zich naar mijn mening bijvoorbeeld ook in de kunst in 
het gebouw. Nemen jullie het werk van Herman Brood 
ook mee?
"Ja. Ik wil hier de leerlingen ook graag een heel 
belangrijke rol in geven. Een belangrijke vraag vind ik: 
van wie is de school? Niet van de docenten of de rector, 
of de ouders, maar van de leerlingen. Met name bij het 
ontwerpen van het interieur wil ik dan ook de 
leerlingen laten meebeslissen. Moderne lokalen, 
verschillende hangplekken en dergelijke. Ik houd me 
nu ook bezig met de vraag hoe een school er 
bijvoorbeeld in 2030 uitziet. Wat is bijvoorbeeld de 
functie van trappen? Een school moet echt een plek 
van ontmoeten zijn. Voor leerlingen is een sociaal leven 
heel belangrijk, en een trap kan daar een heel leuke rol 
in spelen. Met al dit soort aspecten proberen we aan 
het werk te gaan."

Komt er dan ook een lift in het gebouw?
"Leuk dat je dat vraagt. Moet je je eens voorstellen dat 
de bel gaat, en iedereen zich naar de lift begeeft. 
Hoeveel liften moet je dan hebben? En wat kosten die? 
Dat is voor ons gewoon niet haalbaar. Maar een 
alternatief is dan bijvoorbeeld een roltrap. Voor 
gehandicapten zal er natuurlijk wel een lift komen. Die 
zullen dan waarschijnlijk een pasje krijgen. Dat moet 
tegenwoordig, daar zijn voorschriften voor. Een 
goederenlift en een lift voor gehandicapten, en dan 
voor de leerlingen een roltrap, een mooie trap. We 
weten nog niet hoe we de school gaan indelen: we 
maken bijvoorbeeld een alfa-, bèta- en een 
gammahoek, of we geven de onderbouw een aparte 
plek in het gebouw. Daar wordt over nagedacht, ook 
door de leerlingen. Hoe moeten lokalen eruit zien, en 

hoe de kantine? Hoe krijg je leerlingen zover dat ze al 
hun rommel in de prullenbak gooien? Tussen nu en 
augustus wordt er een 'plan van eisen' gemaakt, en 
daarna zal het best snel gaan."

Ik ben wel erg onder de indruk, het ziet er allemaal 
heel erg mooi uit.
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een leerling zich veilig voelt. "

Denkt u dat het nieuwe gebouw voor veel nieuwe 
aanmeldingen zal gaan zorgen?
"Ja, dat denk ik wel. Maar totdat het zover is, blijven 
we natuurlijk wel werken aan het huidige gebouw. Dat 
stopt niet zomaar ineens."

Dat is denk ik voor de ouders ook wel belangrijk om te 
weten, hoe er met de overgang naar het nieuwe 
gebouw wordt omgegaan.
"De overgang zelf zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
een zomervakantie, maar stel nou dat alles 1 januari 
2010 gereed is, dan wachten we natuurlijk niet. Dan 
gaan we over in de kerstvakantie. Wat ik graag wil is 
de leerlingen bij het hele ontwerpproces betrekken. 
Dat is natuurlijk vrij ambitieus. Bijvoorbeeld door 
uitdagende opdrachten te geven aan de leerlingen. Stel 
eens een vraag als: 'bereken eens met elkaar hoeveel 
heipalen er onder de school moeten komen.' 
Daarmee creëer je denk ik ook veel meer 
betrokkenheid. Dat vind ik ook bij deze school passen. 
Ik vind de binding ook erg belangrijk. Ik wil dat ouders 
zich optimaal betrokken voelen bij de school."

Verandert er nou veel voor de leerlingen?
"Wat betreft het gebouw natuurlijk wel, dat veel meer 

voldoet aan de wensen van deze tijd, maar 
tegelijkertijd wel zo flexibel is dat leerlingen over tien 
jaar het ook een leuk gebouw vinden. Het is de 
bedoeling dat ik iets bedenk wat over veertig jaar nog 
steeds goed is. Er zijn gegevens die hetzelfde blijven, 
maar er moet voldoende ruimte voor verandering zijn."

Het is dus belangrijk dat de basisinrichting niet te 
trendgevoelig is?
"Precies! Het huidige gebouw heeft natuurlijk wel iets, 
een rijke historie ook, maar het is geen gebouw meer 
van deze tijd." 

En toch heeft deze school een bepaalde sfeer. Maar dat 
heeft natuurlijk ook met de mensen te maken.
"Ja, en het zal natuurlijk straks ook even wennen zijn. 
En het zal een aantal mensen ook wel erg aan het hart 
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waarop we met elkaar omgaan. De manier waarop we 
elkaar aanspreken, leerlingen naar leerlingen, 
leerlingen naar docenten, de manier waarop we de 
soos hebben, daar zou ik niks aan willen veranderen. 
We krijgen alleen een andere ruimte. Rituelen zijn heel 
belangrijk voor een school!"

Ik wil u bedanken voor dit gesprek, en alvast veel 
succes wensen met de verdere uitwerking van de 
plannen. Ik ben erg benieuwd!

Al met al sta ik na ruim een half uur weer buiten, toch 
wel een beetje overdonderd door alle mooie plannen. 
Met een gevoel van verlies, namelijk van het gebouw 
waarin ik zoveel mooie momenten heb gekend. Maar 
ook met een gevoel van winst, omdat ik er vertrouwen 
in heb, dat ook in dit nieuwe gebouw, velen mij nog 
zullen volgen, en velen dezelfde sfeer zullen proeven 
zoals ik destijds in dit oude gebouw.

Floor Heijerman (VWO, 2004)

Thuis in Spanje

Steeds meer Nederlanders emigreren. In de eerste negen maanden 
van 2006 zijn bijna honderdduizend mensen in het buitenland gaan 
wonen (bron: CBS). Spanje is, vooral binnen Europa, een populaire 
bestemming voor emigratie. In Thuis in Spanje geeft Marjo Bekema 
(Ath-A, 1977) antwoord op de vraag waarom steeds meer Nederlandse 
vrouwen de stap zetten om, al dan niet met familie of vrienden, naar 
Spanje te verhuizen. In haar boek komen achttien vrouwen aan het 
woord die vertellen hoe zij tot hun emigratie gekomen zijn en hoe het 
ze tot nu toe is vergaan. 

Aan bod komen hun motieven, verwachtingen, angsten en dromen, 
en wat daarvan wel of niet is uitgekomen. De vrouwen vertellen wat 
voor hen een grote teleurstelling is geweest of misschien juist hun 
grootste overwinning. De ervaringen van deze vrouwen zijn voor veel 
mensen met soortgelijke plannen en ervaringen heel herkenbaar. Wie 
stiekem fantaseert over een vertrek in zuidelijke richting, vindt deels 
zijn of haar droom bevestigd, maar gaat zichzelf ook de nodige 
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De verhalen lezen, om in stijl te blijven, lekker weg, 
maar zijn zeker ook leerzaam en nuttig. Bovendien 
gaan ze elk vergezeld van praktische en handige 
informatie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen, 
verzekeringen, verblijfsvergunning, klimaat, huisdieren 
en de taal.
'Thuis in Spanje; Verhalen over tapas en heimwee' 
verscheen in november 2006 bij uitgeverij Dominicus 
(isbn 109025741525 of isbn 139789025741525). Meer 
info op www.dominicus.info

Joost Kenter, toeval of mazzel?

Vijftig van de zestig jaar dat het SNL bestaat, is Joost 
Kenter bij SNL en Pius betrokken geweest. Als leerling 
fietste hij zomer 1956 voor de eerste keer naar de SNL-
brugklas, toen nog aan de Da Costakade. Het gezin 
Kenter woonde in de Bilderdijkstraat, het Pius X 
bestond nog niet, het Ig was te elitair en dus was het 
SNL de enige keuze. Toeval dus. In 1961 haalde Joost 
zijn HBS-A diploma en trok de wijde wereld in. Januari 
1969 was hij weer terug, nu als docent aan de Pius 
MMS. Zijn laatste les gaf hij op 22 juni 2005, een 
memorabele les bleek dat te worden. Vanaf september 
2005 tot januari 2006 was Joost nog eventjes decaan, 
maar daarna was het echt afgelopen. "Het is mooi 
geweest, het is drommels mooi geweest", zong Joost 
op zijn drukbezochte afscheidsreceptie. "Ik kap ermee 
en stap nu op. Al sta je met z'n alle op je kop. Het is 
mooi geweest". 

En dus toog SNeL-Binder naar Heemstede om Joost (en 
Trudy uiteraard, 'mijn onovertroffen thuisfront') eens 
wat herinneringen te ontlokken. We legden hem onder 
meer wat oude foto's voor …

Joost, het SNL, dan de Pius en dan weer het SNL. Vertel!
'Ik herinner me nog dat ik toelatingsexamen moest 
doen. Stond ik met m'n vader voor de deur te wachten 
tot we naar binnen geroepen werden. Dat ik in de 
tweede klas eens een rapport kreeg dat compleet 
afweek van het vorige. Ik was blijven zitten terwijl mijn 
cijfers het hele jaar goed waren. Wat bleek, ze hadden 
bij het opmaken van de rapporten de cijfers van 
klasgenoot Tonny Kenter en mijzelf verwisseld. Ik had 
Tonny's cijfers en hij de mijne. We hadden geschiedenis 
van Pater Ruth, wat een huiswerk gaf die man! Hij liep 
de hele les heen en weer voor de eerste rij en wij maar 
schrijven en schrijven… 
Pater Van Poppel was de godsdienstpater, we fietsten 
een keer achter hem in de Van Baerlestraat. We 
groetten hem bij het stoplicht. Hij keek verschrikt 
achterom en zei 'o daar heb je hem ook weer'. Maar hij 
bedoelde mij niet, maar de aanstormende tram! Ik heb 
ook nog godsdienst van Pater Lauwers gehad en als 
leerling nog aan het Grote Gebeuren meegedaan, dat 
was toen al.'

Hoe komt iemand, begin jaren 60, op een ALO terecht?

'Ook weer een soort van toeval. Mijn klasgenoot Hans 
Niekel, nog steeds een goede vriend, vertelde dat hij 
gymleraar wilde worden. Dat leek me ook wel wat. Ik 
heb me aangemeld en het eerste jaar in Amsterdam 
gedaan. Nou ja, weinig gedaan, te veel buitenschoolse 
activiteiten he? Enfin, op de ALO in Den Bosch ben ik 
opnieuw begonnen, samen met Hans. We zijn allebei 
gymnastiekleraar geworden, hij in Brabant en ik in 
Amsterdam. Ik deed al veel aan turnen en heb ooit, in 
de brugklas, nog gevoetbald. Bij Wilskracht natuurlijk, 
daar zorgde de school wel voor. Maar ik woonde in 
west, later in noord, dat was te ver en dus ben ik 
gestopt met voetballen. Na de ALO moest ik vervolgens 
in dienst.'

In dienst bij de Pius, ook weer toeval?
'Ja eigenlijk wel. Als mijn nichtje Kitty Cornet mij niet 
verteld had dat ze al maandenlang geen gymles meer 
had omdat haar gymleraar ziek was, had ik nooit 
gesolliciteerd. Ik zou met 'groot verlof' gaan en was 
dus zeer geïnteresseerd in een baan. Na één telefoontje 
met zr Paschalis mocht ik langskomen. Precies op de 

edag van mijn 25  verjaardag heb ik gesolliciteerd. 's 
Morgens in Brabant en 's middags op de Pius. Ik zou op 
6 januari 1969 beginnen maar er kwam iets tussen. De 
laatste legerdagen bracht ik door 'in verzwaard arrest'. 
Vlak voor we afzwaaiden, hadden we een grote groene 

legertruck, een dikke Daf, helemaal wit geschilderd, 
met rode hartjes en bloemetjes erop. Jaren zestig he? 
Zes dagen zwaar, of je nu afzwaaide of niet. En dus 
moest Trudy zuster Paschalis vertellen dat ik een paar 
dagen later zou beginnen. Ze is de enige die nooit 

geweten heeft wat de ware reden was van mijn verlate 
komst.'

We leggen Joost een paar foto's voor. 

Ach Fiasco! Dit was 1976, de eerste keer, ik heb alle 

keren meegedaan

De foto is van het slotlied, over De Jantjes, dat lied ging 

maar door, ik meen negen coupletten. 

Parijs! Een van de eerste schoolreisjes meen ik. Ik sta, 

nog zonder baard uiteraard, samen met Hans Niekel in 

de deuropening (Hans links, ik rechts). 

Dit is op het feest bij Veertig Jaar Pius. Een 

volleybalwedstrijd tegen de leerlingen, meen ik. Of we 

wonnen, weet ik niet meer, maar vermoedelijk wel!
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informatie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen, 
verzekeringen, verblijfsvergunning, klimaat, huisdieren 
en de taal.
'Thuis in Spanje; Verhalen over tapas en heimwee' 
verscheen in november 2006 bij uitgeverij Dominicus 
(isbn 109025741525 of isbn 139789025741525). Meer 
info op www.dominicus.info

Joost Kenter, toeval of mazzel?

Vijftig van de zestig jaar dat het SNL bestaat, is Joost 
Kenter bij SNL en Pius betrokken geweest. Als leerling 
fietste hij zomer 1956 voor de eerste keer naar de SNL-
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Kenter woonde in de Bilderdijkstraat, het Pius X 
bestond nog niet, het Ig was te elitair en dus was het 
SNL de enige keuze. Toeval dus. In 1961 haalde Joost 
zijn HBS-A diploma en trok de wijde wereld in. Januari 
1969 was hij weer terug, nu als docent aan de Pius 
MMS. Zijn laatste les gaf hij op 22 juni 2005, een 
memorabele les bleek dat te worden. Vanaf september 
2005 tot januari 2006 was Joost nog eventjes decaan, 
maar daarna was het echt afgelopen. "Het is mooi 
geweest, het is drommels mooi geweest", zong Joost 
op zijn drukbezochte afscheidsreceptie. "Ik kap ermee 
en stap nu op. Al sta je met z'n alle op je kop. Het is 
mooi geweest". 

En dus toog SNeL-Binder naar Heemstede om Joost (en 
Trudy uiteraard, 'mijn onovertroffen thuisfront') eens 
wat herinneringen te ontlokken. We legden hem onder 
meer wat oude foto's voor …

Joost, het SNL, dan de Pius en dan weer het SNL. Vertel!
'Ik herinner me nog dat ik toelatingsexamen moest 
doen. Stond ik met m'n vader voor de deur te wachten 
tot we naar binnen geroepen werden. Dat ik in de 
tweede klas eens een rapport kreeg dat compleet 
afweek van het vorige. Ik was blijven zitten terwijl mijn 
cijfers het hele jaar goed waren. Wat bleek, ze hadden 
bij het opmaken van de rapporten de cijfers van 
klasgenoot Tonny Kenter en mijzelf verwisseld. Ik had 
Tonny's cijfers en hij de mijne. We hadden geschiedenis 
van Pater Ruth, wat een huiswerk gaf die man! Hij liep 
de hele les heen en weer voor de eerste rij en wij maar 
schrijven en schrijven… 
Pater Van Poppel was de godsdienstpater, we fietsten 
een keer achter hem in de Van Baerlestraat. We 
groetten hem bij het stoplicht. Hij keek verschrikt 
achterom en zei 'o daar heb je hem ook weer'. Maar hij 
bedoelde mij niet, maar de aanstormende tram! Ik heb 
ook nog godsdienst van Pater Lauwers gehad en als 
leerling nog aan het Grote Gebeuren meegedaan, dat 
was toen al.'

Hoe komt iemand, begin jaren 60, op een ALO terecht?

'Ook weer een soort van toeval. Mijn klasgenoot Hans 
Niekel, nog steeds een goede vriend, vertelde dat hij 
gymleraar wilde worden. Dat leek me ook wel wat. Ik 
heb me aangemeld en het eerste jaar in Amsterdam 
gedaan. Nou ja, weinig gedaan, te veel buitenschoolse 
activiteiten he? Enfin, op de ALO in Den Bosch ben ik 
opnieuw begonnen, samen met Hans. We zijn allebei 
gymnastiekleraar geworden, hij in Brabant en ik in 
Amsterdam. Ik deed al veel aan turnen en heb ooit, in 
de brugklas, nog gevoetbald. Bij Wilskracht natuurlijk, 
daar zorgde de school wel voor. Maar ik woonde in 
west, later in noord, dat was te ver en dus ben ik 
gestopt met voetballen. Na de ALO moest ik vervolgens 
in dienst.'

In dienst bij de Pius, ook weer toeval?
'Ja eigenlijk wel. Als mijn nichtje Kitty Cornet mij niet 
verteld had dat ze al maandenlang geen gymles meer 
had omdat haar gymleraar ziek was, had ik nooit 
gesolliciteerd. Ik zou met 'groot verlof' gaan en was 
dus zeer geïnteresseerd in een baan. Na één telefoontje 
met zr Paschalis mocht ik langskomen. Precies op de 

edag van mijn 25  verjaardag heb ik gesolliciteerd. 's 
Morgens in Brabant en 's middags op de Pius. Ik zou op 
6 januari 1969 beginnen maar er kwam iets tussen. De 
laatste legerdagen bracht ik door 'in verzwaard arrest'. 
Vlak voor we afzwaaiden, hadden we een grote groene 

legertruck, een dikke Daf, helemaal wit geschilderd, 
met rode hartjes en bloemetjes erop. Jaren zestig he? 
Zes dagen zwaar, of je nu afzwaaide of niet. En dus 
moest Trudy zuster Paschalis vertellen dat ik een paar 
dagen later zou beginnen. Ze is de enige die nooit 

geweten heeft wat de ware reden was van mijn verlate 
komst.'

We leggen Joost een paar foto's voor. 

Ach Fiasco! Dit was 1976, de eerste keer, ik heb alle 

keren meegedaan

De foto is van het slotlied, over De Jantjes, dat lied ging 

maar door, ik meen negen coupletten. 

Parijs! Een van de eerste schoolreisjes meen ik. Ik sta, 

nog zonder baard uiteraard, samen met Hans Niekel in 

de deuropening (Hans links, ik rechts). 

Dit is op het feest bij Veertig Jaar Pius. Een 

volleybalwedstrijd tegen de leerlingen, meen ik. Of we 

wonnen, weet ik niet meer, maar vermoedelijk wel!
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Ik meen dat 1986 de laatste keer 

was. Een legerscène speelden 

we hier. Maar het kostte zoveel 

tijd. Vanaf januari waren we 

elke week één avond aan het 

repeteren, vanaf april/mei 

vrijwel elke avond. We schreven 

alles zelf he?

Hier spelen een rapportvergadering. 

Terwijl we over leerlingen praatten, moest 

ik die wandelwagen wiebelen. Als ik 

stopte, ging er een sirene af, dus ik moest 

wel blijven wiebelen. Ik herinner me mijn 

tekst nog: 'mijn vijven zijn vieren die naar 

drieën neigen'. 

Sportdag bij Wilskracht. Later zijn we dat bij Myra gaan doen. Veel 

organisatie iedere keer, de dag ervoor gingen we lijnen trekken, 

en de dag zelf heel vroeg kijken of de lijnen er nog lagen. Ik 

herinner me een keer, dat het vreselijk regende. Wij dus de 

kantine van Wilskracht in, maar die was dicht. Het alarm ging af, 

een half uur later kwam er iemand binnen die zegt: 'zo, had je niet 

gedacht he, dat ik zo snel was'. 

Da's het enige wat ik mis. Twee keer per week lekker 

fitnessen. Maar niet aan die apparaten hoor, ik deed vooral 

roeien en fietsen. Eind jaren 90 is die ruimte er gekomen. 

Ik meen in 2000 kwam die 

klimwand. Hebben we nog een 

cursus voor gevolgd en een 

certificaat behaald. Met name 

de communicatie tussen 

klimmer en docent is heel 

belangrijk, de commando's 

luisteren heel nauw. 

Ach, mijn laatste les. Ik moest 

voor de gehele staf en alle 

docenten een sport les  

doceren. Veel gelachen. Op 

de foto sta ik zo'n beetje m'n 

laatste opdrachten te geven.
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het voortbestaan van de Tobbe, opdat deze 17jarige 
niet gedupeerd wordt door een prestigekwestie. 
Degenen die sympatiseren met de vorige redaktie 
zouden we willen vragen hun principes geen obstakels 
te laten vormen voor het verlenen van hun 
medewerking aan de volgende afleveringen van het 
schoolblad. 
In de door ons tot stand te brengen afleveringen willen 
we niet de paginavullende poëtische ontboezemingen 
noch de inmiddels vervelend geworden lange-haren-
kwestie laten herbloeien", schrijft de nieuwe redactie, 
bestaande uit hoofdredacteur Peter Wijnans (HBS-A, 
1969), Lex Gründeman (HBS-B, 1968), Bernd Suren 
(HBS-A, 1969) en Herman Limburg (HBS-A, 1968). 
"Mogen wij op aller medewerking rekenen?"

Hoe zat dat nou precies? Wie schreef het bewuste stuk, 
wie werden ter verantwoording geroepen? Zijn er 
leerlingen gestraft en zo ja, waarmee? De redactie van 
deze krant is erg benieuwd naar meer informatie.

Het Myrakel van Amsterdam; het verhaal

Het Myrakel van Amsterdam; het verhaal
Onze alumnivereniging heeft een fonetische verbinding 
met het Myrakel van Amsterdam. Over dit mirakel en de 
daaraan gelieerde onderwerpen is veel te schrijven. In 
1995 is dat een keertje in de SNeL-Binder gebeurd, maar 
eigenlijk nooit diepgravend. In een korte serie 

behandelt Didi Zegers (Ath-B, 1975) een aantal 
onderwerpen. In deze aflevering drie varianten van het 
verhaal en een globaal historisch perspectief. In de 
volgende Binders wordt nader ingegaan op dit 
historisch perspectief.

Het Amsterdamse hostiewonder van het jaar 1345 (Juliaanse kalender) heeft in de late Middeleeuwen een van de 
grote sacramentsbedevaartplaatsen van de Nederlanden doen ontstaan. De Amsterdamse mirakelverering in de 
Heilige Stede en de jaarlijkse sacramentsprocessies zijn alom bekend. Sinds de reformatie is de devotie gedurende 

e e ede 17  en de 18  eeuw op een beperkt niveau in stand gehouden. De katholieke herleving in de 19   eeuw heeft de 
verering vanaf het jaar 1845 nieuwe impulsen gegeven. Een in het jaar 1881 genomen particulier initiatief heeft de 
verering op tot een nationale bedevaart opgestuwd. De Stille Omgang (de jaarlijkse processie) door de 
Amsterdamse binnenstad is daarvan het kenmerk bij uitstek geworden. Doordat het wonder door de Rooms-
katholieke Kerk is erkend, mag het wonder nu een mirakel heten.

Bedevaartprentje van de H. Stede (Jacob 
Corneliszoon van Oostsanen, 1470-1533)

Jacob Corneliszoon van Oostsanen
(zelfportret)

Je hebt het lang volgehouden he?
'Ach, ook dat is voor een deel toeval. Als het leuk blijft, ga je door. En zeg nou 
zelf, wat is er mooier dan te kijken naar bewegende en zich ontwikkelende 
mensen? Een bijdrage te mogen leveren aan deze ontwikkeling? Ik blijf vinden 
dat mijn vak het mooiste en belangrijkste van alle schoolvakken is. En dus 
overheerst dankbaarheid, dat ik dit mooie vak zo lang heb kunnen doen, dat ik 
gezond ben gebleven. Da's geen toeval, maar mazzel.' 

Zul je het missen?
Ja en nee. Natuurlijk, het vak zal ik missen, evenals de 
inzet voor de leerlingen. Maar niet de enorme 
hoeveelheid vergaderen. Bovendien ben ik druk met 
andere zaken: de zolder moet verbouwd voor als de 

kleinkinderen komen logeren! 

Toeval of mazzel; Myrakel is uitermate blij dat Joost uit 
al die jaren vele foto's heeft bewaard. U ziet ze 
binnenkort op de site. 

Ik moest natuurlijk een speech houden op mijn afscheidsreceptie. Wat een 

hoop mensen waren er! Ik heb vooral genoten, al die jaren, en dat heb ik ook 

gezegd. En iedereen bedankt natuurlijk, vooral mijn onovertroffen thuisfront.  

Lang haar

Met De Tobbe, nog steeds de schoolkrant van het SNL, 
ging het precies veertig jaar geleden niet goed. Het 
laatste nummer van 1966 bevatte een bijdrage over 
lang haar, die voor veel reuring zorgde. Onder de kop 
'Jongens, jongens, wat een problemen' schreef Tobbe 
onder meer:

"Wanneer een jongen lang haar draagt, kan men dat 
lelijk vinden. Maar ieder rechtgeaard burger zou er zich 
tegen moeten verzetten, wanneer deze jongen zonder 
meer voor schoft werd uitgemaakt. Zegt u nou eens 
zelf: in een tijd waarin we dwepen met termen als 
'demokratie', 'rechten voor de mens', 'persoonlijke 
vrijheid' en de 'weg met de rassenscheiding', is het toch 
wel erg merkwaardig, dat bedrijven personeel met lang 
haar naar huis sturen, jongens met lang haar niet 
aannemen, dat veel scholen leerlingen onder dwang de 
kapper laten bezoeken, en dat ouders tegenover lange 
haren een bevelende houding aannemen. Hoewel we 
er in ons land als de kippen bij zijn om Amerika 
verwijten over de rassenscheiding om de oren te 
slingeren, is bij ons de mentaliteit niet anders: net als in 
Amerika een neger, kan in Nederland een langharige 
door een winkel, bedrijf of fabriek niet aangenomen 
worden uit vrees voor 'de mensen' die zullen zeggen: 
'god god, bij die zaak nemen ze ook van alles aan'. Een 
kortharige heeft kans, een langharige wordt bij 
voorbaat de deur gewezen: want 'schorem' kunnen we 
niet gebruiken. 
Wanneer we tegen een dergelijke mentaliteit niet 
duidelijk stelling nemen, is het gevaar niet denkbeeldig 
dat over enige tijd bedrijven en scholen de jongens 
precies voorschrijven hoe zij moeten verschijnen: 
hoogstens drie centimeter haar, geen baarden en 
snorren, een net pak, wit overhemd en stropdas, zwart- 
of bruinlederen schoenen, geen nauwsluitende lange 
broek, netjes vet in de haren, terwijl het verboden is 
met brommer en dergelijke voertuigen op te komen 

dagen (en zegt u nou niet, dat is onzin, want op Texel 
werd ik op een kampeerterrein geweigerd, alleen 
omdat ik een brommer had!). 
Laat het daarom voor eens en altijd gezegd zijn: de 
houding van de leraren op sommige scholen (gelukkig 
lang niet alle!) is ten enen male onaanvaardbaar. Laat 
een aanmaning als 'gun u eens de tijd …' enkel dom en 
belachelijk zijn, bevelen als '… en morgen ben je naar 
de kapper geweest' misschien in een demokratie in het 
geheel elk recht van bestaan. De jongelui die dergelijke 
bevelen negeren zijn niet opstandig, maar staan in hun 
recht … "

Onbekend is wie de bijdrage schreef. Wel dat de affaire 
zelfs de krant Trouw haalde. Op het SNL leidde het tot 
een heuse crisis tussen schoolleiding en Tobbe. 
"U zult, geachte lezer, wel verbaasd zijn de reeds 
doodgewaande Tobbe te zien verschijnen. Laten we u 
echter uit de droom helpen, want al leek de Tobbe 
gestorven en onder een mesthoop ter aarde besteld, zij 
is als een phoenix herrezen. [ ..] De Tobbe dreigde het 
slachtoffer te worden van een principekwestie, die wij 
slechts uit formaliteit aanstippen. Begin december 
[1966, redactie] stelde Pater Rector als nieuwe adviseur 
van de Tobbe aan de heren Duttenhofer en De Cock. 
De vorige redaktie kon zich met de inzichten van deze 
heren niet verenigen en trad af. Toch wilde zij nog een 
aflevering tot stand brengen daar de voorbereidingen 
al in vergevorderd stadium waren. In deze aflevering 
meenden zij echter het verschil van inzicht op 
hinderlijke wijze te moeten accentueren, zodat U dit 
nummer nooit heeft gelezen. De hele oplage werd in 
beslag genomen en verdween ter vernietiging ……. 
De nieuwe redaktie – en dit kan niet duidelijk genoeg 
gezegd worden – distancieert zich van alle 
commentaren m.b.t. deze affaire. Wij stellen ons op het 
standpunt dat met deze schoolleiding en met deze 
censoren wel is samen te werken. Wij beogen slechts 

13Jaargang 17SNeLbinder 3-2006SNeLbinder 3-2006Jaargang 1712



het voortbestaan van de Tobbe, opdat deze 17jarige 
niet gedupeerd wordt door een prestigekwestie. 
Degenen die sympatiseren met de vorige redaktie 
zouden we willen vragen hun principes geen obstakels 
te laten vormen voor het verlenen van hun 
medewerking aan de volgende afleveringen van het 
schoolblad. 
In de door ons tot stand te brengen afleveringen willen 
we niet de paginavullende poëtische ontboezemingen 
noch de inmiddels vervelend geworden lange-haren-
kwestie laten herbloeien", schrijft de nieuwe redactie, 
bestaande uit hoofdredacteur Peter Wijnans (HBS-A, 
1969), Lex Gründeman (HBS-B, 1968), Bernd Suren 
(HBS-A, 1969) en Herman Limburg (HBS-A, 1968). 
"Mogen wij op aller medewerking rekenen?"

Hoe zat dat nou precies? Wie schreef het bewuste stuk, 
wie werden ter verantwoording geroepen? Zijn er 
leerlingen gestraft en zo ja, waarmee? De redactie van 
deze krant is erg benieuwd naar meer informatie.

Het Myrakel van Amsterdam; het verhaal

Het Myrakel van Amsterdam; het verhaal
Onze alumnivereniging heeft een fonetische verbinding 
met het Myrakel van Amsterdam. Over dit mirakel en de 
daaraan gelieerde onderwerpen is veel te schrijven. In 
1995 is dat een keertje in de SNeL-Binder gebeurd, maar 
eigenlijk nooit diepgravend. In een korte serie 

behandelt Didi Zegers (Ath-B, 1975) een aantal 
onderwerpen. In deze aflevering drie varianten van het 
verhaal en een globaal historisch perspectief. In de 
volgende Binders wordt nader ingegaan op dit 
historisch perspectief.

Het Amsterdamse hostiewonder van het jaar 1345 (Juliaanse kalender) heeft in de late Middeleeuwen een van de 
grote sacramentsbedevaartplaatsen van de Nederlanden doen ontstaan. De Amsterdamse mirakelverering in de 
Heilige Stede en de jaarlijkse sacramentsprocessies zijn alom bekend. Sinds de reformatie is de devotie gedurende 

e e ede 17  en de 18  eeuw op een beperkt niveau in stand gehouden. De katholieke herleving in de 19   eeuw heeft de 
verering vanaf het jaar 1845 nieuwe impulsen gegeven. Een in het jaar 1881 genomen particulier initiatief heeft de 
verering op tot een nationale bedevaart opgestuwd. De Stille Omgang (de jaarlijkse processie) door de 
Amsterdamse binnenstad is daarvan het kenmerk bij uitstek geworden. Doordat het wonder door de Rooms-
katholieke Kerk is erkend, mag het wonder nu een mirakel heten.

Bedevaartprentje van de H. Stede (Jacob 
Corneliszoon van Oostsanen, 1470-1533)

Jacob Corneliszoon van Oostsanen
(zelfportret)

Je hebt het lang volgehouden he?
'Ach, ook dat is voor een deel toeval. Als het leuk blijft, ga je door. En zeg nou 
zelf, wat is er mooier dan te kijken naar bewegende en zich ontwikkelende 
mensen? Een bijdrage te mogen leveren aan deze ontwikkeling? Ik blijf vinden 
dat mijn vak het mooiste en belangrijkste van alle schoolvakken is. En dus 
overheerst dankbaarheid, dat ik dit mooie vak zo lang heb kunnen doen, dat ik 
gezond ben gebleven. Da's geen toeval, maar mazzel.' 

Zul je het missen?
Ja en nee. Natuurlijk, het vak zal ik missen, evenals de 
inzet voor de leerlingen. Maar niet de enorme 
hoeveelheid vergaderen. Bovendien ben ik druk met 
andere zaken: de zolder moet verbouwd voor als de 

kleinkinderen komen logeren! 

Toeval of mazzel; Myrakel is uitermate blij dat Joost uit 
al die jaren vele foto's heeft bewaard. U ziet ze 
binnenkort op de site. 

Ik moest natuurlijk een speech houden op mijn afscheidsreceptie. Wat een 

hoop mensen waren er! Ik heb vooral genoten, al die jaren, en dat heb ik ook 

gezegd. En iedereen bedankt natuurlijk, vooral mijn onovertroffen thuisfront.  

Lang haar

Met De Tobbe, nog steeds de schoolkrant van het SNL, 
ging het precies veertig jaar geleden niet goed. Het 
laatste nummer van 1966 bevatte een bijdrage over 
lang haar, die voor veel reuring zorgde. Onder de kop 
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slachtoffer te worden van een principekwestie, die wij 
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van de Tobbe aan de heren Duttenhofer en De Cock. 
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Het verhaal
Het vertellen van verhalen is eeuwenlang mondeling 
geschied, door minstreel, straat- of openluchttheater. 
Immers, andere mogelijkheden om historische 
voorvallen aan het grote publiek te melden, waren niet 
voorhanden. Door deze verbale overdracht werden 
diverse ´wonderbaarlijke´ feiten aan de oorspronkelijke 
verhalen toegevoegd en met het zelfde gemak werden 
andere feiten achterwege gelaten. Zelfs heden ten dage 
zijn zelden identieke getuigenverhalen te vinden. Op 
zichzelf is dat allemaal niet zo erg: het gaat immers om 
de essentie van het verhaal; de moraal.
Ook van het verhaal van het Mirakel van Amsterdam 
zijn in de loop van de jaren diverse varianten in omloop 
gekomen: van kort tot uitgebreid. Hieronder zijn drie 
varianten verzameld. Uiteraard zullen nog andere 
varianten in omloop zijn. Als ik die verhalen tegenkom, 
dan zal ik daarvan melding doen.

Versie 1
Een stervende man had van de priester het laatste 
sacrament toegediend gekregen. Nadat de geestelijke 
vertrokken was, moest de zieke overgeven; het braaksel 
werd in het vuur gegooid. De volgende morgen bleek 
dat ook de hostie in de vlammen was beland, maar niet 
verbrand was. De Heilige Hostie werd in een processie 
naar de Oude Kerk gebracht, maar werd wonderlijk 
genoeg meteen weer teruggevonden in het huis van de 
zieke. Twee jaar later werd op de plaats van het 
sacramentswonder, de Heilige Stede, een kapel 
ingericht waar de miraculeuze hostie werd getoond in 
een kristallen monstrans. Deze kapel brandde in 1452 af, 
maar ook toen bleef de hostie gespaard in het vuur. 
Sindsdien zouden meer wonderen hebben 
plaatsgevonden rond het sacrament en werd de Heilige 
Stede een populaire bedevaartsbestemming, die veel 
pelgrims trok.

Versie 2
Het gebeurde op 15 maart 1345, de dinsdag voor 
palmzondag. Ysbrant Dommer is ziek en stervende. Hij 
krijgt van de pastoor het Sacrament der Stervenden 
toegediend, maar braakt het enige uren later uit. De 
vrouwen die op hem passen gooien zijn overgeefsel in 
het vuur.
De volgende morgen blijkt de hostie niet te zijn 
aangedaan door het vuur. Sterker nog: het zweeft 
boven het vuur! De hostie wordt in een schrijn gedaan 
en de priester brengt de hostie plechtig naar de Oude 
Kerk (aan de Oudezijds Voorburgwal). Daar verdwijnt 
de hostie om weer te verschijnen in de schrijn in het huis 
waar het wonder is gebeurd. Dit is voor de priester een 
teken dat God wil dat het wonder openbaar wordt. De 
hostie wordt alsnog in een grote processie naar de Oude 
Kerk gebracht. In de kerk vindt nog een aantal 
wonderen plaats en het volgende jaar wordt door 
Bisschop Jan van Arkel verklaard dat er inderdaad 
sprake is van een wonder.

Versie 3
Op 15 maart van dat jaar voelde Ysbrant Dommer, die 
toen 65 jaar oud was, zich zo ziek dat hij een pastoor 
naar zijn huis aan De Lane (de oude naam van de 
Kalverstraat) liet komen om hem het Heilige Sacrament 
der Stervenden toe te dienen. De pastoor gaf hem de 

hostie en bad voor zijn ziel. Later op dag moest de zieke 
man overgeven waarbij de hostie terugkwam. Zijn 
vrouw, die hem verpleegde, zag wat er gebeurde en 
wierp de hostie in het vuur om ontheiliging te 
voorkomen. De volgende ochtend kwam een vrouw, 
vermoedelijk zijn dochter, naar de kamer om het vuur 
nog wat op te rakelen, omdat zij plotseling was 
overvallen door "ongesont van groter coude". Tot haar 
schrik zweefde de hostie ongeschonden in de 
oplaaiende vlammen. De vrouw stak haar hand in het 
vuur en pakte de hostie, zonder zich aan de vlammen te 
branden. Na beraad besloten de vrouwen de hostie in 
een kledingkist te bewaren.
Bij thuiskomst van de echtgenoot van zijn dochter 
vertelden zij hem dit verhaal. De man, Coppe genaamd, 
wilde de hostie zien en pakte hem uit de kledingkist. 
Tot zijn schrik bewoog de hostie in zijn hand. Hierop 
haalde hij de pastoor erbij. Deze nam de hostie mee 
naar de kerk en besloot het voorval verder stil te 
houden. Toen de pastoor na een tijdje de hostie wilde 
bekijken, zag hij dat deze verdwenen was. Uiteindelijk 
werd de hostie gevonden door de vrouw van Coppe in 
de kledingkist. De pastoor nam de hostie wederom mee 
terug naar de kerk en drukte de familie op het hart met 
niemand over voorval te praten. De vrouw van Coppe 
kon zich niet bedwingen en vertelde het de buurvrouw. 
Spoedig had het nieuws zich over de hele stad verspreid.
Coppe, die inmiddels erg kwaad op zijn vrouw was 
geworden, zat met zijn zoontje op de knie bij de haard. 
Zonder enige aanleiding viel het jongetje van de knie op 
de grond. Hij had zich waarschijnlijk erg pijn gedaan, 
want hij schreeuwde het uit van de pijn. Toen Coppe het 
kind weer op de schoot nam, viel hij weer op de grond 
en schreeuwde nog harder. Coppe vermoedde dat de 
hostie hier schuld aan had en nam het jongetje mee 
naar de kerk. Zo gauw zij de drempel over waren, stopte 
het jongetje met huilen en was er niets meer aan de 
hand. Toen de hostie de volgende dag wederom in de 
kledingkist werd gevonden, besloot de pastoor het 
wonder uit te dragen.

Door de schout en 
schepenen van 
Amsterdam en 
Floris van 
Boekhorst, baljuw 
van Amstelland, 
werd het mirakel 
onderzocht. Zij 
maakten het 
mirakel officieel. 

De plek / 
pelgrimsoord
De oorspronkelijke 
Nieuwezijds Kapel, 
ook wel de Kapel 
Ter Heilige Stede 
genoemd, dateerde 
uit het jaar 1347 en 
was een van de 
belangrijkste 
religieuze 
bouwwerken van 
Amsterdam. De 
kapel werd 

De situatie rond 1421: vanuit het
oorspronkelijke woonhuis aan de

Kalverstraat is een kerkruimte
ontstaan.

Detail kaart Cornelis Anthonisz. 1544

Het stadswapen

gebouwd op de plek (het huis) waarin zich in het jaar 
1345 het Mirakel van Amsterdam heeft voltrokken.

Mensen en gelovigen kwamen van heinde en verre om 
de Heilige Hostie te vereren.
Zelfs Maximiliaan I van Oostenrijk (22 maart 1459 te 
Wiener Neustadt – 12 januari 1519 te Wels), Keizer van 
het Heilige Roomse (Duitse) Rijk en aartshertog van 
Oostenrijk, komt te bedevaart naar de kapel en de 
hostie en zijn ongeneeslijke ziekte wordt 
wonderbaarlijk genezen!
Op 11 februari 1489 schenkt Maximiliaan I Amsterdam 
het recht de kroon van het Duitse Rijk op het 
stadswapen te dragen, uit dankbaarheid voor de gulle 
ontvangst welke hij drie jaren eerder had genoten bij 
zijn bezoek aan de stad en uit dank voor de royale hulp 
met schepen en geld welke de stad de keizer verleende. 

In het jaar 1508 wordt de koningskroon vervangen door 
een keizerskroon, doordat Maximiliaan I pas in 1493 de 
keizer was van het Duitse Rijk. De Oostenrijkse keizer 
Maximiliaan I was regent (namens Philips de Schone) in 
Nederland van 1482 tot 1493.

De bouw van de Kapel Ter Heilige Stede heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van 
Amsterdam; de stad groeide vanaf het jaar 1450 uit tot 
een belangrijke Europese bedevaartsplaats. Pelgrims 
kwamen naar Amsterdam om de wonderlijke hostie te 
vereren. Een speciale toegangsroute, de Heiligeweg, 
werd aangelegd om de mirakelplaats vanuit het westen 
goed bereikbaar te maken. 

Stille omgang
Ter ere van Het Mirakel van Amsterdam wordt sinds het jaar 1346 ieder jaar een 
processie gehouden: de 'Stille Omgang'. Dit is een bedevaartstocht om God te 
danken voor het Mirakel. In vroegere dagen kwamen de mensen lopend naar 
Amsterdam wat gelijk als boetedoening gold. 
Doordat zoveel mensen op De Heilige Hostie afkwamen, ontstond een levendige 
handel, omdat iedereen moest eten, drinken, onderdak nodig had, enzovoort. 
Zo konden de handelaren in Amsterdam veel geld verdienen. Een aantal van 
deze zeer rijke handelaren is later de stichter geworden van het VOC, welke op 
haar beurt in de Gouden Eeuw Amsterdam het centrum van de wereld heeft 
gemaakt! Amsterdam zou nooit geworden zijn wat het tijdens de VOC-tijd was 
en zoals zij nu is zonder dit wonder!

Volgende keer meer over dit bijzondere onderwerp.
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2007 gewenst.

Didi Zegers
Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard
www.werksaam.nl
Didi@werksaam.nl
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SKetchUp het SNL

Wie benieuwd is hoe leerlingen van het SNL het nu 
doen, kan onder meer terecht op de site van het 

project SKetchUp SNL. Met dit project proberen 
leerlingen van het SNL heel Amsterdam in 3D te maken 
voor Google Earth. "We maken de gebouwen met 
behulp van het gratis programma Google SketchUp. 

SketchUp is een programma waarmee je heel 
gemakkelijk gebouwen, bruggen, stadions, 
monumenten enz. kunt maken. Zelfs echte architecten 
gebruiken het om te bekijken hoe een nieuw huis er uit 
zal komen te zien. Je kunt met behulp van zogenaamde 
components ook mensen, dieren, bomen en meubilair 
toevoegen. De muren, vloeren en daken kun je ook 
schilderen, behangen of bekleden met vloerbedekking 
of dakpannen. Om het nog echter te laten lijken kan je 
ook gebruik maken van schaduwen. Je maakt de 
gebouwen door een heleboel lijnen (polygons) met 
elkaar te verbinden. Het is hetzelfde als het web van 
een spin: een enkele lijn is nog niks, heb je er een 
heleboel dan heb je een mooi web en in dit geval een 
gebouw. Tussen de lijnen kun je vlakken maken, zoals 
muren of daken bijvoorbeeld", schrijft leerling Gijs de 
Rooy. 

Meer info:  http://www.sketchup-snl.nl.tp/

Scholen voor Duurzaamheid

Een ander project waar het SNL anno 2006 mee bezig 
is, zelfs als eerste Noordhollandse school, is Scholen 
voor Duurzaamheid. 

Scholen voor 
Duurzaamheid 
staat voor 
uitdagend en 
vernieuwend 
onderwijs en 
richt zich op 
relevante en 
actuele 
onderwerpen. 
Scholen voor 
Duurzaamheid 
draait al enkele 
jaren met veel succes in Groningen, Drenthe en Fryslân 
en is met ingang van dit jaar uitgebreid naar andere 
provincies, waaronder Noord-Holland. Het project 
brengt natuur en milieu educatie én duurzaamheid in 
het voortgezet onderwijs samen: actieve werkvormen 
en projecten, waarbij leerlingen aan de slag gaan met 
vragen van maatschappelijke organisaties zoals 
bedrijven. Vakoverstijgend, probleemgestuurd 
onderwijs. Verhalende ontwerpen die middenin de 
actualiteit staan. En meer, veel meer! Leerlingen 

werken binnen Scholen voor Duurzaamheid in 
opdracht van echte opdrachtgevers. Ze doen onderzoek 
of maken een ontwerp rond een actuele 
maatschappelijke kwestie. Leerlingen ontmoeten 
vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die hen een probleem of vraagstuk 
voorleggen. De scholen worden ondersteund door een 
team van deskundigen van NME-centra en het IVN 
Consulentschap Noord-Holland. Deze ondersteuners 
hebben vervullen provinciaal een netwerkfunctie 
tussen scholen en maatschappelijke partners, zoals 
bedrijven of andere maatschappelijke organisaties. 
De brochure kwam weliswaar vlak voor de 
zomervakantie binnen, maar de interesse van het SNL 
was direct gewekt en met grote voortvarendheid gaven 
zij zich op voor het Klimaatdebat, de module die 
Scholen voor Duurzaamheid in samenwerking met Save 
the Children organiseert. Alle vier de Atheneum-4 
klassen van het Nicolaaslyceum doen mee en hebben 
op 17 november 2006 in Den Haag hun resultaten 
verdedigd in een debat, waar de uitslag uiteindelijk 
wordt aangeboden aan Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne.
"Mijn collega's zijn allemaal al met vakantie, maar ik 
weet zeker dat ze het leuk vinden. Wij doen mee." 
aldus conrector Ruijter van het St. Nicolaas. 
Meer info: . www.scholenvoorduurzaamheid.nl

2Cool4School

Oftewel: too cool for school, in gewoon Engels. Wie dat 
is, of denkt te zijn, kon begin 2006 meedoen aan een 
wedstrijd voor songteksten voor Amsterdamse scholen 
en hun bands. Op de finaleavond, maart jl in Paradiso, 

bleek SNL-leerling Jeroen van Dijk een van de 
genomineerden voor de beste songtekst. Hij won 
echter niet. 
Maar uit acht deelnemende schoolbands en acts werd 

Poëzie uit Canada

Behalve sport en muziek zijn ook 'de letteren' een regelmatig terugkerend 
onderwerp in de SNeL-Binder. Het blijkt nog steeds dat SNL én Pius veel 
literair talent hebben afgeleverd. Als 13-jarig meisje begon Anita 
Sjouwerman (Pius MMS, 1974) gedichten te schrijven. Dat talent kreeg ze 
niet van vreemden: Schrijven zit haar in het bloed; haar grootvader schreef 
al liedjes. Wie kent niet 'Aan de voet van die ouwe Wester'? 

Anita: 'Als 13-jarig meisje begon ik gedichten te schrijven. Dat verwaterde 
toen ik naar Canada verhuisde. Ongeveer twaalf jaar geleden werd ik 
achtervolgd door een slechte droom, zeven achtereenvolgende nachten. Er 
was maar een manier die ik kon bedenken om die nachtmerrie kwijt te 
raken: op papier! Het verdween onmiddellijk. Het grappige was dat de 
droom in het Engels was en daarom schrijf ik sindsdien voornamelijk in de 
Engelse taal. Ik volgde een aantal cursussen en ben dit keer blijven 
schrijven. Poëzie, korte verhalen en zelfs boeken. Afgezien van een klein 
gedichtje dat gepubliceerd was in Vanity Press, is mijn werk nog niet 
gepubliceerd, maar ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel gebeurd. 
Schrijven zit tenslotte in mijn bloed, mijn grootvader schreef liedjes. 
Misschien heb je wel eens gehoord van "Aan de voet van die ouwe 
Wester"? 
Maar goed, de hang naar vrijheid, ruimte en de diepgewortelde droom van 

Fall
Ending the summer on a cool breeze,
Fall litters nature with crumpled leaves.
As the winds increase, crisps whirl high
evening skies are streaked with red dye.
Fall revisits after many summer waves
to hand nature the breather it craves.

Winter
When Arctic winds reach south,
stretching icy fingers,
turn to friends, exchange words
like embers, their warmth lingers.

mijn man om naar Canada te gaan heeft ertoe geleid 
dat we met onze zoons in 1989 uit Nederland 
vertrokken. Na ruim vijf jaar Ontario zijn we tenslotte 
in 1995 in Edmonton, Alberta beland. Je zou 
Edmonton kunnen beschrijven als een stad met 
plattelandscharme.'

Wat herinner je je van school? 
'Een heleboel eigenlijk. Laat eens kijken wat me echt 
voor de geest staat. Het eerste jaar vond ik maar wat 
spannend, het was tenslotte een hele overgang van de 
lagere naar de hogere school. Zoals velen, voelde ik 
voelde me heel groot omdat ik nu naar de hoge school 
ging en heel klein omdat ik mijn eerste stapjes in een 
nieuwe wereld zette waar bijna iedereen ouder was. 
Ik herinner me de vele leraren, zoals meneer Fleur 
(Nederlands), die me meer geholpen heeft dat hij zich 
wellicht gerealiseerd  heeft ... of wist hij dat wel? Als 
ik moed nodig had om iets in een groep naar voren te 
brengen, moest ik altijd aan hem denken. Ook heeft 
hij mij bij het schrijven geïnspireerd, hoewel hij zich bij 
een van mijn verhalen wel even afvroeg of ik dat nou 
wel geschreven had. Dat is me zo bijgebleven over de 
jaren. Wat heb ik daarvan geleerd? Wel, dat ik het 
beste kan schrijven over iets wat ik zelf ervaren heb. 
De emoties die je hierbij overbrengt zijn uitermate 
sterk en dat blijkt mensen bijzonder aan te spreken. 
Ook herinner ik me mevrouw Hillebrand (Frans) en 
meneer Labey (Duits) die bij mij nogal streng 
overkwamen, maar merkwaardig genoeg bij mij ook 
betere resultaten uitlokten. De zusters Angelina en 
Margriet, lieve, lieve mensen. Ik geloof dat het eerste 
jaar ook het schoolhoofd een zuster was, maar ik kan 
me daarvan niets meer herinneren. Wel meneer Van 
der Pijl, die was voor de meerderheid der jaren mijn 
schoolhoofd. Gedurende mijn laatste jaar was de 
'merge' tussen de twee scholen echt merkbaar en ik 
was blij dat mijn tijd er daar opzat. Ik dacht dat er 
tenminste nog een klas achter ons zat, maar zeker 
weten doe ik dat niet meer. 
Na de Pius heb ik de secretaresse opleiding bij 

Schoevers gedaan en vervolgens ben ik gaan werken. 
Bij AEG Telefunken, op personeelszaken, heb ik mijn 
man leren kennen. Vervolgens zijn we met z'n tweetjes 
een bedrijfje begonnen in computer hardware en 
software. Vlak voor ik naar Canada vertrok, heb ik nog 
een jaartje gewerkt als Corporate Sales 
Secretary/Assistant. Leuke tijden. 
Nu werk ik bij de provinciale overheid waar ik 
bezwaarschriften manage met betrekking tot 
pijpleidingen, bronnen, telecommunicatiekabels, enz. 
In Alberta wordt veel aan olieproductie gedaan. 
In mijn vrije tijd hou ik van schrijven, wandelen, muziek 
en .... voetbal kijken. Het leven is een aaneenschakeling 
van veranderingen, maar sommige dingen zullen nooit 
veranderen! 
Ik ben inmiddels gescheiden, mijn jongste zoon is net 
klaar met zijn hogeschool opleiding en met een 
fulltime baan hou ik niet al te veel tijd over om te 
schrijven. Ik hou van het leven in Canada, het lange 
winterseizoen met de vele zonnige dagen, de lente 
waarbij alles in een korte tijd in bloei springt, de 
zomer, de herfst en niet te vergeten de mensen hier.' 
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SKetchUp het SNL

Wie benieuwd is hoe leerlingen van het SNL het nu 
doen, kan onder meer terecht op de site van het 

project SKetchUp SNL. Met dit project proberen 
leerlingen van het SNL heel Amsterdam in 3D te maken 
voor Google Earth. "We maken de gebouwen met 
behulp van het gratis programma Google SketchUp. 

SketchUp is een programma waarmee je heel 
gemakkelijk gebouwen, bruggen, stadions, 
monumenten enz. kunt maken. Zelfs echte architecten 
gebruiken het om te bekijken hoe een nieuw huis er uit 
zal komen te zien. Je kunt met behulp van zogenaamde 
components ook mensen, dieren, bomen en meubilair 
toevoegen. De muren, vloeren en daken kun je ook 
schilderen, behangen of bekleden met vloerbedekking 
of dakpannen. Om het nog echter te laten lijken kan je 
ook gebruik maken van schaduwen. Je maakt de 
gebouwen door een heleboel lijnen (polygons) met 
elkaar te verbinden. Het is hetzelfde als het web van 
een spin: een enkele lijn is nog niks, heb je er een 
heleboel dan heb je een mooi web en in dit geval een 
gebouw. Tussen de lijnen kun je vlakken maken, zoals 
muren of daken bijvoorbeeld", schrijft leerling Gijs de 
Rooy. 

Meer info:  http://www.sketchup-snl.nl.tp/

Scholen voor Duurzaamheid

Een ander project waar het SNL anno 2006 mee bezig 
is, zelfs als eerste Noordhollandse school, is Scholen 
voor Duurzaamheid. 

Scholen voor 
Duurzaamheid 
staat voor 
uitdagend en 
vernieuwend 
onderwijs en 
richt zich op 
relevante en 
actuele 
onderwerpen. 
Scholen voor 
Duurzaamheid 
draait al enkele 
jaren met veel succes in Groningen, Drenthe en Fryslân 
en is met ingang van dit jaar uitgebreid naar andere 
provincies, waaronder Noord-Holland. Het project 
brengt natuur en milieu educatie én duurzaamheid in 
het voortgezet onderwijs samen: actieve werkvormen 
en projecten, waarbij leerlingen aan de slag gaan met 
vragen van maatschappelijke organisaties zoals 
bedrijven. Vakoverstijgend, probleemgestuurd 
onderwijs. Verhalende ontwerpen die middenin de 
actualiteit staan. En meer, veel meer! Leerlingen 

werken binnen Scholen voor Duurzaamheid in 
opdracht van echte opdrachtgevers. Ze doen onderzoek 
of maken een ontwerp rond een actuele 
maatschappelijke kwestie. Leerlingen ontmoeten 
vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die hen een probleem of vraagstuk 
voorleggen. De scholen worden ondersteund door een 
team van deskundigen van NME-centra en het IVN 
Consulentschap Noord-Holland. Deze ondersteuners 
hebben vervullen provinciaal een netwerkfunctie 
tussen scholen en maatschappelijke partners, zoals 
bedrijven of andere maatschappelijke organisaties. 
De brochure kwam weliswaar vlak voor de 
zomervakantie binnen, maar de interesse van het SNL 
was direct gewekt en met grote voortvarendheid gaven 
zij zich op voor het Klimaatdebat, de module die 
Scholen voor Duurzaamheid in samenwerking met Save 
the Children organiseert. Alle vier de Atheneum-4 
klassen van het Nicolaaslyceum doen mee en hebben 
op 17 november 2006 in Den Haag hun resultaten 
verdedigd in een debat, waar de uitslag uiteindelijk 
wordt aangeboden aan Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne.
"Mijn collega's zijn allemaal al met vakantie, maar ik 
weet zeker dat ze het leuk vinden. Wij doen mee." 
aldus conrector Ruijter van het St. Nicolaas. 
Meer info: . www.scholenvoorduurzaamheid.nl

2Cool4School

Oftewel: too cool for school, in gewoon Engels. Wie dat 
is, of denkt te zijn, kon begin 2006 meedoen aan een 
wedstrijd voor songteksten voor Amsterdamse scholen 
en hun bands. Op de finaleavond, maart jl in Paradiso, 

bleek SNL-leerling Jeroen van Dijk een van de 
genomineerden voor de beste songtekst. Hij won 
echter niet. 
Maar uit acht deelnemende schoolbands en acts werd 

Poëzie uit Canada

Behalve sport en muziek zijn ook 'de letteren' een regelmatig terugkerend 
onderwerp in de SNeL-Binder. Het blijkt nog steeds dat SNL én Pius veel 
literair talent hebben afgeleverd. Als 13-jarig meisje begon Anita 
Sjouwerman (Pius MMS, 1974) gedichten te schrijven. Dat talent kreeg ze 
niet van vreemden: Schrijven zit haar in het bloed; haar grootvader schreef 
al liedjes. Wie kent niet 'Aan de voet van die ouwe Wester'? 

Anita: 'Als 13-jarig meisje begon ik gedichten te schrijven. Dat verwaterde 
toen ik naar Canada verhuisde. Ongeveer twaalf jaar geleden werd ik 
achtervolgd door een slechte droom, zeven achtereenvolgende nachten. Er 
was maar een manier die ik kon bedenken om die nachtmerrie kwijt te 
raken: op papier! Het verdween onmiddellijk. Het grappige was dat de 
droom in het Engels was en daarom schrijf ik sindsdien voornamelijk in de 
Engelse taal. Ik volgde een aantal cursussen en ben dit keer blijven 
schrijven. Poëzie, korte verhalen en zelfs boeken. Afgezien van een klein 
gedichtje dat gepubliceerd was in Vanity Press, is mijn werk nog niet 
gepubliceerd, maar ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel gebeurd. 
Schrijven zit tenslotte in mijn bloed, mijn grootvader schreef liedjes. 
Misschien heb je wel eens gehoord van "Aan de voet van die ouwe 
Wester"? 
Maar goed, de hang naar vrijheid, ruimte en de diepgewortelde droom van 

Fall
Ending the summer on a cool breeze,
Fall litters nature with crumpled leaves.
As the winds increase, crisps whirl high
evening skies are streaked with red dye.
Fall revisits after many summer waves
to hand nature the breather it craves.

Winter
When Arctic winds reach south,
stretching icy fingers,
turn to friends, exchange words
like embers, their warmth lingers.

mijn man om naar Canada te gaan heeft ertoe geleid 
dat we met onze zoons in 1989 uit Nederland 
vertrokken. Na ruim vijf jaar Ontario zijn we tenslotte 
in 1995 in Edmonton, Alberta beland. Je zou 
Edmonton kunnen beschrijven als een stad met 
plattelandscharme.'

Wat herinner je je van school? 
'Een heleboel eigenlijk. Laat eens kijken wat me echt 
voor de geest staat. Het eerste jaar vond ik maar wat 
spannend, het was tenslotte een hele overgang van de 
lagere naar de hogere school. Zoals velen, voelde ik 
voelde me heel groot omdat ik nu naar de hoge school 
ging en heel klein omdat ik mijn eerste stapjes in een 
nieuwe wereld zette waar bijna iedereen ouder was. 
Ik herinner me de vele leraren, zoals meneer Fleur 
(Nederlands), die me meer geholpen heeft dat hij zich 
wellicht gerealiseerd  heeft ... of wist hij dat wel? Als 
ik moed nodig had om iets in een groep naar voren te 
brengen, moest ik altijd aan hem denken. Ook heeft 
hij mij bij het schrijven geïnspireerd, hoewel hij zich bij 
een van mijn verhalen wel even afvroeg of ik dat nou 
wel geschreven had. Dat is me zo bijgebleven over de 
jaren. Wat heb ik daarvan geleerd? Wel, dat ik het 
beste kan schrijven over iets wat ik zelf ervaren heb. 
De emoties die je hierbij overbrengt zijn uitermate 
sterk en dat blijkt mensen bijzonder aan te spreken. 
Ook herinner ik me mevrouw Hillebrand (Frans) en 
meneer Labey (Duits) die bij mij nogal streng 
overkwamen, maar merkwaardig genoeg bij mij ook 
betere resultaten uitlokten. De zusters Angelina en 
Margriet, lieve, lieve mensen. Ik geloof dat het eerste 
jaar ook het schoolhoofd een zuster was, maar ik kan 
me daarvan niets meer herinneren. Wel meneer Van 
der Pijl, die was voor de meerderheid der jaren mijn 
schoolhoofd. Gedurende mijn laatste jaar was de 
'merge' tussen de twee scholen echt merkbaar en ik 
was blij dat mijn tijd er daar opzat. Ik dacht dat er 
tenminste nog een klas achter ons zat, maar zeker 
weten doe ik dat niet meer. 
Na de Pius heb ik de secretaresse opleiding bij 

Schoevers gedaan en vervolgens ben ik gaan werken. 
Bij AEG Telefunken, op personeelszaken, heb ik mijn 
man leren kennen. Vervolgens zijn we met z'n tweetjes 
een bedrijfje begonnen in computer hardware en 
software. Vlak voor ik naar Canada vertrok, heb ik nog 
een jaartje gewerkt als Corporate Sales 
Secretary/Assistant. Leuke tijden. 
Nu werk ik bij de provinciale overheid waar ik 
bezwaarschriften manage met betrekking tot 
pijpleidingen, bronnen, telecommunicatiekabels, enz. 
In Alberta wordt veel aan olieproductie gedaan. 
In mijn vrije tijd hou ik van schrijven, wandelen, muziek 
en .... voetbal kijken. Het leven is een aaneenschakeling 
van veranderingen, maar sommige dingen zullen nooit 
veranderen! 
Ik ben inmiddels gescheiden, mijn jongste zoon is net 
klaar met zijn hogeschool opleiding en met een 
fulltime baan hou ik niet al te veel tijd over om te 
schrijven. Ik hou van het leven in Canada, het lange 
winterseizoen met de vele zonnige dagen, de lente 
waarbij alles in een korte tijd in bloei springt, de 
zomer, de herfst en niet te vergeten de mensen hier.' 
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van het ledenbestand. Verder gaan we zo 
langzamerhand richting 2008, oftewel naar de viering 
van het zestigjarig jubileum van het SNL, respectievelijk 
tachtigjarig 'bestaan' van de Pius. Reünie dus! En met 
het organiseren daarvan kan niet vroeg genoeg 
begonnen worden, zo leert het verleden. 

De voorlopige agenda van de ALV is:
1. opening en mededelingen
2. jaarverslag 2006 plus financieel verslag
3. verslag kascommissie plus decharge bestuur
3. bestuurssamenstelling 2006 
4. contributieverhoging
5. plannen voor 2007 en daarna (reünie!) 
6.wat verder ter tafel komt

Aanvang 20.00 uur in de personeelskamer van het SNL. 
Aansluitend is trouwens weer oud-leerlingensoos waar 
het glas geheven kan worden en uitgebreid bijgepraat 
kan worden. Dus komt allen! 

Uitnodiging en agenda worden begin januari 2007 per 
e-mail verstuurd naar alle leden en per post naar 
degenen die geen (werkend) e-mail hebben. 

de poprock band Insomnia van het SNL wel als winnaar 
gekozen. 
Insomnia bestaat uit zangeres/gitariste en 
tekstschrijfster Robin Boekhout, gitarist en 
songschrijver Romain Pietersen, bassist Thijs Pietersen 
en drummer Ferry Bloemen. Tijdens de finale speelden 
zij onder meer 'All Along The Watchtower', de 
klassieke hit die bekend werd in de uitvoeringen van 
Bob Dylan en Jimi Hendrix, maar ook een eigen 
nummer. De prijs is een waardecheque voor 
muziekinstrumenten, een plek in de voorrondes van de 
Amsterdamse Popprijs 2007, een dvd van het optreden 

en een bokaal voor de school. 

2Cool4School is een initiatief 
van GRAP, de organisatie voor 
de Amsterdamse popmuziek, en 

de School der 
Poëzie. Tijdens 
workshops van de 
School der Poëzie 
zijn door leerlingen 
songteksten 
geschreven. Uit alle 
geproduceerde 
teksten hebben 
schoolbands en acts 
een favoriet 
gekozen en er een 
nummer van 
gemaakt. 

Meer informatie over 2Cool4School: . 
Meer informatie over Insomnia: . 

www.grap.net
http://insomnia.eu.kz/

Algemene ledenvergadering 2007

Traditioneel vindt de ALV van Myrakel plaats op de 
derde vrijdag van het nieuwe jaar. Voor het komende 
jaar is dat dus op vrijdag 19 januari 2007. Tijdens een 
ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten in het 
afgelopen jaar maar ook worden de plannen voor de 
komende jaren gepresenteerd. De ALV is voor de leden 
natuurlijk dé kans om het bestuur vragen te stellen, 
plannen in te dienen, wensen en klachten te 
bespreken. Zoals wettelijk verplicht is de ALV ook het 
moment waarop het bestuur de leden verantwoording 
aflegt over het gevoerde financiële beleid. Daarvoor is 
een Kascommissie actief, die het bestuur decharge 
verleent. Voor de Kascommissie zoekt Myrakel met 
spoed twee leden, die hetzij financieel onderlegd dan 
wel gevoelig voor getallen en cijfers zijn. Zonder 
kascommissie geen decharge, zonder decharge geen 
mandaat voor een nieuw bestuursjaar. Kortom, wie 
wil? Meld je svp bij het bestuur (zie colofon). 
In 2006 zijn de statuten aangepast en is een 
huishoudelijk reglement van kracht geworden. Dat 
betekent dat er komend jaar minder bestuurszaken te 
regelen zijn, maar natuurlijk niet dat uw aanwezigheid 
daarom niet nodig is. Zo blijft het aantal leden van de 
vereniging een punt van zorg, evenals de vergrijzing 

Toelichting bij punt 2, 
jaarverslag plus financieel 
verslag
Hoewel het jaar er nog niet 
helemaal opzit, kan toch al 
geconcludeerd worden dat 
Myrakel 2006 afsluit met 
minder leden dan aan het 
begin. Aan de 
inkomstenkant tellen we 
ruim 5350 euro (begroot 
was 5500 euro), aan de 
uitgavenkant circa 4450 
euro (begroot was 4170 
euro), zodat een positief 
resultaat resteert van ruim 
900 euro. De begrote winst 
was ongeveer 1400 euro. 
Maar minder leden 

Vrijdag 19 januari 2007, 20:00 uur
Algemene Ledenvergadering Myrakel

betekent minder inkomsten. En 
dat bij stijgende kosten van de 
SNeL-Binder (kleurenomslag, beter 
papier). 

Toelichting bij punt 4. 
Contributieverhoging
Nee, nu niet meteen 
doorbladeren. Het is en blijft een 
lastig woord, maar wel een thema 
dat in een vereniging als Myrakel 
soms aangesneden moet worden. 
In de Binder van december 2001 
schreef de toenmalige voorzitter 
in zijn plannen dat 'de contributie 
begin 2003 zal stijgen tot 
maximaal 12 euro, resp 10 euro 
voor automatische incasso'. De 
Binder, het meest zichtbare deel 
van uw lidmaatschap, was immers 
in de jaren ervoor uitgegroeid van 

drie dubbelgevouwen A4'tjes 
met een nietje erdoor, tot een 
compleet blad met omslag. 
Dit voorstel is in de ALV van 18 
januari 2002 door de leden 
aangenomen. Per 2003 was de 
contributie bepaald op 10,50 
euro resp 9 euro voor 
incassoleden. Sindsdien is de 
contributie niet meer gewijzigd. 
Dat betekent dat de contributie 
nu voor het vijfde jaar (2003, 
2004, 2005, 2006 en 2007 dus) 
ongewijzigd is en nog steeds 
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van het ledenbestand. Verder gaan we zo 
langzamerhand richting 2008, oftewel naar de viering 
van het zestigjarig jubileum van het SNL, respectievelijk 
tachtigjarig 'bestaan' van de Pius. Reünie dus! En met 
het organiseren daarvan kan niet vroeg genoeg 
begonnen worden, zo leert het verleden. 

De voorlopige agenda van de ALV is:
1. opening en mededelingen
2. jaarverslag 2006 plus financieel verslag
3. verslag kascommissie plus decharge bestuur
3. bestuurssamenstelling 2006 
4. contributieverhoging
5. plannen voor 2007 en daarna (reünie!) 
6.wat verder ter tafel komt

Aanvang 20.00 uur in de personeelskamer van het SNL. 
Aansluitend is trouwens weer oud-leerlingensoos waar 
het glas geheven kan worden en uitgebreid bijgepraat 
kan worden. Dus komt allen! 

Uitnodiging en agenda worden begin januari 2007 per 
e-mail verstuurd naar alle leden en per post naar 
degenen die geen (werkend) e-mail hebben. 

de poprock band Insomnia van het SNL wel als winnaar 
gekozen. 
Insomnia bestaat uit zangeres/gitariste en 
tekstschrijfster Robin Boekhout, gitarist en 
songschrijver Romain Pietersen, bassist Thijs Pietersen 
en drummer Ferry Bloemen. Tijdens de finale speelden 
zij onder meer 'All Along The Watchtower', de 
klassieke hit die bekend werd in de uitvoeringen van 
Bob Dylan en Jimi Hendrix, maar ook een eigen 
nummer. De prijs is een waardecheque voor 
muziekinstrumenten, een plek in de voorrondes van de 
Amsterdamse Popprijs 2007, een dvd van het optreden 

en een bokaal voor de school. 

2Cool4School is een initiatief 
van GRAP, de organisatie voor 
de Amsterdamse popmuziek, en 

de School der 
Poëzie. Tijdens 
workshops van de 
School der Poëzie 
zijn door leerlingen 
songteksten 
geschreven. Uit alle 
geproduceerde 
teksten hebben 
schoolbands en acts 
een favoriet 
gekozen en er een 
nummer van 
gemaakt. 

Meer informatie over 2Cool4School: . 
Meer informatie over Insomnia: . 

www.grap.net
http://insomnia.eu.kz/

Algemene ledenvergadering 2007

Traditioneel vindt de ALV van Myrakel plaats op de 
derde vrijdag van het nieuwe jaar. Voor het komende 
jaar is dat dus op vrijdag 19 januari 2007. Tijdens een 
ALV doet het bestuur verslag van de activiteiten in het 
afgelopen jaar maar ook worden de plannen voor de 
komende jaren gepresenteerd. De ALV is voor de leden 
natuurlijk dé kans om het bestuur vragen te stellen, 
plannen in te dienen, wensen en klachten te 
bespreken. Zoals wettelijk verplicht is de ALV ook het 
moment waarop het bestuur de leden verantwoording 
aflegt over het gevoerde financiële beleid. Daarvoor is 
een Kascommissie actief, die het bestuur decharge 
verleent. Voor de Kascommissie zoekt Myrakel met 
spoed twee leden, die hetzij financieel onderlegd dan 
wel gevoelig voor getallen en cijfers zijn. Zonder 
kascommissie geen decharge, zonder decharge geen 
mandaat voor een nieuw bestuursjaar. Kortom, wie 
wil? Meld je svp bij het bestuur (zie colofon). 
In 2006 zijn de statuten aangepast en is een 
huishoudelijk reglement van kracht geworden. Dat 
betekent dat er komend jaar minder bestuurszaken te 
regelen zijn, maar natuurlijk niet dat uw aanwezigheid 
daarom niet nodig is. Zo blijft het aantal leden van de 
vereniging een punt van zorg, evenals de vergrijzing 

Toelichting bij punt 2, 
jaarverslag plus financieel 
verslag
Hoewel het jaar er nog niet 
helemaal opzit, kan toch al 
geconcludeerd worden dat 
Myrakel 2006 afsluit met 
minder leden dan aan het 
begin. Aan de 
inkomstenkant tellen we 
ruim 5350 euro (begroot 
was 5500 euro), aan de 
uitgavenkant circa 4450 
euro (begroot was 4170 
euro), zodat een positief 
resultaat resteert van ruim 
900 euro. De begrote winst 
was ongeveer 1400 euro. 
Maar minder leden 

Vrijdag 19 januari 2007, 20:00 uur
Algemene Ledenvergadering Myrakel

betekent minder inkomsten. En 
dat bij stijgende kosten van de 
SNeL-Binder (kleurenomslag, beter 
papier). 

Toelichting bij punt 4. 
Contributieverhoging
Nee, nu niet meteen 
doorbladeren. Het is en blijft een 
lastig woord, maar wel een thema 
dat in een vereniging als Myrakel 
soms aangesneden moet worden. 
In de Binder van december 2001 
schreef de toenmalige voorzitter 
in zijn plannen dat 'de contributie 
begin 2003 zal stijgen tot 
maximaal 12 euro, resp 10 euro 
voor automatische incasso'. De 
Binder, het meest zichtbare deel 
van uw lidmaatschap, was immers 
in de jaren ervoor uitgegroeid van 

drie dubbelgevouwen A4'tjes 
met een nietje erdoor, tot een 
compleet blad met omslag. 
Dit voorstel is in de ALV van 18 
januari 2002 door de leden 
aangenomen. Per 2003 was de 
contributie bepaald op 10,50 
euro resp 9 euro voor 
incassoleden. Sindsdien is de 
contributie niet meer gewijzigd. 
Dat betekent dat de contributie 
nu voor het vijfde jaar (2003, 
2004, 2005, 2006 en 2007 dus) 
ongewijzigd is en nog steeds 
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Aan deze Binder werkten mee

Van de penningmeester

lager dan het ALV-besluit uit 2002! En dus lijkt het, 
zeker als in 2008 een reünie gehouden wordt, tijd voor 
een herziening van die bedragen. De vereniging is hoe 
dan ook zakelijker geworden, de risico's zijn groter 
evenals de (juridische) verantwoordelijkheid van de 
bestuurders. De Binder is er de afgelopen jaren ook niet 
dunner op geworden, de portokosten zijn gestegen, 
evenals de kosten van de drukkerij. Een gezonde 
financiële positie is zelfs voor een vereniging als 

Myrakel dus een noodzakelijkheid. 
Het bestuur stelt daarom voor de contributie vanaf 
2008 te verhogen tot tien euro voor leden-met-
machtiging resp twaalf euro voor leden-zonder-
machtiging en brengt dit voorstel in de ALV in 
stemming. 

De foto’s bij dit artikel zijn genomen bij de ALV van 
2004 en de daarop volgende soos.

Penningmeester zijn betekent onder meer dat in de 
laatste Binder van het jaar een korte bijdrage staat 
over de contributiebetaling. Voor leden die Myrakel 
hebben gemachtigd, vermelden wij dat de jaarlijkse 
incassoronde eind januari 2007 zal worden verwerkt. 
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven, 
worden vriendelijk doch dringend verzocht hun 

contributie in 2007 zo snel mogelijk te betalen. Bij de 
eerste Binder van het jaar, meestal rond Pasen, wordt 
aan leden die op dat moment nog niet hebben betaald, 
een herinneringsbrief meegezonden. Wie per 1 
november nog niet betaald heeft, krijgt nog een laatste 
aanmaning. Geen antwoord betekent: einde 
lidmaatschap! 
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Marjo Bekema
Floor Heijerman
Joost en Trudy Kenter
Rene Leijen
Leon de Rooij

Anita Sjouwerman
Cees Smit
Didi Zegers
Koos van Langen

Zullen we dit in werkelijkheid nog kunnen zien na 2010?
Zie interview met Rector Kwakernaat op pagina 4



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

René Leijen (voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl
Byzantium 14
3823 KL Amsersfoort
Tel. 06 - 413 769 74

Leon de Rooij (penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
Kitty Hamersma (secretaris) kitty.hamersma@myrakel.nl
Monique Reeders (ledenadministratie)

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rene.leijen@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 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

Plaats voor Sponsors Plaats voor Sponsors

     

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. 

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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