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

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

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

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

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

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

Colofoon

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.

gg

g

g

p

g



1Jaargang 18SNeLbinder 1-2007

Jaargang 18
nr. 1

mei 2007

1

2

2

2

3

3

7

8

10

12

13

14

15

16

16

18

18

19

19

Inhoudsopgave

Voorwoord

Zaterdag, 11 oktober 2008
Reünie Sint Nicolaaslyceum

zie pagina 2 en 19

Ach die woelige jaren zestig! Onze vraag naar de 
achtergronden van het lange-harenverhaal bleek de 
opmaat voor een heuse reconstructie van een levendig 
stukje SNL-geschiedenis. Twee betrokkenen, Vincent 
Bakker en Robert Ferretti, schrijven wederom 
geschiedenis en zetten, veertig jaar later, feiten, 
publicaties en documenten in een logische volgorde, 
zonder interpretaties en speculaties. 
De Binder kent sowieso een hoog jaren zestig gehalte, 
al was het maar omdat enkele geplande bijdragen over 
andere tijden helaas nog niet af waren. We richten de 

schijnwerpers op twee oud-leerlingen de jaren '60. Uit 
het verre verleden komt een mirakels gedicht van 
Vondel, uit de jaren '70 zijn er prachtige foto's en 
tekeningen van een schoolreis naar Parijs, van zeer 
recente datum zijn de wiki en de hyve. Zelfs aan de 
toekomst wordt in de Binder gedacht: zaterdag 11 
oktober 2008 is er weer een grote Reünie! 
En u weet het: tips, verhalen of andere bijdragen zijn 
altijd van harte welkom. 

René Leijen

Voorwoord

Personalia

Reünie 2008

SNL'ers in de media

Lang haar

Lerarenkorps herovert Tobbe op rebellen:

              de inbeslagname in de woelige jaren zestig

'Speels en niet provocerend'

Pius Havo naar Parijs, maart 1974

Het Myrakel van Amsterdam, een 'mirakels' gedicht

Nico Boots: getrouwd in het huis van de paus

Hans Nieuwenhuis: opera-regisseur in Bangkok

Een eigen Wiki!

Een eigen Hyve!

Oproepen

Van het bestuur: jaarverslag en ALV

Van de Penningmeester

Volgende Binder

Aan deze Binder werkten mee

Reünie vroeger, nu en in de verre toekomst

De tekst voor deze Binder is afgesloten per 15 april 2007
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Op 9 januari overleed Radboud Truijens (HBS-B, 1971). 
Hij werd 53 jaar oud. 

Naar ons nu pas blijkt, is op 28 oktober 2005 overleden 
Gido van Bruggen (Havo, 1988, VWO 1990). Gido 
overleed zeer onverwacht en op tragische wijze, slechts 
36 jaar oud. Gido, huisarts te Heiloo, kwam om het 
leven bij een ontploffing in een pand in Den Haag, die 
opzettelijk veroorzaakt is door de bewoonster van het 
appartement, de ex van Gido. De vrouw gooide, toen 
Gido bij haar op bezoek was, een brandbaar middel 
over hem heen en stak hem in brand. Dat leidde tot 
een ontploffing, waarbij beiden zwaargewond raakten. 
Gido overleed vrijwel direct, de vrouw enkele weken 
later. Een jaar eerder brak brand uit bij het huis van 
Van Bruggen in Heiloo. Ook toen was er een 
verdenking richting zijn ex maar haar betrokkenheid 
kon niet worden bewezen. 

Op 19 november jl overleed Jan Schröder (HBS-B, 1956). 
Hij was van 1978 tot 2004 als vakdidacticus 
Natuurkunde werkzaam bij de RuG. Hij heeft zich altijd 
met grote gedrevenheid en enthousiasme ingezet voor 
het natuurkunde onderwijs. 'Op Jan deed je nooit 
tevergeefs een beroep. Bereid aan iets nieuws mee te 
werken of te starten', aldus een In Memoriam in het 
blad NOVX, van de Vereniging NVON. 'Voortrekker bij 
de NVON-zomercursussen over didactiek, betrokken bij 
landelijke nascholing, medeoprichter van de 

natuurkundeolympiade, eerste juryvoorzitter voor de 
Minnaertprijs van de Werkgroep Natuurkunde 
Didactiek, bevlogen universitaire lerarenopleider en 
natuurkundedidacticus, maar bovenal een fysicus met 
plezier in het functioneren van anderen en in het 
samenwerken mét anderen.'

Suzanne Klemann (Havo, 1980), zangeres van Loïs 
Lane, is moeder geworden. Haar vrouw Minka is 
zondag 21 januari bevallen van dochter Uma Lee, zo 
lezen we op de website van de band. Uma is een 
'wonderschone dochter'. Zowel beide moeders als het 
kind maken het goed.

Jan Schröder

Zet het maar vast in de agenda's: zaterdag 11 oktober 
2008 is de grote reüniedag. Veel meer is er nog niet 
over te vertellen op dit moment, maar het belangrijkste 
is de datum, nietwaar? Tent, catering, een thema – het 
zijn allemaal zaken die nog uitgezocht moeten worden 
(… al was het maar omdat het de vorige keer niet 

helemaal goed ging). Door wie? Kijk, hier kunt u uw 
myrakelse organisatietalent inzetten voor de 
vereniging. Wij zoeken daarom enkele enthousiaste 
leden die mee willen denken/helpen aan de reünie. 
Meldt u bij bestuur of redactie. 

Reünie 2008

Personalia

SNL'ers in de media

Nederland telt veertig caravanmerken, duizend ver-
schillende types, 450.000 geregistreerde caravans en 
sinds kort ook de Traflor. Bedenker en bouwer Frans 
Rolf (HBS-B, 1967) was op 14 februari jl te zien in het 
programma BV Noord-Holland op RTV Noord-Holland. 
De Traflor (meer info op traflor.nl) is voor de wet een 
caravan, maar qua concept een camper. Alles zit er in: 
keuken, wc, douche, slaapkamer, zithoek. De Traflor 
speelt in op de trend naar groter en luxer maar heeft 
niets van de nadelen van grote campers, zoals een B-
rijbewijs. De uitzending is nog te zien via Frans' site.

Eet- en drinkpublicist Johannes van Dam bezoekt in Het 
Parool winkels waar topkoks hun boodschappen doen. 
Toen hij een keer op zoek was naar een heel speciale 
Ierse whiskey belandde hij bij Ton Overmars (Gym-A, 
1959). Ton verkoopt in zijn winkel op het Hoofddorp-

plein achthonderd à duizend soorten whisky (de Schot-
se) en whiskey (de Ierse). Van Dam noemt het een 'slij-
terij zonder sleet', waar ook enige honderden cognacs 
en een ruime collectie grappa's in voorraad is. 'Als je 
het geluk hebt Overmars zelf te spreken, krijg je allerlei 
details over dat kleine distilleerderijtje waar twee zus-
ters en hun moeder goddelijke cognac maken, waar al 
die grote, bekende merken een puntje aan kunnen zui-
gen'. De slijterij verleent ouderwetse service, je kunt er 
bestellen en ze bezorgen ook nog thuis. 

Ook in Het Parool lazen we over Barbara van Benten 
(Havo, 1991), algemeen manager bij sieradenmaker 
GEM Kingdom. Barbara ging na de Havo met een 
goede vriendin richting het Caraïbisch gebied en kwam 
na omzwervingen op Sint Maarten terecht. Ze woonde 
er twee jaar. Terug in Nederland wilde ze ook een vak 

onder de knie krijgen. Ze werkte op kantoor, in de hore-
ca, in de tassenbranche en vond haar plek in de siera-
denwereld. 'Met sieraden werken vind ik leuker dan in 
de ruwe olie of de verzekeringen zitten. Of wat dacht 
je van werken voor een call centre namens UPC, dan 
heb je altijd te maken met ontevreden klanten'. Barba-
ra heeft nu tevreden klanten en een droombaan: de 
hele dag met sieraden in de weer. GEM is geen goed-
koop merk, maar 'we merken dat mensen voor iets per-
soonlijks graag geld over hebben'. GEM versiert veel 
beroemdheden als Marco Borsato, Johnny Depp en 
Char. 

Loten voor het gymnasium op verschillende scholen in 
Amsterdam-Zuid: bij het Spinoza Lyceum en het SNL 
snappen ze het niet. Beide scholen hebben nog plaats 
voor gymnasiasten. Dus waarom kiezen zoveel mensen 
dan toch voor de gevestigde categorale gymnasia, zoals 
Barlaeus, Vossius en Amsterdams Lyceum? Rector Frans 
Kwakernaat vertaalt (in Het Parool, 6 april 2007) de 
gang naar de categorale scholen naar zijn 'theorie van 
X- en Y-scholen'. Kwakernaat: 'Ouders maken tijdens 
de open dagen een shortlist. Zij kiezen drie à vier mid-
delbare scholen uit. Dat zijn vaak de X-scholen die een 
status hebben ontwikkeld, op een stevige geschiedenis 
bogen en een reputatie hebben opgebouwd. Maar Y-
scholen, zoals het Nicolaas, hebben dat niet. Wij vragen 
ons af waarom wij eigenlijk niet op die shortlist van de 
ouders staan. Je kunt pas je waar laten zien als je op de 
markt staat. Want als een kind hier tijdens een open 
dag wel binnenkomt, bevalt het hem zeer. Kwakernaat 
wijst er op dat X-scholen steekjes mogen laten vallen 
en dat op Y-scholen alles goed moet zijn. 'Dat strekt 

van schone toiletten tot een goede kwaliteitskaart. En 
dat steekt ons wel'. Het artikel laat drie SNL-leerlingen 
aan het woord: brugklassers Anissa Bouhassanu (13 
jaar) en Darryl Isselt (12) en tweede klasser Hannah 
Kleemans (13). Ze kozen voor het SNL omdat het een 
scholengemeenschap is. 'Als ik Latijn niet leuk meer 
vind, ga ik naar het atheneum', zegt Anissa. 'Als je op 
het Barlaeus zit en het gymnasium niet aan kan, moet 
je naar een andere school. Hier kan ik nog een niveau 
naar beneden', beaamt Darryl. Volgens docente Neder-
lands Titia Leurs zoekt het SNL de binding die kinderen 
met elkaar hebben. 'Kinderen die naar het gymnasium 
gaan, houden we ook bij elkaar. Ze kunnen hier zich-
zelf zijn. Ze mogen in de klas, hoe rot dat woord ook 
klinkt, een nerd zijn. Het zijn vaak hechte klassen'. Han-
nah: 'Ik zag [bij het Vossius] allemaal kinderen die zich-
zelf zo goed vonden. De sfeer beviel me hier meteen 
veel beter.'

Dat Johan Cruijff op 25 april zestig werd, zal wel nie-
mand gemist hebben, gezien de hausse aan boeken, tv-
programma's en krantenartikelen. Op 23 april besteed-
de NOS Studio Sport fors aandacht aan Cruijffs zestig-
ste verjaardag. In een bijna avondvullende documentai-
re vertelden Nederlanders over hun herinneringen aan 
's werelds beste voetballer. Een van die herinneringen 
kwam van René Leijen (Ath-A, 1976). Niet uit zijn SNL-
tijd maar uit de vijfde klas lagere school. René was in 
april 1969 aanwezig bij de presentatie van Cruijff's sing-
letje Oei oei oei dat was me weer een loei. De foto 
stond de volgende dag groot in de krant. Voor NOS 
Studio Sport aanleiding om René's herinneringen vast 
te leggen.

Lang haar

Wie schreef veertig jaar geleden het stuk in De Tobbe 
over de lange haren? Dat vroegen we in de vorige 
Binder. En wie werd gestraft, nadat de school het blad 
moest confisceren en vernietigen?
De raddraaier meldde zich alras: Vincent Bakker, de 
toenmalige hoofdredacteur. Uit zijn myrakeleuze 
archieven diepte hij documenten op die een nieuw licht 
werpen op de roerige jaren zestig op het SNL. Die 
kregen kennelijk zelfs de rector in zijn greep. En de 
redactie raakte besmet met 'provokasie'-tactieken.
Financieel-economisch journalist drs Vincent J.M. 
Bakker zat op het SNL van 1961 tot 1967. Toen hij 'niet 
herplaatst' kon worden, leerde hij verder aan het Ig 
(Gym-A, 1969). Hij was Tobbe-redacteur in 1965-1966 en 
het jaar erop hoofdredacteur. Zijn zes man sterke 

redactie bracht drie edities uit. Het eerste bevatte het 
lange haren-verhaal, het tweede nummer een, binnen 
de leiding, omstreden interview met pater rector en 
het derde verscheen in sterk gecensureerde vorm.
Provo's deelden op het Spui krenten uit, om zich met 
de lange lat uiteen te laten drijven; zo toonden ze de 
onnozelheid van de autoriteiten. Vincent interviewde 
hun voorman Rob Stolk (Tobbe, nr. 10, juli 1966). En in 
zijn artikel Welvaart (Tobbe, nr. 5, maart 1966) zette hij 
vraagtekens bij welvaartsgroei, milieuvernietiging en 
verruwing. Als ware Provo's deelden de Tobbe-
redacteuren begin 1967 een speldenprik uit: maagde-
lijk witte plekken en zelfs hele pagina's. 

Vincent legt uit ......................................

Lerarenkorps herovert Tobbe op rebellen:
           de inbeslagname in de woelige jaren zestig

Gelovigen morden op het Pastoraal Concilie, provo's 
dansten op het Spui en Hollandse adelen stookten 
prinses Margriet op tegen haar burgerman Pieter. De 
Parijse studentenrevolte van 1968 en de Amsterdamse 
Maagdenhuisbezetting van 1969 bleken keerpunten uit 

de roerige jaren zestig. En het St. Nicolaaslyceum? Dit 
eerbiedwaardige instituut lag al in 1966 in de frontlinie 
van de nieuwe tijdgeest.
Leerlingen eisten inspraak en vrijheid, redacteuren van 
schoolblad Tobbe dwongen autoriteiten verantwoor-
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Op 9 januari overleed Radboud Truijens (HBS-B, 1971). 
Hij werd 53 jaar oud. 

Naar ons nu pas blijkt, is op 28 oktober 2005 overleden 
Gido van Bruggen (Havo, 1988, VWO 1990). Gido 
overleed zeer onverwacht en op tragische wijze, slechts 
36 jaar oud. Gido, huisarts te Heiloo, kwam om het 
leven bij een ontploffing in een pand in Den Haag, die 
opzettelijk veroorzaakt is door de bewoonster van het 
appartement, de ex van Gido. De vrouw gooide, toen 
Gido bij haar op bezoek was, een brandbaar middel 
over hem heen en stak hem in brand. Dat leidde tot 
een ontploffing, waarbij beiden zwaargewond raakten. 
Gido overleed vrijwel direct, de vrouw enkele weken 
later. Een jaar eerder brak brand uit bij het huis van 
Van Bruggen in Heiloo. Ook toen was er een 
verdenking richting zijn ex maar haar betrokkenheid 
kon niet worden bewezen. 

Op 19 november jl overleed Jan Schröder (HBS-B, 1956). 
Hij was van 1978 tot 2004 als vakdidacticus 
Natuurkunde werkzaam bij de RuG. Hij heeft zich altijd 
met grote gedrevenheid en enthousiasme ingezet voor 
het natuurkunde onderwijs. 'Op Jan deed je nooit 
tevergeefs een beroep. Bereid aan iets nieuws mee te 
werken of te starten', aldus een In Memoriam in het 
blad NOVX, van de Vereniging NVON. 'Voortrekker bij 
de NVON-zomercursussen over didactiek, betrokken bij 
landelijke nascholing, medeoprichter van de 

natuurkundeolympiade, eerste juryvoorzitter voor de 
Minnaertprijs van de Werkgroep Natuurkunde 
Didactiek, bevlogen universitaire lerarenopleider en 
natuurkundedidacticus, maar bovenal een fysicus met 
plezier in het functioneren van anderen en in het 
samenwerken mét anderen.'

Suzanne Klemann (Havo, 1980), zangeres van Loïs 
Lane, is moeder geworden. Haar vrouw Minka is 
zondag 21 januari bevallen van dochter Uma Lee, zo 
lezen we op de website van de band. Uma is een 
'wonderschone dochter'. Zowel beide moeders als het 
kind maken het goed.

Jan Schröder

Zet het maar vast in de agenda's: zaterdag 11 oktober 
2008 is de grote reüniedag. Veel meer is er nog niet 
over te vertellen op dit moment, maar het belangrijkste 
is de datum, nietwaar? Tent, catering, een thema – het 
zijn allemaal zaken die nog uitgezocht moeten worden 
(… al was het maar omdat het de vorige keer niet 

helemaal goed ging). Door wie? Kijk, hier kunt u uw 
myrakelse organisatietalent inzetten voor de 
vereniging. Wij zoeken daarom enkele enthousiaste 
leden die mee willen denken/helpen aan de reünie. 
Meldt u bij bestuur of redactie. 

Reünie 2008

Personalia

SNL'ers in de media

Nederland telt veertig caravanmerken, duizend ver-
schillende types, 450.000 geregistreerde caravans en 
sinds kort ook de Traflor. Bedenker en bouwer Frans 
Rolf (HBS-B, 1967) was op 14 februari jl te zien in het 
programma BV Noord-Holland op RTV Noord-Holland. 
De Traflor (meer info op traflor.nl) is voor de wet een 
caravan, maar qua concept een camper. Alles zit er in: 
keuken, wc, douche, slaapkamer, zithoek. De Traflor 
speelt in op de trend naar groter en luxer maar heeft 
niets van de nadelen van grote campers, zoals een B-
rijbewijs. De uitzending is nog te zien via Frans' site.

Eet- en drinkpublicist Johannes van Dam bezoekt in Het 
Parool winkels waar topkoks hun boodschappen doen. 
Toen hij een keer op zoek was naar een heel speciale 
Ierse whiskey belandde hij bij Ton Overmars (Gym-A, 
1959). Ton verkoopt in zijn winkel op het Hoofddorp-

plein achthonderd à duizend soorten whisky (de Schot-
se) en whiskey (de Ierse). Van Dam noemt het een 'slij-
terij zonder sleet', waar ook enige honderden cognacs 
en een ruime collectie grappa's in voorraad is. 'Als je 
het geluk hebt Overmars zelf te spreken, krijg je allerlei 
details over dat kleine distilleerderijtje waar twee zus-
ters en hun moeder goddelijke cognac maken, waar al 
die grote, bekende merken een puntje aan kunnen zui-
gen'. De slijterij verleent ouderwetse service, je kunt er 
bestellen en ze bezorgen ook nog thuis. 

Ook in Het Parool lazen we over Barbara van Benten 
(Havo, 1991), algemeen manager bij sieradenmaker 
GEM Kingdom. Barbara ging na de Havo met een 
goede vriendin richting het Caraïbisch gebied en kwam 
na omzwervingen op Sint Maarten terecht. Ze woonde 
er twee jaar. Terug in Nederland wilde ze ook een vak 

onder de knie krijgen. Ze werkte op kantoor, in de hore-
ca, in de tassenbranche en vond haar plek in de siera-
denwereld. 'Met sieraden werken vind ik leuker dan in 
de ruwe olie of de verzekeringen zitten. Of wat dacht 
je van werken voor een call centre namens UPC, dan 
heb je altijd te maken met ontevreden klanten'. Barba-
ra heeft nu tevreden klanten en een droombaan: de 
hele dag met sieraden in de weer. GEM is geen goed-
koop merk, maar 'we merken dat mensen voor iets per-
soonlijks graag geld over hebben'. GEM versiert veel 
beroemdheden als Marco Borsato, Johnny Depp en 
Char. 

Loten voor het gymnasium op verschillende scholen in 
Amsterdam-Zuid: bij het Spinoza Lyceum en het SNL 
snappen ze het niet. Beide scholen hebben nog plaats 
voor gymnasiasten. Dus waarom kiezen zoveel mensen 
dan toch voor de gevestigde categorale gymnasia, zoals 
Barlaeus, Vossius en Amsterdams Lyceum? Rector Frans 
Kwakernaat vertaalt (in Het Parool, 6 april 2007) de 
gang naar de categorale scholen naar zijn 'theorie van 
X- en Y-scholen'. Kwakernaat: 'Ouders maken tijdens 
de open dagen een shortlist. Zij kiezen drie à vier mid-
delbare scholen uit. Dat zijn vaak de X-scholen die een 
status hebben ontwikkeld, op een stevige geschiedenis 
bogen en een reputatie hebben opgebouwd. Maar Y-
scholen, zoals het Nicolaas, hebben dat niet. Wij vragen 
ons af waarom wij eigenlijk niet op die shortlist van de 
ouders staan. Je kunt pas je waar laten zien als je op de 
markt staat. Want als een kind hier tijdens een open 
dag wel binnenkomt, bevalt het hem zeer. Kwakernaat 
wijst er op dat X-scholen steekjes mogen laten vallen 
en dat op Y-scholen alles goed moet zijn. 'Dat strekt 

van schone toiletten tot een goede kwaliteitskaart. En 
dat steekt ons wel'. Het artikel laat drie SNL-leerlingen 
aan het woord: brugklassers Anissa Bouhassanu (13 
jaar) en Darryl Isselt (12) en tweede klasser Hannah 
Kleemans (13). Ze kozen voor het SNL omdat het een 
scholengemeenschap is. 'Als ik Latijn niet leuk meer 
vind, ga ik naar het atheneum', zegt Anissa. 'Als je op 
het Barlaeus zit en het gymnasium niet aan kan, moet 
je naar een andere school. Hier kan ik nog een niveau 
naar beneden', beaamt Darryl. Volgens docente Neder-
lands Titia Leurs zoekt het SNL de binding die kinderen 
met elkaar hebben. 'Kinderen die naar het gymnasium 
gaan, houden we ook bij elkaar. Ze kunnen hier zich-
zelf zijn. Ze mogen in de klas, hoe rot dat woord ook 
klinkt, een nerd zijn. Het zijn vaak hechte klassen'. Han-
nah: 'Ik zag [bij het Vossius] allemaal kinderen die zich-
zelf zo goed vonden. De sfeer beviel me hier meteen 
veel beter.'

Dat Johan Cruijff op 25 april zestig werd, zal wel nie-
mand gemist hebben, gezien de hausse aan boeken, tv-
programma's en krantenartikelen. Op 23 april besteed-
de NOS Studio Sport fors aandacht aan Cruijffs zestig-
ste verjaardag. In een bijna avondvullende documentai-
re vertelden Nederlanders over hun herinneringen aan 
's werelds beste voetballer. Een van die herinneringen 
kwam van René Leijen (Ath-A, 1976). Niet uit zijn SNL-
tijd maar uit de vijfde klas lagere school. René was in 
april 1969 aanwezig bij de presentatie van Cruijff's sing-
letje Oei oei oei dat was me weer een loei. De foto 
stond de volgende dag groot in de krant. Voor NOS 
Studio Sport aanleiding om René's herinneringen vast 
te leggen.

Lang haar

Wie schreef veertig jaar geleden het stuk in De Tobbe 
over de lange haren? Dat vroegen we in de vorige 
Binder. En wie werd gestraft, nadat de school het blad 
moest confisceren en vernietigen?
De raddraaier meldde zich alras: Vincent Bakker, de 
toenmalige hoofdredacteur. Uit zijn myrakeleuze 
archieven diepte hij documenten op die een nieuw licht 
werpen op de roerige jaren zestig op het SNL. Die 
kregen kennelijk zelfs de rector in zijn greep. En de 
redactie raakte besmet met 'provokasie'-tactieken.
Financieel-economisch journalist drs Vincent J.M. 
Bakker zat op het SNL van 1961 tot 1967. Toen hij 'niet 
herplaatst' kon worden, leerde hij verder aan het Ig 
(Gym-A, 1969). Hij was Tobbe-redacteur in 1965-1966 en 
het jaar erop hoofdredacteur. Zijn zes man sterke 

redactie bracht drie edities uit. Het eerste bevatte het 
lange haren-verhaal, het tweede nummer een, binnen 
de leiding, omstreden interview met pater rector en 
het derde verscheen in sterk gecensureerde vorm.
Provo's deelden op het Spui krenten uit, om zich met 
de lange lat uiteen te laten drijven; zo toonden ze de 
onnozelheid van de autoriteiten. Vincent interviewde 
hun voorman Rob Stolk (Tobbe, nr. 10, juli 1966). En in 
zijn artikel Welvaart (Tobbe, nr. 5, maart 1966) zette hij 
vraagtekens bij welvaartsgroei, milieuvernietiging en 
verruwing. Als ware Provo's deelden de Tobbe-
redacteuren begin 1967 een speldenprik uit: maagde-
lijk witte plekken en zelfs hele pagina's. 

Vincent legt uit ......................................

Lerarenkorps herovert Tobbe op rebellen:
           de inbeslagname in de woelige jaren zestig

Gelovigen morden op het Pastoraal Concilie, provo's 
dansten op het Spui en Hollandse adelen stookten 
prinses Margriet op tegen haar burgerman Pieter. De 
Parijse studentenrevolte van 1968 en de Amsterdamse 
Maagdenhuisbezetting van 1969 bleken keerpunten uit 

de roerige jaren zestig. En het St. Nicolaaslyceum? Dit 
eerbiedwaardige instituut lag al in 1966 in de frontlinie 
van de nieuwe tijdgeest.
Leerlingen eisten inspraak en vrijheid, redacteuren van 
schoolblad Tobbe dwongen autoriteiten verantwoor-



ding af te leggen en ook leden van de schoolraad van 
het SNL stuitten op verzet van de leiding. Het school-
blad werd in beslag genomen, ging ondergronds van 
hand tot hand, de redactie nam ontslag en tientallen 
leerlingen werden weggezuiverd.
Deze zwart/witte bladzijde uit de historie van het SNL 
moet nog worden opgemyrakeld. De flarden die oud-
leerlingen zich herinneren, geven een scheef beeld. De 
Binder van december vorig jaar, onder de kop 'Lang 
haar', meende dat het met Tobbe 'precies veertig jaar 
geleden niet goed' ging. Wél klopt: 'Op het SNL leidde 
het tot een heuse crisis tussen schoolleiding en Tobbe.' 
Niet klopt: 'Vincent Bakker, redacteur van de school, 
ging weg, nadat een gecensureerd stuk van De Tobbe 
over de heer Van Uden ingevuld werd met een kruis.' 
Dit schreef een medeleerling van destijds (Binder, 
oktober 2003). Met pater rector Van Uden hadden we 
juist een schitterend vraaggesprek (Tobbe, nr. 2 en 3, 
november 1966). En ook met de censor, pater 
Lockefeer, stonden we op goede voet. Wat was er dán 
aan de hand?
Geen Tobbe-crisis. Wél: een opstand van lerarenkorps 
en schoolbestuur tegen de schoolleiding. Een ware 
revolte, op lyceum-formaat.

Regentenmentaliteit
Je zou anders verwachten. Pater rector C.E. van Uden 
toonde zich lankmoedig tegenover 'langharig werk-
schuw tuig' en provocerende schoolredacteuren. In de 
eerste editie als hoofdredacteur had ik geschreven over 
'knechtende regenten-mentaliteit', Beatles, provo's en 
lang haar (Tobbe, nr. 1, oktober 1966). Daarop wilde de 
rector wel reageren. 
Hij vertelde Tobbe: 'Er zijn dingen waar wij als ouderen 
niet helemaal in mee kunnen gaan. Maar we begrijpen 
wel dat de jeugd anders voelt, anders denkt, anders 
handelt. (-) De tijden zijn zo veranderd (-). Ze eisen 
recht van spreken en dat gun ik ze, maar ze moeten het 
de ouderen niet misgunnen.' (interview van Hans 
Nieuwenhuis en mij, Tobbe, nr 2 en 3, november 1966).
De rector waarschuwde voor de autoritaire houding 
van anderen. 'Een jongen moet zich leren aanpassen 
aan algemene normen. Het bedrijfsleven bijvoorbeeld 
zegt: jongens met lange haren moeten wij niet heb-
ben.'
En wat lees ik, veertig jaar na dato, onder een vijfko-
loms krantenfoto? Vijftig Duitse werklozen laten uit 
protest op straat hun haar knippen, nadat een politicus 
één hunner naar de kapper had gestuurd: 'Als hij maar 
naar de kapper zou gaan, zouden er banen genoeg 
voor hem zijn.' (NRC Handelsblad, 3 januari 2007).
Die slinger des tijds had Van Uden voorzien: 'Je moet 
de zaak nuchter bekijken. Over tien jaar is het allemaal 
heel gewoon. (-) Wanneer er bepaalde voorschriften 
van de school zijn, die natuurlijk niet alleen door mij 
gemaakt worden, maar door het hele docentenkorps 
en die dan met "gezanik" worden afgedaan, dan 
geloof ik dat dit toch wel een beetje ver gaat. Het 
heeft veel leraren geschokt, dat durf ik gerust te 
zeggen. Maar ik persoonlijk, ik vond het allemaal niet 
zo heel erg.'
Zijn relativisme bleek koren op de molen van zijn 
tegenstrevers en lokte een revolte uit. 
Onenigheid binnen de gelederen der autoriteiten 
kwam al eerder aan het licht. Zo rukte pater prefect W. 
Lauwers affiches van de schoolraad van de muur, die 

daar met instemming van pater conrector Verbruggen 
waren opgehangen, kleine opmaten voor de zwartste 
SNL-dag: zaterdag 3 december 1966.
De redactie had die middag de kopij voor de editie van 
december vastgesteld en met die stapel meldde ik mij 
bij 'moderator' Lockefeer. 'Deze keek me verbaasd aan: 
hij was geen censor meer, pater rector had hem gezegd 
zijn beleid te wijzigen. Dit weigerde Lockefeer.' Zo had 
ik willen schrijven in een commentaar, dat later werd 
weggecensureerd.

Wie dwong Van Uden, zonder succes, Lockefeer in het 
gareel te brengen? Wij redacteuren hadden zo onze 
vermoedens. In ons commentaar van november 1966 
hadden we ons al verbaasd getoond, dat 'van leraren 
van onze school, die onlangs nog – in vergadering 
bijeen – unaniem besloten hebben lange haren streng 
te weren, wij geen enkele schriftelijke kritiek hebben 
mogen ontvangen naar aanleiding van het hoofdartikel 
van het vorige nummer'. En we besloten vilein: 'Laten 
onze leraren niet denken dat zij door leerlingen 
uitgelachen worden, wanneer zij voor hun mening 
uitkomen en hun handelwijze verantwoorden. Nu is dit 
helaas wel het geval.'
Positieve reacties overspoelden ons wél, van ouders, 
van Pius- en Ig-leerlingen, van schoolredacteuren overal 
in het land. Katholiek dagblad De Tijd drukte de tekst 
bijna integraal af (zie de vorige Binder). Critici drukten 
hun snor. De afgezette censor maakte van zijn hart 
geen moordkuil. Hij stuurde de redactie een onverho-
len adhesiebetuiging. Helaas is dit document verloren 
gegaan. De strekking ervan spreekt uit het wél gepubli-
ceerde commentaar van de redactie (en ik vermoed dat 
de tekst langs de censuur is gesmokkeld): 'Tot slot 
wilden wij dank brengen aan pater Lockefeer voor zijn 

Rector Van Uden: 'In die tijd deed je wat je als 
opdracht kreeg'

schriftelijke afscheidswoord dat hij ons heeft doen 
toekomen, en waarin hij ons o.a. zijn dank overbracht 
en ons nog het beste voor de toekomst toewenste. Wij 
menen ook namens de redakties van vorige jaren te 
spreken, wanneer wij hem hierbij dank brengen voor 
zijn werk voor de tobbe en voor zijn goede samenwer-
king.'
Twee nieuwe censors kregen we opgedrongen. Met 
deze leraren, A.O. Duttenhofer en drs A. F. de Cock, viel 
niet te praten. Ook de adhesiebetuiging van Lockefeer 
censureerden zij weg. Om de oud-censor te bescher-
men, maakten we hiervan geen melding. En in míjn 
dankwoord hadden de censors deze loftuiting 
geschrapt: '(Lockefeer) gaf de redaktie zoveel mogelijk 
eigen verantwoordelijkheid. En wist, dat er ook voor de 
scholieren een vrijheid van drukpers moest zijn. Dit is 
het waarschijnlijk waardoor pater Lockefeer gevallen is. 
Naar hij mij mededeelde had de rektor van de kant van 
de leraren en ouders van leerlingen afkeurende 
reakties ontvangen.'
Onze taak legden we neer. En wel hierom: 'Geen fiat!' 
krabbelde Duttenhofer met de rode pen onder menig 
artikel, gedicht, commentaar en ingezonden brief. 
Naast zijn paraaf prijkte de handtekening van De Cock, 
met blauwe pen. Geen suggesties, geen toelichtingen: 
radicaal rekenden zij af met de dialoog die Van Uden 
voorstond. Pater rector was trouwens al scheidend. Vier 
maanden later was het lerarenkorps van de pater 
verlost. Van Uden (57), die bij zijn aantreden in 1961 
gelijk de instelling van een schoolraad had doorge-
drukt, ondanks verzet van bestuur en korps, overleed 
op 31 mei 1967.
Zo viel de macht in handen van de garde der autoritai-
re behoudzuchtigen. Die zou met mij – ook al had ik 
me een half jaar koest gehouden – alsnog afrekenen. 

Drie redacteuren op de achterste rij van een klassefoto van Gym-5B in de hoogtijdagen van de Tobbe-strijd.,
 januari 1967. Tweede van rechts redacteur Ruud Wever (nu Schiphol-woordvoerder). Tweede van links

 redacteur Raymond Boyer en rechts naast hem Vincent Bakker (met in het midden scheikundeleraar
 De Groot). De drie overige Tobbe-redacteuren Dirk Jan Dijkzeul, Hans Nieuwenhuis en Cees Langendorff

 zaten op de HBS.

Op 28 juni 1967, binnen 
een maand na de dood 
van Van Uden, verstuurde 
'drs. B.W.H. Verbruggen 
s.c.j. Conrector' een 
schrijven aan 'De 
Weled.Heer M.J. Bakker', 
mijn vader. 'Tot mijn 
grote spijt moet ik U 
mededelen dat Uw zoon 
Vincent (-) niet op ons 
lyceum herplaatst kan 
worden.' (Een plaats-
probleem? Ik heb altijd 
rondgebazuind dat ik van 
school was getrapt!). 'Dit 
is niet alleen een gevolg 
van zijn gebrek aan ijver, 
maar ook en voorname-
lijk een gevolg van zijn 
mentaliteit.'
Die paste beter binnen 
een op intellectueel 
debat gericht gymnasium 
als het St. Ignatius. Deze 
school had zich net iets 
eerder aan de beat-
generatie aangepast en 
die zag 'na ingewonnen 
informaties', aldus rector 
drs F. van Voorst tot 

Voorst, in mijn plaatsing 'geen bezwaar'. 

Witte plekken
 Hoe zit het nu met die vernietigde oplage? Ontdoken 
we de censuur?
Nee, in deze Tobbe (nr. 4 en 5, december 1966, januari 
1967) staat geen onvertogen woord. We hadden lang 
moeten wachten op nieuwe censors, de opmaak was al 
gereed, de Kerst-deadline al overschreden en de lay-
out gemaakt. Onze oplossing: de plekken waarop de 
afgekeurde artikelen, commentaren en ingezonden 
brieven stonden ingepland, lieten we maagdelijk wit, 
op drie elementen na: bovenaan de kop, onderaan de 
auteursnaam en daartussen de omineuze regel: 'door 
censors afgewezen'. Elf keer in totaal, samen vijf van 
de 41 redactionele pagina's.
De drukker van Erla-offset zat niet in het complot en 
zag er wellicht een studentengrap in. De gewraakte 
Tobbe was begin januari 1967 vers van zijn pers, of ik 
kwam de kopij terughalen en vroeg de drukker uit 
voorgevoel vast om twintig exemplaren. Die gingen 
gretig van hand tot hand, via ondergrondse netwer-
ken. Vernietiging van de oplage had dus eigenlijk niet 
veel zin meer.
Geheel onschuldig oogt de illegale Tobbe niet. Op de 
cover prijkt de afdruk van een groot stempel met 'Nihil 
Obstat GECENSUREERD 18-12-66'. Het eerste artikel, op 
pagina 2, met de kop Schoolraad '66 en ondertekend 
door mij, bleef wit. Misschien vanwege deze passage 
uit de mond van voorzitter Theo van der Heijden van 
de schoolraad: 'Het Ignatius-college bijvoorbeeld – 
bekend staand om haar konservatieve inslag – is in haar 
demokratiseringsproces veel verder gevorderd. (Onze) 
schoolleiding laat zich door een aantal konservatief 
ingestelde leraren beïnvloeden.'
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Pater rector drs Christiaan 
Eduard van Uden op zijn 
werkkamer op een niet eer-
der gepubliceerde foto, eind 
1966 gemaakt door Vincent 
Bakker tijdens zijn Tobbe-
interview. Daarin lezen we 
over de rector: 'Hij voelt zich 
erg op zijn gemak, lacht af 
en toe (en) presenteert een 
sigaret.'
Over Tobbe blijkt de rector 
zeer te spreken: 'De jongens 
moeten geen jan salies wor-
den. (-) Ze hebben het recht 
in het schoolblad hun 
mening naar voren te breng-
en.'
Vrijdenker Van Uden stamt 

uit een autoritaire tijd: 'Ik zou altijd graag als missionaris naar de Scandina-
vische landen zijn gegaan. (-) Maar ik kreeg de opdracht te gaan studeren. 
En in die tijd deed je wat je als opdracht kreeg. Tegenwoordig niet meer (-). 
Na veertien jaar (kreeg ik) de benoeming voor Finland, maar een paar 
weken later werd het weer ingetrokken. Néé, zeiden ze, er is iemand nodig 
in Amsterdam. En zo ben ik hier gekomen.'
Van Uden werkte als dekboy op de grote vaart naar Amerika, als leraar 
Engels en als woonwagenwerker. Vlak voor zijn rectoraat op het SNL trok 
hij alsnog naar Scandinavië: naar Lapland, op zijn brommer ('wat ik ieder 
afraad').



ding af te leggen en ook leden van de schoolraad van 
het SNL stuitten op verzet van de leiding. Het school-
blad werd in beslag genomen, ging ondergronds van 
hand tot hand, de redactie nam ontslag en tientallen 
leerlingen werden weggezuiverd.
Deze zwart/witte bladzijde uit de historie van het SNL 
moet nog worden opgemyrakeld. De flarden die oud-
leerlingen zich herinneren, geven een scheef beeld. De 
Binder van december vorig jaar, onder de kop 'Lang 
haar', meende dat het met Tobbe 'precies veertig jaar 
geleden niet goed' ging. Wél klopt: 'Op het SNL leidde 
het tot een heuse crisis tussen schoolleiding en Tobbe.' 
Niet klopt: 'Vincent Bakker, redacteur van de school, 
ging weg, nadat een gecensureerd stuk van De Tobbe 
over de heer Van Uden ingevuld werd met een kruis.' 
Dit schreef een medeleerling van destijds (Binder, 
oktober 2003). Met pater rector Van Uden hadden we 
juist een schitterend vraaggesprek (Tobbe, nr. 2 en 3, 
november 1966). En ook met de censor, pater 
Lockefeer, stonden we op goede voet. Wat was er dán 
aan de hand?
Geen Tobbe-crisis. Wél: een opstand van lerarenkorps 
en schoolbestuur tegen de schoolleiding. Een ware 
revolte, op lyceum-formaat.

Regentenmentaliteit
Je zou anders verwachten. Pater rector C.E. van Uden 
toonde zich lankmoedig tegenover 'langharig werk-
schuw tuig' en provocerende schoolredacteuren. In de 
eerste editie als hoofdredacteur had ik geschreven over 
'knechtende regenten-mentaliteit', Beatles, provo's en 
lang haar (Tobbe, nr. 1, oktober 1966). Daarop wilde de 
rector wel reageren. 
Hij vertelde Tobbe: 'Er zijn dingen waar wij als ouderen 
niet helemaal in mee kunnen gaan. Maar we begrijpen 
wel dat de jeugd anders voelt, anders denkt, anders 
handelt. (-) De tijden zijn zo veranderd (-). Ze eisen 
recht van spreken en dat gun ik ze, maar ze moeten het 
de ouderen niet misgunnen.' (interview van Hans 
Nieuwenhuis en mij, Tobbe, nr 2 en 3, november 1966).
De rector waarschuwde voor de autoritaire houding 
van anderen. 'Een jongen moet zich leren aanpassen 
aan algemene normen. Het bedrijfsleven bijvoorbeeld 
zegt: jongens met lange haren moeten wij niet heb-
ben.'
En wat lees ik, veertig jaar na dato, onder een vijfko-
loms krantenfoto? Vijftig Duitse werklozen laten uit 
protest op straat hun haar knippen, nadat een politicus 
één hunner naar de kapper had gestuurd: 'Als hij maar 
naar de kapper zou gaan, zouden er banen genoeg 
voor hem zijn.' (NRC Handelsblad, 3 januari 2007).
Die slinger des tijds had Van Uden voorzien: 'Je moet 
de zaak nuchter bekijken. Over tien jaar is het allemaal 
heel gewoon. (-) Wanneer er bepaalde voorschriften 
van de school zijn, die natuurlijk niet alleen door mij 
gemaakt worden, maar door het hele docentenkorps 
en die dan met "gezanik" worden afgedaan, dan 
geloof ik dat dit toch wel een beetje ver gaat. Het 
heeft veel leraren geschokt, dat durf ik gerust te 
zeggen. Maar ik persoonlijk, ik vond het allemaal niet 
zo heel erg.'
Zijn relativisme bleek koren op de molen van zijn 
tegenstrevers en lokte een revolte uit. 
Onenigheid binnen de gelederen der autoriteiten 
kwam al eerder aan het licht. Zo rukte pater prefect W. 
Lauwers affiches van de schoolraad van de muur, die 

daar met instemming van pater conrector Verbruggen 
waren opgehangen, kleine opmaten voor de zwartste 
SNL-dag: zaterdag 3 december 1966.
De redactie had die middag de kopij voor de editie van 
december vastgesteld en met die stapel meldde ik mij 
bij 'moderator' Lockefeer. 'Deze keek me verbaasd aan: 
hij was geen censor meer, pater rector had hem gezegd 
zijn beleid te wijzigen. Dit weigerde Lockefeer.' Zo had 
ik willen schrijven in een commentaar, dat later werd 
weggecensureerd.

Wie dwong Van Uden, zonder succes, Lockefeer in het 
gareel te brengen? Wij redacteuren hadden zo onze 
vermoedens. In ons commentaar van november 1966 
hadden we ons al verbaasd getoond, dat 'van leraren 
van onze school, die onlangs nog – in vergadering 
bijeen – unaniem besloten hebben lange haren streng 
te weren, wij geen enkele schriftelijke kritiek hebben 
mogen ontvangen naar aanleiding van het hoofdartikel 
van het vorige nummer'. En we besloten vilein: 'Laten 
onze leraren niet denken dat zij door leerlingen 
uitgelachen worden, wanneer zij voor hun mening 
uitkomen en hun handelwijze verantwoorden. Nu is dit 
helaas wel het geval.'
Positieve reacties overspoelden ons wél, van ouders, 
van Pius- en Ig-leerlingen, van schoolredacteuren overal 
in het land. Katholiek dagblad De Tijd drukte de tekst 
bijna integraal af (zie de vorige Binder). Critici drukten 
hun snor. De afgezette censor maakte van zijn hart 
geen moordkuil. Hij stuurde de redactie een onverho-
len adhesiebetuiging. Helaas is dit document verloren 
gegaan. De strekking ervan spreekt uit het wél gepubli-
ceerde commentaar van de redactie (en ik vermoed dat 
de tekst langs de censuur is gesmokkeld): 'Tot slot 
wilden wij dank brengen aan pater Lockefeer voor zijn 
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schriftelijke afscheidswoord dat hij ons heeft doen 
toekomen, en waarin hij ons o.a. zijn dank overbracht 
en ons nog het beste voor de toekomst toewenste. Wij 
menen ook namens de redakties van vorige jaren te 
spreken, wanneer wij hem hierbij dank brengen voor 
zijn werk voor de tobbe en voor zijn goede samenwer-
king.'
Twee nieuwe censors kregen we opgedrongen. Met 
deze leraren, A.O. Duttenhofer en drs A. F. de Cock, viel 
niet te praten. Ook de adhesiebetuiging van Lockefeer 
censureerden zij weg. Om de oud-censor te bescher-
men, maakten we hiervan geen melding. En in míjn 
dankwoord hadden de censors deze loftuiting 
geschrapt: '(Lockefeer) gaf de redaktie zoveel mogelijk 
eigen verantwoordelijkheid. En wist, dat er ook voor de 
scholieren een vrijheid van drukpers moest zijn. Dit is 
het waarschijnlijk waardoor pater Lockefeer gevallen is. 
Naar hij mij mededeelde had de rektor van de kant van 
de leraren en ouders van leerlingen afkeurende 
reakties ontvangen.'
Onze taak legden we neer. En wel hierom: 'Geen fiat!' 
krabbelde Duttenhofer met de rode pen onder menig 
artikel, gedicht, commentaar en ingezonden brief. 
Naast zijn paraaf prijkte de handtekening van De Cock, 
met blauwe pen. Geen suggesties, geen toelichtingen: 
radicaal rekenden zij af met de dialoog die Van Uden 
voorstond. Pater rector was trouwens al scheidend. Vier 
maanden later was het lerarenkorps van de pater 
verlost. Van Uden (57), die bij zijn aantreden in 1961 
gelijk de instelling van een schoolraad had doorge-
drukt, ondanks verzet van bestuur en korps, overleed 
op 31 mei 1967.
Zo viel de macht in handen van de garde der autoritai-
re behoudzuchtigen. Die zou met mij – ook al had ik 
me een half jaar koest gehouden – alsnog afrekenen. 

Drie redacteuren op de achterste rij van een klassefoto van Gym-5B in de hoogtijdagen van de Tobbe-strijd.,
 januari 1967. Tweede van rechts redacteur Ruud Wever (nu Schiphol-woordvoerder). Tweede van links

 redacteur Raymond Boyer en rechts naast hem Vincent Bakker (met in het midden scheikundeleraar
 De Groot). De drie overige Tobbe-redacteuren Dirk Jan Dijkzeul, Hans Nieuwenhuis en Cees Langendorff

 zaten op de HBS.

Op 28 juni 1967, binnen 
een maand na de dood 
van Van Uden, verstuurde 
'drs. B.W.H. Verbruggen 
s.c.j. Conrector' een 
schrijven aan 'De 
Weled.Heer M.J. Bakker', 
mijn vader. 'Tot mijn 
grote spijt moet ik U 
mededelen dat Uw zoon 
Vincent (-) niet op ons 
lyceum herplaatst kan 
worden.' (Een plaats-
probleem? Ik heb altijd 
rondgebazuind dat ik van 
school was getrapt!). 'Dit 
is niet alleen een gevolg 
van zijn gebrek aan ijver, 
maar ook en voorname-
lijk een gevolg van zijn 
mentaliteit.'
Die paste beter binnen 
een op intellectueel 
debat gericht gymnasium 
als het St. Ignatius. Deze 
school had zich net iets 
eerder aan de beat-
generatie aangepast en 
die zag 'na ingewonnen 
informaties', aldus rector 
drs F. van Voorst tot 

Voorst, in mijn plaatsing 'geen bezwaar'. 

Witte plekken
 Hoe zit het nu met die vernietigde oplage? Ontdoken 
we de censuur?
Nee, in deze Tobbe (nr. 4 en 5, december 1966, januari 
1967) staat geen onvertogen woord. We hadden lang 
moeten wachten op nieuwe censors, de opmaak was al 
gereed, de Kerst-deadline al overschreden en de lay-
out gemaakt. Onze oplossing: de plekken waarop de 
afgekeurde artikelen, commentaren en ingezonden 
brieven stonden ingepland, lieten we maagdelijk wit, 
op drie elementen na: bovenaan de kop, onderaan de 
auteursnaam en daartussen de omineuze regel: 'door 
censors afgewezen'. Elf keer in totaal, samen vijf van 
de 41 redactionele pagina's.
De drukker van Erla-offset zat niet in het complot en 
zag er wellicht een studentengrap in. De gewraakte 
Tobbe was begin januari 1967 vers van zijn pers, of ik 
kwam de kopij terughalen en vroeg de drukker uit 
voorgevoel vast om twintig exemplaren. Die gingen 
gretig van hand tot hand, via ondergrondse netwer-
ken. Vernietiging van de oplage had dus eigenlijk niet 
veel zin meer.
Geheel onschuldig oogt de illegale Tobbe niet. Op de 
cover prijkt de afdruk van een groot stempel met 'Nihil 
Obstat GECENSUREERD 18-12-66'. Het eerste artikel, op 
pagina 2, met de kop Schoolraad '66 en ondertekend 
door mij, bleef wit. Misschien vanwege deze passage 
uit de mond van voorzitter Theo van der Heijden van 
de schoolraad: 'Het Ignatius-college bijvoorbeeld – 
bekend staand om haar konservatieve inslag – is in haar 
demokratiseringsproces veel verder gevorderd. (Onze) 
schoolleiding laat zich door een aantal konservatief 
ingestelde leraren beïnvloeden.'
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Pater rector drs Christiaan 
Eduard van Uden op zijn 
werkkamer op een niet eer-
der gepubliceerde foto, eind 
1966 gemaakt door Vincent 
Bakker tijdens zijn Tobbe-
interview. Daarin lezen we 
over de rector: 'Hij voelt zich 
erg op zijn gemak, lacht af 
en toe (en) presenteert een 
sigaret.'
Over Tobbe blijkt de rector 
zeer te spreken: 'De jongens 
moeten geen jan salies wor-
den. (-) Ze hebben het recht 
in het schoolblad hun 
mening naar voren te breng-
en.'
Vrijdenker Van Uden stamt 

uit een autoritaire tijd: 'Ik zou altijd graag als missionaris naar de Scandina-
vische landen zijn gegaan. (-) Maar ik kreeg de opdracht te gaan studeren. 
En in die tijd deed je wat je als opdracht kreeg. Tegenwoordig niet meer (-). 
Na veertien jaar (kreeg ik) de benoeming voor Finland, maar een paar 
weken later werd het weer ingetrokken. Néé, zeiden ze, er is iemand nodig 
in Amsterdam. En zo ben ik hier gekomen.'
Van Uden werkte als dekboy op de grote vaart naar Amerika, als leraar 
Engels en als woonwagenwerker. Vlak voor zijn rectoraat op het SNL trok 
hij alsnog naar Scandinavië: naar Lapland, op zijn brommer ('wat ik ieder 
afraad').



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

Curieus is een ingezonden brief onder de kop 
Ouderraad: een halve pagina wit, ondertekend door 
'een belangstellende vader'. Ik heb zo juist eens 
opgezocht wat voor opruiends de man te berde wilde 
brengen. Welnu, hij wees erop dat de rector een half 
jaar terug de 'toezegging' had gedaan 'een poging in 
het werk te stellen om tot de vorming van een ouder-
raad' te komen. De vader had van Van Uden een reactie 
verwacht en hoopte in het nieuwe schooljaar op 'een 

De omslag van de geconfisceerde Tobbe-editie (met beatgroep
Maskers, die de schoolraad kort tevoren

 met succes liet optreden op het SNL-sinterklaasfeest).]
Een aantal (gedeeltelijke) pagina's uit de Tobbe met

 wegecensureerde artikelen

goede relatie tussen het schoolbestuur, het leraren-
korps en de ouderraad'.
In een noot had ik nog willen melden dat zijn naam bij 
de redactie bekend is en dat 'een verontruste ouder' 
een brief stuurde met gelijke strekking en met de 
oproep aan andere ouders bij pater rector op een 
ouderraad aan te dringen. 'Geen fiat!'

Leerschool
De reacties op de illegale publicatie waren overweldi-
gend. Pater Van Uden mocht de ingrepen van zijn 
tegenstrevers zelfs komen verantwoorden in het 
legendarische jeugdprogramma Mignon van Ad 's-
Gravesande, de latere Avro-directeur. Ik gaf achter-
grondinformatie en liet de microfoon wijselijk aan mijn 
mond voorbijgaan. 

Kwajongensstreken? Voelde de redactie de drang 'het 
verschil van inzicht op hinderlijke wijze te moeten 
accentueren'? Dit schreven vers geronselde redacteuren 
een paar maanden later in de herrezen Tobbe (zoals 
geciteerd in Binder van december 2006). Tja.
Wrok heb ik nooit gekoesterd. Wel dankbaarheid voor 
het vele geld dat we mochten steken in het blad, dat 
zelfs nu nog representatief en fris oogt, dankzij de 
techniek van de drukker die zijn tijd vijf jaar vooruit 
was. Bij Tobbe mocht ik de grondslag leggen voor mijn 
journalistieke loopbaan. Schrijven, fotograferen, 
illustreren, redigeren, discussiëren en organiseren. 
Waar vind je zo’n leerschool?

Vincent Bakker

'Speels en niet provocerend'

Ook Robert Ferretti (Gym-A, 1968) reageerde op onze 
oproep. Hij wist meteen wie het artikel geschreven had. 
En nog veel meer! 

Dat was Vincent Bakker (Gym 5b), de toenmalige 
hoofdredacteur van Tobbe, de latere journalist van het 
weekblad Vrij Nederland. Nr. 2/3 had blijkbaar geen 
stof doen opwaaien, dachten we. Veel aandacht voor 
het Waterlooplein, gaat dit plein verdwijnen (?), tekst 
en foto’s van Vincent Bakker, en vooral aandacht voor 
Jan Wolkers. Waarom schrijft hij? Geen swingend 
nummer, maar toch! En dan even niets meer. Waarom 
niet een volgend nummer (4/5) aan het einde van het 
kalenderjaar? Lees nog eens bladzijde 12 van 
Snelbinder december 2006. Er is wat gebeurd. Tobbe nr. 
6: 'De hele oplage werd in beslag genomen en 
verdween ter vernietiging …….' Er was iets met 'het 
verschil van inzicht op hinderlijke wijze te moeten 
accentueren, zodat U dit nummer nooit heeft gelezen.'

Vincent Bakker lag naar aanleiding van Tobbe 4/5 in de 
clinch met de nieuwe censoren. Volgens mij is er geen 
sprake geweest van straffen. Veel stukjes werden 
geweigerd door de heren Duttenhofer en De Cock, 
mijn leraar Frans en mentor in klas 1A. Pater Lockefeer 
was vanwege de twee laatste uitgaven van de Tobbe, 
tot grote verbazing van de redactie vervangen, als 
adviseur. Ouders en docenten zouden hebben 
geprotesteerd over de Tobbe. De redactie is 
verontwaardigd over de gang van zaken, dat wil 
zeggen de gevolgde procedure.

De redactie besluit een aflevering te laten drukken, 
waarbij duidelijk wordt dat er dus stevig is 
gecensureerd. Men heeft gemeend 'het verschil van 
inzicht op hinderlijke wijze te moeten accentueren', 
zeggen bovengenoemde twee heren. De oplage zal 
daarom worden vernietigd. Dan moet je snel en slim 
zijn. Vincent Bakker seinde me in. Nu, ruim 40 jaar 
later, heb ik een exemplaar voor me liggen. Nu wordt 
duidelijk hoe die uitgave er uitzag en waar de censoren 
zich aan stoorden. De inhoud van de geweigerde 
artikelen kan ik niet achterhalen, heb ik ook nooit 
gezien. 
De redactie treedt af, houdt het voor gezien en 
bedankt jan en alleman.

Ik werk nu 30 jaar in het middelbaar onderwijs en denk 
met plezier terug aan de ‘Eindeloze jaren zestig, 
geschiedenis van een generatieconflict’ (lees Hans 
Righart). Dit incident past daar naadloos in. De 
toenmalige redactie onder leiding van Vincent Bakker 
was prima bezig. Ook toen kwam het bij mij heel speels 
en zeker niet provocerend over. Ik was kind van mijn 
tijd. De wijze waarop Tobbe 4/5 was opgemaakt ging in 
de ogen van de heren docenten toen te ver. Pater 

Lockefeer had daarentegen wel gevoel voor humor, 
maar hij moest het veld ruimen. Het blijft jammer dat 
deze Tobbe nooit verschenen en gedistribueerd is. Niet 
om die plagerige opmaak, maar om de verdere inhoud. 
Vincent Bakker besteedt aandacht aan een bijzondere 
kapsalon in de Reestraat. Kapper Schröder knipte en 
verzorgde jongens met lange haren. Mooi vervolg op 
zijn artikel in Tobbe nr 1. Mijn leerlingen van nu zullen 
me niet geloven als ik vertel dat ik ook die kapper 
bezocht. Wassen, beetje knippen, droogkap en föhnen. 
Je lijkt wel een meid, zei mijn vader. Nu lijk ik op Kojak, 
maar daar heeft die kapper niets mee van doen. 
Veel aandacht besteedt Vincent aan het mooiste 
schoolfeest dat ik me kan herinneren. Hoe heette ze 
ook alweer dat meisje van de Pius MMS? Een optreden 
van de groep De Maskers. Veel beatmuziek en R&B, See 
See Rider. Jammer, dat niemand die bijdragen van 
Vincent heeft kunnen lezen. 
Om het beeld van de roerige jaren zestig enigszins te 
nuanceren moet ik als geschiedenisdocent ook melding 
maken van een artikel van Jan Bakker in dezelfde 
Tobbe onder de titel 'De minister van defensie koos de 
Northrop F-5', een lofzang naar aanleiding van een 
goede keus voor de aanschaf van een nieuw 
gevechtsvliegtuig. 'Ons land zal dan ook met dit 
vliegtuig een waardevolle bijdrage leveren aan de 
NAVO.' Hoezo Vietnam? Deze leerling had blijkbaar 
niet veel begrepen van de lessen van pater Dr. C. van 
de Wansem. Maar toch, dat is ook van die tijd!
Ik ben er trots op dat ik de complete jaargang 1966 nog 
in mijn bezit heb. Met grote bewondering kijk ik terug 
op mijn jaar- en klasgenoten die de moed hadden om 
via de schoolkrant dat deel van hun generatie te 
vertegenwoordigen dat bezig was zich af te zetten 
tegen de gevestigde orde. Ze deden dat op een ludieke 
manier. Beetje Provo? De oplage was vernietigd, dacht 
men, maar uit het archief  van een van de 
'revolutionairen' dook een verboden exemplaar op. 

De volgende Tobbe kende een nieuwe redactie die zich 
distantieerde van het voorafgaande. 'U zult, geachte 
lezer, wel verbaasd zijn de reeds doodgewaande Tobbe 
te zien verschijnen. [..] Zij is als een phoenix herrezen'. 
Maar niet voor mij! Een saaie opmaak en voor mij toen 
onbekende redactieleden, de volgende Tobbe's staan 
me dan ook niet zo bij. De Schwung was eruit. 

Ik moest verder 'tobben' richting mijn diploma en dat 
zou allemaal niet van een leien dakje gaan. In 1968 zou 
ik nog een stunt (geen fraude) uithalen met het 
schriftelijk eindexamen Grieks. Het leverde een raadsel 
op dat ik pas bij de laatste reünie heb weten op te 
lossen. Huisdichter Paul Kreetz had het antwoord. Maar 
dat is wellicht iets voor een volgende Snelbinder.

Robert Ferretti (1962-1968)
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Ouderraad: een halve pagina wit, ondertekend door 
'een belangstellende vader'. Ik heb zo juist eens 
opgezocht wat voor opruiends de man te berde wilde 
brengen. Welnu, hij wees erop dat de rector een half 
jaar terug de 'toezegging' had gedaan 'een poging in 
het werk te stellen om tot de vorming van een ouder-
raad' te komen. De vader had van Van Uden een reactie 
verwacht en hoopte in het nieuwe schooljaar op 'een 
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korps en de ouderraad'.
In een noot had ik nog willen melden dat zijn naam bij 
de redactie bekend is en dat 'een verontruste ouder' 
een brief stuurde met gelijke strekking en met de 
oproep aan andere ouders bij pater rector op een 
ouderraad aan te dringen. 'Geen fiat!'

Leerschool
De reacties op de illegale publicatie waren overweldi-
gend. Pater Van Uden mocht de ingrepen van zijn 
tegenstrevers zelfs komen verantwoorden in het 
legendarische jeugdprogramma Mignon van Ad 's-
Gravesande, de latere Avro-directeur. Ik gaf achter-
grondinformatie en liet de microfoon wijselijk aan mijn 
mond voorbijgaan. 

Kwajongensstreken? Voelde de redactie de drang 'het 
verschil van inzicht op hinderlijke wijze te moeten 
accentueren'? Dit schreven vers geronselde redacteuren 
een paar maanden later in de herrezen Tobbe (zoals 
geciteerd in Binder van december 2006). Tja.
Wrok heb ik nooit gekoesterd. Wel dankbaarheid voor 
het vele geld dat we mochten steken in het blad, dat 
zelfs nu nog representatief en fris oogt, dankzij de 
techniek van de drukker die zijn tijd vijf jaar vooruit 
was. Bij Tobbe mocht ik de grondslag leggen voor mijn 
journalistieke loopbaan. Schrijven, fotograferen, 
illustreren, redigeren, discussiëren en organiseren. 
Waar vind je zo’n leerschool?

Vincent Bakker

'Speels en niet provocerend'

Ook Robert Ferretti (Gym-A, 1968) reageerde op onze 
oproep. Hij wist meteen wie het artikel geschreven had. 
En nog veel meer! 

Dat was Vincent Bakker (Gym 5b), de toenmalige 
hoofdredacteur van Tobbe, de latere journalist van het 
weekblad Vrij Nederland. Nr. 2/3 had blijkbaar geen 
stof doen opwaaien, dachten we. Veel aandacht voor 
het Waterlooplein, gaat dit plein verdwijnen (?), tekst 
en foto’s van Vincent Bakker, en vooral aandacht voor 
Jan Wolkers. Waarom schrijft hij? Geen swingend 
nummer, maar toch! En dan even niets meer. Waarom 
niet een volgend nummer (4/5) aan het einde van het 
kalenderjaar? Lees nog eens bladzijde 12 van 
Snelbinder december 2006. Er is wat gebeurd. Tobbe nr. 
6: 'De hele oplage werd in beslag genomen en 
verdween ter vernietiging …….' Er was iets met 'het 
verschil van inzicht op hinderlijke wijze te moeten 
accentueren, zodat U dit nummer nooit heeft gelezen.'

Vincent Bakker lag naar aanleiding van Tobbe 4/5 in de 
clinch met de nieuwe censoren. Volgens mij is er geen 
sprake geweest van straffen. Veel stukjes werden 
geweigerd door de heren Duttenhofer en De Cock, 
mijn leraar Frans en mentor in klas 1A. Pater Lockefeer 
was vanwege de twee laatste uitgaven van de Tobbe, 
tot grote verbazing van de redactie vervangen, als 
adviseur. Ouders en docenten zouden hebben 
geprotesteerd over de Tobbe. De redactie is 
verontwaardigd over de gang van zaken, dat wil 
zeggen de gevolgde procedure.

De redactie besluit een aflevering te laten drukken, 
waarbij duidelijk wordt dat er dus stevig is 
gecensureerd. Men heeft gemeend 'het verschil van 
inzicht op hinderlijke wijze te moeten accentueren', 
zeggen bovengenoemde twee heren. De oplage zal 
daarom worden vernietigd. Dan moet je snel en slim 
zijn. Vincent Bakker seinde me in. Nu, ruim 40 jaar 
later, heb ik een exemplaar voor me liggen. Nu wordt 
duidelijk hoe die uitgave er uitzag en waar de censoren 
zich aan stoorden. De inhoud van de geweigerde 
artikelen kan ik niet achterhalen, heb ik ook nooit 
gezien. 
De redactie treedt af, houdt het voor gezien en 
bedankt jan en alleman.

Ik werk nu 30 jaar in het middelbaar onderwijs en denk 
met plezier terug aan de ‘Eindeloze jaren zestig, 
geschiedenis van een generatieconflict’ (lees Hans 
Righart). Dit incident past daar naadloos in. De 
toenmalige redactie onder leiding van Vincent Bakker 
was prima bezig. Ook toen kwam het bij mij heel speels 
en zeker niet provocerend over. Ik was kind van mijn 
tijd. De wijze waarop Tobbe 4/5 was opgemaakt ging in 
de ogen van de heren docenten toen te ver. Pater 

Lockefeer had daarentegen wel gevoel voor humor, 
maar hij moest het veld ruimen. Het blijft jammer dat 
deze Tobbe nooit verschenen en gedistribueerd is. Niet 
om die plagerige opmaak, maar om de verdere inhoud. 
Vincent Bakker besteedt aandacht aan een bijzondere 
kapsalon in de Reestraat. Kapper Schröder knipte en 
verzorgde jongens met lange haren. Mooi vervolg op 
zijn artikel in Tobbe nr 1. Mijn leerlingen van nu zullen 
me niet geloven als ik vertel dat ik ook die kapper 
bezocht. Wassen, beetje knippen, droogkap en föhnen. 
Je lijkt wel een meid, zei mijn vader. Nu lijk ik op Kojak, 
maar daar heeft die kapper niets mee van doen. 
Veel aandacht besteedt Vincent aan het mooiste 
schoolfeest dat ik me kan herinneren. Hoe heette ze 
ook alweer dat meisje van de Pius MMS? Een optreden 
van de groep De Maskers. Veel beatmuziek en R&B, See 
See Rider. Jammer, dat niemand die bijdragen van 
Vincent heeft kunnen lezen. 
Om het beeld van de roerige jaren zestig enigszins te 
nuanceren moet ik als geschiedenisdocent ook melding 
maken van een artikel van Jan Bakker in dezelfde 
Tobbe onder de titel 'De minister van defensie koos de 
Northrop F-5', een lofzang naar aanleiding van een 
goede keus voor de aanschaf van een nieuw 
gevechtsvliegtuig. 'Ons land zal dan ook met dit 
vliegtuig een waardevolle bijdrage leveren aan de 
NAVO.' Hoezo Vietnam? Deze leerling had blijkbaar 
niet veel begrepen van de lessen van pater Dr. C. van 
de Wansem. Maar toch, dat is ook van die tijd!
Ik ben er trots op dat ik de complete jaargang 1966 nog 
in mijn bezit heb. Met grote bewondering kijk ik terug 
op mijn jaar- en klasgenoten die de moed hadden om 
via de schoolkrant dat deel van hun generatie te 
vertegenwoordigen dat bezig was zich af te zetten 
tegen de gevestigde orde. Ze deden dat op een ludieke 
manier. Beetje Provo? De oplage was vernietigd, dacht 
men, maar uit het archief  van een van de 
'revolutionairen' dook een verboden exemplaar op. 

De volgende Tobbe kende een nieuwe redactie die zich 
distantieerde van het voorafgaande. 'U zult, geachte 
lezer, wel verbaasd zijn de reeds doodgewaande Tobbe 
te zien verschijnen. [..] Zij is als een phoenix herrezen'. 
Maar niet voor mij! Een saaie opmaak en voor mij toen 
onbekende redactieleden, de volgende Tobbe's staan 
me dan ook niet zo bij. De Schwung was eruit. 

Ik moest verder 'tobben' richting mijn diploma en dat 
zou allemaal niet van een leien dakje gaan. In 1968 zou 
ik nog een stunt (geen fraude) uithalen met het 
schriftelijk eindexamen Grieks. Het leverde een raadsel 
op dat ik pas bij de laatste reünie heb weten op te 
lossen. Huisdichter Paul Kreetz had het antwoord. Maar 
dat is wellicht iets voor een volgende Snelbinder.

Robert Ferretti (1962-1968)
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Pius Havo naar Parijs, maart 1974

Een deel van het getekende reisverslag

Schoolreisjes waar docente tekenen Willy Caminada mee ging, werden door haar vaak opgetekend. En dat bedoelen 
we letterlijk. Ze maakte prachtige getekende reisverslagen. Zo ook van het schoolreisje naar Parijs, maart 1974, met 

een Pius Havo klas. Ook van de partij waren Joost Kenter en Leo van der Pijll en hun echtgenotes. Wil Caminada 
verblijdde Myrakel niet alleen met een stuk of twintig gedrukte reisverslagen, maar ook met een stapel foto's van die 
reis. Een paar staan er in deze Binder, de rest hebben we op de Myrakel-site gepubliceerd. Wie een getekend reisver-
slag wil hebben, kan zich melden bij de redactie (zie Colofon). 

Willy, hartelijk bedankt! We zullen er voor zorgen dat je foto's en tekeningen goed bewaard blijven. 

De foto's roepen natuurlijk vragen op. Wie is bijvoorbeeld het meisje dat getekend wordt? Heeft ze dat portret nog? 
En wie zitten er zo diep na te denken in de zon in de tuinen van het Louvre? 
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reis. Een paar staan er in deze Binder, de rest hebben we op de Myrakel-site gepubliceerd. Wie een getekend reisver-
slag wil hebben, kan zich melden bij de redactie (zie Colofon). 

Willy, hartelijk bedankt! We zullen er voor zorgen dat je foto's en tekeningen goed bewaard blijven. 

De foto's roepen natuurlijk vragen op. Wie is bijvoorbeeld het meisje dat getekend wordt? Heeft ze dat portret nog? 
En wie zitten er zo diep na te denken in de zon in de tuinen van het Louvre? 
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Het Myrakel van Amsterda, een 'mirakels' gedicht

Inleiding
In deel I van Het Mirakel van Amsterdam, in de vorige 
SNeL-Binder, beschreef Didi Zegers (Ath-B, 1975) drie 
varianten van het Mirakel van Amsterdam, dat 
plaatsvond op donderdag 15 maart 1345. In zijn 
zoektocht naar gegevens over dit mirakel, stuitte hij op 
een gedicht van Joost van den Vondel dat zeer mirakel-

gerelateerd bleek. 

Joost van den Vondel
Joost van den Vondel 
werd geboren op vrijdag 
17 november 1587 
(Gregoriaanse kalender) 
in Keulen. Zijn ouders zijn 
doopsgezind en 
ontvluchtten in het jaar 
1585 de stad Antwerpen. 
In 1597 hebben zij zich in 
Amsterdam gevestigd. In 
1610 trouwde Joost van 
den Vondel met Maeyken 
de Wolff (1586 te Keulen - 
15 februari 1635 te 
Amsterdam). Vondel is 
zijn carrière begonnen als 
hoedenstoffeerder in De 
Trou in de Warmoesstraat; 
het bedrijf dat hij van zijn 
vader heeft 
overgenomen. Twee 
kinderen van zijn 
kinderen: Constantijntje 
(zalig kijntje) en Saartje 

(de vreught van de buurt) zijn jong gestorven.

Op 17 november 1641 maakte Joost van den Vondel de 
overstap van protestantisme naar rooms-katholicisme. 
Veel intellectuelen uit zijn kennissenkring zijn in die 
periode overgegaan tot het rooms-katholicisme, mede 
door de propaganda van pastoor Marius van het 
Begijnhof. In Amsterdam is het aantal katholieken sterk 
gegroeid: van niets tot bijna acht procent van de 
bevolking in het jaar 1650. Deze overstap is hem veelal 
niet in dank afgenomen in de hoofdstad van de 
Republiek, waar de calvinistische predikanten veel 
invloed hebben gehad op het dagelijkse leven en op 
sleutelposities in de maatschappij. De schouwburg in 
Amsterdam is daarentegen een katholieke 
aangelegenheid. Vondel wordt hier 'beschermd' door 
de regenten Jan Vos (dichter) en Claes Corneliszoon 
Moeyaert (schilder). 

Doordat zijn zoon door zorgeloosheid in moeilijkheden 
is gekomen, is Vondel in 1657 naar Denemarken gereisd. 
Na de faling (faillissement) van zijn bedrijf in de 
Warmoesstraat is hij in 1658 suppoost bij de Bank van 
Lening geworden, een zogenaamde sine cure, waar hij 
in 1668 met pensioen ging. Vondel heeft op het Singel 
gewoond, niet ver van de Torensluis. Zijn zoon is 
onderweg naar Indië gestorven. Vondel is zijn laatste 
levensjaren verzorgd door zijn dochter Anna en zijn 
nicht Agnes Block. Hij overleed, 91 jaar oud, op 
woensdag 5 februari 1679 te Amsterdam. Hij is begraven 
in de Nieuwe Kerk. Als zijn laatste werk heeft hij 
spottend zijn grafschrift gedicht:

Hier leit Vondel zonder rouw, 
Hy is gestorven van de kouw 

Het mirakelse lierdicht
Om zijn overstap naar het katholieke geloof kracht bij 
te zetten, heeft hij snel na zijn overstap twee 
'katholieke' werken geschreven. Het eerste werk 
verscheen in 1641: 'Peter en Pauwels'. Zijn tweede werk 

is het lierdicht '’t Eeuw gety der Heilige Stede 
t’Amsterdam'. Het lierdicht is verschenen op 15 maart 
1645, dat is driehonderd jaren nadat het mirakel heeft 
plaatsgevonden.

Eeuwgety der Heilige Stede t'Amsterdam

Aen d'oude Burgery.
 
Nu 't Eeuwgetey van 't vierenswaerdigh wonder
Zijn' derden ringk op heden toesluit, ronder
Dan goude pen of passer ronden sluit; 
Zoo breeck, als bloessem, uit,
In Lentemaent, met haer verquickte loten; 
O BURGERY, uit Gysbrechts erf gesproten, 
En noit veraert van uwen ouden struick, 
In 't wettigh kerckgebruick. 
Men vlechte, om strijt, nu lovers in laurieren
En duurzaem loof, om 't wonderfeest te cieren: 
 
Men spann' tapijt, schakeere zangk met snaer, 
Bewieroock' 't hooge altaer,
En eere alom DE HEILIGHEIT DER STEDE;
Daer d'yver plaght, met barrevoetsen trede, 
t'Aenbidden, als de Godtstolck, op dat lant
Daer, midden uit den brant
Der doorne haegh, de Godt der twalef Stammen
Hem riep, en 't bosch niet zwichte voor de vlammen: 
Die zelve Godt verscheen uwe oudren hier, 
In 't weêrlicht van hun vier, 
 
Tot tweewerf toe; versterckte Kristensche eeuwen, 
Door wonderheên, en klopte zijn Hebreeuwen
Op hunnen mont; en trat voor JESUS schaer, 
In dezen vierpylaer: 
Waer van dees kerck en achtien Stommen tuigen, 
Haer pylers, die om gunst noch afgunst buigen, 
Noch weifelen, maer dragen 't Godtsgebouw,
Als Reuzen, sterck en trouw.
Uw jonge stadt, die tweemael plofte in d'asschen, 
Is tweewerf weêr, uit roock, in top gewassen; 
 
Gelijck of Godt zijn gunst en maght, door vlam,
Ontvouwde t'Amsterdam; 
Dat, uit moerasch en water opgetogen,
Nu watren kroont, met hoogh gewelfde bogen; 
En 's Keizers kroon, van gout en diamant,
Op alle kusten spant. 
Augustus, die u kroonde, heeft Godts zegen
Door bedevaert genadigh hier verkregen:
De Faem trompet hoe Maximiliaen
Gezont is opgestaen;
 
Na dat hy hier de Kristgeheimenissen
Aenbiddende, eer zijn' staf en kroon wou missen,
Dan 's Heilants troost, gevoelt in lijf en ziel,
Daer hy ten outer viel; 
En neêrgeknielt de zelve kracht most loven, 
Die, aen d'Eufraet, in 't onweêr van den oven,
Zijn Drietal, ongezengt aen kleet en hair,
Verloste uit doots gevaer: 
Die 't HEILIGHDOM, de vrucht der Maeght ook louter, 
By uwen stroom, behoede, op 't gloeiende outer, 

En in den haert; twee troonen van Godts Zoon, 
Herkruist door offerhoon

Van blinden, die 't al scheppend Woort mistrouwen, 
En niet het licht der Wonderen aenschouwen, 
Dat, jaer op jaer, ja eeuwen achter een, 
Den Aemstel overscheen:
Het zy dit straelde, uit koorgewelf en tenten, 
Hem toegewijt, die over d'elementen
Den scepter voert, en spaert dien Offerschat, 
Ons Manne, in 't gouden vat: 
 
Het zy 't Geheim, op zijn gezette dagen
En jaergety, wert stichtigh omgedragen; 
Gelijck van outs 't Orakel van Godts mont, 
De Heilkist van 't Verbont.
Hoe zagh men 't volck, gewont van helsche slangen, 
Dan vloeien, als rivieren, uit verlangen
Naer gene slang van koper, die den Doot
Haer kopre tanden boodt; 
Maer naer het Lam, des Talmuds vloeck, gehangen
Aen 't heilzaem hout, en nu onthaelt met zangen; 
 
Als artseny des lijfs, en zielespijs
Van 't hemelsch paradijs.
Wat kerckbelofte en gaef en pelgrimaedje
Doorgalmden niet dees nette timmeraedje,
Met lof en danck, gestort van klein en groot,
Na 'et nijpen van den noot;
Zoo dra men frisch, behouden 's lijfs, en stercker,
Verlost van kruck, en boey, en bangen kercker,
En blinden stock, en schipbreuck, en van 't bedt, 
Zich vont door Godt geredt. 
 
Nu zing ick niet, hoe 't eeuwigh vier van Veste
Den brant ontsloop, daer Troje lagh op 't leste; 
Noch van de vlam, die spoockende om het kint, 
Zijn hairlock niet verslint;
Noch van den gloet, die 's Konings dochter raeckte, 
En hare kroon noch blonde vlechten blaeckte;
Of wonderspoock, en droom, en nachtgezicht, 
Uit Heidensch brein gedicht:
Maer toom den Nijt, door zegels, brieven, blijcken
Van Sticht en stadt, en keuren en kronijcken. 
 
Is 't valsch? betight de myters, uw steêhuis, 
En brantmerck 't witte kruis: 
Betight gewaet en bladen van Messias, 
's Apostels riem, den mantel van Elias, 
Oock Arons roede, en Elizeüs lijck, 
Ja schaduw, min dan slijck. 
Hier mangelt niets dat redelijcken wenschen, 
Getuighenis van Godt en vrome menschen:
Wy mommen hier met geenen Antikrist,
Die grijns van staet en twist. 

Almogentheit, betuight door d'Offerlammers, 
Van tijt tot tijt; geley toch d'Amsterdammers
Uw heirbaen op, in 't eeuwigh schijnend licht, 
En kroon mijn Eeuwgedicht. 
 
Thronus ejus flammae ignis. Dan. VII. 
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varianten van het Mirakel van Amsterdam, dat 
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(zalig kijntje) en Saartje 

(de vreught van de buurt) zijn jong gestorven.

Op 17 november 1641 maakte Joost van den Vondel de 
overstap van protestantisme naar rooms-katholicisme. 
Veel intellectuelen uit zijn kennissenkring zijn in die 
periode overgegaan tot het rooms-katholicisme, mede 
door de propaganda van pastoor Marius van het 
Begijnhof. In Amsterdam is het aantal katholieken sterk 
gegroeid: van niets tot bijna acht procent van de 
bevolking in het jaar 1650. Deze overstap is hem veelal 
niet in dank afgenomen in de hoofdstad van de 
Republiek, waar de calvinistische predikanten veel 
invloed hebben gehad op het dagelijkse leven en op 
sleutelposities in de maatschappij. De schouwburg in 
Amsterdam is daarentegen een katholieke 
aangelegenheid. Vondel wordt hier 'beschermd' door 
de regenten Jan Vos (dichter) en Claes Corneliszoon 
Moeyaert (schilder). 

Doordat zijn zoon door zorgeloosheid in moeilijkheden 
is gekomen, is Vondel in 1657 naar Denemarken gereisd. 
Na de faling (faillissement) van zijn bedrijf in de 
Warmoesstraat is hij in 1658 suppoost bij de Bank van 
Lening geworden, een zogenaamde sine cure, waar hij 
in 1668 met pensioen ging. Vondel heeft op het Singel 
gewoond, niet ver van de Torensluis. Zijn zoon is 
onderweg naar Indië gestorven. Vondel is zijn laatste 
levensjaren verzorgd door zijn dochter Anna en zijn 
nicht Agnes Block. Hij overleed, 91 jaar oud, op 
woensdag 5 februari 1679 te Amsterdam. Hij is begraven 
in de Nieuwe Kerk. Als zijn laatste werk heeft hij 
spottend zijn grafschrift gedicht:

Hier leit Vondel zonder rouw, 
Hy is gestorven van de kouw 

Het mirakelse lierdicht
Om zijn overstap naar het katholieke geloof kracht bij 
te zetten, heeft hij snel na zijn overstap twee 
'katholieke' werken geschreven. Het eerste werk 
verscheen in 1641: 'Peter en Pauwels'. Zijn tweede werk 

is het lierdicht '’t Eeuw gety der Heilige Stede 
t’Amsterdam'. Het lierdicht is verschenen op 15 maart 
1645, dat is driehonderd jaren nadat het mirakel heeft 
plaatsgevonden.

Eeuwgety der Heilige Stede t'Amsterdam

Aen d'oude Burgery.
 
Nu 't Eeuwgetey van 't vierenswaerdigh wonder
Zijn' derden ringk op heden toesluit, ronder
Dan goude pen of passer ronden sluit; 
Zoo breeck, als bloessem, uit,
In Lentemaent, met haer verquickte loten; 
O BURGERY, uit Gysbrechts erf gesproten, 
En noit veraert van uwen ouden struick, 
In 't wettigh kerckgebruick. 
Men vlechte, om strijt, nu lovers in laurieren
En duurzaem loof, om 't wonderfeest te cieren: 
 
Men spann' tapijt, schakeere zangk met snaer, 
Bewieroock' 't hooge altaer,
En eere alom DE HEILIGHEIT DER STEDE;
Daer d'yver plaght, met barrevoetsen trede, 
t'Aenbidden, als de Godtstolck, op dat lant
Daer, midden uit den brant
Der doorne haegh, de Godt der twalef Stammen
Hem riep, en 't bosch niet zwichte voor de vlammen: 
Die zelve Godt verscheen uwe oudren hier, 
In 't weêrlicht van hun vier, 
 
Tot tweewerf toe; versterckte Kristensche eeuwen, 
Door wonderheên, en klopte zijn Hebreeuwen
Op hunnen mont; en trat voor JESUS schaer, 
In dezen vierpylaer: 
Waer van dees kerck en achtien Stommen tuigen, 
Haer pylers, die om gunst noch afgunst buigen, 
Noch weifelen, maer dragen 't Godtsgebouw,
Als Reuzen, sterck en trouw.
Uw jonge stadt, die tweemael plofte in d'asschen, 
Is tweewerf weêr, uit roock, in top gewassen; 
 
Gelijck of Godt zijn gunst en maght, door vlam,
Ontvouwde t'Amsterdam; 
Dat, uit moerasch en water opgetogen,
Nu watren kroont, met hoogh gewelfde bogen; 
En 's Keizers kroon, van gout en diamant,
Op alle kusten spant. 
Augustus, die u kroonde, heeft Godts zegen
Door bedevaert genadigh hier verkregen:
De Faem trompet hoe Maximiliaen
Gezont is opgestaen;
 
Na dat hy hier de Kristgeheimenissen
Aenbiddende, eer zijn' staf en kroon wou missen,
Dan 's Heilants troost, gevoelt in lijf en ziel,
Daer hy ten outer viel; 
En neêrgeknielt de zelve kracht most loven, 
Die, aen d'Eufraet, in 't onweêr van den oven,
Zijn Drietal, ongezengt aen kleet en hair,
Verloste uit doots gevaer: 
Die 't HEILIGHDOM, de vrucht der Maeght ook louter, 
By uwen stroom, behoede, op 't gloeiende outer, 

En in den haert; twee troonen van Godts Zoon, 
Herkruist door offerhoon

Van blinden, die 't al scheppend Woort mistrouwen, 
En niet het licht der Wonderen aenschouwen, 
Dat, jaer op jaer, ja eeuwen achter een, 
Den Aemstel overscheen:
Het zy dit straelde, uit koorgewelf en tenten, 
Hem toegewijt, die over d'elementen
Den scepter voert, en spaert dien Offerschat, 
Ons Manne, in 't gouden vat: 
 
Het zy 't Geheim, op zijn gezette dagen
En jaergety, wert stichtigh omgedragen; 
Gelijck van outs 't Orakel van Godts mont, 
De Heilkist van 't Verbont.
Hoe zagh men 't volck, gewont van helsche slangen, 
Dan vloeien, als rivieren, uit verlangen
Naer gene slang van koper, die den Doot
Haer kopre tanden boodt; 
Maer naer het Lam, des Talmuds vloeck, gehangen
Aen 't heilzaem hout, en nu onthaelt met zangen; 
 
Als artseny des lijfs, en zielespijs
Van 't hemelsch paradijs.
Wat kerckbelofte en gaef en pelgrimaedje
Doorgalmden niet dees nette timmeraedje,
Met lof en danck, gestort van klein en groot,
Na 'et nijpen van den noot;
Zoo dra men frisch, behouden 's lijfs, en stercker,
Verlost van kruck, en boey, en bangen kercker,
En blinden stock, en schipbreuck, en van 't bedt, 
Zich vont door Godt geredt. 
 
Nu zing ick niet, hoe 't eeuwigh vier van Veste
Den brant ontsloop, daer Troje lagh op 't leste; 
Noch van de vlam, die spoockende om het kint, 
Zijn hairlock niet verslint;
Noch van den gloet, die 's Konings dochter raeckte, 
En hare kroon noch blonde vlechten blaeckte;
Of wonderspoock, en droom, en nachtgezicht, 
Uit Heidensch brein gedicht:
Maer toom den Nijt, door zegels, brieven, blijcken
Van Sticht en stadt, en keuren en kronijcken. 
 
Is 't valsch? betight de myters, uw steêhuis, 
En brantmerck 't witte kruis: 
Betight gewaet en bladen van Messias, 
's Apostels riem, den mantel van Elias, 
Oock Arons roede, en Elizeüs lijck, 
Ja schaduw, min dan slijck. 
Hier mangelt niets dat redelijcken wenschen, 
Getuighenis van Godt en vrome menschen:
Wy mommen hier met geenen Antikrist,
Die grijns van staet en twist. 

Almogentheit, betuight door d'Offerlammers, 
Van tijt tot tijt; geley toch d'Amsterdammers
Uw heirbaen op, in 't eeuwigh schijnend licht, 
En kroon mijn Eeuwgedicht. 
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Een volgende keer meer over dit bijzondere 
onderwerp. Kunt u zolang niet wachten? Kijk dan op 
http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe05_01/vond001
dewe05_01_0008.htm#117#117 

Didi Zegers 

Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard
www.werksaam.nl

Nico Beets: getrouwd in het huis van de paus

In onze zoektocht naar het wel en wee van oud-
leerlingen van Pius en SNL – een zoektocht die een stuk 
gemakkelijker is geworden sinds we kunnen googlen – 
kwamen we uit bij Nico Boots (HBS-B, 1969) 

Nico woonde in west en ging in 1963 naar de eerste 
klas van het St Nicolaaslyceum in de Prinses Irenestraat.
'Dit betekende dat ik voortaan dwars door de stad 
moest fietsen, weer of geen weer. Elke dag met de bus 
was in die tijd voor mijn ouders te begrotelijk. Na de 
brugklas koos ik voor de HBS. De eerste twee jaar 
gingen moeiteloos, pas in de derde klas ging het bergaf 
met de cijfers. Uiteindelijk 'mocht' ik de derde klas 
overdoen. Dat was een geluk bij een ongeluk want 
daarna gingen met name de cijfers voor de exacte 
vakken met sprongen omhoog zodat ik in uiteindelijk 
in 1969 eindexamen deed voor het diploma HBS-B.'

Tot 1968 was het SNL zoals bekend een echte jongens-
school. Nico maakte dus net de komst van meisjes mee, 
maar was daar nauwelijks van bewust. 
'In mijn eindexamenjaar werden er voor het eerst ook 
meisjes toegelaten. Tot dan toe zorgden de paters van 
het Nicolaas Lyceum en de nonnen van de Pius MMS 
ervoor dat er een strikte scheiding bleef gehandhaafd. 
In die jaren werd ik me er ook zo langzamerhand 
bewust van dat ik toch 'anders' in elkaar stak dan mijn 
klasgenoten. Het gedoe met meisjes ging volledig aan 
mij voorbij, althans ik kon me er niet druk over maken. 
Wat er aan de hand was zou ik me later realiseren. Het 
duurde nog heel lang voor ik met mijn homoseksuali-
teit in het reine zou komen. Maar zover was het in die 
tijd nog lang niet. In 1969 deed ik eindexamen.'

Nico schreef zich in voor een studie scheikunde aan de 
(toen nog) Gemeente Universiteit. 
'De eerste colleges die ik liep waren in het BCP Jansen 
Instituut aan de Plantage Muidergracht en het zalen-

complex aan de Roetersstraat. Het was eind jaren '60 
en de gevolgen van het studentenprotest en de 
Maagdenhuisbezetting was nog maar amper verwerkt. 
De studie liep tot het kandidaats gesmeerd. Binnen drie 
jaar had ik het kandidaats op zak. Daarna ging het 
minder makkelijk. Pas in 1976 slaagde ik erin mijn 
doctoraal af te ronden, nadat ik mijn hoofdvakstage op 
het laboratorium van professor Piet Borst in het Jan 
Swammerdam Instituut aan de Constantijn 
Huygensstraat eindelijk met een nipte voldoende had 
afgesloten. Het had niet veel gescheeld of ik had het 
bijltje kort daarvoor erbij neergegooid. Ik had in ieder 
geval één ding geleerd: wetenschap is leuk maar voor 
het zelf onderzoek doen had ik geen talent.'

'Omdat ik geen lid van een vereniging was, thuis 
woonde en studeerde (mijn vader had voor mij in 
berging onder onze woning een heuse studeerkamer 
afgetimmerd), nam ik niet echt deel aan het studenten-
leven. Ik was wel actief in de parochie bij ons in de 
buurt. Ik zong er in het jongerenkoor en deed mee met 
de activiteiten van de jeugdvereniging Arbor. Er 
werden op gezette tijden discoavonden in het Klokhuis 
(later Koppenbar) georganiseerd die soms flink uit de 
hand liepen. Elk jaar draaiden we met z'n allen ook een 
Sinterklaasavond in elkaar voor de 65-plussers bij ons in 
de buurt. Dat werd altijd weer hogelijk door de 

bejaarden gewaardeerd.'

Na zijn diensttijd kwam Nico terecht op de redactie van 
het tijdschrift Biochimica et Biofysica Acta, een zeer 
internationaal georiënteerde omgeving. Engels was de 
voertaal, Nederlanders waren in de minderheid. 
'In deze jaren lukte het eindelijk mezelf als homoseksu-
eel te aanvaarden. Ik was weliswaar een laatbloeier 
maar beter laat dan nooit. Ik meldde me bij het COC in 
de Rozenstraat in Amsterdam, ging het roze uitgaansle-
ven van Amsterdam in, en voor de tweede keer op 
dansles. Ik ontmoette ook Stef, de man die sindsdien 
niet meer uit mijn leven is weg te denken. Anderhalf 
jaar na onze kennismaking besloten we in november 
1986 samen te gaan wonen.' 

Sinds 1987 werkt Nico als program officer bij 
Technologiestichting STW, met als werkterrein biotech-
nologie, chemie en medische technologie. Hij houdt 
zich onder meer bezig met het Dutch Program for 
Tissue Engineering, ook wel cel- en weefseltechnologie 
genoemd. Het is een multidisciplinair domein dat 
doorbraken vanuit verschillende wetenschapsgebieden 
(onder meer moleculaire, chemische en medische 
wetenschappen als ook biomechanica en engineering) 
met elkaar verbindt. 

Buiten het werk zingt Nico in een koor.
'Ik zing tweede tenor. Ik speel zelf geen instrument en 
omdat ik toch mijn partij thuis moet instuderen, maak 
ik veel gebruik van allerlei software om de muziek op 

de computer te laten klinken. In de loop der tijd heb ik 
zo een flink aantal bestanden verzameld, MIDI bestan-
den, die af te spelen zijn met Windows Media player, 
en bestanden gemaakt met Harmony Assistant of 
Melody Assistant, en Virtual Singer. Het laatste 
programma maakt het mogelijk om een partij te laten 
voorzingen door een computerstem. Het klink allemaal 
erg synthetisch, maar voor het instuderen van je partij 
helpt het prima.' 

Gedenkwaardig was zijn huwelijksdag.
'Op 10 mei 2002 was het zover. Na 16 jaar samenwonen 
gaat de kogel door het stadhuis: We gaan trouwen! Al 
vanaf het moment dat het in Nederland mogelijk is dat 
twee partners van gelijke sexe kunnen trouwen, 
praatten we erover. Daarvoor ook wel, maar een 
surrogaathuwelijk in de vorm van een geregistreerd 
partnerschap leek ons niks. De vraag was natuurlijk wie 
vraagt wie? Uiteindelijk ging Stef voor mij op z'n 
knieën op de ochtend van mijn vijftigste verjaardag. In 
smoking, maar wel op kousenvoeten! In het jaar 
daarop begonnen onze plannen langzaam vorm te 
krijgen. We zochten en vonden een geschikte locatie in 
de Spiegelzaal in het Paushuize in Utrecht. Dit huis is in 
de 17e eeuw gebouwd als onderkomen voor de enige 
Nederlandse Paus Adrianus V. Het leek ons wel toepas-
selijk om twee homo's te laten trouwen in een huis van 
de paus!'

Meer over Nico is te vinden op 
http://home.planet.nl/~boots/ 

Hans Nieuwenhuis: operaregisseur in Bangkok

Operaregisseur Hans Nieuwenhuis (HBS-B, 1968) regisseerde 
eind vorig jaar in Bangkok de wereldpremière van de opera 
Ayodhya. The Bangkok Opera speelde het stuk van componist 
Somtow Sucharitkul ter gelegenheid van het 60-jarig rege-
ringsjubileum van de Thaise koning Bumiphol Rama IX. De 
première vond plaats in aanwezigheid van leden van de 
Thaise Koninklijke Familie. De opera is gebaseerd op het 
belangrijkste Thaise epos de Ramayana en met name de 
verhalen rond het koningspaar Rama en Sita. De ontvoering 
van Sita door de demon Ravan is de aanleiding voor oorlog en 
geweld. Uiteindelijk verslaat koning Rama de ontvoerder van 
zijn vrouw met behulp van een dierenleger dat voornamelijk 
uit apen bestaat. 
The Bangkok Opera werkt al enkele jaren samen met Opera 
Studio Nederland, in 1990 opgericht door Hans Nieuwenhuis. 
Een kleine groep zeer getalenteerde, jonge operazangers, 
maximaal acht, krijgt op deze manier hulp bij de eerste 
stappen in de beroepspraktijk. Het programma slaat een brug 
tussen de schoolbanken en het operatoneel en is vooral 
gericht op het ontwikkelen van een zo persoonlijk mogelijk 
kunstenaarschap. De zangers zijn fulltime onder contract en 
ontvangen maandelijks een stipendium. 

Hans studeerde rechten in Amsterdam, maar koos uiteindelijk 
voor een loopbaan in de theaterwereld. Hij werkte als acteur, 
zanger, schrijver, decor en lichtontwerper en regisseur. De 
laatste 25 jaar houdt hij zich vrijwel uitsluitend bezig met de 
regie van muziektheater. Hij werkte eerst als regie assistent en 
vervolgens als regisseur bij de Nederlandse Opera te 
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Een volgende keer meer over dit bijzondere 
onderwerp. Kunt u zolang niet wachten? Kijk dan op 
http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe05_01/vond001
dewe05_01_0008.htm#117#117 

Didi Zegers 

Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard
www.werksaam.nl

Nico Beets: getrouwd in het huis van de paus

In onze zoektocht naar het wel en wee van oud-
leerlingen van Pius en SNL – een zoektocht die een stuk 
gemakkelijker is geworden sinds we kunnen googlen – 
kwamen we uit bij Nico Boots (HBS-B, 1969) 

Nico woonde in west en ging in 1963 naar de eerste 
klas van het St Nicolaaslyceum in de Prinses Irenestraat.
'Dit betekende dat ik voortaan dwars door de stad 
moest fietsen, weer of geen weer. Elke dag met de bus 
was in die tijd voor mijn ouders te begrotelijk. Na de 
brugklas koos ik voor de HBS. De eerste twee jaar 
gingen moeiteloos, pas in de derde klas ging het bergaf 
met de cijfers. Uiteindelijk 'mocht' ik de derde klas 
overdoen. Dat was een geluk bij een ongeluk want 
daarna gingen met name de cijfers voor de exacte 
vakken met sprongen omhoog zodat ik in uiteindelijk 
in 1969 eindexamen deed voor het diploma HBS-B.'

Tot 1968 was het SNL zoals bekend een echte jongens-
school. Nico maakte dus net de komst van meisjes mee, 
maar was daar nauwelijks van bewust. 
'In mijn eindexamenjaar werden er voor het eerst ook 
meisjes toegelaten. Tot dan toe zorgden de paters van 
het Nicolaas Lyceum en de nonnen van de Pius MMS 
ervoor dat er een strikte scheiding bleef gehandhaafd. 
In die jaren werd ik me er ook zo langzamerhand 
bewust van dat ik toch 'anders' in elkaar stak dan mijn 
klasgenoten. Het gedoe met meisjes ging volledig aan 
mij voorbij, althans ik kon me er niet druk over maken. 
Wat er aan de hand was zou ik me later realiseren. Het 
duurde nog heel lang voor ik met mijn homoseksuali-
teit in het reine zou komen. Maar zover was het in die 
tijd nog lang niet. In 1969 deed ik eindexamen.'

Nico schreef zich in voor een studie scheikunde aan de 
(toen nog) Gemeente Universiteit. 
'De eerste colleges die ik liep waren in het BCP Jansen 
Instituut aan de Plantage Muidergracht en het zalen-

complex aan de Roetersstraat. Het was eind jaren '60 
en de gevolgen van het studentenprotest en de 
Maagdenhuisbezetting was nog maar amper verwerkt. 
De studie liep tot het kandidaats gesmeerd. Binnen drie 
jaar had ik het kandidaats op zak. Daarna ging het 
minder makkelijk. Pas in 1976 slaagde ik erin mijn 
doctoraal af te ronden, nadat ik mijn hoofdvakstage op 
het laboratorium van professor Piet Borst in het Jan 
Swammerdam Instituut aan de Constantijn 
Huygensstraat eindelijk met een nipte voldoende had 
afgesloten. Het had niet veel gescheeld of ik had het 
bijltje kort daarvoor erbij neergegooid. Ik had in ieder 
geval één ding geleerd: wetenschap is leuk maar voor 
het zelf onderzoek doen had ik geen talent.'

'Omdat ik geen lid van een vereniging was, thuis 
woonde en studeerde (mijn vader had voor mij in 
berging onder onze woning een heuse studeerkamer 
afgetimmerd), nam ik niet echt deel aan het studenten-
leven. Ik was wel actief in de parochie bij ons in de 
buurt. Ik zong er in het jongerenkoor en deed mee met 
de activiteiten van de jeugdvereniging Arbor. Er 
werden op gezette tijden discoavonden in het Klokhuis 
(later Koppenbar) georganiseerd die soms flink uit de 
hand liepen. Elk jaar draaiden we met z'n allen ook een 
Sinterklaasavond in elkaar voor de 65-plussers bij ons in 
de buurt. Dat werd altijd weer hogelijk door de 

bejaarden gewaardeerd.'

Na zijn diensttijd kwam Nico terecht op de redactie van 
het tijdschrift Biochimica et Biofysica Acta, een zeer 
internationaal georiënteerde omgeving. Engels was de 
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'In deze jaren lukte het eindelijk mezelf als homoseksu-
eel te aanvaarden. Ik was weliswaar een laatbloeier 
maar beter laat dan nooit. Ik meldde me bij het COC in 
de Rozenstraat in Amsterdam, ging het roze uitgaansle-
ven van Amsterdam in, en voor de tweede keer op 
dansles. Ik ontmoette ook Stef, de man die sindsdien 
niet meer uit mijn leven is weg te denken. Anderhalf 
jaar na onze kennismaking besloten we in november 
1986 samen te gaan wonen.' 

Sinds 1987 werkt Nico als program officer bij 
Technologiestichting STW, met als werkterrein biotech-
nologie, chemie en medische technologie. Hij houdt 
zich onder meer bezig met het Dutch Program for 
Tissue Engineering, ook wel cel- en weefseltechnologie 
genoemd. Het is een multidisciplinair domein dat 
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surrogaathuwelijk in de vorm van een geregistreerd 
partnerschap leek ons niks. De vraag was natuurlijk wie 
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krijgen. We zochten en vonden een geschikte locatie in 
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de 17e eeuw gebouwd als onderkomen voor de enige 
Nederlandse Paus Adrianus V. Het leek ons wel toepas-
selijk om twee homo's te laten trouwen in een huis van 
de paus!'

Meer over Nico is te vinden op 
http://home.planet.nl/~boots/ 
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ringsjubileum van de Thaise koning Bumiphol Rama IX. De 
première vond plaats in aanwezigheid van leden van de 
Thaise Koninklijke Familie. De opera is gebaseerd op het 
belangrijkste Thaise epos de Ramayana en met name de 
verhalen rond het koningspaar Rama en Sita. De ontvoering 
van Sita door de demon Ravan is de aanleiding voor oorlog en 
geweld. Uiteindelijk verslaat koning Rama de ontvoerder van 
zijn vrouw met behulp van een dierenleger dat voornamelijk 
uit apen bestaat. 
The Bangkok Opera werkt al enkele jaren samen met Opera 
Studio Nederland, in 1990 opgericht door Hans Nieuwenhuis. 
Een kleine groep zeer getalenteerde, jonge operazangers, 
maximaal acht, krijgt op deze manier hulp bij de eerste 
stappen in de beroepspraktijk. Het programma slaat een brug 
tussen de schoolbanken en het operatoneel en is vooral 
gericht op het ontwikkelen van een zo persoonlijk mogelijk 
kunstenaarschap. De zangers zijn fulltime onder contract en 
ontvangen maandelijks een stipendium. 

Hans studeerde rechten in Amsterdam, maar koos uiteindelijk 
voor een loopbaan in de theaterwereld. Hij werkte als acteur, 
zanger, schrijver, decor en lichtontwerper en regisseur. De 
laatste 25 jaar houdt hij zich vrijwel uitsluitend bezig met de 
regie van muziektheater. Hij werkte eerst als regie assistent en 
vervolgens als regisseur bij de Nederlandse Opera te 
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Amsterdam. Hij ensceneerde bij deze instelling o.a. 
Parsifal, La Bohème, Menotti's The Old Maid and the 
Thief , Donizetti's Rita en Die lustigen Weiber von 
Windsor. Sinds 1980 werkt hij ook als freelance opera-
regisseur in Nederland, België, Frankrijk, Japan maar 
vooral in de Verenigde Staten en Canada. Hij ensce-
neerde in die periode meer dan zeventig verschillende 
operaproducties voor o.a. de Opera te Nice, de 
Canadian Opera Company in Toronto, de Brooklyn 
Academy of Music in New York en de San Francisco 
Opera. Voor deze laatste regisseerde hij onder meer 
Carmen, maakte een succesvolle tournee door alle 
staten van de USA en was verder te zien in acht 
verschillende steden in Japan. Hans regisseerde opera 
producties in New York (Lincoln Center), Longbeach, 
Omaha, Detroit, Winnipeg, Montreal en voor het 
Holland Festival. In de afgelopen seizoenen maakte hij 
nieuwe producties voor Opera Colorado in Denver 
(Salome), de San Francisco Opera (Die Zauberflöte), en 
Curtis Opera in Philadelphia (l'Heure Espagnol). De 
komende jaren staan producties op stapel in onder 
meer Nederland, Thailand en Rusland.

Meer over Opera Studio Nederland is te vinden op 
http://www.operastudio.nl. 

Een eigen Hyve!

Nog zoiets moderns op internet is een hyve. Wat is een 
hyve? Een hyve is een online vriendenclub, een sociaal 
netwerk voor mensen met dezelfde achtergrond, 
hobby of interesse. Hive is Engels voor bijenkorf, en het 
verwijst naar een plaats waar het zwermt van de 
activiteiten. To hive betekent opslaan of verzamelen, in 

dit geval geen honing maar foto's en berichten. In de 
hyves, of de groepen, kun je samen met je netwerk van 
vrienden, collega's of wat dan ook, niet alleen berich-
ten schrijven en agenda-items plaatsen, maar ook 
foto's, video's en muziek delen. Je kunt een blog 
beginnen, en zelfs een poll starten. 

Een eigen Wiki

Een wat? Wat is nu weer een wiki? Een wiki is een web-
toepassing waarmee webdocumenten gezamenlijk 
kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door 
deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccep-
teerd. Het woord wiki komt uit het Hawaïaans en 
betekent 'snel, vlug, beweeglijk'. Combineer je een wiki 
met een encyclopedie (in het Engels een encyclopedia, 
dan ontstaat Wikipedia. Het doel van Wikipedia is om 
in elke taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op 
het web te creëren. De artikelen in deze encyclopedie 
worden geacht neutraal te zijn. Maar omdat elke 
bezoeker de gehele encyclopedie kan bewerken, geeft 
Wikipedia geen garantie over de juistheid van de 
informatie. De Nederlandstalige versie is te vinden op 
nl.wikipedia.org en bevat momenteel 286.137 artikelen. 
En een van die artikelen gaat over het SNL. 

'Het Sint-Nicolaaslyceum (SNL) is een middelbare school 
in Amsterdam voor leerlingen die het havo-, atheneum- 
of gymnasiumniveau volgen. Het SNL heeft een ruim 
gebouw met veel ramen. Elke gang heeft de lokalen 
maar aan één kant. In 2008 zal er nieuwbouw plaatsvin-
den. De locatie zal enkele tientallen meters opschuiven, 
want op de huidige locatie komt een uitbreiding van 
het Beatrixpark.' 
Deze intro wordt gevolgd door alineas over het 
gebouw, de schoolkrant, het Grote Gebeuren, een 
lijstje met bekende oud-leerlingen en uiteraard een 
verwijzing naar onze vereniging Myrakel. 

Lees de SNL-wiki op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-
Nicolaaslyceum en vul 'm aan! 

Het hyve van het SNL telt momenteel al 533 leden. 
Daaronder natuurlijk veel leerlingen die net begonnen 
zijn, maar toch ook flink wat leerlingen die al lang van 
school zijn, zoals Evert Kerkhof (HBS, 1959), Ad 
Molleman (HBS-B, 1968) en Lidia Molenaar (Havo, 
1975). 

De SNL Hyve is te vinden op 
http://www.hyves.nl/almanak/7906/School/Scholengeme
enschap_Sint_Nicolaas_Lyceum_voor_gymnasium_a-
theneum_en_havo/# of via de knop Scholen in de 
menubalk.
Wel even registreren bij Hyves!

15Jaargang 18SNeLbinder 1-2007SNeLbinder 1-2007Jaargang 1814



Amsterdam. Hij ensceneerde bij deze instelling o.a. 
Parsifal, La Bohème, Menotti's The Old Maid and the 
Thief , Donizetti's Rita en Die lustigen Weiber von 
Windsor. Sinds 1980 werkt hij ook als freelance opera-
regisseur in Nederland, België, Frankrijk, Japan maar 
vooral in de Verenigde Staten en Canada. Hij ensce-
neerde in die periode meer dan zeventig verschillende 
operaproducties voor o.a. de Opera te Nice, de 
Canadian Opera Company in Toronto, de Brooklyn 
Academy of Music in New York en de San Francisco 
Opera. Voor deze laatste regisseerde hij onder meer 
Carmen, maakte een succesvolle tournee door alle 
staten van de USA en was verder te zien in acht 
verschillende steden in Japan. Hans regisseerde opera 
producties in New York (Lincoln Center), Longbeach, 
Omaha, Detroit, Winnipeg, Montreal en voor het 
Holland Festival. In de afgelopen seizoenen maakte hij 
nieuwe producties voor Opera Colorado in Denver 
(Salome), de San Francisco Opera (Die Zauberflöte), en 
Curtis Opera in Philadelphia (l'Heure Espagnol). De 
komende jaren staan producties op stapel in onder 
meer Nederland, Thailand en Rusland.

Meer over Opera Studio Nederland is te vinden op 
http://www.operastudio.nl. 

Een eigen Hyve!

Nog zoiets moderns op internet is een hyve. Wat is een 
hyve? Een hyve is een online vriendenclub, een sociaal 
netwerk voor mensen met dezelfde achtergrond, 
hobby of interesse. Hive is Engels voor bijenkorf, en het 
verwijst naar een plaats waar het zwermt van de 
activiteiten. To hive betekent opslaan of verzamelen, in 

dit geval geen honing maar foto's en berichten. In de 
hyves, of de groepen, kun je samen met je netwerk van 
vrienden, collega's of wat dan ook, niet alleen berich-
ten schrijven en agenda-items plaatsen, maar ook 
foto's, video's en muziek delen. Je kunt een blog 
beginnen, en zelfs een poll starten. 

Een eigen Wiki

Een wat? Wat is nu weer een wiki? Een wiki is een web-
toepassing waarmee webdocumenten gezamenlijk 
kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door 
deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccep-
teerd. Het woord wiki komt uit het Hawaïaans en 
betekent 'snel, vlug, beweeglijk'. Combineer je een wiki 
met een encyclopedie (in het Engels een encyclopedia, 
dan ontstaat Wikipedia. Het doel van Wikipedia is om 
in elke taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op 
het web te creëren. De artikelen in deze encyclopedie 
worden geacht neutraal te zijn. Maar omdat elke 
bezoeker de gehele encyclopedie kan bewerken, geeft 
Wikipedia geen garantie over de juistheid van de 
informatie. De Nederlandstalige versie is te vinden op 
nl.wikipedia.org en bevat momenteel 286.137 artikelen. 
En een van die artikelen gaat over het SNL. 

'Het Sint-Nicolaaslyceum (SNL) is een middelbare school 
in Amsterdam voor leerlingen die het havo-, atheneum- 
of gymnasiumniveau volgen. Het SNL heeft een ruim 
gebouw met veel ramen. Elke gang heeft de lokalen 
maar aan één kant. In 2008 zal er nieuwbouw plaatsvin-
den. De locatie zal enkele tientallen meters opschuiven, 
want op de huidige locatie komt een uitbreiding van 
het Beatrixpark.' 
Deze intro wordt gevolgd door alineas over het 
gebouw, de schoolkrant, het Grote Gebeuren, een 
lijstje met bekende oud-leerlingen en uiteraard een 
verwijzing naar onze vereniging Myrakel. 

Lees de SNL-wiki op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-
Nicolaaslyceum en vul 'm aan! 

Het hyve van het SNL telt momenteel al 533 leden. 
Daaronder natuurlijk veel leerlingen die net begonnen 
zijn, maar toch ook flink wat leerlingen die al lang van 
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Molleman (HBS-B, 1968) en Lidia Molenaar (Havo, 
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Oproepen

Anne-Lies van der Vorst (Pius MMS, 1955) deed 
onlangs op Schoolpagina.nl een oproep. Ze is op 
zoek naar mensen met wie ze tussen 1956 en 1962 
op de Pius MMS zat. Anne-Lies is in 1968 naar 
Duitsland verhuisd en heeft helaas het contact met 
mensen uit haar jeugd verloren. Ze is bereikbaar op 

.  

Chris Dekkers (HBS-B, 1963) heeft een hele website 
gewijd aan zijn eindexamenklas en is op zoek naar 

alva_1@gmx.de

klasgenoten. Het adres 
van zijn site is 

. 'De 
site is verre van volledig 
en er zitten vast fouten 
in', schrijft Chris. En dus 
zijn correcties, 
aanvullingen, 

http://members.home.nl/de
kkers.chris/nicolaas/

commentaar, foto's en email adressen welkom! 

Nieuwsgierig maakt zijn verhaal over zijn 
eindexamen. Na het behalen van het eindexamen zou 
een aantal mensen van de brug in een gracht 
springen. Steven Langeveld sprong, zoals te zien is 
op de foto's. Hij zou als eerste springen. Maar er 
sprong nooit meer een tweede. De rest van de klas 
liet het afweten. Ook Chris. 

Inge Ossen (Pius, 
1964), sinds haar 
huwelijk Inge Hemker, 
heeft op haar website 
( ) 
een prachtige foto gezet, 
gemaakt in 1963. Zeven 
meiden die, zo te zien, 
een pyjamaparty 
hebben. Wie zijn het? 
Waar was het? Ter 
gelegenheid waarvan?  

http://inge.hemker.nl

Van het bestuur: jaarverslag en ALV

Eens per jaar hoort een vereniging verslag te doen van 
haar activiteiten. Daarvoor is de Algemene 
Ledenvergadering uitgevonden. Bij sommige 
verenigingen wordt die massaal bezocht en moeten 
Krasnapolsky-achtige zalen gehuurd worden, bij 
Myrakel is de docentenkamer op het SNL meestal groot 
genoeg om alle aanwezigen te ontvangen. Zo ook dit 
jaar. Dat neemt niet weg dat álle leden recht hebben 

om te weten hoe de vereniging reilt en zeilt. Daarom 
hier een kort verslag van de ALV 2007, een even kort 
jaarverslag over 2006 en een verkorte versie van de 
verlies- en winstrekening. Voor de volledige versies van 
deze documenten verwijzen wij naar de website. Wie 
geen internettoegang heeft, kan de redactie bellen of 
schrijven en een gedrukte versie ontvangen. 

Verslag ALV 19 januari 2007

Aanwezig

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige ALV

René Leijen (voorzitter, 1976), Leon de Rooij (penningmeester, 1966), Kitty Hamersma (secretaris, 1974), Floor 
Heijerman (redacteur Binder, 2004), André Vet (1963), Frits Guitjens (1975), Joost Kenter (1961), Tom Paffen 
(1985)

Voorzitter opent de vergadering 'iets verlaat' om 20.59 uur, vanwege de kascontrole. Er wordt een moment 
stilte gehouden voor drie leden die in 2006 overleden: Leo van de Pijll, Rob Overwater, Rob Schoenmaker. 

De notulen, gepubliceerd in Binder 2006-1, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan 
de notuliste.

Het ledental is redelijk stabiel. Het aantal groeit rond de tijd van een reünie maar van de honderd potentiële 
leden die er elk jaar bij komen, wordt maar een enkeling direct lid. Blij van school af te zijn, overheerst 
vermoedelijk, evenals opluchting: voorlopig even geen contact met school. Pas wanneer men de 30-40 
gepasseerd is, trekt de herinnering aan de schooltijd weer. 
Penningmeester licht het financieel verslag toe. De geplande notariskosten zijn nog niet in de begroting 
opgenomen, worden indien nodig toegelicht aan het eind van 2007. De rente-inkomsten stijgen, nu het 
rentepercentage aantrekt. Het negatieve kassaldo is het gevolg van nog niet gedeclareerde portokosten. Het 
financieel verslag wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag & financieel verslag

4. Verslag van kascommissie

5. Bestuurssamenstelling

6. Contributieverhoging 2008

7. Plannen voor 2007

8. Sluiting

Jaarverslag

Leden

Bestuur

Binder, website, promotie

Joost Kenter en Tom Paffen hebben voorafgaand aan de ledenvergadering de kasstukken van 2005 en 2006 
doorgenomen en geen afwijkingen geconstateerd. De kascommissie verleent decharge aan het bestuur voor 
beide jaren. 

Zoals het er nu naar uitziet zal het bestuur in 2007 geen wijziging ondergaan. Er is uiteraard altijd ruimte voor 
mensen die zich voor taken opgeven.

Hoewel al eerder aan de orde gesteld, is er nooit actie op genomen. Het voorstel aan de ledenvergadering is de 
contributie te verhogen tot 10 euro voor machtigingen en 12 euro voor acceptgiro's. Tom Paffen geeft aan dat 
het misschien beter is, de contributie te verhogen wanneer je er iets tegenover stelt, bijv. een reünie. De 
verhoging gaat echter pas in 2008 in, dus het bestuur voorziet geen probleem. De vergadering gaat akkoord.

Wil Caminada heeft bij het opruimen van de kasten een aantal getekende herinneringsboekjes gevonden, die 
worden overhandigd aan de voorzitter. Deze zal Wil bedanken en de foto's scannen voor de site. Zo'n website 
moet eens in de zoveel tijd opgefrist worden, wellicht dat 2007 daar het jaar voor is. Het afgelopen jaar is ruim 
800 keer op het afgesloten web ingelogd. Voorgesteld wordt e-mails te sturen aan de leden, met hyperlinks 
naar nieuwtjes op het web. In 2007 zal verder een begin worden gemaakt met de voorbereidingen voor de 
Reünie in 2008. 

Voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur.

Het ledenaantal per 31.12.2006 bedroeg 576. Daarbij waren vijf leden met een prodeo abonnement, en vijf met 
een onbekend adres. Hun lidmaatschap is daarom 'bevroren'. In 2006 werden negen nieuwe leden begroet 
maar werden ook vijftien lidmaatschappen beëindigd. Zoals bekend heeft Myrakel moeite met het vinden en 
vasthouden van leden maar, zoals eveneens bekend, neemt de belangstelling in een reüniejaar weer meer dan 
normaal toe. Het ledental schommelt dan ook: 350 in 1989, 172 in 1993, 400 in 1998, 624 in 2003 en nu dus 576. 
Het historische laagtepunt, 1993, is ver achtergelaten en het aantal 'afvallers' sinds de laatste reünie nog 
relatief beperkt. In 2008 wordt weer een reünie gehouden. 

In 2006 zijn de Statuten aangepast en is een Huishoudelijk Reglement gemaakt, zie de website. Op de ALV 
2006 vond een voorzitterswisseling plaats. Geert Rolf werd opgevolgd door René Leijen. Het bestuur van 
Myrakel bestond in 2006 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-Binder), Leon de Rooij 
(penningmeester) en Kitty Hamersma (secretaris). Zij werden, meer dan voortreffelijk, ondersteund door 
Monique Reeders (ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-Binder). 

In 2006 werden weer drie Binders gemaakt (gemiddelde oplage 600). De Binder kreeg een nieuwe voorkant, 
gemaakt door Koos van Langen, en 'plaats voor sponsors', om de stijgende kosten van papier, drukwerk en 
porto enigszins te verminderen. Ruim veertig oud-leerlingen van Pius en SNL kwamen aan het woord. De 
website werd weer flink uitgebreid; met name het Afgesloten Web. Er werden veel foto's geplaatst. Op het 
Afgesloten Web werd 837 keer ingelogd. Promotie voor Myrakel was er via de eindexamenactie: een 
vermelding van de website op het t-shirt dat uitgedeeld wordt aan alle leerlingen die hun diploma halen. Al 
hun namen staan op het shirt. Plus myrakel.nl dus! 
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Oproepen

Anne-Lies van der Vorst (Pius MMS, 1955) deed 
onlangs op Schoolpagina.nl een oproep. Ze is op 
zoek naar mensen met wie ze tussen 1956 en 1962 
op de Pius MMS zat. Anne-Lies is in 1968 naar 
Duitsland verhuisd en heeft helaas het contact met 
mensen uit haar jeugd verloren. Ze is bereikbaar op 

.  

Chris Dekkers (HBS-B, 1963) heeft een hele website 
gewijd aan zijn eindexamenklas en is op zoek naar 

alva_1@gmx.de

klasgenoten. Het adres 
van zijn site is 

. 'De 
site is verre van volledig 
en er zitten vast fouten 
in', schrijft Chris. En dus 
zijn correcties, 
aanvullingen, 

http://members.home.nl/de
kkers.chris/nicolaas/

commentaar, foto's en email adressen welkom! 

Nieuwsgierig maakt zijn verhaal over zijn 
eindexamen. Na het behalen van het eindexamen zou 
een aantal mensen van de brug in een gracht 
springen. Steven Langeveld sprong, zoals te zien is 
op de foto's. Hij zou als eerste springen. Maar er 
sprong nooit meer een tweede. De rest van de klas 
liet het afweten. Ook Chris. 

Inge Ossen (Pius, 
1964), sinds haar 
huwelijk Inge Hemker, 
heeft op haar website 
( ) 
een prachtige foto gezet, 
gemaakt in 1963. Zeven 
meiden die, zo te zien, 
een pyjamaparty 
hebben. Wie zijn het? 
Waar was het? Ter 
gelegenheid waarvan?  

http://inge.hemker.nl

Van het bestuur: jaarverslag en ALV
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Het historische laagtepunt, 1993, is ver achtergelaten en het aantal 'afvallers' sinds de laatste reünie nog 
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Monique Reeders (ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-Binder). 
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V&W rekening

Verlies- en winstrekening 2006

Baten

Contributie via incasso

Contributie via overboeking

Rente

Contributie betaald in 2005

Advertenties

Totaal BATEN

Lasten

Bank/Girokosten

Kosten SNeLbinder

Kosten vergaderingen

Kosten vereniging

Drukkosten en papier

Saldo winst

Totaal LASTEN

Van de Penningmeester

Realisatie 2005

3.870,00

1.681,00

12,00

-

-

5.563,00

35,00

3.444,00

161,00

549,00

43,00

1.331,00

5.563,00

Begroot 2006

4.000,00

1.500,00

50,00

-

-

5.550,00

5,00

3.500,00

200,00

340,00

125,00

1.380,00

5.550,00

Realisatie 2006

3.879,00

1.228,00

64,00

218,00

100,00

5.489,00

36,00

3.704,00

223,00

232,00

98,00

1.196,00

5.489,00

Tot op heden hebben 114 leden de contributie voor 
2007 nog niet betaald. 
Op de adressticker staat het Myrakels getal; dit is het 
jaar waarvoor het laatst de contributie is betaald. Is dit 
2006 (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), 
maak dan de voor 2007 verschuldigde € 10,50 over op 
rekening 359877 tnv OUD LLV MYRAKEL ST 
NICOLAASLYCEUM te Diemen. Graag met vermelding 
van je lidmaatschapsnummer (zie de adressticker). De 
betaling gaarne zo snel mogelijk, want er zijn al aan-
zienlijke kosten gemaakt (onder andere deze SNeL-
Binder).

Een machtiging afgeven kan ook. Je vindt het formulier 

op www.myrakel.nl, achter het tabblad Contact. Als dit 
formulier vóór 10 april 2007 bij ons binnen is, wordt de 
contributie eind april geïncasseerd.

Heb je al eerder een machtiging afgegeven, maar is er 
op 28 februari jl. niets afgeschreven (het Myrakels getal 
is dan 2006 of 0000 voor nieuwe leden), dan proberen 
we het eind april nog een keer. Dit kan gebeuren als de 
naam van de rekening of je adres gewijzigd is, of als er 
op 28 februari niet voldoende saldo was.

Met vriendelijke groeten,
Leon de Rooij, penningmeester

Volgende Binder

De volgende Binder verschijnt na de zomervakantie. 
Ook úw bijdrage kan daarin verschijnen. Heeft u een 
leuk onderwerp, een opmerkelijke foto of een geheim 
dat u na al die jaren wel eens wilt delen met de rest 
van de klas? Kent u een oud-leerling(e) 'met een 

verhaal' dat ook voor andere oud-leerlingen 
interessant is? Stuur dan uw tip of bijdrage naar de 
redactie. Voor 1 augustus aub, dan gaat het mee in de 
najaarsbinder. 

Aan deze Binder werkten mee

Vincent Bakker
Robert Ferretti
Koos van Langen (lay-out) 
René Leijen

Leon de Rooij
Geert Rolf
Didi Zegers

Reünie vroeger, nu en in de toekomst

De reünie  die in 2008 zal worden gehouden zal waarschijnlijk plaatsvinden naast de bouwput van het nieuwe 
gebouw van het Sint Nicolaaslyceum. Hieronder als een soort nostalgische terugblik wat foto's uit eerdere reünies 
die werden gehouden in het oude gebouw. Daarna een kijkje in de toekomst: het Sint Nicolaaslyceum als 
onderdeel van de dan gereed zijnde Zuidas,

Reünie SNL 30 jaar

Reünie SNL 40 jaar
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Leon de Rooij, penningmeester
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Reünie SNL 55 jaar.

Zo zal de omgeving van de reünie in 2033 eruitzien

?

De Zuidas in 2030.
Onder de pijl bevindt zich waarschijnlijk het 

Sint Nicolaaslyceum.

Reünie SNL 45 jaar.
Lichting 1985-1986.
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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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