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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. 
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Reünie 2008

Aan dit nummer werkten mee

Vakantie of niet, het werken aan een nieuwe SNL-
Binder gaat altijd door. De meeste lezers zullen hun 
vakantie achter de rug hebben als deze Binder op de 
mat valt, en hopelijk met nieuwe interesse bladeren 
door het nieuws over oud-klasgenoten, oud-leerlingen 
en oud-docenten. We vonden er weer een paar terug, 
in allerlei hoedanigheden en omstandigheden. De een 
bekent een fraude, een ander wordt benoemd en weer 
een ander hield alvast een eigen reünie. De grote 
reünie komt ook dichterbij. Al genoteerd, die datum? 

We kijken ook weer even naar De Tobbe, met reacties 
op het verhaal uit de vorige Binder. De Tobbe houdt 
het overigens al 57 jaar vol en is nog steeds 
springlevend, zo blijkt verderop. De Binder is daarmee 
hopelijk weer net zo gevarieerd als altijd en een plezier 
om te lezen.
Zoals altijd: tips, verhalen en andere bijdragen zijn van 
harte welkom!

René Leijen

De tekst van deze SNL-Binder is afgesloten per 5 augustus 2007
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Personalia

Op 26 juni overleed Reyer de Boer (HBS-B, 1953). Reyer 
was een SNL'er van de eerste lichting. Hij zat op school 
van 1948 tot 1953. Reyer werd 71 jaar. 

Op 9 maart 2007 overleed plotseling oud-lerares Ria de 
Bakker. Ze was vanaf 1958 aan de Pius en het SNL 

verbonden. Ria de Bakker werd 74 jaar. 

Ook oud-docent Geschiedenis Pater van der Vleuten 
overleed. Hij gaf geschiedenisles van 1952 tot zijn 
pensioen in 1978. 

Pater Wim van der Vleuten SCJ
1913-2007

''In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum.''
''Op U, Heer, is mijn hoop gevestigd, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.'' 

Pater Wim van der Vleuten werd geboren in Strijp op 
16 april 1913. De volgende dag werd hij gedoopt in 
de St. Trudokerk onder de namen Wilhelmus 
Gerardus.
Na het klein seminarie in Bergen op Zoom maakte hij 
zijn noviciaat in Asten. Op 8 september 1932 is hij lid 
geworden van de Congregatie van de Priesters van 
het H. Hart van Jezus door het uitspreken van de 
religieuze geloften. Op 18 juli 1937 heeft hij te 
Nijmegen de H. Priesterwijding ontvangen. 
Zijn moeder was enkele maanden daarvoor 
plotseling overleden. Zijn zussen Ann en Stiny bleven 
met vader zijn thuis vormen. 
''Ik heb nog geschiedenis van hem gehad'', is een 
vaak gehoorde uitspraak van medebroeders als de 
naam Wim van der Vleuten valt. En dan volgen er 
enkele anekdotes of sterke verhalen, die hij met 
enthousiasme kon vertellen.
Wim had zich opgegeven voor onze missie in Brazilië. 
Zijn oversten beslisten anders! Hij werd benoemd tot 
leraar geschiedenis in ons Missiehuis Christus Koning 
te Helmond. Naast lesgeven, surveillances en 
assistenties heeft Wim zich kunnen bekwamen in zijn 
vak op de Leergangen van Tilburg (1942-1947). Van 
september 1950 tot Pasen 1952 volgde hij colleges 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leuven. 
Vanaf september 1952 tot enkele maanden na zijn 
65ste (1978) was Wim leraar aan het Nicolaaslyceum 
in Amsterdam. Wim was een begenadigd leraar, 
maar had ook veel interesse voor het wel en wee van 
zijn leerlingen. Zowel na de druk bezochte uitvaart 
hier in Asten als in talrijke schriftelijke condoleances 
heb ik daarvan menige getuigenis gehoord en 
gelezen. Velen herinneren zich hem als een fijn, 
vriendelijk en heel eenvoudig mens, fijngevoelig 
priester en bekwame raadsman, ook op gebied van 
beroepskeuzes. Hij kon met iedereen overweg, 
luisterde met interesse, sloeg het op in zijn grote 
geheugen en kon later gemakkelijk terugkomen op 
wat je hem had toevertrouwd. Hij kon mensen 
bemoedigen om door te zetten. 
Toen op het Nicolaaslyceum allerhande clubs werden 
opgericht werd Wim de grote inspirator van 'de 
biologieclub'. Op zondagmiddag trokken ze de 
natuur in. 's Avonds werden de vondsten 
gedetermineerd in het clubhuis van Jan van 
Opbergen. Een gelijksoortige groep meisjes van de 

kweekschool van de Lauriergracht sloot zich bij hen 
aan. In de vakanties organiseerde Wim kampen voor 
hen. Een aantal van de eerste generatie kwam nog 
ieder jaar de verjaardag van Wim vieren. Zo was ook 
zijn uitvaart voor hen tegelijk een reünie.
In de begintijd van zijn Amsterdamse periode vierde 
Wim de zondagse Eucharistie mee in het SFL-clubhuis 
van Jan van Opbergen, later zocht hij zijn heil de 
Christus Geboorte kerk naast de school, in de 
Boskapel van Muiderberg en met Pasen was hij gast 
bij pastoor Bos in Someren-Heide. Met Jan van 
Houtert ging hij mee naar de Portugees sprekende 
gastarbeiders. De laatste jaren verzorgde hij de 
Vroegmis in de Papegaai bij pater Verbruggen. En 
overal had hij zijn vriendenkring. Het koor 'Ensemble 
Raphael' van de Papegaai kwam van tijd tot tijd naar 
Asten om Wim mee uit eten te nemen.
Wim had een bijzondere gave om vriendschappen 
aan te gaan en te onderhouden door zijn grote 
interesse voor wat anderen bezig hield. Ook in de 
woelige jaren '60 bleef hij open voor contacten met 
alle huisgenoten in de communiteit van het St. 
Nicolaasklooster, ondanks zijn behoudende 
opvattingen. Binnen heldere regels voelde Wim zich 
veilig. Vanwege zijn belangstelling en meeleven 
genoot hij ook in zijn familie groot aanzien.
Na zijn pensionering heeft hij bij pater Floris op het 
DISK (arbeidspastoraat) nog vele jaren meegedaan 
aan bijeenkomsten van oud-arbeiders, die graag 
meer wilden weten over geschiedenis en politiek. Dat 
was het geschiedenisclubje van de Noordermarkt. 
Met hen ging hij ook mee naar een speciaal 
'vakantiekamp'. In februari 2000 is Wim naar ons 
Kloosterverzorgingshuis in Asten gekomen. 
Genietend van een goede verzorging en van de 
contacten met vrienden en vriendinnen heeft hij ook 
in Asten gelukkige jaren gehad. In de communiteit 
liet hij zich graag plagen. Ook in Asten hield hij zijn 
vak geschiedenis bij. Iedere week stuurde de heer 
Leek uit Amsterdam de zaterdageditie van de Neue 
Zürcher Zeitung. Volgens Wim was dat de beste krant 
van heel de wereld. 
Het laatste jaar heeft hij veel moeten inleveren; 
herkende vrienden en vriendinnen niet meer en 
vergat hun verjaardag. In Verpleeghuis Bergweide te 
Heerlen hebben we speciale zorg voor hem gezocht. 
Het verblijf daar was van heel korte duur.

Op zaterdag 10 maart is hij vredig ingeslapen. Op 15 
maart hebben we afscheid van hem genomen in een 
plechtige Eucharistieviering. In zijn naam hebben we 
het 'Te Deum' gezongen, de oude Ambrosiaanse 
hymne die hij iedere dag bad als dankzegging na de 

Mis. We hebben hem begraven op ons 
kloosterkerkhof te Asten. 

Communiteit Klooster H. Hart
Rein van Langen scj, rector. 

Een van de oprichters van Myrakel, Tom Paffen herdenkt pater Van der Vleuten.

Geschiedenisleraar én Priester
In Memoriam – Pater van der Vleuten SCJ 

Er zijn van die berichten waarin De Geschiedenis zich 
letterlijk herhaalt. Net als bij het overlijden van Pater 
Lauwers, niet al te lang terug, gaat mijn eerste 
gedachte naar de priester: Pater van der Vleuten als 
parochieassistent in onder andere de kerk van 
Christus Geboorte naast het SNL. Ik kwam zelf pas in 
1979 op school, toen was onze pater eigenlijk net 
met pensioen, maar ik was via zijn karakteristieke 
preken toch zeer vertrouwd met zijn professie als 
geschiedenisleraar. Wel was pater van der Vleuten 
ook na '79 nog betrokken bij het afnemen van 
examens, menig misdienaar kon daar zijn voordeel 
nog mee doen. Ik weet dat er onder de parochianen 
van de Christus' Geboortekerk velen waren die zich 
verheugden op zijn korte maar krachtige preken. 
''Vleutje'', een bijnaam van zijn medepaters geloof 
ik, had de gave om in een minuut of vijf een stuk 
wereldgeschiedenis te combineren met de essentie 

van ons Roomsch-Katholiek geloof. Een en ander 
werd letterlijk kracht bijgezet door zijn harde 
gezellige brabantse tongval; zijn stemdynamiek in 
combinatie met zijn olijke mimiek hield zo'n 
''donder''preek van begin tot eind spannend als een 
jongensboek. 
Wie zijn geschiedenis goed kende kon na de viering 
altijd rekenen op een gezellige kop koffie.
Ik denk dat pater van der Vleuten als geen ander de 
stichter van de Congregatio Sacerdotum a Corde Jesu 
(SCJ), Leo Dehon, volgde door intieme vereniging met 
Christus ' Heilig Hart en door de vestiging van diens 
Rijk in de zielen en in de maatschappij, met name 
door het onderwijs op het SNL.

Pater van der Vleuten, Geschiedenisleraar én Priester 
van het SCJ. Dat hij moge ruste in vrede, 

Tom Paffen, 1979-1985
Medeoprichter Myrakel.

SNL'ers in de media

De Achterhoek kan China verslaan, roept Martin Stor 
(Havo, 1976) in het KvK-blad (mei 2007). Martin is 
directeur van het ACT, Achterhoeks Centrum voor 
Technologie, dat kennis makelt en schakelt tussen 
Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen. Het ACT 
behandelde het afgelopen jaar al honderd 
innovatievragen. Het beprinten van klompen, de 
ontwikkeling van speciaal voer voor Friesche paarden – 
Martin Stor zoekt én vindt. "Zonder een netwerk begin 
ik niets", roept hij dan ook. Het ACT werkt aan 
technologische vernieuwing. "Feitelijk ben je bezig met 
het binden van creatieve geesten tot een innovatieve 
gemeenschap waarin bedrijven en instellingen elkaar 
helpen door kennisuitwisseling. Dat klinkt wat 
hoogdravend maar het past naadloos in de 
Achterhoekse traditie van naoberschap, van 
gemeenschapszin." En die gemeenschap kan zelfs 
China verslaan, zeker als het gaat om innovatief 
vermogen, slimme technologieën en Achterhoekse 
flexibiliteit. 
Martin Stor ging na het SNL naar de HTS 
(werktuigbouw) en de UT (technologietransfer), werkte 
onder meer bij Stork, TNO en Syntens. De liefde bracht 
hem naar de Achterhoek, waar hij ook zijn hart 
verpandde aan de streek. Als directeur van het ACT 
houdt Martin een weblog bij: 

 

Slechts twee jaar zat Paul van den Eshof op het SNL, 

Http://www.martinstor.web-
log.nl/

van 1968 t/m 1970. "Ik was geen succesvolle leerling, ik 
heb de school zonder diploma verlaten." Paul is hoofd 
van het team Gedragsdeskundigen van het Korps 
Landelijke Politie Diensten en werd uitgebreid 
geïnterviewd in het politietijdschrift Blauw. Hij staat 
bekend als 'zeer nauwkeurig'. Toen hij voor het eerst 
hoorde van het nieuwe fenomeen profiling, zag hij 
daar helemaal niets in. "Niet wetenschappelijk 
genoeg", vond hij. Maar hij reisde, om er echt iets over 
te kunnen zeggen, wel af naar de FBI Academy in 
Quantico, VS waar de FBI politiemensen opleidde tot 
profiler. En hij ging 180 graden om! "De presentaties 
van de profilers die daar bijwoonde, maakten indruk. Ik 
zag dat profiling draaide om de combinatie van 
praktijkervaring die profilers in een groot aantal 
rechercheonderzoeken van extreme moord- en 
zedenzaken hadden opgedaan, en wetenschappelijke 
kennis uit de gedragswetenschappen". Hij was z'n tijd 
vooruit. Tegenwoordig is profiling een tot de 
verbeelding sprekend onderdeel van politiewerk en in 
meerdere tv-series staat profiling centraal. Maar Paul 
zou Paul niet zijn als hij niet met beide benen op de 
grond bleef staan: "in werkelijkheid is profiling minder 
spectaculair dan tv-series ons voorhouden." Behalve bij 
profiling zijn gedragsdeskundigen betrokken bij 
moordzaken en extreme zedenzaken. "In Nederland 
zijn bijna geen gespecialiseerde teams voor 
vermissingen en moordzaken. Bij iedere zaak wordt 
opnieuw een team samengesteld. De mensen van ons 
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werd letterlijk kracht bijgezet door zijn harde 
gezellige brabantse tongval; zijn stemdynamiek in 
combinatie met zijn olijke mimiek hield zo'n 
''donder''preek van begin tot eind spannend als een 
jongensboek. 
Wie zijn geschiedenis goed kende kon na de viering 
altijd rekenen op een gezellige kop koffie.
Ik denk dat pater van der Vleuten als geen ander de 
stichter van de Congregatio Sacerdotum a Corde Jesu 
(SCJ), Leo Dehon, volgde door intieme vereniging met 
Christus ' Heilig Hart en door de vestiging van diens 
Rijk in de zielen en in de maatschappij, met name 
door het onderwijs op het SNL.

Pater van der Vleuten, Geschiedenisleraar én Priester 
van het SCJ. Dat hij moge ruste in vrede, 

Tom Paffen, 1979-1985
Medeoprichter Myrakel.

SNL'ers in de media

De Achterhoek kan China verslaan, roept Martin Stor 
(Havo, 1976) in het KvK-blad (mei 2007). Martin is 
directeur van het ACT, Achterhoeks Centrum voor 
Technologie, dat kennis makelt en schakelt tussen 
Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen. Het ACT 
behandelde het afgelopen jaar al honderd 
innovatievragen. Het beprinten van klompen, de 
ontwikkeling van speciaal voer voor Friesche paarden – 
Martin Stor zoekt én vindt. "Zonder een netwerk begin 
ik niets", roept hij dan ook. Het ACT werkt aan 
technologische vernieuwing. "Feitelijk ben je bezig met 
het binden van creatieve geesten tot een innovatieve 
gemeenschap waarin bedrijven en instellingen elkaar 
helpen door kennisuitwisseling. Dat klinkt wat 
hoogdravend maar het past naadloos in de 
Achterhoekse traditie van naoberschap, van 
gemeenschapszin." En die gemeenschap kan zelfs 
China verslaan, zeker als het gaat om innovatief 
vermogen, slimme technologieën en Achterhoekse 
flexibiliteit. 
Martin Stor ging na het SNL naar de HTS 
(werktuigbouw) en de UT (technologietransfer), werkte 
onder meer bij Stork, TNO en Syntens. De liefde bracht 
hem naar de Achterhoek, waar hij ook zijn hart 
verpandde aan de streek. Als directeur van het ACT 
houdt Martin een weblog bij: 

 

Slechts twee jaar zat Paul van den Eshof op het SNL, 

Http://www.martinstor.web-
log.nl/

van 1968 t/m 1970. "Ik was geen succesvolle leerling, ik 
heb de school zonder diploma verlaten." Paul is hoofd 
van het team Gedragsdeskundigen van het Korps 
Landelijke Politie Diensten en werd uitgebreid 
geïnterviewd in het politietijdschrift Blauw. Hij staat 
bekend als 'zeer nauwkeurig'. Toen hij voor het eerst 
hoorde van het nieuwe fenomeen profiling, zag hij 
daar helemaal niets in. "Niet wetenschappelijk 
genoeg", vond hij. Maar hij reisde, om er echt iets over 
te kunnen zeggen, wel af naar de FBI Academy in 
Quantico, VS waar de FBI politiemensen opleidde tot 
profiler. En hij ging 180 graden om! "De presentaties 
van de profilers die daar bijwoonde, maakten indruk. Ik 
zag dat profiling draaide om de combinatie van 
praktijkervaring die profilers in een groot aantal 
rechercheonderzoeken van extreme moord- en 
zedenzaken hadden opgedaan, en wetenschappelijke 
kennis uit de gedragswetenschappen". Hij was z'n tijd 
vooruit. Tegenwoordig is profiling een tot de 
verbeelding sprekend onderdeel van politiewerk en in 
meerdere tv-series staat profiling centraal. Maar Paul 
zou Paul niet zijn als hij niet met beide benen op de 
grond bleef staan: "in werkelijkheid is profiling minder 
spectaculair dan tv-series ons voorhouden." Behalve bij 
profiling zijn gedragsdeskundigen betrokken bij 
moordzaken en extreme zedenzaken. "In Nederland 
zijn bijna geen gespecialiseerde teams voor 
vermissingen en moordzaken. Bij iedere zaak wordt 
opnieuw een team samengesteld. De mensen van ons 



team hebben veel zaken meegemaakt [..] en kijken 
anders naar zaken, houden rekening met gegevens uit 
wetenschappelijk onderzoek. [..] Dat is zeer bruikbaar 
en maakt onze groep sterk". 
Ondanks dat hij maar kort op het SNL zat, heeft Paul 
veel goede herinneringen. "Ik kan moeiteloos namen 
van vele leraren opnoemen. Dankzij de lessen 
Nederlands van Felten en Van Walstein ben ik sterk 
geïnteresseerd geraakt in Nederlandse literatuur (en 
lees ik veel proza); en tijdens mijn studie Nederlands 
recht heb ik vaak teruggedacht aan Kalb die mij de 
eerste beginselen van het privaatrecht heeft 
bijgebracht. Ik bewaar verder goede herinneringen aan 
Tiemersma, Van Mierlo, Van der Harst en pater 
Lauwers. Met mijn opleiding en intellectuele 
ontwikkeling is het later allemaal goed gekomen."

'De zure regen is weg en er zwemmen weer vissen in de 
rivieren'. Milieuprofessor Lucas Reijnders (Gym-B, 1963) 
is optimistisch. Reijnders werd voor onheilsprofeet 
gehouden, zo begin jaren zeventig, ten tijde van de 
Club van Rome. Reijnders studeerde biochemie, 
promoveerde in 1973 en startte een jaar later de eerste 
opleiding Milieukunde, aan de universiteit in 
Groningen. Het ging slecht met de aarde en het ging 
goed met Reijnders. Nu, 35 jaar later, gaat het weer 
slecht met de aarde en is er weer een hoop te doen. De 
les is dat je er toch wat aan kunt doen, zegt hij, zowel 
in De Volkskrant (14 juli) als in De Pers (30 mei). 'Er is 
veel gewonnen, veel oude milieuproblemen zijn 
verminderd. Nu is het broeikaseffect de grote vijand. 
Meer efficiency en zonne-energie vormen volgens 
Reijnders de enige oplossing. 'Wat is lastiger vind dan 
vroeger is dat er nu veel meer onduidelijkheid is over 
de begrippen. Er is meer schijn, imago, spin. Wat 
bedoelt minister Cramer als ze het over people, planet, 
profit heeft? Dat zijn meer woorden dan substantie. 
Woorden zijn minder waard geworden'. Tijd voor actie 
dus? Nee, 'ik stop ermee, op mijn 65ste. Ik ga wandelen 
en fietsen'. 

PS van de Week, van Het Parool, beschreef (19mei) het 
wel en wee van 'Larbi, Aicha en de kinderen', oftewel 
de familie Mzallassi. Een gezin met tien kinderen, die 
het allemaal 'lekker doen'. De oudste van die kinderen 
is Nasira Mzallassi-Habassi (Havo, 1992). Nasira is 
inmiddels 34, moeder, deed hbo psychosociaal werk en 
werkt als klantmanager bij de Dienst Werk en Inkomen 

van de gemeente Amsterdam. De ambitie van moeder 
Aicha en de werkdrift van vader Larbi waren een 
gouden combinatie. 'Huize Mzallassi is niet voor luie 
mensen', aldus het verhaal. En dus is een dochter 
promovenda op de TU Delft en 'veelbelovendste 
vrouwelijke ingenieur', zijn twee andere dochters arts 
en financieel procesmanager en studeren de zonen aan 
HTS en HES. Het geheim? Discipline. Moeder Aicha 
zette Nasira en haar jongere broers en zussen elke 
avond van zeven tot negen uur aan het huiswerk en 
bezocht iedere ouderavond. Met het volwassen worden 
kwamen de meiden erachter dat er wat gaten zaten in 
hun kennis van de gebruiken en codes binnen 
Marokkaanse families. Bij Nasira keek de schoonfamilie 
bijvoorbeeld raar op dat zij het typisch Marokkaanse 
harira alleen uit een zakje kon maken. 

In Alles moest nog worden uitgevonden van schrijfster 
Cordula Rooijendijk wordt de ontstaansgeschiedenis 
vastgelegd van een van de belangrijkste uitvindingen 
in de geschiedenis van de mens: de computer. In het 
boek komt ook Geert Rolf (Havo 1976) aan het woord. 
Het boek werd feestelijk gepresenteerd op 
donderdagavond 7 juni, in de zonnige tuin van 
uitgeverij Atlas. Geert Mak gaf een inleiding. Aanwezig 
was ook Lidy Zweers-De Ronde, een van de 
hoofdpersonen uit het boek, die vroeger het Mirakel 
van Amsterdam programmeerde. We schrijven begin 
1953. Behalve Zeeland is ook Shell in het nieuws omdat 
het bedrijf een van de eerste computers in Nederland in 
gebruik nam: Miracle, oftewel Mokums Industrial 
Research Automatic Calculator for Laboratory and 
Engineering. U ziet, de Myrakelse verbanden zijn altijd 
te leggen. Enfin, Geert stelde zich bij naamgenoot Mak 
voor met de woorden: 'Ik ben in het boek Geert 
nummer 2, als we bij u beginnen te tellen. Ik zorg voor 
de bejaarde computers'. Meer info op 

. 
Geert Rolf maakte ook de foto's bij het eindexamen en 
de diploma-uitreiking van het Pax Christi College uit 
Druten. Dat feest werd gehouden in het eeuwig 
charmante Winssen. En dan doen ze het ook goed! De 
straat wordt afgezet, er worden dranghekken geplaatst 
en de hele bevolking loopt uit om zich te vergapen aan 
het rollend materieel en, last but not least, de fraai 
uitgedoste eindexamenkandidaten. De foto's van Geert 
staan op  (onder Foto 
Archief > Pax Christi eindexamen Gala).

http://www.allesmoestnogwordenuitgevonden.nl/

http://www.winssen.nl/inbeeld

Restaurant As: houten tafels aan de zuidas

Ashes to ashes, dust to dust: Gij zijt stof en tot stof zult 
gij wederkeren! Deze kreet komt in de herinnering bij 
het zien van het nieuwe restaurant As, gevestigd in de 
Sint-Nicolaaskapel. De komende vijf jaar zit, 'verstopt 
aan een doodlopend weggetje tussen Beethovenstraat 
en Beatrixpark', een hip restaurant met overwegend 
biologische recepten en een opvallende outdoor-
kitchen. De jongens achter Club 11 hebben de begane 
grond van expositieruimte Platform 21 in de uniek 
ronde kapel, verbouwd tot een 'bourgondische 

bierstube': lange tafels van grof hout in bloemvorm 
geformeerd. 'Supermalse Baambrugse biggetjes vinden 
met artisjok en tomaat hun weg naar de houtoven en 
vervolgens samen met een brandnetel risotto naar onze 
picknicktafels in een Mad Max-achtige avondzonarena', 
aldus een recensie. Deze zomer dus geen uren in de rij 
staan voor een sateetje bij Strand Zuid, nee, liever 
tussen half zes en half zeven 'met de kok mee te eten' 
voor 14 euro. 
Binnen is buiten en buiten is binnen, zegt kok Sander 

Overeinder. 'Je voelt het weer, dus als het warm is, 
geen rozemarijn of kaneel en als het koud is, ga je 
stoven.' In de achtertuin leggen kippen hun eieren en 
de vis komt elke dag vers uit Frankrijk. Van binnen is de 
ronde ruimte sober gehouden. De vloer is gelegd met 
grijze klinkers, voor het buiten-gevoel. De nissen waar 
de paters vroeger hun missen konden oefenen, zijn 

egaal grijs geschilderd. De houten tafels waaieren 
vanuit het midden uiteen. De gasten moeten bij elkaar 
aan tafel schuiven. 'We zitten hier wel in Zuid. En als je 
aan dezelfde tafel zit, laat je het hopelijk wel om je 
laptop uit te klappen'. Het menu is elke dag anders, het 
eten is wat de vele leveranciers gebracht hebben en 
wat de kok daarvan maakt – eten zonder poespas. 
Eetrecensent Johannes van Dam ging er natuurlijk ook 
op bezoek. Zijn rapportcijfer? Een 8,5. Van Dam is 
vooral te spreken over 'dat eerlijke primitieve'. Een 
lowtech restaurant dus, zoals dat anno 2007 heet. 
As is woensdag tot en met zondag geopend, van 19-23 
uur. Menu en reserveringen:    www.restaurantas.nl

Mieke Blankers burgemeester Ouder-Amstel

Amsterdam wordt omringd door een stuk of tien 
gemeenten. Een daarvan, Diemen, had al een burge-
meester met een SNL-achtergrond: Amy 
Koopmanschap. Maar nu krijgt ook het aangrenzende 
Ouder-Amstel er een. Geen oud-leerlinge, maar een 
oud-docent: Mieke Blankers-Kasbergen (57) uit 
Hoofddorp wordt de nieuwe burgemeester van Ouder-
Amstel. Mieke is bestuurlijk zeer actief in 
Haarlemmermeer en in de Stadsregio Amsterdam en 
met Ouder-Amstel is ze al redelijk vertrouwd. 'Het is 
een kleinere, maar wel een vrij krachtige en vitale 
gemeente. Het weet wat het wil. Het is een aantrekke-
lijke gemeente die alles in zich heeft: het stedelijke 
karakter van Duivendrecht, het dorpse karakter van 
Ouderkerk en het landelijke karakter van de Ronde 

Hoep. In die zin lijkt het wel op Haarlemmermeer, dat 
dit ook allemaal heeft, zij het dat Haarlemmermeer 
natuurlijk veel groter is.'

Blankers (CDA) werd in 1995 raadslid in 
Haarlemmermeer, was van november 1999 tot februari 
2006 wethouder, trad toen af vanwege de 
Calatravabruggen en is sinds de verkiezingen van 2006 
weer 'gewoon' raadslid en voorzitter van de gebieds-
commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
voor de regio ZuidWest/Rijnland. In haar rol als 
dagelijks bestuurder van de Regioraad Stadsregio 
Amsterdam had ze al veel met Ouder-Amstel te maken. 
'Natuurlijk weet ik nog niet alle ins en outs', zegt ze. 
'Maar ik heb al wel een behoorlijke kennis van de 
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team hebben veel zaken meegemaakt [..] en kijken 
anders naar zaken, houden rekening met gegevens uit 
wetenschappelijk onderzoek. [..] Dat is zeer bruikbaar 
en maakt onze groep sterk". 
Ondanks dat hij maar kort op het SNL zat, heeft Paul 
veel goede herinneringen. "Ik kan moeiteloos namen 
van vele leraren opnoemen. Dankzij de lessen 
Nederlands van Felten en Van Walstein ben ik sterk 
geïnteresseerd geraakt in Nederlandse literatuur (en 
lees ik veel proza); en tijdens mijn studie Nederlands 
recht heb ik vaak teruggedacht aan Kalb die mij de 
eerste beginselen van het privaatrecht heeft 
bijgebracht. Ik bewaar verder goede herinneringen aan 
Tiemersma, Van Mierlo, Van der Harst en pater 
Lauwers. Met mijn opleiding en intellectuele 
ontwikkeling is het later allemaal goed gekomen."

'De zure regen is weg en er zwemmen weer vissen in de 
rivieren'. Milieuprofessor Lucas Reijnders (Gym-B, 1963) 
is optimistisch. Reijnders werd voor onheilsprofeet 
gehouden, zo begin jaren zeventig, ten tijde van de 
Club van Rome. Reijnders studeerde biochemie, 
promoveerde in 1973 en startte een jaar later de eerste 
opleiding Milieukunde, aan de universiteit in 
Groningen. Het ging slecht met de aarde en het ging 
goed met Reijnders. Nu, 35 jaar later, gaat het weer 
slecht met de aarde en is er weer een hoop te doen. De 
les is dat je er toch wat aan kunt doen, zegt hij, zowel 
in De Volkskrant (14 juli) als in De Pers (30 mei). 'Er is 
veel gewonnen, veel oude milieuproblemen zijn 
verminderd. Nu is het broeikaseffect de grote vijand. 
Meer efficiency en zonne-energie vormen volgens 
Reijnders de enige oplossing. 'Wat is lastiger vind dan 
vroeger is dat er nu veel meer onduidelijkheid is over 
de begrippen. Er is meer schijn, imago, spin. Wat 
bedoelt minister Cramer als ze het over people, planet, 
profit heeft? Dat zijn meer woorden dan substantie. 
Woorden zijn minder waard geworden'. Tijd voor actie 
dus? Nee, 'ik stop ermee, op mijn 65ste. Ik ga wandelen 
en fietsen'. 

PS van de Week, van Het Parool, beschreef (19mei) het 
wel en wee van 'Larbi, Aicha en de kinderen', oftewel 
de familie Mzallassi. Een gezin met tien kinderen, die 
het allemaal 'lekker doen'. De oudste van die kinderen 
is Nasira Mzallassi-Habassi (Havo, 1992). Nasira is 
inmiddels 34, moeder, deed hbo psychosociaal werk en 
werkt als klantmanager bij de Dienst Werk en Inkomen 

van de gemeente Amsterdam. De ambitie van moeder 
Aicha en de werkdrift van vader Larbi waren een 
gouden combinatie. 'Huize Mzallassi is niet voor luie 
mensen', aldus het verhaal. En dus is een dochter 
promovenda op de TU Delft en 'veelbelovendste 
vrouwelijke ingenieur', zijn twee andere dochters arts 
en financieel procesmanager en studeren de zonen aan 
HTS en HES. Het geheim? Discipline. Moeder Aicha 
zette Nasira en haar jongere broers en zussen elke 
avond van zeven tot negen uur aan het huiswerk en 
bezocht iedere ouderavond. Met het volwassen worden 
kwamen de meiden erachter dat er wat gaten zaten in 
hun kennis van de gebruiken en codes binnen 
Marokkaanse families. Bij Nasira keek de schoonfamilie 
bijvoorbeeld raar op dat zij het typisch Marokkaanse 
harira alleen uit een zakje kon maken. 

In Alles moest nog worden uitgevonden van schrijfster 
Cordula Rooijendijk wordt de ontstaansgeschiedenis 
vastgelegd van een van de belangrijkste uitvindingen 
in de geschiedenis van de mens: de computer. In het 
boek komt ook Geert Rolf (Havo 1976) aan het woord. 
Het boek werd feestelijk gepresenteerd op 
donderdagavond 7 juni, in de zonnige tuin van 
uitgeverij Atlas. Geert Mak gaf een inleiding. Aanwezig 
was ook Lidy Zweers-De Ronde, een van de 
hoofdpersonen uit het boek, die vroeger het Mirakel 
van Amsterdam programmeerde. We schrijven begin 
1953. Behalve Zeeland is ook Shell in het nieuws omdat 
het bedrijf een van de eerste computers in Nederland in 
gebruik nam: Miracle, oftewel Mokums Industrial 
Research Automatic Calculator for Laboratory and 
Engineering. U ziet, de Myrakelse verbanden zijn altijd 
te leggen. Enfin, Geert stelde zich bij naamgenoot Mak 
voor met de woorden: 'Ik ben in het boek Geert 
nummer 2, als we bij u beginnen te tellen. Ik zorg voor 
de bejaarde computers'. Meer info op 

. 
Geert Rolf maakte ook de foto's bij het eindexamen en 
de diploma-uitreiking van het Pax Christi College uit 
Druten. Dat feest werd gehouden in het eeuwig 
charmante Winssen. En dan doen ze het ook goed! De 
straat wordt afgezet, er worden dranghekken geplaatst 
en de hele bevolking loopt uit om zich te vergapen aan 
het rollend materieel en, last but not least, de fraai 
uitgedoste eindexamenkandidaten. De foto's van Geert 
staan op  (onder Foto 
Archief > Pax Christi eindexamen Gala).

http://www.allesmoestnogwordenuitgevonden.nl/

http://www.winssen.nl/inbeeld

Restaurant As: houten tafels aan de zuidas

Ashes to ashes, dust to dust: Gij zijt stof en tot stof zult 
gij wederkeren! Deze kreet komt in de herinnering bij 
het zien van het nieuwe restaurant As, gevestigd in de 
Sint-Nicolaaskapel. De komende vijf jaar zit, 'verstopt 
aan een doodlopend weggetje tussen Beethovenstraat 
en Beatrixpark', een hip restaurant met overwegend 
biologische recepten en een opvallende outdoor-
kitchen. De jongens achter Club 11 hebben de begane 
grond van expositieruimte Platform 21 in de uniek 
ronde kapel, verbouwd tot een 'bourgondische 

bierstube': lange tafels van grof hout in bloemvorm 
geformeerd. 'Supermalse Baambrugse biggetjes vinden 
met artisjok en tomaat hun weg naar de houtoven en 
vervolgens samen met een brandnetel risotto naar onze 
picknicktafels in een Mad Max-achtige avondzonarena', 
aldus een recensie. Deze zomer dus geen uren in de rij 
staan voor een sateetje bij Strand Zuid, nee, liever 
tussen half zes en half zeven 'met de kok mee te eten' 
voor 14 euro. 
Binnen is buiten en buiten is binnen, zegt kok Sander 

Overeinder. 'Je voelt het weer, dus als het warm is, 
geen rozemarijn of kaneel en als het koud is, ga je 
stoven.' In de achtertuin leggen kippen hun eieren en 
de vis komt elke dag vers uit Frankrijk. Van binnen is de 
ronde ruimte sober gehouden. De vloer is gelegd met 
grijze klinkers, voor het buiten-gevoel. De nissen waar 
de paters vroeger hun missen konden oefenen, zijn 

egaal grijs geschilderd. De houten tafels waaieren 
vanuit het midden uiteen. De gasten moeten bij elkaar 
aan tafel schuiven. 'We zitten hier wel in Zuid. En als je 
aan dezelfde tafel zit, laat je het hopelijk wel om je 
laptop uit te klappen'. Het menu is elke dag anders, het 
eten is wat de vele leveranciers gebracht hebben en 
wat de kok daarvan maakt – eten zonder poespas. 
Eetrecensent Johannes van Dam ging er natuurlijk ook 
op bezoek. Zijn rapportcijfer? Een 8,5. Van Dam is 
vooral te spreken over 'dat eerlijke primitieve'. Een 
lowtech restaurant dus, zoals dat anno 2007 heet. 
As is woensdag tot en met zondag geopend, van 19-23 
uur. Menu en reserveringen:    www.restaurantas.nl

Mieke Blankers burgemeester Ouder-Amstel

Amsterdam wordt omringd door een stuk of tien 
gemeenten. Een daarvan, Diemen, had al een burge-
meester met een SNL-achtergrond: Amy 
Koopmanschap. Maar nu krijgt ook het aangrenzende 
Ouder-Amstel er een. Geen oud-leerlinge, maar een 
oud-docent: Mieke Blankers-Kasbergen (57) uit 
Hoofddorp wordt de nieuwe burgemeester van Ouder-
Amstel. Mieke is bestuurlijk zeer actief in 
Haarlemmermeer en in de Stadsregio Amsterdam en 
met Ouder-Amstel is ze al redelijk vertrouwd. 'Het is 
een kleinere, maar wel een vrij krachtige en vitale 
gemeente. Het weet wat het wil. Het is een aantrekke-
lijke gemeente die alles in zich heeft: het stedelijke 
karakter van Duivendrecht, het dorpse karakter van 
Ouderkerk en het landelijke karakter van de Ronde 

Hoep. In die zin lijkt het wel op Haarlemmermeer, dat 
dit ook allemaal heeft, zij het dat Haarlemmermeer 
natuurlijk veel groter is.'

Blankers (CDA) werd in 1995 raadslid in 
Haarlemmermeer, was van november 1999 tot februari 
2006 wethouder, trad toen af vanwege de 
Calatravabruggen en is sinds de verkiezingen van 2006 
weer 'gewoon' raadslid en voorzitter van de gebieds-
commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
voor de regio ZuidWest/Rijnland. In haar rol als 
dagelijks bestuurder van de Regioraad Stadsregio 
Amsterdam had ze al veel met Ouder-Amstel te maken. 
'Natuurlijk weet ik nog niet alle ins en outs', zegt ze. 
'Maar ik heb al wel een behoorlijke kennis van de 
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gemeente. Voorheen gaf ik bovendien gymnastiekles 
aan het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid. Daar 
komen veel leerlingen uit Ouder-Amstel. Daardoor 
kwam ik er zelf ook nogal eens.'

Verkeer is voor Blankers een belangrijk aandachtsge-
bied. 'Het is onbeschrijflijk hoeveel kilometers weg, 
fietspad en busbaan er in de Haarlemmermeer zijn 
aangelegd in de zes jaar dat ik wethouder was'. Uit die 
periode stammen ook de besluiten over de tweede 
Coentunnel, de verbreding en omlegging van de 
provinciale weg N201 bij Aalsmeer en Uithoorn, en de 
aanleg van de Zuidtangent. Nu krijgt ze te maken met 
de problematiek van de A6/A9. 'Ik denk dat ik in deze 
materie voor Ouder-Amstel wel wat kan betekenen. 
Mijn lijnen naar de regio en naar Den Haag zijn kort. Ik 
ben binnen het CDA ook landelijk actief geweest en de 
meeste van onze bewindspersonen ken ik goed.' 

De politiek heeft Mieke altijd geïnteresseerd. 'Zo lang 
als ik me kan herinneren was mijn vader raadslid voor 
de KVP in Oudewater. Toen kreeg je de raadsstukken 
nog in een grote map die je dan een avond mocht 
inkijken. Als kind bekeek ik ze soms stiekem ook, 
gewoon omdat ik politiek heel interessant vond.' De 
interesse bleef altijd, maar pas toen ze ruim twintig 
jaar geleden naar Hoofddorp verhuisde, werd ze weer 
actief. Eerst in het bestuur, daarna als raadslid en 
vervolgens als wethouder. Een maand voor de verkie-
zingen van 2006 trad ze af vanwege de 
Calatravabruggen. Ze wil er liever niet te diep meer op 
ingaan. 'We hadden geprobeerd om het toezicht zo 
goed mogelijk te regelen. Dat het toch mislukte, zie je 
bij meer grote projecten. Veel mensen hebben me 
gezegd dat ze mij er persoonlijk er niet verantwoorde-

lijk voor houden. Maar ik was nu eenmaal wel politiek 
verantwoordelijk.' Aan de andere kant, zegt ze, zullen 
over een paar jaar ook de meest verstokte critici 
toegeven dat het wel mooie bruggen zijn.

Blankers is een echte bestuurder. En dus moest ze 
wennen dat ze weer raadslid werd. Het CDA had in het 
college gezeten sinds de polder werd drooggelegd. En 
oppositie voeren om het oppositie voeren, is aan haar 
en haar partij niet besteed. Om te voorkomen dat 
persoonlijke frustratie een rol zou gaan spelen, hield ze 
zich na de verkiezingen op de achtergrond. Ze was 
weliswaar lijsttrekker, maar het fractievoorzitterschap 
liet ze aan een ander over. 
Dat ze best burgemeester zou willen worden, heeft ze 
nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar wel een 
beetje in de buurt! Toen de burgemeesterspost in 
Ouder-Amstel vrij kwam, solliciteerde ze, met achttien 
anderen. Door haar bestuurswerk op regionaal vlak 
kent ze al veel ins en outs van de gemeente en kent ze 
al een paar bestuurders met wie ze nu gaat samenwer-
ken. Dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld: 'Ze 
weten wat ze aan me hebben en ze weten welke 
lijntjes ik in Den Haag heb.' 
En omgekeerd is Ouder-Amstel een soort klein 
Haarlemmermeer, schetst ze: meerdere kernen, een 
mengeling van stedelijk en landelijk milieu. De nodige 
verkeersproblemen en natuurlijk Schiphol. Of ze, 
gezien de herindelingwoede, de laatste burgemeester 
van Ouder-Amstel wordt? 'Niet als het aan de gemeen-
te zelf ligt en ik zal me daar ook hard voor maken. Als 
je geen goede dienstverlening meer kunt garanderen, 
dan wordt het een andere zaak. Maar dat is in Ouder-
Amstel geen probleem.' 

Mieke Blankers- Kasbergen (Oudewater, 1950)

Woont in
 Hoofddorp

Getrouwd met
 Jan Blankers (oud-docent Aardrijkskunde)

 
Kinderen

 dochter Monique (26) en zoon Bart (24)

1970-1973
lerares Algemeen Vormend Onderwijs op een LHNO 

school te Utrecht.

1975-eind 1999
 lerares lichamelijk opvoeding en informatica op het 

Nicolaaslyceum

1999-2006
 wethouder Haarlemmermeer

2006-2007
 raadslid Haarlemmermeer

Hobby's
 tennissen, op de racefiets de polder door, fitness en 

tuinieren

De jaren 60 (opnieuw)

Het jaren zestig gehalte in de vorige Binder lag hoog 
en heeft enkele reacties opgeleverd. Robert Ferretti 
(Gym-A, 1968) vond het leuk een bijdrage te kunnen 
leveren. Maar hij mailde opnieuw! Een bekentenis. 
Ook Hans Vemer (Gym-B, 1967) reageerde, helemaal 
vanuit de VS. 

Robert Ferretti bekent: 'Ten onrechte schreef ik: 
"Volgens mij is er geen sprake geweest van straffen". 
Vincent Bakker had me via de mail terecht al laten 
weten dat ik er toch wel naast zat. Hoe kan het dan, 
dat wat Vincent tenslotte meemaakte, geen indruk 
heeft gemaakt of aan onze aandacht is ontsnapt? Ik 
begon toch aan mijn geheugen te twijfelen. Het moet 
als volgt zijn gegaan. Na de affaire over de illegale 
Tobbe en het programma Mignon is het leven op 
school met een minder swingende Tobbe gewoon door 
gegaan. Vincent zat in 5â en ik in 5á en we hadden niet 
veel met elkaar te maken. Vincent mocht blijkbaar van 
pater Verbruggen aan het einde van het schooljaar niet 
doubleren (zie vorige Binder) en verdween naar het St. 
Ignatius College. Dan gaat er een zomervakantie 
overheen. In het nieuwe schooljaar waren de klassen 6á 
en 6â bij verschillende vakken wel vaak gekoppeld. 
Vincent was daar natuurlijk niet bij, maar dat viel niet 
op. Gewoonlijk toch al het lot van iemand die 
doubleert. Het is duidelijk dat Vincent het slachtoffer 
was van de zogenoemde 'regentenmentaliteit' en een 
lerarenkorps dat nog moeite had met de 
ontwikkelingen in de jaren zestig. Ik realiseer me nu 
hoe het allemaal is verlopen en waardoor iets aan je 
aandacht kan ontsnappen. We hadden het te druk met 
onszelf of met de meisjes van de MMS. Nu, 40 jaar na 
dato, betreur ik wat Vincent is overkomen. De 
eindeloze jaren zestig zijn voorbij, maar mijn schaamte 
nog even niet. Sorry Vincent.'
Hans Vemer is 'gegrepen' door het artikel over de 

Tobbe van december 1966 en januari 1967. Hij schrijft: 
'Ik kan me die tijd nog goed herinneren, ik was toen 
medewerker van de Tobbe (voor de kunstagenda) en 
schreef er wel eens in. De beslissing om met blanco 
pagina's uit te komen, werd genomen in een 
redactievergadering met veel rook (indertijd van 
pijprokers). Ik ben in onze grote kelder gaan zoeken en 
vond inderdaad nog een exemplaar van die illegaal 
uitgebrachte Tobbe. Ik vond overigens ook een 
exemplaar van Blauwdruk. 1e jaargang, no. 1, februari 
1967: een blad dat we ongecensureerd uitbrachten als 
protest/reactie op het censureren van de Tobbe. Het 
vermeldt als Directie: Koos Anderson en Ton Blaauboer; 
als Redactie: Peter Eldering, Max Hattinga Verschure, 
Ron Plattel en ondergetekende: Hans Vemer; en als 
Technisch Adviseur: Jannesh Ultee. De Redactie schrijft 
in dit eerste, gestencilde exemplaar: "Blauwdruk, dat is 
de afdruk van een tekening en deze naam voor dit blad 
is niet willekeurig gekozen. Blauwdruk wil de afdruk 
zijn van wat tekenend is voor mensen rond de twintig, 
van wie middelbare scholieren en studenten diegenen 
zijn, die zich van het eigene het meest bewust worden. 
Blauwdruk heeft bestaansrecht zoals dit gegarandeerd 
wordt in de grondwet (vrijheid van drukpers). 
Blauwdruk heeft bestaansreden, daar het blad zelf een 
afdruk maakt van dit eigene. Wanneer dit eigene 
alleen betrekking zou hebben op de lage landen aan 
de zee, dan zou dit blad te beperkt gericht zijn. 
Vandaar dat we zoveel mogelijk contact met het 
buitenland willen houden, wat u in de volgende 
nummers zult merken. Gezien het "afdruk"-karakter 
van het blad zal de redactie geenszins schromen 
stukken te publiceren, met welker inhoud zij het niet 
eens is. U begrijpt, dat Blauwdruk door uw bijdragen 
een betere blauwdruk zal kunnen worden." 
Nogal pretentieus, als ik dit nu weer eens lees. 

Een alternatieve schoolkrant, hebben we er daarvan in de jaren zeventig ook niet eens een gehad? Wie weet 
er meer over Blauwdruk, of over Teiltje, zoals de naam van de andere krant volgens ons was? 

Eindexamenfraude 1968

In een van de vorige Binders werd gevraagd naar een 
geval van fraude rond het eindexamen in 1967. 
Wellicht was er sprake van een mislukte poging om iets 
uit de tas van de docent klassieke talen te vissen in 
verband met het naderende schriftelijk examen. De 
tekst voor het schriftelijk examen Latijn en Grieks werd 
door de docent altijd zelf geselecteerd. Je wist als 
leerling wel om welke schrijver het ging, dat was 
bekend gemaakt. Snuffelen in het boek van de docent 
kon dan wel wat opleveren, misschien zat er een 
papiertje of notitie op de desbetreffende pagina. Wie 
weet heeft iemand zo'n poging ondernomen, want je 
moest er niet aan denken dat je een of andere 
onbegrijpelijke tekst uit een tragedie kreeg 
voorgeschoteld. 

In 1968 daarentegen was zo'n poging niet nodig. De 
heren Kramer en Lujber hadden ons (6á) wat betreft de 
te verwachten teksten van respectievelijk Augustinus 
(Confessionum) en Euripides (een van zijn tragedies) al 
gewezen op de mogelijke betekenis van bepaalde 
woorden. Daar zouden we goed op moeten letten. Klas 
6á toog aan het werk. Augustinus werd met de 
gegevens van de heer Kramer binnenste buiten 
gekeerd en verschillende teksten kwamen in 
aanmerking om te worden bestudeerd. Men ging aan 
de slag. Tegenwoordig heet dat 'natuurlijk leren'. De 
uiteindelijke examentekst bleek er later inderdaad 
tussen te zitten en menigeen heeft daar iets van 
meegepikt. 
Bij Euripides lag het wat gecompliceerder. De man 
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gemeente. Voorheen gaf ik bovendien gymnastiekles 
aan het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid. Daar 
komen veel leerlingen uit Ouder-Amstel. Daardoor 
kwam ik er zelf ook nogal eens.'

Verkeer is voor Blankers een belangrijk aandachtsge-
bied. 'Het is onbeschrijflijk hoeveel kilometers weg, 
fietspad en busbaan er in de Haarlemmermeer zijn 
aangelegd in de zes jaar dat ik wethouder was'. Uit die 
periode stammen ook de besluiten over de tweede 
Coentunnel, de verbreding en omlegging van de 
provinciale weg N201 bij Aalsmeer en Uithoorn, en de 
aanleg van de Zuidtangent. Nu krijgt ze te maken met 
de problematiek van de A6/A9. 'Ik denk dat ik in deze 
materie voor Ouder-Amstel wel wat kan betekenen. 
Mijn lijnen naar de regio en naar Den Haag zijn kort. Ik 
ben binnen het CDA ook landelijk actief geweest en de 
meeste van onze bewindspersonen ken ik goed.' 

De politiek heeft Mieke altijd geïnteresseerd. 'Zo lang 
als ik me kan herinneren was mijn vader raadslid voor 
de KVP in Oudewater. Toen kreeg je de raadsstukken 
nog in een grote map die je dan een avond mocht 
inkijken. Als kind bekeek ik ze soms stiekem ook, 
gewoon omdat ik politiek heel interessant vond.' De 
interesse bleef altijd, maar pas toen ze ruim twintig 
jaar geleden naar Hoofddorp verhuisde, werd ze weer 
actief. Eerst in het bestuur, daarna als raadslid en 
vervolgens als wethouder. Een maand voor de verkie-
zingen van 2006 trad ze af vanwege de 
Calatravabruggen. Ze wil er liever niet te diep meer op 
ingaan. 'We hadden geprobeerd om het toezicht zo 
goed mogelijk te regelen. Dat het toch mislukte, zie je 
bij meer grote projecten. Veel mensen hebben me 
gezegd dat ze mij er persoonlijk er niet verantwoorde-

lijk voor houden. Maar ik was nu eenmaal wel politiek 
verantwoordelijk.' Aan de andere kant, zegt ze, zullen 
over een paar jaar ook de meest verstokte critici 
toegeven dat het wel mooie bruggen zijn.

Blankers is een echte bestuurder. En dus moest ze 
wennen dat ze weer raadslid werd. Het CDA had in het 
college gezeten sinds de polder werd drooggelegd. En 
oppositie voeren om het oppositie voeren, is aan haar 
en haar partij niet besteed. Om te voorkomen dat 
persoonlijke frustratie een rol zou gaan spelen, hield ze 
zich na de verkiezingen op de achtergrond. Ze was 
weliswaar lijsttrekker, maar het fractievoorzitterschap 
liet ze aan een ander over. 
Dat ze best burgemeester zou willen worden, heeft ze 
nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar wel een 
beetje in de buurt! Toen de burgemeesterspost in 
Ouder-Amstel vrij kwam, solliciteerde ze, met achttien 
anderen. Door haar bestuurswerk op regionaal vlak 
kent ze al veel ins en outs van de gemeente en kent ze 
al een paar bestuurders met wie ze nu gaat samenwer-
ken. Dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld: 'Ze 
weten wat ze aan me hebben en ze weten welke 
lijntjes ik in Den Haag heb.' 
En omgekeerd is Ouder-Amstel een soort klein 
Haarlemmermeer, schetst ze: meerdere kernen, een 
mengeling van stedelijk en landelijk milieu. De nodige 
verkeersproblemen en natuurlijk Schiphol. Of ze, 
gezien de herindelingwoede, de laatste burgemeester 
van Ouder-Amstel wordt? 'Niet als het aan de gemeen-
te zelf ligt en ik zal me daar ook hard voor maken. Als 
je geen goede dienstverlening meer kunt garanderen, 
dan wordt het een andere zaak. Maar dat is in Ouder-
Amstel geen probleem.' 

Mieke Blankers- Kasbergen (Oudewater, 1950)

Woont in
 Hoofddorp

Getrouwd met
 Jan Blankers (oud-docent Aardrijkskunde)

 
Kinderen

 dochter Monique (26) en zoon Bart (24)

1970-1973
lerares Algemeen Vormend Onderwijs op een LHNO 

school te Utrecht.

1975-eind 1999
 lerares lichamelijk opvoeding en informatica op het 

Nicolaaslyceum

1999-2006
 wethouder Haarlemmermeer

2006-2007
 raadslid Haarlemmermeer

Hobby's
 tennissen, op de racefiets de polder door, fitness en 

tuinieren

De jaren 60 (opnieuw)

Het jaren zestig gehalte in de vorige Binder lag hoog 
en heeft enkele reacties opgeleverd. Robert Ferretti 
(Gym-A, 1968) vond het leuk een bijdrage te kunnen 
leveren. Maar hij mailde opnieuw! Een bekentenis. 
Ook Hans Vemer (Gym-B, 1967) reageerde, helemaal 
vanuit de VS. 

Robert Ferretti bekent: 'Ten onrechte schreef ik: 
"Volgens mij is er geen sprake geweest van straffen". 
Vincent Bakker had me via de mail terecht al laten 
weten dat ik er toch wel naast zat. Hoe kan het dan, 
dat wat Vincent tenslotte meemaakte, geen indruk 
heeft gemaakt of aan onze aandacht is ontsnapt? Ik 
begon toch aan mijn geheugen te twijfelen. Het moet 
als volgt zijn gegaan. Na de affaire over de illegale 
Tobbe en het programma Mignon is het leven op 
school met een minder swingende Tobbe gewoon door 
gegaan. Vincent zat in 5â en ik in 5á en we hadden niet 
veel met elkaar te maken. Vincent mocht blijkbaar van 
pater Verbruggen aan het einde van het schooljaar niet 
doubleren (zie vorige Binder) en verdween naar het St. 
Ignatius College. Dan gaat er een zomervakantie 
overheen. In het nieuwe schooljaar waren de klassen 6á 
en 6â bij verschillende vakken wel vaak gekoppeld. 
Vincent was daar natuurlijk niet bij, maar dat viel niet 
op. Gewoonlijk toch al het lot van iemand die 
doubleert. Het is duidelijk dat Vincent het slachtoffer 
was van de zogenoemde 'regentenmentaliteit' en een 
lerarenkorps dat nog moeite had met de 
ontwikkelingen in de jaren zestig. Ik realiseer me nu 
hoe het allemaal is verlopen en waardoor iets aan je 
aandacht kan ontsnappen. We hadden het te druk met 
onszelf of met de meisjes van de MMS. Nu, 40 jaar na 
dato, betreur ik wat Vincent is overkomen. De 
eindeloze jaren zestig zijn voorbij, maar mijn schaamte 
nog even niet. Sorry Vincent.'
Hans Vemer is 'gegrepen' door het artikel over de 

Tobbe van december 1966 en januari 1967. Hij schrijft: 
'Ik kan me die tijd nog goed herinneren, ik was toen 
medewerker van de Tobbe (voor de kunstagenda) en 
schreef er wel eens in. De beslissing om met blanco 
pagina's uit te komen, werd genomen in een 
redactievergadering met veel rook (indertijd van 
pijprokers). Ik ben in onze grote kelder gaan zoeken en 
vond inderdaad nog een exemplaar van die illegaal 
uitgebrachte Tobbe. Ik vond overigens ook een 
exemplaar van Blauwdruk. 1e jaargang, no. 1, februari 
1967: een blad dat we ongecensureerd uitbrachten als 
protest/reactie op het censureren van de Tobbe. Het 
vermeldt als Directie: Koos Anderson en Ton Blaauboer; 
als Redactie: Peter Eldering, Max Hattinga Verschure, 
Ron Plattel en ondergetekende: Hans Vemer; en als 
Technisch Adviseur: Jannesh Ultee. De Redactie schrijft 
in dit eerste, gestencilde exemplaar: "Blauwdruk, dat is 
de afdruk van een tekening en deze naam voor dit blad 
is niet willekeurig gekozen. Blauwdruk wil de afdruk 
zijn van wat tekenend is voor mensen rond de twintig, 
van wie middelbare scholieren en studenten diegenen 
zijn, die zich van het eigene het meest bewust worden. 
Blauwdruk heeft bestaansrecht zoals dit gegarandeerd 
wordt in de grondwet (vrijheid van drukpers). 
Blauwdruk heeft bestaansreden, daar het blad zelf een 
afdruk maakt van dit eigene. Wanneer dit eigene 
alleen betrekking zou hebben op de lage landen aan 
de zee, dan zou dit blad te beperkt gericht zijn. 
Vandaar dat we zoveel mogelijk contact met het 
buitenland willen houden, wat u in de volgende 
nummers zult merken. Gezien het "afdruk"-karakter 
van het blad zal de redactie geenszins schromen 
stukken te publiceren, met welker inhoud zij het niet 
eens is. U begrijpt, dat Blauwdruk door uw bijdragen 
een betere blauwdruk zal kunnen worden." 
Nogal pretentieus, als ik dit nu weer eens lees. 

Een alternatieve schoolkrant, hebben we er daarvan in de jaren zeventig ook niet eens een gehad? Wie weet 
er meer over Blauwdruk, of over Teiltje, zoals de naam van de andere krant volgens ons was? 

Eindexamenfraude 1968

In een van de vorige Binders werd gevraagd naar een 
geval van fraude rond het eindexamen in 1967. 
Wellicht was er sprake van een mislukte poging om iets 
uit de tas van de docent klassieke talen te vissen in 
verband met het naderende schriftelijk examen. De 
tekst voor het schriftelijk examen Latijn en Grieks werd 
door de docent altijd zelf geselecteerd. Je wist als 
leerling wel om welke schrijver het ging, dat was 
bekend gemaakt. Snuffelen in het boek van de docent 
kon dan wel wat opleveren, misschien zat er een 
papiertje of notitie op de desbetreffende pagina. Wie 
weet heeft iemand zo'n poging ondernomen, want je 
moest er niet aan denken dat je een of andere 
onbegrijpelijke tekst uit een tragedie kreeg 
voorgeschoteld. 

In 1968 daarentegen was zo'n poging niet nodig. De 
heren Kramer en Lujber hadden ons (6á) wat betreft de 
te verwachten teksten van respectievelijk Augustinus 
(Confessionum) en Euripides (een van zijn tragedies) al 
gewezen op de mogelijke betekenis van bepaalde 
woorden. Daar zouden we goed op moeten letten. Klas 
6á toog aan het werk. Augustinus werd met de 
gegevens van de heer Kramer binnenste buiten 
gekeerd en verschillende teksten kwamen in 
aanmerking om te worden bestudeerd. Men ging aan 
de slag. Tegenwoordig heet dat 'natuurlijk leren'. De 
uiteindelijke examentekst bleek er later inderdaad 
tussen te zitten en menigeen heeft daar iets van 
meegepikt. 
Bij Euripides lag het wat gecompliceerder. De man 
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heeft meerdere tragedies geschreven, dus hoe dit 
varkentje te wassen? Michel Ridders had een lumineus 
idee, dat tenslotte door hem, Ton Blom en mij werd 
uitgewerkt. We togen naar de Universiteitsbibliotheek 
(UB) met een geleende studentenpas. Michel wist van 
het bestaan van een soort Lexicon waarin te vinden zou 
zijn in 
welke 
tekst of 
welk werk 
woorden 
met een 
bepaalde 
betekenis 
werden 
gebruikt. 
Euripides 
had tot 
onze grote 
schrik er 
het handje 
van om die 
bepaalde 
betekenis 
in 
meerdere 
tragedies 
te 
gebruiken. 
Wat te 
doen? 
'Gewoon 
de hele 
handel 
lenen en 
mee naar 
jouw huis 
nemen', 
riepen 

Michel en Ton. Ik woonde tenslotte dichtbij, in de 
Kerkstraat. 'Wat zijn de heren van plan', vroeg mijn 
moeder, die ons aantrof in mijn slaapkamer met een 
gigantische stapel boeken. 'Wat een ijver!' Met behulp 
van onze notities konden we gericht zoeken in de 
tragedies. Wat een werk! Dat was ploeteren, tot Michel 
of Ton riep: 'ik heb het!' Gezien de volgorde waarin de 
heer Lujber enkele woorden had gegeven, moest het 
kloppen. Dit kon niet missen. Terug naar de UB, zoeken 
naar vertalingen van de tragedie Helena van Euripides. 
We hebben ze in alle talen gevonden, geleend en thuis 
bewerkt. Wat een onmogelijke tekst, dat hadden we 
nooit gered op het examen! De heren waren trots. 
Echter, wat nu? Houden we dit voor onszelf of laten we 
de anderen meeprofiteren? We kozen voor het laatste. 
De afspraak was dat we hier en daar verschillende 
foutjes moesten maken om de heer Lujber te misleiden. 
We hadden inderdaad de juiste tekst gevonden. 
Appeltje-eitje was dit schriftelijke eindexamen. Dat is 
minstens een negen en dan nu nog het mondeling. 
Achteraf bleken de cijfers helemaal niet zo hoog te 
liggen. Ik had slechts een zes. Goed dat ik dat niet vóór 
het mondeling heb geweten. Wat was er gebeurd, hoe 
heeft de heer Lujber dit met de tweede examinator, 
een professor van de VU, afgehandeld? Je kan toch niet 
zomaar manipuleren met cijfers. We hadden niets 

illegaal gedaan! Gewoon, zoals we dat nu noemen 
'ontdekkend leren'. Ik ben tenslotte geslaagd, vraag 
niet hoe, maar ik heb de zaak laten rusten en geen 
inzage in het examen gevraagd. Dat deed je toen niet, 
stel je voor! 

In 1985, 17 jaar na dato, ontmoette ik de heer Lujber in 
Griekenland, waar hij voor het eerst in zijn leven was, 
en probeerde uit te vinden wat hij nog wist. Hij had 
toentertijd inderdaad een vermoeden gehad dat wij 
iets hadden geweten. Hij hield het vaag, want volgens 
mij zat er toch een luchtje aan. 
Op de laatste reünie kaartte ik dit onderwerp nog even 
aan met de betrokkenen van weleer. Heeft de heer 
Lujber het geweten of had hij louter een vermoeden? 
Wat kon en mocht hij dan doen? De aap kwam uit de 
mouw. De heer Lujber had telefonisch contact 
opgenomen met onze huisdichter Paul Kreetz. Heel 
slim van hem, bij de anderen zou hij minder succes 
hebben gehad. Trouwens, niet iedereen had telefoon 
in die tijd. Paul had toegegeven dat iedereen de tekst 
al had bestudeerd. Hoe heeft de heer Lujber dit met de 
examinator afgehandeld? Van fraude was geen sprake. 
Híj had ons tenslotte getipt. Ik heb nog wel eens via 
email contact met de heer Lujber. Hij woont in Brabant, 
het gaat goed met hem en zijn vrouw. Ik val hem niet 
lastig met dit voorval. Wanneer hij dit leest, kan hij zelf 
bepalen of hij nog wil reageren. 
Ach, waarom niet over en uit, we weten eigenlijk wel 
genoeg. Bovendien, we zijn toen allemaal geslaagd. 

Robert Ferretti (1962-1968)

Klas 6á, seizoen 1967-1968. Pater Verbruggen in het midden en negen leerlingen. Vlnr: Robert Ferretti, Ton Blom, Hans Martens, 
Henk Wolfs, Paul Kreetz, Jaros Janssen, Martin Schaeffers en onder Han Bartels en Michel Ridders 

Reünie eindexamenklas gymnasium 1957

Op 15 juni jl. was het vijftig jaar geleden dat de 
gymnasiumklas 1957 haar eindexamen erop had zitten, 
mailde Theo Wajer. Om dit te herdenken had een van 
de leerlingen van destijds, Jan Louman, het initiatief 
genomen voor een reünie, met een diner in de Silveren 
Spiegel in Amsterdam. Van de dertien die hun 
eindexamen gehaald hadden, waren er negen 
aanwezig. Een van de geslaagden was overleden, twee 
waren verhinderd wegens ziekte, één wegens vakantie. 

Behalve de negen geslaagden uit 1957 waren ook drie 
geslaagden uit 1958 aanwezig. Zij hadden tot en met 
de vijfde klas deel uitgemaakt van de 1957-klas. 
De reünie was zeer geslaagd en voor herhaling 
vatbaar! 

Bijgaande foto's zijn genomen op respectievelijk 15 
juni 1957 en 15 juni 2007.
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Achterste rij: vlnr Hans Groothuis, Jan Weisscher, Theo Wajer, Jan Louman, Ee Melis (†),
Thijs Pollmann, Henk Meulemans. Voorste rij: vlnr  Maarten Koelemeijer, Edmund Licher, Han Groenen-

daal, Bert Beuker, Nico Kok en Ernst Raaymakers

Achterste rij: vlnr Ernst Raaymakers, Hans Bouwens, Theo Wajer, Henri de Bakker, Thijs Pollmann, Henk
Meulemans. Voorste rij: vlnr Maarten Koelemeijer, Edmund Licher, Nico Kok, Jan Louman, Bert Beuker

en Kees Lambregts

Geslaagden 2007

Traditiegetrouw vindt u in de tweede Binder van het 
jaar een overzicht van alle geslaagden van het vorige 
schooljaar. Potentiële leden, nietwaar? Vanaf het 
moment dat de handtekening op het zojuist 
uitgereikte diploma is gezet ben je oud-leerling en 
daarmee een prooi voor ons promotieteam. De Binder 
komt naar je toe, zoiets! En we waren er echt, hoor, op 
vrijdag 29 juni in de benedengymzaal. Myrakel gaf acte 
de presence door de vermelding van het webadres 

, vergezeld van de oproep Keep In Touch, 
op het t-shirt met alle geslaagden. Een wat langer t-
shirt dan voorgaande jaren, zo leek het. Veel 
geslaagden dit jaar: op de Havo slaagden 89 van de 93 
kandidaten, oftewel 96%, een percentage dat elders in 
Amsterdam nauwelijks gehaald wordt. Op het 
Atheneum was het slagingspercentage 88% (44 van de 
50 kandidaten) en op het Gymnasium 92% (elf van de 
twaalf). 

www.myrakel.nl
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VWO
 
Karim Abbara 
Alessandro Baas 
Giancarlo Barbato 
Judith Beersma 
Tom de Beurs 
Liam Blythe 
Laurana Brouwer 
Shamilla Bunsee
Donovan van Dam
Bram Elbers
Tjitske Van Engelen
Sebastian France
Charlotte Gerritsen
Daphna Granaat

Gymnasium
Thomas Swierts
Claire Soliman
Milton Lieuw
Danny Buitenhuis
Remha Kiros
Don Ceder 
Jasper Texier
Ginny Asman 
Massimo Catarinella
Jug Vranic
Ka-Ming Wong

Willem de Grave
Ruby Heyer
Yoeri Houtzager
Jamila Kadouri
Lisanne Karsten
Marcia Kist
Claudia Klein
Michael Kouffeld
Yannick van der Kroft
Danny de Liefde
Lisa Lunenburg
Wieneke Meijer
Rutger van Miert
Rachid el Morabiti
Veseljko Nikolic
Sherilyn Playfair
Timor Post
Doortje Rademaker
Ben Remetz
Jirian Roodheuvel
Noor de Ruiter
Sam Slöetjes
Rosanne van Spaendonck
Maurits Spek
Jorn Varenhorst
Ilse Veerkamp
Daan Walraven
Milan de Wijs
Barbara van der Wildt
Daphne Zuilhof

HAVO
Vickey Badal 
Jay-Ross Bangayan 
Werner Raymond 
Clemens Barlag 
Robert Caesar 
Sybren Bergman 
Ernesto Brigitha 
Thomas Ter Bruggen 
Cornel Brühl 
Alex Cijntje
Tugrul Cirakoglu
Tessa Coumou
Pascal van Dijk
Willem Dikkers
Nick Donker
Nikki Doorn
Herman Duba Morán
Laurens Duimelaar
Mario Elderkamp
Bonno Faber
Esther Fonville
Joep Grappenhaus
Ralph Haagsma
Sasha de Hair
Philippos Halas
Tico Hamersma
Hiromi Haneda
Muriel Hartgers
Boy den Hartog
Maarten den Hartoog
Anna Hendrix
Abel Hermans
Heleen Hoebe
Erik Hoetink
Denise de Hoogd
Neslihan Igdeli
Nawien Jankipersad
Nuno Janszen
Alexander Kamermans
Merel Knipping
Lisa van Koningsbruggen
Roland Kool
Eline Kuiper

Mick Leen
Yiu Lung Liu
Belen van Maanen
Geraldine MacDonald
Anouschka Mangnoesing
Robin Meerhoff
Jarno Michielsen
Wahiba el Moujahid
Oskar Mulder
Meylissa Natawidjaja
Tania Nimako
Lawrence Ocampo
Aimy Ogaeri
Nourdin Ouazza
Kelly Pender 
Robin Pieplenbosch 
Freek Plak
Aldo Pomper 
Irma Prodanovic 
Steven Rampersad 
Boy van de Reep 
Laurens van de Riet 
Bobbie Ruijzenaars 
Paul Ruitenbeek 
Murshid Sahebdin 
Janneke Sandstra 
Tim Scheffer 
Bo Schilders 
Michelle Slee 
Floris Smit 
Liza Sont 
Oscar Steenhuis 
Katja Steinfort 
Boris Termaat 
Faye Tittel 
Tolga Tunc 
Suna Tutucu 
Mathijn Uilenbroek 
Sebastiaan van de Vaart 
Mark Velle 
Maaike Vervloet 
Rochelle Vriesde 
Tim van Weeren 
Oskar van Wieren 
Dimitri de Wit 
Sitta Yan
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Von Humboldt-prijs

Tijdens de diploma-uitreiking zijn, zoals inmiddels gebruikelijk, de 
winnaars van de Alexander von Humboldt-prijs voor het beste 
profielwerkstuk bekend gemaakt.

cm/em

ng/nt

Winnaar

Sitta Yan, Sasha de Hair

en Denise de Hoogd

Esther Fonville, Muriel

Hartgers

Profielwerkstuk

Roken, het blijft een teer

onderwerp

Anorexia nervosa

Docent-begeleider

B. Kamphorst

M. Prast

HAVO

Profiel

ng/nt

cm/em

Winnaar

Liam Blythe

Ruby Heyer, Robin Boek-

hout, Jamila Kadouri,

Yannick vd Kroft, Elianne 

Meijer, Maurits Spek, 

Lisanne Karsten, Timor 

Post, Tjitske van Engelen, 

Valerie la Rose, Charlotte

Gerritsen

Profielwerkstuk

Het bouwen van een zelf-

bestuurbare robot

"En ze leefden nog lang

en gelukkig"

Docent-begeleider

L. van Kruining

T. de Leur

VWO

Profiel

SNL nu: Sportactieve school

Vanaf mei 2007 mag het Nicolaas de buitenwereld 
tegemoet treden als sportactieve school. De school is 
officieel gecertificeerd door NOC*NSF en de KVLO. 
Deze hebben het certificaat 'Sportactieve School' in het 
leven geroepen om basis- en middelbare scholen in 
Nederland die actief zijn op het gebied van sport en die 
voldoen aan bepaalde criteria een kwaliteitskeurmerk 
te geven. De gedachte achter de certificering is dat het 

belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van 
kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven 
van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. 
Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat 
'meer' behelst in elk geval drie zaken. 

Zo moet ten eerste in de uitwerking van de lessen 
lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming 

Ook dit jaar waren er weer families voor wie een 
diploma-uitreiking op het SNL geen eerste keer was. Zo 
kreeg Tico Hamersma het Havo-diploma waar zijn tante 
Kitty Hamersma, bestuurslid van Myrakel, al sinds 1974 
een SNL-diploma heeft. Machteld Vervloet-Grootjes 
(Ath-A, 1979) zag haar dochter Maaike Vervloet het 
Havo-diploma ophalen en ook de vader van Nick 
Donker (Havo) stond al eerder in de gymzaal voor z'n 
eigen diploma: Marcel Donker (Ath-A, 1975). 

Wie de rest van de foto's wil zien van de diploma-
uitreiking 2007 of van het daarbij horende feest, kan 
op internet terecht. De foto's van het eindfeest staan 
op , die van 
de diploma-uitreiking op 

. Van 
alle geslaagden is een keurig portret gemaakt  waarvan 
een aantal al eerder in dit artikel was te zien. 

http://fotos.aol.nl/galleries/tags/eindfeestsnl

http://fotos.aol.nl/galleries/tags/snldiploma0607
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Tobbe nu

Eerder in deze Binder 
kwam De Tobbe al ter 
sprake, toen èn nu de 
schoolkrant van het 
SNL. Anno 2007 is de 
Tobbe bezig aan de 

e 57 jaargang en heeft 
de Tobbe een eigen 
website: 

. 
Daar staat dat de 
redactie een groep 
kinderen uit 
verschillen 
jaargroepen is. 'Zij 
zorgen er voor dat er 
elke keer weer een 
Tobbe kan worden 
uitgedeeld. Ze 
schrijven stukjes, 
zoeken 
beeldmateriaal en ze 
vergaderen over wat 
erin moet staan. Dat 
doen zij onder leiding 
van meneer Keijzer 
(AK).' 
Kortom, niets 
veranderd, al die 
jaren, toch? 

Op de site kun je 
quotes van leraren 
insturen en er is de 
verkiezing van Docent 
Van Het Jaar. De top-
drie van vorig 
schooljaar: op één O. 
Gonzales van Eyk, op 
twee docent Engels D. 
Boor en op drie 
geschiedenis-leraar A. 

http://www.tobbe.nl.tp/

de Diego y Lubberts.
De Tobbe deed dit jaar mee aan Schoolkrantdag 2007, een wedstrijd 
voor schoolkranten van scholen in heel Nederland. Alle schoolkranten 
mogen meedoen. Op de dag zelf (31 maart) kon elke redacteur twee 
workshops volgen. De Tobbe viel helaas niet in de prijzen maar het 
cabaret van Dolf en Jim Jansen maakte veel goed! Ze hebben het voor 
elkaar gekregen een wildvreemde vrouw uit Amsterdam naar huis te 
sturen met 250 euro die bedoeld was voor een school in Doetinchem! 
Ook de schoolkrantdag heeft een website: . www.schoolkrantdag.nl

en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten 
buiten de school plaatsvindt. Hieraan voldoet het SNL 
ruimschoots, er zijn contacten met vele sportverenigingen via 
Topscore en in het sportplustraject wordt veel samengewerkt met 
trainers van allerlei sportverenigingen in Amsterdam.
Ten tweede moet op basis van het leerplan structureel aandacht 
worden geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of 
andere bewegingsproblemen. Het Nicolaas is in staat kinderen 
met gewichtsproblemen aan het werk te zetten in de 
fitnessruimte.
Ten slotte is er binnen de school een ruim aanbod van bewegings- 
en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar 
interesse kunnen deelnemen. Ook hier voldoet het Nicolaas 
ruimschoots aan. Op dinsdag en woensdag worden als 
buitenschoolse activiteit Streetdance, Cheerleaders, Volleyball, 
Basketball en Flagfootball aangeboden door professionele 
instructeurs. 
Binnen deze ontwikkeling past natuurlijk uitstekend de 
introductie van het nieuwe vak BSM (Bewegen, Sport en 
Maatschappij) als examenvak voor het VWO waarin leerlingen 
van het Nicolaas inhoudelijk invulling kunnen geven aan hun 
interesse voor bewegen in de meest brede zin van het woord.
Het certificaat hangt aan de hoofdingang van de school.

Meer informatie:   http://www.amsterdam.nl/vrije_tijd_toerisme/sport/nieuwsitems/recordaantal

SNL-er geselecteerd voor summercourse Fulbright

Uit heel Nederland zijn acht 
eindexamenscholieren en 
eerstejaars studenten 
geselecteerd door het Fulbright 
Center om deel te nemen aan 
een intensief zomerprogramma 
op een Amerikaanse universiteit. 
Samen met medestudenten uit 
andere landen volgen ze een 
summercourse op Drexel 

University in Philadelphia of aan de University of 
Nebraska. Het zomerprogramma wordt volledig 
gefinancierd door het Amerikaanse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en vindt plaats van 15 juli tot 18 
augustus 2007. Doel van dit programma is om Europese 
jongeren kennis te laten maken met het studeren op een 
Amerikaanse campus, leiderschapskwaliteiten te 

ontwikkelen en 
maatschappelijke 
betrokkenheid te 
vergroten. 
Onder de acht winnende 
kandidaten zit Toufik 
M'didech (Ath, 2006) van 
het Sint Nicolaas Lyceum. 

Het Fulbright Center is de naam waaronder sinds 1 juni 
2004 de Netherlands America Commission for 
Educational Exchange, voorheen bekend als 'NACEE' 
opereert. Deze Commission werd op 16 oktober 1972 
opgericht bij verdrag tussen de Verenigde Staten en 
Nederland. Het is de omzetting van de United States 
Educational Foundation in the Netherlands, opgericht bij 
verdrag in 1949 naar een nieuwe organisatie, die echter 
qua hoofddoelstelling hetzelfde beoogt, namelijk 'de 

bevordering van wederzijds begrip tussen de volken van 
beide staten' en 'verdere versterking van de 
internationale betrekkingen en samenwerking'. 

In de praktijk verstrekt het Fulbright Center beurzen 
voor studie, onderwijs en onderzoek aan Amerikaanse 
en Nederlandse studenten en wetenschappers en 
verschaft het informatie over onderwijs en onderzoek in 
de Verenigde Staten. Het meest bekende programma is 
het Fulbright-programma, genoemd naar de 
Amerikaanse senator J.William Fulbright, die in 1946 
wetgeving initieerde om wederzijds begrip te 
bevorderen door middel van uitwisseling van studenten 
en docenten. Naast dit prestigieuze beurzenprogramma 
voert het Fulbright Center nog een aantal andere 
activiteiten en programma's uit, zoals het Campus 
Scholarship Program, gericht op VWO-schoolverlaters, 

het Community College 
Program, gericht op Havo-
schoolverlaters, het High 
School Cooperation 
Program, gericht op 
Nederlandse scholen voor 
voortgezet onderwijs die 
samenwerking en 

uitwisseling willen bereiken met Amerikaanse high 
schools. Van 1998 tot en met 2006 was het Fulbright 
Center de initiatiefnemer en uitvoerder van het 
Humanity in Action Program, een intensief 
zomerprogramma over mensenrechten en minderheden 
voor Nederlandse en Amerikaanse studenten. Vanaf 
2004 ondersteunt het Fulbright Center een 
lezingenreeks, georganiseerd door het John Adams 
Institute, onder de naam 'Quincy Club', bedoeld voor de 
bovenbouw van middelbare scholen.
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Betrouwbaarder (?) lijkt de informatie op de website 
van het SNL zelf. Daar beschrijft Titia Leurs, docent 
informatiekunde en coördinator brugklassen, de 
resultaten van een enquête onder ouders en leerlingen 
voor het Programma van Eisen van de nieuwbouw. In 
totaal 46 ouders en 213 leerlingen vulden de enquête 
in, die zowel meerkeuzevragen als open vragen 
bevatte. Een aantal zaken er uitgelicht: 

Zowel ouders als leerlingen vragen dringend om een 
betere klimaatbeheersing/ventilatie in de nieuwe 
school. Dit komt in allerlei vormen regelmatig terug.
Daarnaast vragen ze beiden om: grotere en modernere 
lokalen, betere geluidsisolatie, genoeg licht, meer 
werkplekken met ict voor leerlingen, werkplekken om 
te kunnen samenwerken, draadloos internet voor 
leerlingen, meer en betere toiletgroepen, diverse 
ontspanningsruimten, een rustige en goed 
geventileerde studieruimte waarin je geconcentreerd 
kunt werken, grotere fitnessruimte, meer zitruimtes op 
en leuke gevarieerde schoolpleinen, geen lerarengang 
meer.
Wat betreft de vragen naar kantinevoorziening, willen 
zowel de ouders als leerlingen vasthouden aan twee 
kantines, één voor de brugklasleerlingen of eventueel 
gehele onderbouw en één voor de rest.
Het grootste probleem in het bestaande gebouw zijn 
op nummer 1 bij beide groepen de (omvang en 
inrichting van de) lokalen met als stip op nummer 2 de 

kluisjesruimte in de fietsenstalling.
Wat het indelingsprincipe betreft neigen zowel 
leerlingen als ouders sterk naar een indeling in 
onderbouw/bovenbouw. Duidelijk anders dus dan bij 
het personeel, waar deze indeling het laagst scoorde.
De vraag naar een gebouw met een overzichtelijke 
logistiek is groot, ook omwille van de veiligheid.
Het atrium zien beide groepen hoofdzakelijk als 
ontmoetingsruimte.
In de buitenruimtes moet zowel gelegenheid zijn tot 
ontmoeten als sporten; ze moeten voorzien zijn van 
veel groen.

Titia Leurs

Adverteren in de Binder

Velen van u hebben het al gezien maar het is nooit te 
laat om er eens op te wijzen: u kunt tegenwoordig 
adverteren in de SNL-Binder! 
Er zijn meerdere mogelijkheden. Een hele pagina kan, 

maar ook een halve of zelfs een kwart (liggend of 
staand). 
De tarieven voor 2008 bedragen (drie nummers, oplage 
zeshonderd exemplaren): 

‡ 200,00

‡ 100,00
‡ 75,00

Standaardtarief
‡ 75,00

‡ 35,00
‡ 25,00

Wie direct al in de komende Kerstbinder wil staan, 
krijgt korting.

Nieuwbouw SNL

De Tobbe weet overigens al meer van de nieuwbouw 
van de school. 
We citeren. En uiteraard staan we niet in voor de 
echtheid van dit alles. De tekeningen moeten we 
geheim houden, dat zult u begrijpen! 

"Aan alle leerlingen en docenten van het Sint-
Nicolaaslyceum,
Wij, de Tobbe, zijn op een geheime manier aan 
informatie over de Zuidas gekomen. Onze school ligt 
ook in de Zuidas, en daarom vertellen we er wat over! 
De tekeningen zijn nog niet definitief, we weten ook 
nog niet hoe het gebouw er van buiten uit komt te zien 
omdat er nog geen architect is gekozen.

De bouwtekeningen betreffen de Zuidas, dus ook het 
Sint-Nicolaas lyceum. In de cirkel op één van de 
tekeningen ligt onze nieuwe school. Er komen twee 
sportvelden op het dak en een sportveld op de begane 
grond. We krijgen 3 ondergrondse gymzalen. Zoals je 
op de tekeningen ziet is onze school maar een klein 
stukje van een heel groot project: namelijk de 
vernieuwing van de Zuidas. Het ronde gebouwtje, aan 
rand van het park, blijft staan en de rest van onze 

school en Hogere Hotelschool wordt gesloopt. De 
school komt op de hoek met de Beethovenstraat te 
staan. De school krijgt een deel van 4 etages, een deel 
van 3 etages en een deel van 2 etages hoog. Onder de 
school komt een fietsenstalling, met naast de ingang 
een heus schoolcafé! Om onze school komen 
verschillende musea te staan. Het Beatrixpark wordt 
niet alleen uitgebreid, er komt ook een heel extra park: 
het Amaliapark. Daarin komt het Cultureel Centrum, 
waar de pijl bij staat. Dat is er nu al: het ronde 
gebouwtje op de C-Cour. Er komt ook extra water in de 
vorm van slootjes rondom dit gebouw! De treinen en 
de autosnelweg worden ondergronds gemaakt. Het 
metrostation, dat sinds kort Zuid heet, komt ook 

geheel ondergronds. Vanaf de RAI tot aan de VU rijd je 
dan onder alle gebouwen en het park door. De 
Beethovenstraat blijft bestaan. Parallel aan de 
Beethovenstraat komt een uitgebreid 
voetgangersgebied, waar onze school met één kant 
ook aan komt te liggen. Bij de vernieuwing van de 
Zuidas gaat bijna alles de lucht in. Dat wil zeggen dat 
er ontzettend veel hoogbouw bij komt. Zoals het er nu 
op lijkt, krijgen alle gebouwen heel speelse vormen!"
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Aan dit nummer werkten mee

Robert Ferretti
Dic van Hummel
Koos van Langen (lay-out)
René Leijen

Geert Rolf
Leon de Rooij 
Hans Vemer
Theo Wajer

Datum:
 
Locatie: 

Thema:

Catering:

Met medewerking van:

Nog  gezocht:

Zaterdag 11 oktober 2007

Het SNL natuurlijk: tent, 
B-kantine 

 
Wereldburgers

Hoge Hotelschool

Oud-docenten?

Idee

én soos!

ën en vrijwilligers

Re nie Sint Nicolaas Lyceum 2008ü

Heeft u de datum al genoteerd? Of bent u het eigenlijk al weer vergeten? Geeft niets, vanaf nu wordt in elke 
Binder plaats ingeruimd voor nieuws over de Reünie ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de school. 

SNeLbinder 2-2007Jaargang 1820



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. 
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