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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 ‘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
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Voorwoord

Kom je ook in de Binder als je niet beroemd bent, vroeg 
een oudleerling ons. Dat helpt wel natuurlijk, omdat je 
dan veel en uitgebreid in de media verschijnt. Nog maar 
al te vaak moeten we het daarvan hebben, van die media, 
van internet, van Google en andere hulpmiddelen. 
Natuurlijk, we googlen ons gek tegenwoordig. Maar het 
blijft jammer dat niet van álle (ruim elfduizend) oudleer-
lingen van Pius en SNL een verhaal verteld kan worden. 
Want: hoe kom je achter die verhalen? Het ontbreekt de 
makers van de Binder helaas aan tijd en gelegenheid om 
de geschiedenis van al die oudleerlingen actief te 
beschrijven. Daarom zijn en blijven we afhankelijk van bij-
dragen zoals die van Jos de Koster in dit nummer. Of die 
van Floor Heijerman, Didi Zeegers, Anne-Lies van der 
Vorst en Cees Smit, die iedere gelegenheid lijken aan te 

grijpen om weer een stukje Myrakelse geschiedenis te 
beschrijven. En waar blijft die van u? Tippen, mailen, 
schrijven, bellen, faxen – alles mag. Als de verhalen over 
uw voormalige klas- of schoolgenoten, beroemd, 
berooid, succesvol of niet, geslaagd of gefaald, maar vast-
gelegd worden, toch? 

Myrakel wenst u verder een buitengewoon vredige kerst 
en een zeer voorspoedig nieuwjaar. Wij zien elkaar mis-
schien op de ALV (vrijdag 18 januari) of op de oudleer-
lingensoos (idem) maar uiteraard op de grote Reünie (za-
terdag 11 oktober)! 

René Leijen 

Personalia

Literatuurwetenschapper Hugo Verdaasdonk (Gym-A, 
1963) is op 9 oktober 2007 aan een hersentumor overle-
den. Hij werd 62. Professor Verdaasdonk had vele func-
ties die allemaal met literatuur te maken hadden: hoog-
leraar Marketing en Sociologie van het Boek aan de 
Universiteit van Tilburg, lid van het bestuur van de 
Stichting Literatuurprijs die de jaarlijkse Libris Literatuur 
Prijs toekent, voorzitter van het Sociaal Fonds 
Letterkundigen en van het P. C. Boutensfonds en in het 
verleden van de Vereniging van Letterkundigen.  

Onder het pseudoniem Paul Stather 
schreef hij misdaadromans: De man 
die Marilyn Monroe was (1995), De 
bank (1997; genomineerd voor de 
Gouden Strop) en De Göring-
collectie (1999) waarin de directeur 
van het Nationale Museum te maken 
krijgt met schilderijen die ooit 
bestemd waren voor Hermann 
Göring.
Verdaasdonk wás synoniem met lite-

ratuurwetenschap, zo komt naar voren uit alle artikelen 
na zijn dood. Voor Kees Fens (de Volkskrant, 12 oktober) 
was hij een 'rekenend en metend kenner van literatuur'. 
Fens: 'ik ben een norm kwijt'. Verdaasdonk, donker haar, 
met een door ironie scherp getekend gezicht en een door 
die ironie versterkte stem, had een uiterst scherpe geest, 
'met groot gevoel voor kwaliteit in de literatuur en 

wetenschap en een belezenheid in de Nederlandse, 
Europese en Amerikaanse literatuur die in dit land niet 
geëvenaard werd.' Literatuur werd Hugo van kinds af 
aan met de paplepel ingegooid. Zijn vader was dichter en 
advocaat, uitgever Geert van Oorschot was een huis-
vriend. Hugo studeerde Frans en promoveerde op een 
proefschrift over de wetenschappelijke interpretatie van 
gedichten. Die bleek onmogelijk. Verdaasdonk hield zich 
met de sociologie van de literatuur op, werd 'een onver-
moeibaar onderzoeker en publicist'. Voor Fens was het 
grootste raadsel hoe hij, bij alles wat hij deed, zo onvoor-
stelbaar veel kon lezen. 'Hij was tot op de dag bij, zijn oor-
delen, altijd uitgesproken, zelden neergeschreven, 
waren altijd scherpzinnig en de moeite waard'. Tot hij 
zijn linkeroog niet meer kon gebruiken en Fens belde 
voor de naam van diens oogarts. 'Lezen was onmogelijk. 
Het bleek het eerste signaal van die ziekte die hem zou 
doden. Niet meer kunnen lezen, dat moet het meest alar-
merende teken zijn geweest van de eindtijd van deze 
grote literatuurkenner'. 

Na een ziekbed van enkele maanden is Jos Vermeulen 
Windsant (HBS-B, 1967) vrijdag 9 november jl in zijn slaap 
overleden. Jos had een enorme staat van dienst bij de 
gemeente Amsterdam. In de afgelopen periode was hij 
werkzaam bij directiestaf van de directie Concern 
Organisatie van de Bestuursdienst. We hebben Jos leren 
kennen als een zeer erudiet man met een haarscherp 

gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 
Jos was al een aantal maanden ziek. In de zomer is een 
gezwel bij zijn alvleesklier ontdekt. Zijn overlijden kwam 
toch nog als een schok. Dat Jos verder lijden is bespaard 
geeft enige verlichting. Jos is 60 jaar geworden en wilde 

het binnenkort rustiger aan gaan doen om te genieten 
van zijn pensioen. Dat is hem en zijn vrouw helaas niet 
gegeven. 

Adrie de Koning

Edmond de Meijer (Ath-A, 1976) en Cecile van 
Kimmenaede kregen op 26 september hun vijfde kind, 
Marie. Namens Myrakel van harte gefeliciteerd! 

Per september 2007 is Ruud Louw (Gym-B, 1967) 
benoemd tot  a lgemeen d i rec teur  van  het  
Bestuursbureau van de Universiteit Leiden. Louw wordt 
eindverantwoordelijk voor het Bestuursbureau en voor 

de bestuurlijke ondersteuning van het College van 
Bestuur door de expertisecentra. Mr. R.G. Louw werkt 
vanaf april 1997 bij de Universiteit Leiden. Hij was eerst 
hoofd van de dienst bestuurlijke zaken, later secretaris 
van het College van Bestuur. Daarvoor was hij onder 
meer van 1974 tot 1997 in dienst bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zo bericht de 
Nieuwsbrief van de universiteit (augustus 2007). 

SNL'ers in de media

Volleybalster Cintha Boersma (SNL, 1986) stond al op de Olympische Spelen van 1992 en 
1996. Maar ze wil, schreef onder meer Het Parool, nu ook naar Peking! Boersma (38) 
doet samen met Marrit Leenstra een poging zich voor Peking 2008 te kwalificeren bij 
het beachvolley. Tot half augustus volleybalde Boersma nooit op het strand, ze had 
sinds het eind van haar carriere, drie jaar geleden, zelfs nooit meer een bal aangeraakt. 
'Ik was vanaf mijn vijftiende zo intensief met volleybal bezig dat ik er helemaal niks 
meer mee te maken wilde hebben'. Boersma, moeder van twee kinderen en woonach-
tig in Ostia, vlak bij Rome, was tot kort geleden recordinternational, met 403 interlands. 
Haar partner Leenstra moet wel verhuizen, aldus Boersma: 'ik kan niet een jaar in 
Nederland gaan zitten en mijn man en kinderen achterlaten'   (Foto: Wim Heijen)

Voor architect Rudy Uytenhaak (HBS-B, 1967) zijn ruimtelijk-
heid, de beweging door en de functionaliteit van het 
gebouw, de essenties van architectuur. Omdat je die kwali-
teiten van een gebouw niet op een beeldscherm kunt beoor-
delen, zet hij (in De Volkskrant, 23 augustus) zijn vraagte-
kens bij ontwerpwedstrijden waar burgers meebeslissen 
over het ontwerp, helemaal als dat via internetverkiezingen 
gaat. Uytenhaak 'verloor' de bouw van het nieuwe stadhuis 
in Delft, met zeer minimaal verschil (7,125 om 7,075 punten) 
van architect Soeters. Uytenhaak bouwt wel een ander stad-
huis, of eigenlijk een stadskantoor. In Den Haag Zuidwest 
wordt in 2008 het 'tweede stadhuis' van Den Haag geopend, 
met trouwzaal en theater. Het wordt een driehoekige toren 
met een spierwitte gevel en een monumentale entree, en 
maar liefst 75 meter hoog. 'De opdrachtgever wilde een 
baken dat zichtbaar is tot in Wateringse Veld'. Wat het 
gebouw typisch Haags maakt, is volgens Uytenhaak de 
manier waarop het aansluit op de context. 'Het moest passen bij de frisheid van de jaren '60 wijken. Het optimisme uit 
die tijd, daar wilden wij opnieuw blijk van geven. We wilden vooral niet proberen Zuidwest te veranderen met gezelli-
ge retro-architectuur.' 
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Niets waar we vaker over spreken als over het weer. Een nieuwe speler in dit 
wereldje is Buienradar.nl, een site waarop de neerslag met radarbeelden wordt 
gevolgd. Het succes van Buienradar.nl, soms meer dan een half miljoen bezoe-
kers per dag, heeft de gerenommeerde weerkundigen verbaasd. Het bedrijf ach-
ter de site draagt jaarlijks twee ton licentiekosten af aan het KNMI, dat de beel-
den maakt. Maar het KNMI mag er zelf niets mee doen, sinds de commerciële 
taken zijn geprivatiseerd, zei woordvoerster Monique Somers (Gym-B, 1981) in 
De Volkskrant (juli). Ook de bestaande commerciële weerbedrijven zagen ken-
nelijk geen brood in het online aanbieden van gratis radarbeelden. 

Huren voor een schijntje op een van de mooiste plekjes van Amsterdam Oud-Zuid, het 
is mogelijk. Pascal Schoutsen (VWO, 1987) is zo'n mazzelaar, schrijft Het Parool. Voor 
650 euro per maand huurt hij een appartement aan de Reijnier Vinkeleskade, vijf 
kamers, een berging en een gemeenschappelijke zolder. Schoutsen huurt bij 
woningvereniging Samenwerking, waar geen lid meer bij komt. Behalve kinderen van 
leden, die mogen zich inschrijven als ze achttien zijn. De wachttijd is dan nog een jaar 
of tien, maar dan heb je ook wat! 'Een beetje elitair is het wel', geeft Pascal toe. Hij 
moest, om lid te worden, een aandeel in de coöperatie kopen; de inkomenseis is vijf 
keer de maandhuur. Inschrijven op een pand had hij nooit eerder gedaan, maar toen 
de nood aan de man kwam, twee ex'en in hetzelfde pand en een badkamer op de 
gang, kon hij direct terecht. En nu wil hij er nooit meer weg. Schoutsen, consultant, wil zelfs geen huis meer kopen. 
Met zijn vriendin verdient hij vier keer modaal, maar 'een vergelijkbaar huis in Oud-Zuid krijg je niet voor die prijs'. 

Voorspellen is moeilijk, dat weet iedereen. Zeker als het de toekomst betreft. Zo 
zag IBM in de jaren vijftig slechts een markt voor vijf computers, dacht de 
Nederlandse regering in diezelfde periode dat er medio 2000 wel honderd 
kerncentrales zouden zijn en kon het, in 1939, niets worden met de televisie 
omdat de doorsnee Amerikaan wel wat beters te doen zou hebben dan 
urenlang stilzitten voor de buis. Een groep wetenschappers, aangevoerd door 
Lucas Reijnders (Gym-B, 1963), hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, heeft niettemin een boek over de toekomst, de verre toekomst 
zelfs, gepubliceerd. Toekomst in het groot bevat bespiegelingen over de 
toekomst van samenleving, technologie, economie, milieu, cultuur, aarde en 
heelal. Verschenen bij Amsterdam University Press, prijs 29,50 euro. Op het 
verlanglijstje?

Fysicus Frans Saris (HBS-B, 1960) is benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Dit gebeurde bij zijn afscheid als decaan 
van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de 
Universiteit Leiden. Saris was vijf jaar decaan, en daarvoor onder 
meer directeur van ECN in Putten, van het FOM-instituut Amolf en 
hoogleraar experimentele fysica in Utrecht. Een 'redelijk 
indrukwekkende wetenschappelijke carrière van decennia', aldus 
De Volkskrant (1 september) in een (bijna) paginagroot 
afscheidsinterview. Daarin hamert hij op evolutie. Evolutie is overal, 
zegt Saris. In de biologie, in de wetenschap, in de cultuur. 'Ik denk 
echt dat Darwin de theorie van alles heeft gevonden'. Hij ziet 
biologie als de belangrijkste discipline binnen de wetenschap. En 
niet natuurkunde, die weliswaar vertelt hoe alles in elkaar zit, maar 
niet hoe alles wérkt. 'Natuurkunde is voorbij. De vorige eeuw was de eeuw van de fysica, met de atoombom, de laser, 
de micro-elektronica. Ik zelf was er op het goeie moment bij en het was fantastisch; geen kick zo groot als iets echt 
nieuws ontdekken.' 

Palingmousse, spierballen .... en
gastvrouw Ellen Evers

Zweet, hause cuisine, acrobatenlijven, tartaar met schuim van wasibi, zachtgegaarde 
gamba's en liedjes van Toon Hermans, gevulde soesjes met palinggelei, getatoeëerde 
torso's – u snapt het vast al: u bent aangeland in het culinaire theater/variété Palazzo, 
dit jaar in de Spiegeltent bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Nieuw in de formule is 
leading lady annex musicalster Ellen Evers (Ath-A,1984), die haar publiek verwelkomt 
met een liedje van Toon en een gouden tip. 'Denkt u maar aan iets moois. Aan mij!'

Het diner spectacle duurt een uur of vier, maar dan krijg je ook wat! De premiere-
avond was volgens de recensies een prima show. Met een flinke SNL-inbreng: behalve 
Ellen Evers waren op de premiere ook oud-SNL'ers Louis van Gaal en Monique Klemann 
aanwezig. 

Sterren dansen op het ijs, en

Nog wel geen oudleerling, ze is net het laatste vwo-jaar 
ingegaan, maar toch een vermelding waard is Melody 
Klaver, wiens speelfilm Diep begin september op tv werd 
uitgezonden. Melody maakte Diep in 2005, toen ze net 15 
was, maar al ver daarvoor was ze gewend aan de 
camera's. Vanaf haar geboorte stond ze ingeschreven bij 
castingbureaus, evenals haar twee zussen Stephanie 
(VWO, 2001) en Kimberley (Havo, 2003), die dus ook een 
SNL-verleden hebben en net zo creatief en cultureel 
bezig zijn. Stephanie is danseres en Kimberley acteerde 

Melody Klaver ook
onder meer in Voetbalvrouwen. Melody was vijf toen ze 
de Miniplaybackshow won, zeven toen ze nog een keer 
won en toen begon het echt te lopen. Diverse musical- en 
telefilmrollen volgden maar voor het grote publiek werd 
ze pas bekend met Diep. De film gaat over een 
tienermeisje dat haar eerste stappen zet op het pad van 
de liefde en seks. Toen ze voor het eerst voor de rol 
gevraagd werd, zei ze nee: ze was nog niet klaar voor de 
heftige scenes. De film werd uitgesteld en een jaar later 
zei ze alsnog ja. Melody werd genomineerd voor een 
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Gouden Kalf maar die ging uiteindelijk naar Carice van 
Houten voor haar rol in Zwartboek. Wel won ze bij het 
Génève Filmfestival voor Diep de prijs voor de beste 
buitenlandse actrice. Amerika lonkt, zoals voor elke 
actrice, maar eerst het vwo. 'Het lijkt me geweldig om 
daar acteerlessen te nemen, ervaring op te doen'. 
Melodys plannen zijn juni 2007 flink 'in de war geschopt'. 
Haar vriend Timo Smeehuijzen kwam om het leven bij 
een zelfmoordaanslag in Uruzgan. 'Door alle media-
aandacht voor hem weet heel Nederland nu wie hij is en 
wat er is gebeurd. Dat maakt me nog trotser op hem dan 
ik al was. Vaak kreeg ik de meeste aandacht omdat ik 
actrice ben, nu kreeg hij alle aandacht.' Omdat school 
weer begonnen is, heeft Melody weer wat afleiding. 'Het 
gewone leven gaat weer beginnen, maar dan zonder 
hem. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje bang voor dat 
vooruitzicht'.

Behalve afleiding van haar schoolleven, heeft Melody sinds kort ook afleiding op het ijs. Ze is de jongste deelnemer 
aan Sterren Dansen Op Het IJs, het ijsspektakel op SBS6. Elk vrij moment benut ze om te trainen en aan de 
bijbehorende spierpijn is ze inmiddels gewend. "Als ik klaar ben, moet ik direct gaan trainen." 

Myrakel goes Roemenië

Reünie 2008

"Herinneringen aan typische Nicolaas- en Piusplekjes", 
dat wordt het thema van onze speciale Reünie-Binder! Bij 
de vorige reünie vroegen we lezers of hun middelbare-
schooltijd 'de tijd van hun leven' was, dit keer vragen we 
naar herinneringen aan je favoriete plek op school. Of in 
de buurt van de school, of gerelateerd aan de school! Het 
kan immers zijn dat uw favoriete plekje tijdens uw Pius- 
of SNL-jaren niet het schoolgebouw was, maar bijvoor-
beeld het Beatrixpark, of de BOC, het fameuse jongeren-
centrum in Buitenveldert. Of dat uw herinneringen voor-
al teruggaan naar de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, 
waar Nicolaas-leerlingen op vijf december altijd bejaarde 
Amsterdammers opzochten. Of de sportdagen in de 
Oude Rai, of het Famos-toernooi. Of was het toch simpel-
weg de kantine, de gymzaal of de soos waar uw beste her-
inneringen liggen? 
Zet ze op papier! Inzendingen kunnen naar de 
(mail)adressen uit het colofon. 
Eén reactie hebben we al. Op Jeugdsentimenten.net von-
den we van het favoriete plekje van Jacqueline. Ze herin-
nert zich de disco-avondjes uit haar jeugd: 'als je 14 jaar 
bent, is er een hoop te ontdekken en daarvoor boden die 
avondjes alle gelegenheid. Op onze school hadden we 
een ontiegelijk leuke soos die altijd al vrijdagsmiddags 
open ging en waar ze wel wisten wat goeie muziek was'. 

Aan welk Nicolaas/Pius-plekje heeft u de mooiste, beste 
of leukste herinnering?

Mini-reünies en les van oud-docenten?

Het is bijna 2008 en dus de hoogste tijd om wat meer stam-

pij te gaan maken over de komende reünie. De voorberei-
dingen zijn in gang gezet, het programma begint langza-
merhand vorm te krijgen en de grote tent voor op de cour 
is gereserveerd. Er kunnen minireünies gehouden wor-
den, bijvoorbeeld voor een bepaalde klas of jaargroep. 
Wie dat wil, kan zich melden bij het bestuur. 
Een ander idee is om nog een keer les te krijgen van uw 
favoriete docent. Van wie zou u graag nog één keer les 
willen hebben, bij welke leraar/lerares zou u nog graag 
één keer in de banken willen plaatsnemen? Myrakel is 
bezig een aantal docenten te benaderen die nog één 
keer achter de lessenaar plaatsnemen om u wat kennis bij 
te brengen. Suggesties kunnen naar de bekende adres-
sen. 

Actualisering adressen
Myrakel beschikt over een redelijke administratie van 
alle oudleerlingen. Maar lang niet van iedereen hebben 
we een goed en actueel adres. Natuurlijk kunnen we oud-
leerlingen niet uitnodigen als we dat adres niet hebben. 
Veel leerlingen zijn zo ver uit het oog geraakt dat we 
soms niet meer hebben dan het adres waar ze tijdens hun 
schooltijd woonden. U begrijpt, dat we daar niet veel 
mee kunnen. Myrakel roept daarom uw hulp in. We heb-
ben speciaal voor dit doel het mailadres 

 geopend. Stuur ons niet alleen uw 
juiste (mail)adresgegevens maar ook die van school- of 
klasgenoten die geen lid zijn of waarvan u vermoedt dat 
ze niet in onze administratie voorkomen. Naar alle maila-
dressen die we op deze manier verzamelen, kan dan ook 
het laatste ReüNieuws gestuurd worden. 

reu-

nie2008@myrakel.nl

Met het uitzicht op de reunie in 2008 komt ook een feest-
je voor Myrakel aan de horizon. Na de reünie van 1988 
werd immers in februari 1989 Oudleerlingen Vereniging 
Myrakel opgericht. In het kader van het reüniethema 'we-
reldburgers' bezocht voormalig voorzitter en Myrakels 
grondlegger Tom Paffen (Ath-B, 1985) in Roemenië de 
voorzitter van het eerste uur Gerdwin Lammers (Havo, 
1973). Samen zetten ze de voorbereidingen voor 20 jaar 
Myrakel in het juiste perspectief. 

Beide voorzitters stonden in 1989 aan de wieg van Myra-
kel. 'Ik ging in 1989 eigenlijk voor de lol mee met Han 
Geers, die uiteindelijk de eerste secretaris van Myrakel 
werd. Zo werd ik erbij betrokken', zegt Gerdwin Lam-
mers, nu directeur van The Netherlands-Romanian Cham-
ber of Commerce en directeur van een softwarebedrijf. 
Beide grondleggers van Myrakel herinneren zich in de 
Caru' Cu Bere (een geweldige bierstube in Bucharest) de 
eerste pogingen om een echt ledenblad op te zetten. Ze 
denken met veel plezier terug aan de begintijd, toen ze, 
gewapend met WordPerfect 5.2 (!), een schaar en een 
pritt-stift, en met de geweldige inspanningen van de 
familie Smit, de eerste SneL-Binder in elkaar zetten. Wel 
vier kantjes vol … 

Is het toeval dat we de eerste voorzitter van Myrakel nu in 
Roemenië aantreffen? 
Er zijn op Myrakelse wijze duidelijke gelijkenissen tussen 
Roemenie en Myrakel. Na de val van Ceauþescu, in jawel 
1989, kon Roemenië net als Myrakel sinds 1989 op weg 
naar volwassenheid. Wat hebben beiden in nu bijna 20 
jaar tot stand gebracht? Om dat te ervaren moet je het 
vliegtuig pakken en 2,5 uur later in een heerlijk klimaat 

20 jaar Myrakel meets 20 jaar Roemenie

uitstappen in Bucharest, een inmiddels qua auto's dicht-
geslipte stad met het contrast van Parijs-achtige gebou-
wen en Sovjet-woonblokken. Maar ook de Zwarte Zee op 
twee uur rijden naar het oosten en de bergen (winter-
sport) op anderhalf uur rijden naar het noorden. Dat 
brengt ons op een sprookjesachtige lokatie, Sinaia. 
Gerdwin: 'Volgens artikel 11 van de Myrakelse statuten 
bepaalt alleen de voorzitter waar en wanneer de ALV van 
Myrakel wordt gehouden.' Zo onderzochten de oudvoor-
zitters van Myrakel alvast de ALV mogelijkheden in het 
voormalige paleis van Koning Mihai in Sinaia; dit om met 
het oog op de uitkoop van de zuidaslocatie van het SNL, 
een perfecte feestlocatie voor 20 jaar Myrakel veilig te 
stellen. Zowel Roemenië als Myrakel hebben in 20 jaar 
laten zien dat je met weinig veel kan maken. Het Myra-
kelse netwerk van Wereldburgers kan daar zeker bij hel-
pen, concluderen beide Myrakel-veteranen tevreden, ter-
wijl ze er nog eens achter komen dat ze elkaar tijdens hun 
SNL-tijd nimmer hebben gezien of gesproken. 
't Blijft een Myrakel … 

 

 

gerdwin.lammers@netherlands.ro
tom.paffen@capital-cventures.com

Myrakel grondleggers Gerdwin Lammers (r) en Tom Paffen (l) 
op zoek naar feestlocatie 20 jaar Myrakel 
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Raadsels

In Binder 1 van dit jaar stond een oproep bij een foto van 
Inge Ossen. Daarover hebben we nog geen uitsluitsel. Vol-
gens Anne-Lies van der Vorst (Pius, 1961) zou de foto wel 
eens gemaakt kunnen zijn tijdens een reisje van de Pius. 
Ze herkent de sfeer en jolijt op de foto. En dook meteen 
haar eigen foto-archief in. Ze stuurde ons bijgaande foto 
van een Pius-schoolreisje naar Duitsland, van 27 tot 29 
april 1960. Ze weet het nog heel precies: 'Wij overnacht-
ten 28.april in Bonn-Venusberg, een jeugdherberg. Zelfs 
het programma van deze reis heb ik nog. Wij hadden ple-
zier in onze "pyjama's"; we moesten vroeg naar bed en 
wat doe je dan als je nog niet moe bent? Gek doen, dat 
deden we ook. Stapelbedden, acht meiden in een kamer, 
en de anderen kwamen dan ook wel. Maar de namen van 
die vijf die op de foto staan ken ik nog....'.

Wie kent de dames ook nog? In de volgende Binder 
geven we de oplossing … 

Anne-Lies begon in 1955 op de Pius, maar in haar vierde 
klas zijn er een heleboel blijven zitten. 'Achteraf wisten 
we waarom. De vijfde klassen hadden geen plaats voor al 
die eindexamenkandidaten, dus moesten er een paar in 
de vierde blijven'. Voor zover Annelies zich kan herinne-
ren, werd dat ook met de ouders van de 'blijven-zitten-
kandidaten' besproken. Het betreft hier de periode vlak 
voor de verhuizing van de Pius MMS naar de Irenestraaat. 
'De nieuwbouw was al gepland maar de barakken op 't 

Zand waren er nog niet'. 

Anne-Lies, die na veertig jaar in Duitsland weer terug is in 
Nederland, stuurde ook een prachtige foto van 'de 
legendäre Directrice' Zr Pachalis. Genomen op 28 novem-
ber 1960, haar verjaardag. Zr Pachalis pakt haar kado uit, 
zo te zien een boek? Maar wie weet nog welk boek ze uit-
pakt? 

Eva Wiessing bij het Journaal

Dat ABNAmro de laatste maanden flink in 
het nieuws was, heeft iedereen vast wel 
gemerkt.  Voor de NOS was het 
verslaggeefster Eva Wiessing, die vrijwel 
alle perikelen rond de overnamestrijd 
versloeg. Wiessing is ex-leerling van het 
Nicolaas Lyceum (VWO, 1976-1982). Tijd 
voor een nadere kennismaking.

Waarom heb je destijds voor het SNL 
gekozen?
In die tijd was er geen sprake van keuze, ik 
heb daar zelf niks over kunnen zeggen. 
Mijn ouders zeiden gewoon: 'je gaat naar 
een katholieke school'. En dat was dan het 
Nicolaas. Ik moest zelfs helemaal vanuit 
Amstelveen komen, maar dat was dan wel 
met een hele groep. Er kwamen in mijn 
periode wel meer groepen, ook 
bijvoorbeeld uit Uithoorn en Weesp.

Heb je goede herinneringen aan je 
schooltijd op het SNL?
Ja, wel, maar het was vooral ook een 
strenge school. Maar dat is persoonlijk, ik 
denk dat iedereen dat weer anders 
ervaart. Misschien vond ik dat wel zo 
omdat ik soms iets te bijdehand was. Als ik 
het vergelijk met een andere school in 
Amstelveen, waar een vriendinnetje van 
mij naartoe ging, dan was het streng, ja. 
Daar mocht echt alles, ze hadden daar 
zelfs een hangplek voor de leerlingen. 
Echt een heel andere sfeer. Maar ik heb 
vrij weinig vergelijkingsmateriaal.

Waren er in die tijd ook nog paters?
Ja, nog wel een paar. Volgens mij was de 
conrector een pater, en er was ook nog 
één zuster. Zuster Angelique geloof ik, zij 
was coördinator van de onderbouw. Wat 
wel leuk was, was dat er veel jonge leraren 
waren. Daarnaast vond ik het Grote 
Gebeuren altijd erg leuk, dat herinner ik 
me nog goed. De leraren deden dan vaak 
ook mee. Is dat nog steeds zo?

Ja, dat is nu ook nog zo, leraren zingen 
graag een stukje....
En ook de soos was altijd erg leuk.

Nog leuke schoolreisjes meegemaakt?
Wij gingen toen een keer naar Londen, 
maar we zaten daar in een gastgezin; dat 
was heel vrij allemaal. Je zag de groep niet 
zo veel.

Wat ben je vervolgens na het VWO gaan doen?
Eerst heb ik Spaans gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, 
waarbij ik nog een jaar Journalistiek in Spanje heb gedaan, met een 
soort van uitwisselingsprogramma. Dat was met een beurs uit Spanje. 
Daarna heb ik nog de studie Communicatiewetenschap afgerond, 
waarvoor ik een praktische stage heb gedaan bij de Spaanstalige 
afdeling van de wereldomroep. Dat wilde ik per sé, werkstukken 
hadden we toen al genoeg geschreven.

En hoe ben je vervolgens bij de NOS terecht gekomen?
Dat is via de Wereldomroep gegaan, daar heb ik toen nog een tijdje 
freelance gewerkt. Op de redactie van de NOS hadden ze destijds nog 
mensen nodig, en die kans heb ik meteen gegrepen. Ik zit daar dus nu 
ook al vrij lang.

Nog goede raad voor al die mensen met hun spaarcentjes bij de 
ABNAmro?
Niet teveel zorgen maken!

Floor Heijerman
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Jongeren de lucht in

Puberruil: Amsterdamse punker ruilt
met Limburgse kakker

Onder het motto 'Jongeren de Lucht in' orga-
niseren het Milieucentrum Amsterdam (MCA) 
en het Amsterdams Natuur- en MilieuEduca-
tieCentrum (ANMEC) op zes middelbare scho-
len een serie lessen over luchtkwaliteit op 
middelbare scholen. Scholieren doen daarbij 
zelf metingen. Een van die scholen is het Nico-
laas. Leerlingen zijn maandag 17 september 
2007 gestart met luchtmetingen rondom hun 
school. Na vier weken weten zij meer over de 
luchtkwaliteit en gaan zij zelf aan de slag om 
de lucht schoner te maken. In de lessen leren 
ze wat luchtkwaliteit is, hoe je dit kunt meten 
en hoe je de veroorzakers van luchtverontrei-
niging kunt herkennen. Dat gaan ze, weten-
schappelijk verantwoord, onderzoeken in 
hun directe omgeving. Met behulp van Pal-
mes-buisjes meten ze de hoeveelheid stik-

In de laatste aflevering van het vierde seizoen van de tv-serie Puberruil 
ruilen Hubert en Tom vijf dagen van leven. Hubert is Hubert van den 
Eynde, leerling van het Nicolaas Lyceum. Hij is een punker, compleet met 
hanenkam, veiligheidsspelden en gescheurde kleren. Hij woont, samen met 
zijn moeder, zijn broertje, zijn zusje en zijn vriendin Nicole, op de 
Nieuwmarkt aan de rand van de Amsterdamse Wallen. Bij Hubert thuis is 
iedereen welkom. Zijn moeder: 'Als je wilt blijven slapen is er altijd wel 
ergens een matras te vinden waar je kunt crashen'. Moeder heeft een 
duidelijke visie over opvoeden, lezen we op de website 

: 'Je moet geconfronteerd worden met het echte 
leven. Dus wonen tussen de pooiers en hoeren is alleen maar goed voor 
mijn zoon!' Hubert ruilt met Tom, natuurlijk compleet tegengesteld, en dus 
goed voor twee boeiende afleveringen. 

http://puberruil.kro.nl

stofdioxide in de lucht. Die hoeveelheid geeft een indicatie van de luchtkwaliteit: hoe meer stikstofdioxide, hoe slech-
ter de luchtkwaliteit. De gegevens worden geanalyseerd door een laboratorium dat gespecialiseerd is in luchtkwali-
teit. Milieuwethouder Marijke Vos gaf de leerlingen de eerste les. 

Artistieke oprispingen

Moet je commissaris van de koningin zijn of een gouden 
schoen gewonnen hebben om in de SNL-Binder te 
komen, vroeg Jos de Koster (HBS-B, 1964). Hij volgt het 
wel en wee van oud-docenten en medeleerlingen met 
een vleugje fossiele nostalgie maar treft 'helaas' zelden 
of nooit iets aan over zijn jaargenoten, terwijl daar vol-
gens hem toch best het nodige over te berichten valt. 
Kom maar op Jos, antwoordden we hem. 
'Vergeten is kennelijk de machtsovername in de Stoa, 
altijd een bolwerk van gymnasiasten, door een groep 
oproerige HBS-b'ers, evenals de bom die bij de schoolver-
kiezingen zodanig (ook voor ons onverwacht) zwaar 
bleek te zijn dat een flink gat in de ringdijk werd gesla-
gen. Carel Deken schreef een gedicht over een plakje cer-
velaatworst, Peter Prudon maakte een horrorverhaal 
over een man die, omdat hij damesslips verzamelde, de 
inhoud daarvan vermoordde en dumpte in de Beulings-
sloot totdat de rondvaartboten daar hinder van onder-
vonden. Bij tekenles vulde je zelf maar je cijfer in, en een 
beledigde conciërge schonken we 2,5 kilo zuurtjes. Kor-
tom: een roerige tijd waaruit ikzelf in elk geval tot op 
heden iets rebels heb overgehouden.' Hoe zou het met 
hen gaan, vraagt Jos zich af. 'Wat is er van hen gewor-
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Eén van de wonderlijkste ensembles aan de Zuidas is het trosje Sint Nicolaasgebouwen aan het uiteinde van de 
Prinses Irenestraat, ingeklemd tussen Beatrixpark en A10, tussen RAI en WTC. De drie gebouwen, die hier sinds 
eind jaren vijftig staan, lijken op het eerste gezicht namelijk nauwelijks op elkaar: het eerste een nurkse bakste-
nen doos, het tweede een witgepleisterde koektrommel en het derde een door glas overheerste, slingerende 
rechthoek. Toch is het trio op het tweede gezicht duidelijk familie. Elk met een eigen karakter en uitstraling, 
maar alledrie even sober als revolutionair. De Amsterdamse architect Lau Peters en zijn bureau ontwierpen de 
Sint Nicolaas enclave eind jaren vijftig voor de Priesters van het Heilig Hart. Die woonden in het Sint Nicolaas-
klooster (de doos), oefenden hun priestercapaciteiten in de Sint Nicolaaskapel (de trommel) en gaven les op het 
Sint Nicolaas Lyceum (de rechthoek). 

Journalist René Erven maakte, zomer 2007, voor Premsela Dutch Platform for Design and Fashion een rondgang 
door het Sint-Nicolaascomplex. Zijn verhaal verscheen op de website Premsela.org, en met toestemming vindt u 
hieronder een lichtelijk bewerkte versie hiervan. 
Premsela is gehuisvest in het voormalige klooster, dat ze delen met Platform 21 en Virtueel Museum Zuidas 
(VMZ). Op de bovenste etage verblijven de Artists-in-residence van het VMZ. De verbouwde kapel dient als 
tentoonstellingsruimte voor de projecten van Platform 21. Op 21 april jl opende in een gedeelte van de kapel het 
nieuwe restaurant As, waarover in de vorige Binder werd bericht. 

Over religieus erfgoed, dreigende
sloop en ingehuurde varkens

Tussen 1950 en 1965 maakte de Nederlandse kerkbouw 
een opmerkelijke bloei door: er werden ruim 1500 kerken 
gebouwd, zowel katholieke als protestantse. Ook het 
gebruik van moderne materialen en industriële construc-
ties raakte in opmars en architecten experimenteerden 
met nieuwe plattegronden en ruimtelijke opstellingen. 

Al het enthousiasme ten spijt bleek eind jaren zestig de 
ontkerkelijking niet meer te stoppen, met leegstand tot 
gevolg. Het overkwam ook het Sint-Nicolaascomplex in 
Amsterdam-Zuid. Bij een rondgang door de gebouwen 
met architect Frans Boogers komt het verleden weer even 
tot leven. “Achter deze deur moet de huiskapel voor de 

Levensgroot geportretteerd

De One Minute Foundation van het Sandberginstituut, 
gehuisvest in het voormalige Nicolaas-klooster, maakt in 
opdracht van het projectbureau Zuidas portretten van 
mensen die aan de Zuidas wonen, werken en naar school 
gaan. Er zijn twee filmpjes met een Nicolaas-link: portret-
jes van rector Frans Kwakernaat en van twee bij de 

nieuwbouw betrokken leerlingen, Lara Nuberg en Gijs de 
Rooij. De filmpjes zijn te zien op YouTube (

) én levensgroot op een megagroot 
led-scherm van 7,5 meter breed bij 4,4 meter hoog dat spe-
ciaal hiervoor op het WTC-plein, voor de ingang van het 
station, is neergezet. 

www.youtu-
be.com/mediacanon

den? Leven ze nog, en zo ja, in welke mate?' Klasgenoten 
van Jos: u kunt zich melden bij de redactie! 

Over zichzelf wil Jos het eigenlijk maar niet hebben. 
'Over mijzelf kunt u het beter maar niet hebben, ik ben 
namelijk kortgeleden grootvader geworden en zelfs 
daar heb ik weinig aan hoeven te doen. Mijn dochter, die 
veel meer aan deze situatie schuldig is, is uitermate slecht 
door mij opgevoed. Ik moet daarin grote hiaten hebben 
laten vallen want zij is getrouwd met een Rotterdammer. 
Ook mijn werkzame leven is de lezers van de SNL-Binder 
niet interessant, want ik ben bijna direct na mijn HBS-tijd 
in het verzekerings- en hypothekenvak gerold, dus daar 
is niets aan, dat kan iedereen. Een beetje onderhandelen 
namens Zorgverzekeraars Nederland met wat zorginstel-
lingen zet ook geen zoden aan de dijk: de ziektekosten-
premie stijgt toch en de kwaliteit van de zorg holt achter- uit. Sinds ik met mijn loondienst-

werk gestopt ben (met zoals dat 
hoort een aantrekkelijke regeling) 
heb ik nog slechts mijn eigen 
adviesbureau, ook al saai dus, en 
omdat dat slechts leidt tot een 
werkweek van ongeveer 60 uur 
heb ik dus veel vrije tijd over.'

Die vrije tijd besteedt Jos aan De 
Kunst. 
'Jaren terug ben ik geïntroduceerd 
bij een kunstsociëteit, Calliope in 
Lelystad, alwaar de sfeer evenals 
de drankprijzen aantrekkelijk zijn, 
en waar ik dus inmiddels al meer 
dan tien jaar lang elke donderdag-
avond vertoef vanaf zo'n uur of 11. 
Op den duur krijg je daar een tik 
van mee, en dat heeft nu dus 
geleid tot een artistieke oprisping. 

Schreef ik vroeger in het schoolblad nog regelmatig 
gedichten, nu heb ik een studio in Calliope alwaar ik 
dames fotografeer. Vervolgens ga ik over tot manipula-
tie (niet de dames maar de foto's) hetgeen tot verrassen-
de resultaten leidt. Niet dat dat interessant is, maar ik 
vind het zelf leuk om te doen en het houdt me van de 

straat. 
Calliope krijgt straks een nieuw pand en, waarschijnlijk 
om mij te bewegen een goedkope hypotheek te regelen, 
mij is de openingsexpositie toegezegd. Wie tegen die tijd 
niets beters te doen heeft, kan wel een uitnodiging krij-
gen om zèlf te zien dat het niets voorstelt.' 
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Eén van de wonderlijkste ensembles aan de Zuidas is het trosje Sint Nicolaasgebouwen aan het uiteinde van de 
Prinses Irenestraat, ingeklemd tussen Beatrixpark en A10, tussen RAI en WTC. De drie gebouwen, die hier sinds 
eind jaren vijftig staan, lijken op het eerste gezicht namelijk nauwelijks op elkaar: het eerste een nurkse bakste-
nen doos, het tweede een witgepleisterde koektrommel en het derde een door glas overheerste, slingerende 
rechthoek. Toch is het trio op het tweede gezicht duidelijk familie. Elk met een eigen karakter en uitstraling, 
maar alledrie even sober als revolutionair. De Amsterdamse architect Lau Peters en zijn bureau ontwierpen de 
Sint Nicolaas enclave eind jaren vijftig voor de Priesters van het Heilig Hart. Die woonden in het Sint Nicolaas-
klooster (de doos), oefenden hun priestercapaciteiten in de Sint Nicolaaskapel (de trommel) en gaven les op het 
Sint Nicolaas Lyceum (de rechthoek). 

Journalist René Erven maakte, zomer 2007, voor Premsela Dutch Platform for Design and Fashion een rondgang 
door het Sint-Nicolaascomplex. Zijn verhaal verscheen op de website Premsela.org, en met toestemming vindt u 
hieronder een lichtelijk bewerkte versie hiervan. 
Premsela is gehuisvest in het voormalige klooster, dat ze delen met Platform 21 en Virtueel Museum Zuidas 
(VMZ). Op de bovenste etage verblijven de Artists-in-residence van het VMZ. De verbouwde kapel dient als 
tentoonstellingsruimte voor de projecten van Platform 21. Op 21 april jl opende in een gedeelte van de kapel het 
nieuwe restaurant As, waarover in de vorige Binder werd bericht. 

Over religieus erfgoed, dreigende
sloop en ingehuurde varkens

Tussen 1950 en 1965 maakte de Nederlandse kerkbouw 
een opmerkelijke bloei door: er werden ruim 1500 kerken 
gebouwd, zowel katholieke als protestantse. Ook het 
gebruik van moderne materialen en industriële construc-
ties raakte in opmars en architecten experimenteerden 
met nieuwe plattegronden en ruimtelijke opstellingen. 

Al het enthousiasme ten spijt bleek eind jaren zestig de 
ontkerkelijking niet meer te stoppen, met leegstand tot 
gevolg. Het overkwam ook het Sint-Nicolaascomplex in 
Amsterdam-Zuid. Bij een rondgang door de gebouwen 
met architect Frans Boogers komt het verleden weer even 
tot leven. “Achter deze deur moet de huiskapel voor de 
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bonden is aan de Gerrit Rietveld 
Academie. Sinds 2006 is de kapel 
in gebruik voor exposities en 
andere activiteiten door Plat-
form 21 en Virtueel Museum 
Zuidas. Op de benedenverdie-
ping bevindt zich restaurant As. 
Het kloostergebouw is in 2007 in 
gebruik genomen als kantoor-
ruimte door Premsela Dutch Plat-
form for Design and Fashion, 
Platform 21 en Virtueel Museum 
Zuidas, en als woon/werkruimte 
voor kunstenaars.
De oprichting van een tweede 
‘katholieke middelbare school 
voor jongens’, in de jaren 1945-
46, vormt de aanleiding voor de 
bouw van het religieuze com-
plex. “Binnen katholieke kring-
en was het destijds gebruikelijk 
om een klooster in te schakelen 

bij de oprichting van een dergelijk onderwijsinstituut”, 
vertelt Boogers, “in dit geval was dat de Johannesstich-
ting, de Priesters van het Heilige Hart, uit Breda. Het 
schoolcomplex moest dus worden voorzien van een kapel 
en een klooster om de initiatiefnemers in te kunnen huis-
vesten.” Toch had de bouw van het schoolcomplex priori-
teit. De school was in de beginjaren gehuisvest in tijdelij-
ke, te kleine onderkomens. Toen in overleg met het 
Gemeentelijk Grondbedrijf een terrein aan de Prinses Ire-
nestraat beschikbaar kwam verrezen er eerst enkele 
noodgebouwen. Architect Lau Peters schrijft in de ont-
werptoelichting: “Op dat moment stonden wij voor de 
zware opgave een volledig lyceum te ontwerpen, dat al 
het leed die de vorige schoolgaande jeugd aangedaan 
was, op een juiste manier te lenigen.” Met de bouw van 
een 24-klassige school met bijgebouwen werd begonnen 
in het voorjaar van 1957. Trots vermeldt Peters in zijn toe-
lichting dat de eindexamens in de zomer van 1959 in het 
nieuwe schoolgebouw konden worden afgenomen. In de 
jaren daarop kwamen de kapel, het klooster en als laatste 
de katholieke middelbare meisjesschool Sint Pius gereed.

Kloostergebouw
Over een kloostergebouw in hoogbouw en de ronde 
kapel was men eind jaren vijftig in bouwkundige kringen 
erg enthousiast: “De architect heeft hier een vorm geko-
zen die in de bouwsector revolutionair mag heten”, 
schrijft N.W. Mäkel in de Technische Gids. Omdat de 
beschikbare ruimte beperkt was besloten de architecten 
de verschillende kloosterfuncties te ‘stapelen’. Peters 
schrijft in z’n ontwerptoelichting: “Gezien het verschil-
lend karakter van de bewoners namelijk paters-leraren 
en paters-theologanten, was het voor het bestuur geen 
bezwaar, de zit- en slaapkamers op meerdere verdieping-
en te situeren, hiermee de typische kloostersfeer van 
lange kloostergangen vermijdend, zodat naar onze 
mening een duidelijk woongebouw naast het liturgische 
centrum gesitueerd kon worden.” Ondanks dat de 
opdrachtgever akkoord ging met een flatgebouw, wen-
ste deze toch ook typische kloosterkenmerken terug te 
zien in het ontwerp. In het door pater Bos opgestelde pro-
gramma van eisen blijkt het conservatisme van de 
opdrachtgevers: “Het doel van de nieuwbouw is het huis-
vesten van kloosterlingen. Het geheel zal dan ook vrij 

sober van opzet dienen te zijn en elke overdaad zal moe-
ten worden vermeden. Al wordt tegenwoordig afgewe-
ken van traditionele kloosterbouw toch zal de architect 
er wel zorg voor willen dragen, dat zowel het inwendige 
als het uitwendige op een klooster gelijkt en door opzet, 
stijl en vorm afwijkt van een gewoon flatgebouw”. En: 
”Gaat men een klooster bouwen dan kan door goed over-
leg datgene bereikt worden wat men zich voorstelt te 
bouwen. Zo gaan onze gedachten bijvoorbeeld uit de 
wanden van de gangen in schoon-metselwerk op te trek-
ken met aanbrenging van enkele boogjes.” 

Sinds 2007 zijn begane grond, eerste en tweede verdie-
ping in gebruik door Premsela en Platform 21. In het 
gebouw wordt op meerdere plekken eer betoond aan 
Benno Premsela (1920-1997), naamgever, vormgever en 
designpromotor. 

“Kijk”, vertelt Boogers buiten voor de gevel van het 
kloosters: “de kloosterhiërarchie zie je terug in de raam-
partijen. De paters hadden een zitkamer en een aparte 
slaapkamer terwijl de theologanten (priesters in oplei-
ding) gecombineerde zit-slaapkamers hadden met klei-
nere raampartijen op de bovenste twee verdiepingen. 
Afwijkend is ook de maatvoering van de ramen op de 
begane grond en eerste verdieping, zodat deels aan de 
buitenkant de functionele opbouw van het klooster 
afleesbaar is.” Ook wijst Boogers op andere details. De 
betonnen bovenkant van elk raam is naar binnen afge-
rond, waardoor de raamopening een organisch geheel 
vormt met het stalen kozijn, dat iets dieper in de gevel 
ligt. Alle stalen ramen waren met dubbele beglazing uit-
gevoerd. Opmerkelijk is ook de verwerking van de bak-
stenen. De betonnen buitenwand van het kloosterge-
bouw is bekleed met oranjerode bakstenen van 10 x 10 x 
21 cm, die hiervoor speciaal zijn gebakken. Ze zijn gemet-
seld in ‘koppenverband’, wat betekent dat alleen de 
kopse kanten van de bakstenen aan de façadekant zicht-
baar zijn. Ook zijn er geen verspringende stootvoegen 
toegepast, waardoor op de gevel een ruitjespapierachtig 
raster is ontstaan. Dit is door de architecten gedaan om 
“het karakter van bekleden zo duidelijk mogelijk te 
demonstreren.” Het trappenhuis heeft een extra accent 
gekregen door de kopse kanten van de bakstenen te voor-
zien van een groene glazuurlaag. 

Kapel
We lopen naar de kapel en 
bestuderen de gevel. 
Peters schreef in het Bouw-
kundig Weekblad (1962) 
dat de constructie van de 
ronde buitenkant is afge-
werkt met een grijs-witte 
terra nova. Boogers legt 
uit dat een glasachtig toe-
slagmateriaal in de afwer-
kinglaag ervoor zorgde 
dat de buitenkant een spe-
ciale lichtglans kreeg. 
Daar is nu niets meer van 
te zien. In tegendeel, de 
gevel heeft zijn glans ver-
loren en wordt bovendien 
ontsierd door verschillen-
de reparaties. “Het pons-

kaartachtige ritme van de raamopeningen doet mij denk-
en aan de beroemde kerk Notre Dame du Haut van de 
Frans-Zwitserse architect Le Corbusier”, merkt Tieleman 
op. Boogers kan zich wel vinden in die vergelijking: “Die 
kerk was in de tijd een veel besproken novum binnen 
architectenkringen.” Via het buiten de kapel gebouwde 
trappenhuis betreden we de kerkruimte, die in 2005 door 
Opera Ontwerpers met minimale middelen is opgeknapt 
en geschikt gemaakt voor exposities: “Om de perfecte 
ronde vorm te kunnen behouden is dit trappenhuis bui-
ten het volume geplaatst”, licht Boogers toe. Hij is onder 
de indruk van de serene ruimte, die nu gebruikt wordt als 
tentoonstellingsruimte van Platform 21. Hoewel de wan-
den voor de lopende tentoonstelling zijn gecamoufleerd 
met halftransparante doeken is de lichtwerking nog 
steeds indrukwekkend. Zachtjes sijpelt daglicht via de 
kleine rechthoekige ‘perforaties’ door het doek naar bin-
nen. Het plafond van de kapel helt licht naar beneden. 
Het is alsof we onder een ‘uitgezakt’ tentzeil staan: “Dit 
enigszins schuin naar het middelpunt hellende plafond 
accentueert de plek waar het altaar stond”, vertelt Boog-
ers. Boven die plek bevindt zich een lichtkoepel met daar-
in een witte trechter, waardoor het daglicht indirect en 
egaal naar binnen valt: “Alles draaide in dit ontwerp om 
de eredienst.” Boogers merkt op dat de muurtjes, die ach-
ter de in concentrische rijen geplaatste kerkbanken ston-
den, zijn verdwenen. Ze vormden een afscheiding tussen 
de wand en de kerkbanken en waren bekleed met vier-
kante natuurstenen, waardoor er ruitmotief ontstond 
vergelijkbaar met de ruitvorm die op de kloostergevel 
zichtbaar is. 

Architect Peters verwoordde zijn ontwerpbedoeling in 
het Bouwkundig Weekblad als volgt: “De kapel bestaat 
uit één ruimte en biedt plaats aan 300 personen. Doelbe-
wust is hiervoor de ronde vorm gekozen, in verband met 
de gedachte dat de gelovigen zich om de in het wiskun-
dig centrum geplaatste offertafel moeten kunnen scha-
ren, om gezamenlijk het H. Offer te vernieuwen. De 
belichting van de offertafel speelde hierin een grote rol, 
hetgeen bereikt werd door op het dak boven het altaar 
een lichtkoepel te plaatsen en de verdere ruimte door 
kleine perforaties in de buitenwand zwak te verlichten. 
Dit werd met de kunstverlichting ook nagestreefd.” De 
concentrische opstelling had Peters volgens Boogers hard 
moeten bevechten: “De liturgische commissie vond het 

kloosterlingen zich bevinden”, vertelt Frans Boogers ent-
housiast. Nadat Elias Tieleman, projectleider bij Platform 
21, een van de huidige ‘bewoners’ van het Nicolaascom-
plex, de code heeft ingetoetst, zwiept de deur open. Bin-
nen staan talloze dozen, afgedankte maquettes en ten-
toonstellingsmaterialen. Een scheidingswand heeft de 
oorspronkelijk langgerekte ruimte opgedeeld. “Op deze 
verhoging stond het altaar, en daar stonden de banken”, 
vervolgt Boogers, wijzend in de richting van een tussen-
wand van gipsplaat, waarachter zich volgens Tieleman 
nog een kantoortje bevindt. Ondanks de rommel hangt 
er nog een mystieke sfeer. Misschien wel door het dag-
licht dat via de fraai gedetailleerde lichtvanger, een vide 
en schuine witte wand, indirect de ruimte binnen-
stroomt. Het is slechts een van de vele vergeten details 
van de kloostertoren die verwijzen naar de oorspronkelij-
ke functie van het gebouw dat onlosmakelijk verbonden 
is met naastgelegen ronde kapel en het Sint-
Nicolaaslyceum.

Het complex
Het Sint-Nicolaascomplex werd eind jaren vijftig ontwor-
pen door Lau Peters (1900-1969) samen met zijn zoon 
J.Th. (Ted) Peters en Ben Spängberg. Boogers werkte in 
die tijd als beginnend architect op het bureau van Peters 
sr. en zette vrijwel alle gebouwen van het complex op 
tekening. Vanaf 1970 vormde hij samen met Peters jr. het 
architectenbureau Peters en Boogers en werkte aan zeer 
uiteenlopende ontwerpopgaven. Ook restaureerde hij 
tal van spraakmakende Amsterdamse kerkgebouwen, 
waaronder de Moses en Aäronkerk van T.S. Suys (1783-
1861) aan het Waterlooplein en de Sint-Nicolaaskerk van 
architect A.C. Bleijs (1842-1912), schuin tegenover het 
Centraal Station.
Boogers koestert een bijzondere belangstelling voor reli-
gieus erfgoed en is ook erg begaan met het Sint-
Nicolaascomplex, dat sinds het vertrek van de klooster-
lingen in 1998, in verval en vergetelheid raakte. Het 
kloostergebouw werd korte tijd bevolkt door antikraak-
wachten en de kapel stond leeg. Krakers ontdekten de 
kapel, doopten het om tot ‘Zuidas’ en organiseerden er 
experimentele muziek- en kunstactiviteiten. Het klooster 
werd vervolgens herontdekt en bood korte tijd onderdak 
aan het Sandberg Instituut, een masteropleiding die ver-
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bonden is aan de Gerrit Rietveld 
Academie. Sinds 2006 is de kapel 
in gebruik voor exposities en 
andere activiteiten door Plat-
form 21 en Virtueel Museum 
Zuidas. Op de benedenverdie-
ping bevindt zich restaurant As. 
Het kloostergebouw is in 2007 in 
gebruik genomen als kantoor-
ruimte door Premsela Dutch Plat-
form for Design and Fashion, 
Platform 21 en Virtueel Museum 
Zuidas, en als woon/werkruimte 
voor kunstenaars.
De oprichting van een tweede 
‘katholieke middelbare school 
voor jongens’, in de jaren 1945-
46, vormt de aanleiding voor de 
bouw van het religieuze com-
plex. “Binnen katholieke kring-
en was het destijds gebruikelijk 
om een klooster in te schakelen 

bij de oprichting van een dergelijk onderwijsinstituut”, 
vertelt Boogers, “in dit geval was dat de Johannesstich-
ting, de Priesters van het Heilige Hart, uit Breda. Het 
schoolcomplex moest dus worden voorzien van een kapel 
en een klooster om de initiatiefnemers in te kunnen huis-
vesten.” Toch had de bouw van het schoolcomplex priori-
teit. De school was in de beginjaren gehuisvest in tijdelij-
ke, te kleine onderkomens. Toen in overleg met het 
Gemeentelijk Grondbedrijf een terrein aan de Prinses Ire-
nestraat beschikbaar kwam verrezen er eerst enkele 
noodgebouwen. Architect Lau Peters schrijft in de ont-
werptoelichting: “Op dat moment stonden wij voor de 
zware opgave een volledig lyceum te ontwerpen, dat al 
het leed die de vorige schoolgaande jeugd aangedaan 
was, op een juiste manier te lenigen.” Met de bouw van 
een 24-klassige school met bijgebouwen werd begonnen 
in het voorjaar van 1957. Trots vermeldt Peters in zijn toe-
lichting dat de eindexamens in de zomer van 1959 in het 
nieuwe schoolgebouw konden worden afgenomen. In de 
jaren daarop kwamen de kapel, het klooster en als laatste 
de katholieke middelbare meisjesschool Sint Pius gereed.

Kloostergebouw
Over een kloostergebouw in hoogbouw en de ronde 
kapel was men eind jaren vijftig in bouwkundige kringen 
erg enthousiast: “De architect heeft hier een vorm geko-
zen die in de bouwsector revolutionair mag heten”, 
schrijft N.W. Mäkel in de Technische Gids. Omdat de 
beschikbare ruimte beperkt was besloten de architecten 
de verschillende kloosterfuncties te ‘stapelen’. Peters 
schrijft in z’n ontwerptoelichting: “Gezien het verschil-
lend karakter van de bewoners namelijk paters-leraren 
en paters-theologanten, was het voor het bestuur geen 
bezwaar, de zit- en slaapkamers op meerdere verdieping-
en te situeren, hiermee de typische kloostersfeer van 
lange kloostergangen vermijdend, zodat naar onze 
mening een duidelijk woongebouw naast het liturgische 
centrum gesitueerd kon worden.” Ondanks dat de 
opdrachtgever akkoord ging met een flatgebouw, wen-
ste deze toch ook typische kloosterkenmerken terug te 
zien in het ontwerp. In het door pater Bos opgestelde pro-
gramma van eisen blijkt het conservatisme van de 
opdrachtgevers: “Het doel van de nieuwbouw is het huis-
vesten van kloosterlingen. Het geheel zal dan ook vrij 

sober van opzet dienen te zijn en elke overdaad zal moe-
ten worden vermeden. Al wordt tegenwoordig afgewe-
ken van traditionele kloosterbouw toch zal de architect 
er wel zorg voor willen dragen, dat zowel het inwendige 
als het uitwendige op een klooster gelijkt en door opzet, 
stijl en vorm afwijkt van een gewoon flatgebouw”. En: 
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Sinds 2007 zijn begane grond, eerste en tweede verdie-
ping in gebruik door Premsela en Platform 21. In het 
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“Kijk”, vertelt Boogers buiten voor de gevel van het 
kloosters: “de kloosterhiërarchie zie je terug in de raam-
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slaapkamer terwijl de theologanten (priesters in oplei-
ding) gecombineerde zit-slaapkamers hadden met klei-
nere raampartijen op de bovenste twee verdiepingen. 
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begane grond en eerste verdieping, zodat deels aan de 
buitenkant de functionele opbouw van het klooster 
afleesbaar is.” Ook wijst Boogers op andere details. De 
betonnen bovenkant van elk raam is naar binnen afge-
rond, waardoor de raamopening een organisch geheel 
vormt met het stalen kozijn, dat iets dieper in de gevel 
ligt. Alle stalen ramen waren met dubbele beglazing uit-
gevoerd. Opmerkelijk is ook de verwerking van de bak-
stenen. De betonnen buitenwand van het kloosterge-
bouw is bekleed met oranjerode bakstenen van 10 x 10 x 
21 cm, die hiervoor speciaal zijn gebakken. Ze zijn gemet-
seld in ‘koppenverband’, wat betekent dat alleen de 
kopse kanten van de bakstenen aan de façadekant zicht-
baar zijn. Ook zijn er geen verspringende stootvoegen 
toegepast, waardoor op de gevel een ruitjespapierachtig 
raster is ontstaan. Dit is door de architecten gedaan om 
“het karakter van bekleden zo duidelijk mogelijk te 
demonstreren.” Het trappenhuis heeft een extra accent 
gekregen door de kopse kanten van de bakstenen te voor-
zien van een groene glazuurlaag. 

Kapel
We lopen naar de kapel en 
bestuderen de gevel. 
Peters schreef in het Bouw-
kundig Weekblad (1962) 
dat de constructie van de 
ronde buitenkant is afge-
werkt met een grijs-witte 
terra nova. Boogers legt 
uit dat een glasachtig toe-
slagmateriaal in de afwer-
kinglaag ervoor zorgde 
dat de buitenkant een spe-
ciale lichtglans kreeg. 
Daar is nu niets meer van 
te zien. In tegendeel, de 
gevel heeft zijn glans ver-
loren en wordt bovendien 
ontsierd door verschillen-
de reparaties. “Het pons-

kaartachtige ritme van de raamopeningen doet mij denk-
en aan de beroemde kerk Notre Dame du Haut van de 
Frans-Zwitserse architect Le Corbusier”, merkt Tieleman 
op. Boogers kan zich wel vinden in die vergelijking: “Die 
kerk was in de tijd een veel besproken novum binnen 
architectenkringen.” Via het buiten de kapel gebouwde 
trappenhuis betreden we de kerkruimte, die in 2005 door 
Opera Ontwerpers met minimale middelen is opgeknapt 
en geschikt gemaakt voor exposities: “Om de perfecte 
ronde vorm te kunnen behouden is dit trappenhuis bui-
ten het volume geplaatst”, licht Boogers toe. Hij is onder 
de indruk van de serene ruimte, die nu gebruikt wordt als 
tentoonstellingsruimte van Platform 21. Hoewel de wan-
den voor de lopende tentoonstelling zijn gecamoufleerd 
met halftransparante doeken is de lichtwerking nog 
steeds indrukwekkend. Zachtjes sijpelt daglicht via de 
kleine rechthoekige ‘perforaties’ door het doek naar bin-
nen. Het plafond van de kapel helt licht naar beneden. 
Het is alsof we onder een ‘uitgezakt’ tentzeil staan: “Dit 
enigszins schuin naar het middelpunt hellende plafond 
accentueert de plek waar het altaar stond”, vertelt Boog-
ers. Boven die plek bevindt zich een lichtkoepel met daar-
in een witte trechter, waardoor het daglicht indirect en 
egaal naar binnen valt: “Alles draaide in dit ontwerp om 
de eredienst.” Boogers merkt op dat de muurtjes, die ach-
ter de in concentrische rijen geplaatste kerkbanken ston-
den, zijn verdwenen. Ze vormden een afscheiding tussen 
de wand en de kerkbanken en waren bekleed met vier-
kante natuurstenen, waardoor er ruitmotief ontstond 
vergelijkbaar met de ruitvorm die op de kloostergevel 
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Architect Peters verwoordde zijn ontwerpbedoeling in 
het Bouwkundig Weekblad als volgt: “De kapel bestaat 
uit één ruimte en biedt plaats aan 300 personen. Doelbe-
wust is hiervoor de ronde vorm gekozen, in verband met 
de gedachte dat de gelovigen zich om de in het wiskun-
dig centrum geplaatste offertafel moeten kunnen scha-
ren, om gezamenlijk het H. Offer te vernieuwen. De 
belichting van de offertafel speelde hierin een grote rol, 
hetgeen bereikt werd door op het dak boven het altaar 
een lichtkoepel te plaatsen en de verdere ruimte door 
kleine perforaties in de buitenwand zwak te verlichten. 
Dit werd met de kunstverlichting ook nagestreefd.” De 
concentrische opstelling had Peters volgens Boogers hard 
moeten bevechten: “De liturgische commissie vond het 

kloosterlingen zich bevinden”, vertelt Frans Boogers ent-
housiast. Nadat Elias Tieleman, projectleider bij Platform 
21, een van de huidige ‘bewoners’ van het Nicolaascom-
plex, de code heeft ingetoetst, zwiept de deur open. Bin-
nen staan talloze dozen, afgedankte maquettes en ten-
toonstellingsmaterialen. Een scheidingswand heeft de 
oorspronkelijk langgerekte ruimte opgedeeld. “Op deze 
verhoging stond het altaar, en daar stonden de banken”, 
vervolgt Boogers, wijzend in de richting van een tussen-
wand van gipsplaat, waarachter zich volgens Tieleman 
nog een kantoortje bevindt. Ondanks de rommel hangt 
er nog een mystieke sfeer. Misschien wel door het dag-
licht dat via de fraai gedetailleerde lichtvanger, een vide 
en schuine witte wand, indirect de ruimte binnen-
stroomt. Het is slechts een van de vele vergeten details 
van de kloostertoren die verwijzen naar de oorspronkelij-
ke functie van het gebouw dat onlosmakelijk verbonden 
is met naastgelegen ronde kapel en het Sint-
Nicolaaslyceum.

Het complex
Het Sint-Nicolaascomplex werd eind jaren vijftig ontwor-
pen door Lau Peters (1900-1969) samen met zijn zoon 
J.Th. (Ted) Peters en Ben Spängberg. Boogers werkte in 
die tijd als beginnend architect op het bureau van Peters 
sr. en zette vrijwel alle gebouwen van het complex op 
tekening. Vanaf 1970 vormde hij samen met Peters jr. het 
architectenbureau Peters en Boogers en werkte aan zeer 
uiteenlopende ontwerpopgaven. Ook restaureerde hij 
tal van spraakmakende Amsterdamse kerkgebouwen, 
waaronder de Moses en Aäronkerk van T.S. Suys (1783-
1861) aan het Waterlooplein en de Sint-Nicolaaskerk van 
architect A.C. Bleijs (1842-1912), schuin tegenover het 
Centraal Station.
Boogers koestert een bijzondere belangstelling voor reli-
gieus erfgoed en is ook erg begaan met het Sint-
Nicolaascomplex, dat sinds het vertrek van de klooster-
lingen in 1998, in verval en vergetelheid raakte. Het 
kloostergebouw werd korte tijd bevolkt door antikraak-
wachten en de kapel stond leeg. Krakers ontdekten de 
kapel, doopten het om tot ‘Zuidas’ en organiseerden er 
experimentele muziek- en kunstactiviteiten. Het klooster 
werd vervolgens herontdekt en bood korte tijd onderdak 
aan het Sandberg Instituut, een masteropleiding die ver-
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Uw advertentie in de SNL-Binder? Een hele pagina, een halve of een 'kwartje'? Alles kan. Neem contact op met 
redactie of bestuur (zie colofon). De tarieven voor 2008 bedragen (drie nummers, oplage zeshonderd exemplaren). 

Een kop in de krant in oktober 2007: 'Juist nu is de tijd rijp 
voor het Bulkboek'. Bulkboek? In een fractie van een 
seconde legt het brein associaties met het Sint-
Nicolaaslyceum in de eerste helft van de jaren '70. Bulk-
boek, ja dat is een voltreffer wanneer je beelden pro-
beert op te roepen uit je VWO-tijd. Je maakte het zelf 
mee, de geboorte van deze literatuur op krantenpapier. 
Of het geld kostte, dat weet ik niet meer, waarschijnlijk 
een weggeefprijs van veel minder dan 1 gulden per stuk. 
Het Bulkboek in het eerste jaar van uitgifte (1973) kende 
hele aardige keuzes, onder meer Geef die mok eens door 
Jet van Heere Heeresma; Dorp in Vlaanderen van Louis 
Paul Boon; Couperus' De Stille Kracht; Kees de Jongen 
van Gerben Hellinga en Liefdesschijnbewegingen van 
Remco Campert. Maar voor eeuwig in het geheugen 
gegrift staat het komische boek 'De avonturen van Bazip 
Zeehok' van C. Buddingh, nr. 6 uit de Bulkboek-serie. 
Bazip Zeehok was een goeierd met af en toe wat rare frat-
sen. Wat te denken van het volgende? Bazip ging op zon-
dagmiddag naar het voetbalstadion, maar niet om naar 
de wedstrijd te kijken. Nee, hij bleef buiten staan bij de 
geparkeerde auto’s en wachtte erop dat er een bal hoog 
over de tribunes vloog om vervolgens razendsnel met de 
vlakke hand een harde klap te geven op een autodak en 

dan te wachten op de reacties uit het stadion. Ja, zo'n 
figuur, wel wat te vergelijken met de heer Foppe van 
Wim de Bie. Behalve Zeehok heeft ook een spannend ver-
haal van de schrijver Biesheuvel mij zeer bekoord, even-
eens een Bulkboek uit die begintijd. Ga ik opzoeken, 
komt wellicht in de volgende Binder. Of heeft u als lezer 
ook wat te melden bij de kreet Bulkboek? De redactie 
houdt zich aanbevolen.

Waarom in de krant van kort geleden? De oorspronkelij-
ke initiatiefnemer van het Bulkboek, de nu 60-jarige 
Theo Knippenberg, maakte bekend dat hij opnieuw met 
de reeks uitkomt die begon in 1971 en eindigde in 1999. 
In een interview laat hij weten dat hij die eerste Bulkboe-
ken zelf in elkaar plakte en dat de covers beeldend anar-
chistisch waren. In de nieuwe reeks waarvan de eerste al 
vers in de winkels ligt in een oplage van 28 duizend stuks, 
komt in ieder geval ook Michael Gorbatsjov met zijn boek 
Manifest voor de aarde aan de beurt. Maar… er dreigt 
gevaar. Zijn ex, Patty Voorsmit, meent de exclusief recht-
hebbende te zijn op de gedeponeerde merknaam Bulk-
boek. Ruzie in de tent, hoe dit afloopt is nog ongewis.

Cees Smit

Bazip Zeehok

Dat het SNL verhuist weten we 
natuurlijk allemaal. Maar wat 
gebeurt er straks op de plek waar de 
school nu staat? Daar bouwt Akzo 
Nobel haar nieuwe hoofdkantoor. 
Akzo Nobel wordt daarmee het 
zoveelste beursgenoteerde bedrijf 
met hoofdkantoor in Amsterdam. 
De nieuwbouw maakt deel uit van 
het plan Beethoven, dat nu in een 
enorme stroomversnelling komt. De 
bouw van het hoofdkantoor, tien 
verdiepingen hoog, start naar ver-
luidt al in november 2008. Architect 
voor het gebouw is Group A uit Rot-
terdam. 'Hun voorlopige ontwerpen 
voor het nieuwe permanente hoofd-
kantoor, dat naar verwachting in 
eind 2010, begin 2011 klaar zal zijn, 
maakten duidelijk dat Group A over 
de juiste visie en expertise beschikt 
om een opvallend gebouw te cre-
ëren dat past bij een wereldwijd ope-

rerende organisatie', aldus een persbericht. Zaken als duurzaamheid en milieu zullen in het verdere ontwerp alle aan-
dacht krijgen. 

Meer informatie
- Ingenieursbedrijf Amsterdam,  
- Plan Beethoven,  

http://www.iba.amsterdam.nl/
http://www.zuidas.nl/

maar niks. De opdrachtgevers waren erg behoudend. 
Maar Peters heeft het toch voor mekaar gekregen. Te 
meer omdat er toch ook een nieuwe tijd was aangebro-
ken. Een tijd van niet te stoppen vernieuwing”, vertelt hij 
met een lach die alle moeite en energie die destijds in de 
onderhandelingen is gestoken relativeert. We nemen de 
trap naar beneden. “Onder de kapel bevond zich een 
crypte met veertien ‘oefenaltaren’ voor de priesters in 
opleiding. Deze altaren stonden elk in een eigen nis”, 
licht Boogers toe. De wanden van die nissen vormen de 
steunmuren die de kapelvloer dragen. Bovendien waren 
de nissen enigszins van de buitenwereld afgesloten door 
de halfhoge bakstenen muurtjes. Daglicht trad binnen 
via de bovenkant en de via de zijkanten van de muurtjes.

Anno 2007 herinnert maar weinig aan de gewijde plek 
die het ooit was. De afscheidingsmuurtjes zijn verdwe-
nen; enkele nissen aan de voorkant vormen nu de entree 
tot het restaurant. In de andere nissen aan de achterkant 
staan nu lange tafels met stoelen en banken waar de gas-
ten kunnen eten. “Je kunt hier niet apart aan een tafeltje 
eten. Aanschuiven is hier het devies. En, je eet wat de pot 
schaft”, vertelt Tieleman, waarmee er een herinnering 
aan het kloosterleven levend is gehouden. Ook zijn er 
lange tafels vanuit het middelpunt van de ruimte 
geplaatst en is er in de hoek van de voormalige crypte een 
loungeplek ingericht.

Buiten is Boogers onder de indruk van het rechthoekige 

cortenstalen hekwerk dat om het terras is gebouwd. Het 
moet uitgroeien tot een grote, omhullende groene 
wand. Hij is blij met de levendigheid in het voormalige 
complex, dat een onzekere toekomst tegemoet ziet. 
Immers, sloop dreigt door alle plannen rondom de Zuid-
as. “Natuurlijk ben ik tegen sloop van het complex”, ver-
telt hij betrokken, “ik kan protest aantekenen, maar ik 
besef tegelijk dat ik ook maar een radertje ben in de maat-
schappelijke machinerie.” Hij weet zich in zijn bezorgd-
heid gesteund door een aantal prominente architecten 
en architectuurhistorici onder aanvoering van voormalig 
Rijksbouwmeester Jo Coenen. Zij hebben de kapel opge-
nomen in het hoofdstuk Bedreigd van hun publicatie ́ Ges-
loopt, gered, bedreigd: Omgaan met naoorlogse bouw-
kunst´. Boogers benadrukt echter dat het complex als één 
geheel is ontworpen en dat het klooster en de school 
daar integraal deel van uitmaken. Directeur van Premsela 
Dingeman Kuilman, die we tegenkomen op de trappen 
van het kloostergebouw, is optimistisch en voegt daar 
aan toe: “Stedenbouwkundige ontwikkeling is een 
geduldig proces met veel ‘wisselgeld’. Het is geven en 
nemen en de precieze uitkomst is onzeker. Voorlopig zit-
ten we hier goed. De kerk blijft in elk geval behouden en 
het kloostergebouw zal ook nog wel een aantal jaren 
functioneren. Het staat vooralsnog niemand in de weg." 

(c) René Erven en Premsela Dutch Platform for Design and 
Fashion, juli 2007
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Jaarverslag 2007

Ledenverloop Myrakel over de jaren 1989 - 2007

Jaar

1989

1993

1998

2003

2004

2005

2006

2007

Aantal leden

350

172

400

624

587

580

576

580

Leden
Van januari tot en met november 2007 steeg het aantal 
leden netto met vijf. Er kwamen 11 nieuwe leden bij, ter-
wijl vijf leden hun abonnement opzegden en één lid over-
leed. Het ledenaantal zal aan het eind van het verslagjaar 
vermoedelijk 580 zijn en is daarmee redelijk stabiel. In 
jaren waar een reünie aan de horizon schemert, neemt 
het aantal abonnementen meestal toe, voor 2008 wordt 
op een forse(re) stijging gerekend. 

Bestuur
In 2007 was er geen wijziging in de samenstelling van het 
bestuur. René Leijen was voorzitter (en hoofdredacteur 
SNeL-Binder), Leon de Rooij was penningmeester en Kitty 
Hamersma secretaris. Ook in 2007 werd het bestuur, meer 
dan voortreffelijk, ondersteund door Monique Reeders 
(ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-
Binder). 

Uitnodiging ALV

De oudleerlingenvereniging Myrakel nodigt u bij deze 
uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergade-
ring. Deze wordt traditioneel gehouden op de derde vrij-
dag van januari, in 2008 dus op 18 januari, vanaf 20:00 
uur. De locatie is de personeelskamer van het St Nicolaas-
lyceum, Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam.
 

Op de (voorlopige) agenda voor deze ledenvergadering 
staan onderwerpen die bij elke vereniging horen. Be-
stuurszaken, kascommissie, verantwoording voor wat er 
het afgelopen jaar gebeurd is, plannen voor de toekomst 
etc. 

Voor die kascommissie worden trouwens met spoed twee 
leden gezocht. De kascommissie controleert de boeken 
van het bestuur. Zij dienen een beetje financieel onder-
legd te zijn dan wel gevoelig te zijn voor getallen en cij-
fers. U weet het misschien: zonder kascommissie geen 
decharge, zonder decharge geen mandaat voor een 
nieuw bestuursjaar. 
Uiteraard zal ook de aanstaande reünie op de agenda 
staan. Aansluitend aan de ledenvergadering is er, ook al 
traditioneel, de jaarlijkse oudleerlingensoos. 

De voorlopige agenda van de ALV is:
1. opening en mededelingen
2. jaarverslag 2007 plus financieel verslag 
3. verslag kascommissie plus decharge bestuur
3. bestuurssamenstelling 2007 
4. plannen voor 2008 (reünie!) 
6. wat verder ter tafel komt

Bent u van plan de ledenvergadering te bezoeken, meldt 

dan svp uw komst, liefst via , of 
anders telefonisch of via sms bij de voorzitter (06-
41376974). 

alv2008@myrakel.nl

Algemene 
Ledenvergadering 
vrijdag 18-01-2008 
aanvang 20.00 uur

Sebastiaan Mutalewicz: van leerling

Toen ik hoorde van oud-
klasgenootje en goede vriend 
Sebastiaan (VWO, 2004) dat hij 
graag les wilde gaan geven op 
'onze' middelbare school, leek 
het me een uitgelezen moment 
om hem hierover een paar korte 
vraagjes te stellen.

Vertel, waarom wil je graag les gaan geven en waarom 
nou juist op het SNL?
Ik heb het altijd leuk gevonden dingen uit te leggen aan 
anderen en ik vind het fijn als ik mensen ergens mee kan 
helpen. Dat geeft voldoening. Ik hou ervan kennis over te 
dragen en Maatschappijleer is precies waar mijn eigen 
interesses liggen, onderwerpen als de verzorgingsstaat 
en politiek in het algemeen. Maar toch kan het best wel 
eng zijn om voor zo'n klas pubers te staan. Dan is het toch 
wel prettig om in een bekende omgeving te zijn, waar ik 
ook nog eens hele prettige herinneringen aan heb. Het 
voelt ook nog een beetje als 'mijn' school, waardoor ik 
voor de klas een bepaald zelfvertrouwen heb. Daarnaast 
zijn veel leraren bijvoorbeeld nog dezelfden waarvan we 
een paar jaar geleden nog les hebben gehad en ook het 
schoolgebouw geeft gewoon een vertrouwd gevoel. 
Daarom vind ik het toch wel een beetje jammer dat 

school binnenkort wordt afgebroken. 

Wat heb je tot nu toe  al gedaan om je carriere op het SNL 
straks voort te zetten?
Ik heb vorig semester aan de VU een vak gevolgd waar-
voor ik al een aantal lessen moest voorbereiden en geven 
aan 4 Havo. Dat vak heette 'Inleiding Maatschappij-
leer/Orientatie op het beroep van leraar' en daarvoor 
heb ik eerst twee klassen een keer geobserveerd en ver-
volgens een les gegeven. Dat was best een verantwoor-
delijkheid, want over de stof die ik behandelde, moesten 
ze een maand later een schoolexamen maken. Eigenlijk 
was de planning dat ik nog een aantal lessen zou doen, 
maar helaas werd mevrouw Heuvelmans, die op dit 
moment Maatschappijleer geeft, ziek en kon ik de reeks 
niet afmaken.

Tot slot, wat zijn je beste herinneringen aan onze 
schooltijd?
Een van de mooiere momenten vond ik toch wel onze reis 
naar Rome in 5VWO. Daar hebben we enorm veel lol 
gehad. Maar het is moeilijk om één ervaring te noemen, 
ik vond bijvoorbeeld onze diploma-uitreiking ook heel 
leuk en daarnaast hebben wij natuurlijk met z'n tweëen 
de nodige lol gehad tijdens lessen en tussenuren, dus 
onze vriendschap is ook een goede herinnering!

Floor Heijerman

tot leraar

Van de penningmeester

Beste Myrakelleden,

in deze feestelijke SNeL-Binder wil ik, naast mijn beste 
wensen voor 2008, ook nog even het volgende kwijt. In 
de Algemene LedenVergadering (ALV) van 19 januari 
2007 is besloten om de contributie te verhogen tot 10 
euro voor leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven en tot 12 euro voor de overige leden. Dit is 
niet om de komende reünie te financieren, maar spruit 
voort uit de gestegen papierkosten en porto voor ons 
lijfblad. Sinds 2003 (het jaar van de vorige 
contributieverhoging!) zijn de druk- en portokosten met 
ruim 25% gestegen. Voor Myrakel komt dat neer op ruim 

duizend euro! En wij hebben slechts 580 leden. 
In verband met de nieuwe tarieven die onze huisbankier 
vanaf 1 januari 2008 gaat hanteren, doe ik een dringend 
beroep op jullie medewerking. De goedkoopste manier 
van betalen is via een incassomachtiging of via de 
elektronische overboeking. De incasso wordt eind 
januari gedraaid.  Ik verzoek dan ook allen die een 
machtiging hebben afgegeven het rekeningnummer op 

 te controleren en ervoor te zorgen dat er 
voldoende saldo aanwezig is.

Een gezond 2008 toegewenst door uw penningmeester 
Leon de Rooij.

www.Myrakel.nl
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Jaarverslag 2007

Ledenverloop Myrakel over de jaren 1989 - 2007

Jaar

1989

1993

1998

2003

2004

2005

2006

2007

Aantal leden

350

172

400

624

587

580

576

580

Leden
Van januari tot en met november 2007 steeg het aantal 
leden netto met vijf. Er kwamen 11 nieuwe leden bij, ter-
wijl vijf leden hun abonnement opzegden en één lid over-
leed. Het ledenaantal zal aan het eind van het verslagjaar 
vermoedelijk 580 zijn en is daarmee redelijk stabiel. In 
jaren waar een reünie aan de horizon schemert, neemt 
het aantal abonnementen meestal toe, voor 2008 wordt 
op een forse(re) stijging gerekend. 

Bestuur
In 2007 was er geen wijziging in de samenstelling van het 
bestuur. René Leijen was voorzitter (en hoofdredacteur 
SNeL-Binder), Leon de Rooij was penningmeester en Kitty 
Hamersma secretaris. Ook in 2007 werd het bestuur, meer 
dan voortreffelijk, ondersteund door Monique Reeders 
(ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-
Binder). 

Uitnodiging ALV

De oudleerlingenvereniging Myrakel nodigt u bij deze 
uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergade-
ring. Deze wordt traditioneel gehouden op de derde vrij-
dag van januari, in 2008 dus op 18 januari, vanaf 20:00 
uur. De locatie is de personeelskamer van het St Nicolaas-
lyceum, Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam.
 

Op de (voorlopige) agenda voor deze ledenvergadering 
staan onderwerpen die bij elke vereniging horen. Be-
stuurszaken, kascommissie, verantwoording voor wat er 
het afgelopen jaar gebeurd is, plannen voor de toekomst 
etc. 

Voor die kascommissie worden trouwens met spoed twee 
leden gezocht. De kascommissie controleert de boeken 
van het bestuur. Zij dienen een beetje financieel onder-
legd te zijn dan wel gevoelig te zijn voor getallen en cij-
fers. U weet het misschien: zonder kascommissie geen 
decharge, zonder decharge geen mandaat voor een 
nieuw bestuursjaar. 
Uiteraard zal ook de aanstaande reünie op de agenda 
staan. Aansluitend aan de ledenvergadering is er, ook al 
traditioneel, de jaarlijkse oudleerlingensoos. 

De voorlopige agenda van de ALV is:
1. opening en mededelingen
2. jaarverslag 2007 plus financieel verslag 
3. verslag kascommissie plus decharge bestuur
3. bestuurssamenstelling 2007 
4. plannen voor 2008 (reünie!) 
6. wat verder ter tafel komt

Bent u van plan de ledenvergadering te bezoeken, meldt 

dan svp uw komst, liefst via , of 
anders telefonisch of via sms bij de voorzitter (06-
41376974). 

alv2008@myrakel.nl

Algemene 
Ledenvergadering 
vrijdag 18-01-2008 
aanvang 20.00 uur

Sebastiaan Mutalewicz: van leerling

Toen ik hoorde van oud-
klasgenootje en goede vriend 
Sebastiaan (VWO, 2004) dat hij 
graag les wilde gaan geven op 
'onze' middelbare school, leek 
het me een uitgelezen moment 
om hem hierover een paar korte 
vraagjes te stellen.

Vertel, waarom wil je graag les gaan geven en waarom 
nou juist op het SNL?
Ik heb het altijd leuk gevonden dingen uit te leggen aan 
anderen en ik vind het fijn als ik mensen ergens mee kan 
helpen. Dat geeft voldoening. Ik hou ervan kennis over te 
dragen en Maatschappijleer is precies waar mijn eigen 
interesses liggen, onderwerpen als de verzorgingsstaat 
en politiek in het algemeen. Maar toch kan het best wel 
eng zijn om voor zo'n klas pubers te staan. Dan is het toch 
wel prettig om in een bekende omgeving te zijn, waar ik 
ook nog eens hele prettige herinneringen aan heb. Het 
voelt ook nog een beetje als 'mijn' school, waardoor ik 
voor de klas een bepaald zelfvertrouwen heb. Daarnaast 
zijn veel leraren bijvoorbeeld nog dezelfden waarvan we 
een paar jaar geleden nog les hebben gehad en ook het 
schoolgebouw geeft gewoon een vertrouwd gevoel. 
Daarom vind ik het toch wel een beetje jammer dat 

school binnenkort wordt afgebroken. 

Wat heb je tot nu toe  al gedaan om je carriere op het SNL 
straks voort te zetten?
Ik heb vorig semester aan de VU een vak gevolgd waar-
voor ik al een aantal lessen moest voorbereiden en geven 
aan 4 Havo. Dat vak heette 'Inleiding Maatschappij-
leer/Orientatie op het beroep van leraar' en daarvoor 
heb ik eerst twee klassen een keer geobserveerd en ver-
volgens een les gegeven. Dat was best een verantwoor-
delijkheid, want over de stof die ik behandelde, moesten 
ze een maand later een schoolexamen maken. Eigenlijk 
was de planning dat ik nog een aantal lessen zou doen, 
maar helaas werd mevrouw Heuvelmans, die op dit 
moment Maatschappijleer geeft, ziek en kon ik de reeks 
niet afmaken.

Tot slot, wat zijn je beste herinneringen aan onze 
schooltijd?
Een van de mooiere momenten vond ik toch wel onze reis 
naar Rome in 5VWO. Daar hebben we enorm veel lol 
gehad. Maar het is moeilijk om één ervaring te noemen, 
ik vond bijvoorbeeld onze diploma-uitreiking ook heel 
leuk en daarnaast hebben wij natuurlijk met z'n tweëen 
de nodige lol gehad tijdens lessen en tussenuren, dus 
onze vriendschap is ook een goede herinnering!

Floor Heijerman

tot leraar

Van de penningmeester

Beste Myrakelleden,

in deze feestelijke SNeL-Binder wil ik, naast mijn beste 
wensen voor 2008, ook nog even het volgende kwijt. In 
de Algemene LedenVergadering (ALV) van 19 januari 
2007 is besloten om de contributie te verhogen tot 10 
euro voor leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven en tot 12 euro voor de overige leden. Dit is 
niet om de komende reünie te financieren, maar spruit 
voort uit de gestegen papierkosten en porto voor ons 
lijfblad. Sinds 2003 (het jaar van de vorige 
contributieverhoging!) zijn de druk- en portokosten met 
ruim 25% gestegen. Voor Myrakel komt dat neer op ruim 

duizend euro! En wij hebben slechts 580 leden. 
In verband met de nieuwe tarieven die onze huisbankier 
vanaf 1 januari 2008 gaat hanteren, doe ik een dringend 
beroep op jullie medewerking. De goedkoopste manier 
van betalen is via een incassomachtiging of via de 
elektronische overboeking. De incasso wordt eind 
januari gedraaid.  Ik verzoek dan ook allen die een 
machtiging hebben afgegeven het rekeningnummer op 

 te controleren en ervoor te zorgen dat er 
voldoende saldo aanwezig is.

Een gezond 2008 toegewenst door uw penningmeester 
Leon de Rooij.

www.Myrakel.nl
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Aan deze Binder werkten mee

Floor Heijerman
Jos de Koster 
Koos van Langen
René Leijen

Tom Paffen
Leon de Rooij
Cees Smit

Financieel verslag

Verlies- en winstrekening 2007

Baten

Contributie (incasso)

Contributie (overboeking)

Rente

Contributie betaald in 2006

Advertenties

Lasten

Bank/Girokosten

Kosten SNeLbinder

Kosten vergaderingen

Kosten vereniging

Drukwerk en papier

Saldo winst

Realisatie 2007

3.852,00

1.324,25

56,26

126,00

175,00

0,90

4.106,67

272,75

206,67

110,10

836,42

Begroting 2007

4.000,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

40,00

3.500,00

200,00

750,00

75,00

935,00

Realisatie 2006

3.879,00

1.228,05

64,28

217,50

100,00

35,60

3.703,5

223,15

232,49

98,40

1.195,69

Voorlopige Verlies en winstrekening over 2007

Binder, website, promotie
Zoals in voorgaande jaren werden ook in 2007 drie Bin-
ders gemaakt; gemiddelde oplage: 600 exemparen. Voor 
het eerst was er in de Binder ruimte voor advertenties. 
Twee oudleerlingen maakten hiervan gebruik om hun 
bedrijf onder de aandacht te brengen. Het aantal oud-
leerlingen van SNL en Pius dat in de Binder aan bod 
kwam, bedroeg circa vijftig. Er was veel aandacht voor de 
jaren '60 en alles wat die jaren zo interessant maakte. 
Voor de website was 2007 een relatief rustig jaar. Er wer-

den wel foto's bijgeplaatst, maar minder dan in voor-
gaande jaren. Verwacht (en gehoopt) wordt dat het 
reüniejaar weer een hausse in het foto-aanbod zal breng-
en. 
Myrakel deed in 2007 ook aan promotie: de slogan 'Keep 

in Touch – ' stond wederom op het eind-
examen-t-shirt. Iedereen die slaagt, krijgt een t-shirt met 
de namen van de eindexamenkandidaten, plus de Myra-
kelse reclame dus. 

www.myrakel.nl
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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 ‘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
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