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Kosten lidmaatschap

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (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, ten 
name van OLV 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 
adresstikker!) van 2007 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet is betaald.

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-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.

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
 info@werksaam.nl
www.werksaam.nl

Please go to www.capital-Cventures.com for an overview of all our portfolio 
companies and the latest news about us and our new TopTech funds. For 
more information please contact one of the members of our investment 
team Cees van Luijk, Paul Schröder, Tom Paffen or Joris van Rijn            
via 030 – 659 55 00 or info@capital-Cventures.com.

RETURNS-ON-INNOVATION
Capital-C Ventures is a specialized private equity investor in innovative 
fast growing technology companies. Our competitive edge is based on 
extensive experience with Venture Capital and a strong focus on the 
Benelux. Capital-C Ventures is well connected to the best of breed deal-flow 
 and human networks needed to empower these local players to become 
global leaders and ensure value creation and ROI. 

Investing in young entrepreneurs is more than just wiring money. Our 
ventures can tap into our extensive network of knowledge, knowhow and 
characters making their ambition work. There is nothing that brings us 
more satisfaction than a close relationship with an entrepreneur where 
the extensive experience of the Capital-C Ventures team can be a key 
ingredient in building a company. This is why we like to put the spotlight 
on our portfolio companies and entrepreneurs. These are the living 
examples of our practise what you preach investment philosophy:
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Voorwoord

Vrijdag 16 januari 2009 vanaf 20:00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aansluitend: Oud-leerlingen SOOS

Voorwoord
IM Marianne Degenaar
IM Pater Duindam
IM Rector Harry Teeuwen
IM Jan van Walstijn
SNL'ers in de media
De "best reünie ever!"
De laatste keer in het vertrouwde schoolgebouw
"Gastlessen waren een goed idee"
Een grappig kwatrijntje van Theo Danes
Datacenter NXS groeit snel … dankzij wiskundeleraar
Jos de Koster: contouren en contrasten
Noli recusare laborem
Paula Bekooy: Thuis op Groenland
Voicst, een échte SNL-band
Eerste eindexamen, de namen!
Postvak IN
SNL nu: Doorhalen in de verkiezingsnacht
SNL nu: Actie Tegengif start op Nicolaas
SNL nu: Applaus voor Iedereen
SNL nu: De best betalende school
SNL nu: Diploma-uitreiking 2008
Het Grote Gebeuren 2008
Hoe Dennis Bergkamp verdween van het Nicolaas
WereldSint - SNL op LinkedIN
Melody Klaver: ster in Oorlogswinter
Van de penningmeester
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 16 januari 2009
Aan de Binder werkten mee
Erratum SNeL-binder 2 -2008, Reunienummer

De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 5 december 2008

Het zit er bijna op! 2008 was voor Myrakel een druk jaar, 
een rumoerig en rommelig jaar, maar toch ook een fees-
telijk jaar. Zo wisselden we van internetprovider, bouw-
den we met een nieuwe webmaster de fundering en de 
benedenverdieping van het nieuwe Myrakel-huis op 
internet, startten we een blog (http://oudleerlingen-
vereniging-myrakel.blogspot.com/), organiseerden we 
een buitengewoon succesvolle reünie, maakten we 
wederom twee dikke SNL-Binders en een superdikke 
gezamenlijke reünieuitgave van Binder en Tobbe, felici-
teerden we honderdvijftig leerlingen met hun diploma, 
zochten we naar ruim tienduizend (mail)adressen van 
oud-leerlingen van Pius en SNL en dachten we, tussen de 
bedrijven door, veel na over de toekomst van de vereni-
ging. Myrakel gaat in 2009 immers haar twintigste 
levensjaar in! We zijn op schoolverlatersleeftijd en dat 
roept allerlei vragen op: wat gaat we doen, hoe gaan we 
verder? Een mooi onderwerp om op de Ledenvergade-
ring aan de orde te stellen. Ideeën, opmerkingen, nieuws 
en tips kunt u kwijt in de Myrakelse mailbox of uiteraard 

op ons blog. 

De reünie is, zoals velen van u kunnen beamen, gelukkig 
een groot succes geworden. Bijna negenhonderd bezoe-
kers dwaalden op 11 oktober nog lang rond in het school-
gebouw dat er straks niet meer staat.. Maar het organise-
ren ervan trok een zware wissel op het bestuur. Ontelba-
re uren zijn gestopt in de administratie en organisatie. 
Hoe dan ook, het was een succes. We kijken er in deze 
Kerstbinder uitgebreid op terug. We spraken verder 'ex-
clusief' met oud-leerling Wim Eijk, vonden overal ter 
wereld weer oud-leerlingen, tot op Groenland aan toe. 
De keerzijde is er ook: we herdenken maar liefst vier 
(oud)docenten die de afgelopen maanden zijn overle-
den. 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en natuurlijk een 
Myrakels 2009! 

René Leijen, Leon de Rooij, Kitty Hamersma
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In memoriam Pater Duindam

Pater Henk Duindam, leraar Aardrijkskunde van 1955 tot en met 1983, is op 31 oktober 2008 plotseling overleden. 
Hij werd 83 jaar oud. 

Op 31 oktober 2008 is overleden pater Henk Duindam scj. 
Hij werd op 28 april 1925 in Leiden geboren, in een gezin 
van tien kinderen. In 1944 werd hij geprofest, in 1950 
priester gewijd en in 1958 deed hij doctoraal examen 
Sociale Aardrijkskunde in Utrecht. 
Priester worden wilde hij altijd al, van kleins af aan. 
Sociale aardrijkskunde is hij gaan studeren omdat een 
van zijn broers, ook priester en geograaf, hem dat aan-
raadde. In Utrecht. Maar omdat de nonnen in Utrecht 
hem geen onderdak willen verlenen, wordt omgezien 
naar een verblijfplaats in Amsterdam. Uiteindelijk is het 
pater Van Marrewijk, die in 1955 zegt: 'zeg Duindam, kun 
jij niet eens een paar lessen geven'. Aldus geschiedt. 
Tussen 1955 en 1984, bijna dertig jaar lang, geeft Henk 
Duindam met plezier les op het SNL. Aanvankelijk op de 
Da Costakade, maar al spoedig ook op 't Zand. In 1960 
verhuist hij naar het Nicolaasklooster. Lesgeven vindt hij 
een zeer zinvolle bezigheid. Hij onderhoudt een vriend-
schappelijke benadering met leerlingen, collega's – 
eigenlijk met iedereen met wie hij als leraar en als pries-
ter te maken krijgt. Daarin komt een hartelijke belang-
stelling voor zijn evenmens tot uiting. Altijd energiek en 
goedgehumeurd, altijd met tomeloze fantasie en origi-
naliteit. Hij ontwikkelt een grote interesse voor de 
Griekse cultuur en Griekse taal. 
De jaren dat hij les gaf, vielen samen met grote verande-

ringen in kerk en samenleving. Een grote verandering 
vond hij dat er 'vrouwspersonen' werden toegelaten tot 
een school voor jongens en mannen. De school werd er 
'menselijker' door, vond hij. De meisjes hadden een posi-
tieve beschavende invloed op het ruwe mannenwereldje. 

Naast aardrijkskundeleraar was Henk Duindam ook, van 
1969 tot 2002, pastor in de kapel H Maria Koningin van de 
Vrede, ook wel de Boskapel genoemd, in Muiderberg. 
Hier ging hij in het weekend voor in de Eucharistie-
vieringen. Hij was tevens voorzitter van de cultureel-
historische vereniging Oud-Muiderberg, hij tuinierde 
graag met opgestroopte mouwen en oude broek in zijn 
kapeltuin. Alleen in die situatie zou men hem niet zo snel 
herkennen; dan legde hij zijn heer-zijn af, wat hij anders 
nooit deed. 
Juni 2005 verhuisde Henk Duindam naar het kloosterver-
zorgingshuis Sint Jozef. Langzamerhand namen zijn 
krachten af en verlangde Henk naar een beter leven. Zijn 
verlangen werd verhoord en na een korte ziekte mocht 
hij daags voor Allerheiligen, op 31 oktober 2008, zijn 
leven teruggeven aan de Heer. Op 5 november is hij 
begraven op het kloosterkerkhof.
Henk heeft afscheid genomen van de tijd, niet van het 
leven, aldus het overlijdensbericht. 'Ingegaan in het 
Mysterie van God, die liefde is'.

1925 Geboren op 28 april
1944 Geprofest op 8 september
1950 Priester gewijd op 19 maart
1950 Begint studie Sociale aardrijkskunde in Utrecht
1955 Wordt leraar op het SNL
1958 Doet doctoraal examen Sociale aardrijkskunde
1969 Wordt pastor in de Boskapel, Muiderberg
1984 Stopt als leraar op SNL
2002 Stopt als pastor in Muiderberg
2003 Verhuist naar Kloosterverzorgingshuis St Jozef te Nijmegen

In Herfsttij (1980) vonden we een interview met pater Duindam, 
gemaakt door Patrick Altena (toen leerling van 5VWO) ter gelegen-
heid van zijn 25-jarig jubileum, iets wat hij zelf niet zo belangrijk 
vond: 'het is immers maar een zelfgekozen door mensen bepaalde 
mijlpaal'. We citeren met warme herinnering enige passages. 

"Als ik aanbel bij het klooster om het interview met pater Duindam af 
te nemen, word ik binnengelaten in een absolute stilte. Na enige tijd 
komt pater Duindam, luid neuriënd, aangewandeld. Met de onaf-
scheidelijke sigaar in zijn mond, begroet hij met op geheel eigen 
wijze. Wat er ook van hem gezegd mag worden, hij is altijd een 
persoonlijkheid geweest, en zal dat tot in lengte van dagen blijven. 
Leerlingen die les van hem hebben gehad, kennen zijn unieke 
taalgebruik ("knurften") en zijn tomeloze fantasie en originaliteit, Pater Duindam op een ezel op een Grieks eiland

die zich onder meer uitte in het geven van (nooit onvrien-
delijke) bijnamen aan leerlingen. Ook "de stoel" naast 
zijn bureau, speciaal gereserveerd voor degene die 
voorleest, is een begrip. Altijd dezelfde, energiek, 
goedgehumeurd, neuriënd dia's vertonend en "bonken" 
gevend, meestal als uiting van sympathie, al 25 jaar lang. 
Voeg daarbij zijn bezigheden als pastor in Muiderberg en 
men vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze man nog 
niet is ingestort"
[..]
"De grote verandering vond pater Duindam dat er 
meisjes werden toegelaten op de gemeenschap voor 
mannen en jongens die het Nicolaas tot dan was. De 
school, zei hij, was er 'menselijker' op geworden, de 

meisjes hadden een positief beschavende invloed op het 
ruwe mannenwereldje. Ook de mentaliteit van de 
scholieren had een belangrijke verandering ondergaan, 
vond hij. Vroeger werd er geleerd omdat het moest, 
tegenwoordig wordt er gevraagd naar de zin ervan en is 
men niet meer bereid iets te leren waarvan men de zin 
niet inziet. Een nadelige ontwikkeling vond hij de 
achteruitgang van het kerkelijke en religieuze besef 
onder veel jongeren, ofschoon hij niet wilde zeggen dat 
de jongeren per se minder godsdienstig geworden 
zouden zijn. Alleen betreurde hij het dat dit godsdiensti-
ge gevoel zo vaak een buitenkerkelijk karakter heeft."
[..]
"Maar afgezien van vermoeidheidsfactoren die een 

gevolg zijn van het ouder worden, geeft het nu toch prettiger les dan 25 
jaar geleden. Het is op school allemaal wat gezelliger geworden. Hij geeft 
met plezier les en vindt dit lesgeven ook een zeer zinvolle bezigheid."

     “Treedt binnen in deze gewijde hallen, jongmens”

In een speciale uitgave van De Tobbe uit dat jaar (ook pater Lauwers en 
Noud de Cock waren toen 25 jaar in dienst) mocht biologieleraar F. 
Veltman 'even stil staan' bij het jubileum van pater Duindam. Ook hieruit 
een stukje. 

"25 jaar geleden kreeg pater Duindam de opdracht om 
Aardrijkskundelessen te gaan geven aan het Nicolaas in Amsterdam. 

eVoor hetzelfde geld had hij nu 25 jaar lang ergens in Zuid-Amerika als 3  
e ewereld-scj'er misschien wel lesgegeven over 1  en 2  wereld en hoe daar 

de verhoudingen, toestanden en wantoestanden, liggen in de maat-
schappij. Wanneer je als priesterstudent eigenlijk heel andere ideeën 
over je toekomst hebt, kan het je wel eens koud op je dak vallen als je dan 
als priesterleraar aan de slag moet in zo'n groot-stad als Amsterdam. Nu, 
zoveel jaar later, zou zo'n opdracht bijna onwerelds klinken. Misschien 
daarom juist is het extra te waarderen, dat iemand als pater Duindam zijn 
roeping en opdracht trouw is gebleven."

Dick Nieuwenhuis (HBS-B, 1971) herinnert zich Duindam als een bijzonde-
re man. 'Ik herinner de bijnaam tuinslang die soms werd gebruikt. Hij 
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beschikte over een grote voorraad bijzondere uitspraken 
en sprak ons dan in de klas aan met "wezens" of "jongje-
lui". En dat op een zalvende toon! Duindam was een 
vriendelijke soms wat zweverige figuur. Ik kan me niet 
herinneren dat ik hem ooit kwaad gezien heb.'

In het Binder-archief vonden we ten slotte nog een 
interview dat Gerdwin Lammers in oktober 1990 met 
Duindam had. Op je 25e priester worden – dan ben je op 
je 65e precies 40 jaar priester. Lammers omschreef 
Duindam als 'een pater met een meer dan normale dosis 
humor en energie, met een plastisch taalgebruik en een 
onstuitbare discipline om tijdens lessen rustig te brevie-
ren'. 
Duindam nam in 1984 vervroegd afscheid van het 

Nicolaas, maar "wat mij altijd geboeid heeft, is het 
opvoeden van de jeugd. Soms lukte dat, soms niet". De 
'vrouwspersonen' op het SNL brachten meer evenwicht 
'en meer beschaving'. Met de verhuizing naar 't Zand 
kwam er naar zijn mening ook beter publiek op school. 
"Ik vond het SNL een strenge school. Het was tenslotte 
een school met een Prefect. Met name op het gebied van 
de registratie van absentie en de (bijna op voorhand) 
verloren strijd tegen de lange haren, hebben de 60'er 
jaren tot een diep dal voor het SNL gemaakt". Dat 
aardrijkskunde een traditioneel onderdeel was van het 
zogenoemde meidenpakket, wimpelde hij weg: "Dat zie 
je verkeerd. Kijk, dat pakket was voor nette meisjes die 
een culturele achtergrond moesten hebben". 

In memoriam Rector Harry Teeuwen

Harry Teeuwen, de eerste burgerrector van het Nicolaas, is op 15 november 
2008 overleden. Hij werd 80 jaar oud. Harry Teeuwen was, eind jaren '70, de 
eerste lekenrector van het Nicolaas en werd de eerste jaren nog vaak met 
'pater rector' aangesproken. Teeuwen wordt vooral herinnerd door zijn 
bemoeienis bij de democratisering van het schoolbestuur. Jan Overwater en 
Tom Paffen herdenken hem. Myrakel wenst zijn nabestaanden veel sterkte bij 
het verwerken van hun verlies. 

In memoriam rector Teeuwen

In april had hij nog moeiteloos zijn tachtigste verjaardag 
gevierd. Kort daarna openbaarde zich zijn ziekte en op 15 
november is oud-rector Harry Teeuwen overleden.
In de zomer van 1978 had het Sint Nicolaaslyceum, door 
overlijden en door ziekte, onverwacht enkele stafleden 
verloren. Bovendien gingen er enkelen met pensioen. 
Een half jaar later werd Harry benoemd tot rector. Nadat 
dertig jaar lang de rector van het SNL een pater was 
geweest, was hij de eerste leek als rector. Begrijpelijk dat 
hij, macht der gewoonte, soms nog werd aangesproken 
met ‘pater rector’.
Het was een tijd van democratisering, en niet alleen voor 
de leerlingen; docentenraad, ouderraad, medezeggen-
schapsraad ontstonden. Het toenmalige bestuur, de Sint 
Joannesstichting, was bevoegd gezag van drie scholen in 
Nederland. Een van de taken die Harry kreeg was de 
vorming van een plaatselijk bestuur in Amsterdam. Een 
bestuur dat veel directer contact kon onderhouden met 
de verschillende geledingen van het SNL. Van die taak 
heeft hij zich voortvarend gekweten, waarbij zijn reeds 
eerder opgedane bestuurlijke ervaring hem goed van pas 

kwam.
Hij was een echte man van het onderwijs. Voor hij naar 
het Sint Nicolaaslyceum kwam had hij vele jaren in 
Rotterdam gewerkt. Als docent Lichamelijke Opvoeding 
en Engels, en ook als schooldecaan. De opleiding en 
begeleiding van jongeren hadden zijn volle aandacht. 
Maar ook buiten de school was hij als bestuurslid van 
lerarenverenigingen betrokken bij de onderwijswereld. 
Eerst van ‘Sint Bonaventura’, later van het ‘Nederlands 
Genootschap van Leraren’. 
Geboren in het zuiden van het land, gewerkt hebben in 
Rotterdam en dan rector worden in Amsterdam. Dat was 
wederzijds even wennen. Het botste in het begin wel 
eens, ook in de schoolleiding. Maar meningsverschillen, 
meestal terug te voeren op cultuurverschillen, waren 
altijd bespreekbaar. Want hij stond open voor de mening 
van anderen en slaagde er snel in die Amsterdammers te 
doorgronden en ook te waarderen.
In Barendrecht bewoonde hij met zijn echtgenote en hun 
vier kinderen een karakteristiek huis. Dat wilde hij, mede 
omdat hij er zelf veel aan gedaan had, niet graag 
opgeven. Aangezien hij er niet in slaagde in de directe 
omgeving van de school een vergelijkbare woning te 

vinden, besloot hij uiteindelijk niet te verhuizen. Dat 
betekende lange werkdagen en vele uren in de auto, 
soms op onmogelijke tijden en onder slechte weersom-
standigheden. Zijn humeur leed daar nooit onder. Hij was 
zeer evenwichtig. Dat kon ook moeilijk anders, want 
behalve zijn lesbevoegdheden had hij ook een vliegbre-
vet.
Zijn belangstelling voor verbouwen en klussen richtte hij 
nu op de school. Staat van onderhoud, uiterlijk en 
inrichting van het schoolgebouw hadden permanent zijn 
aandacht. Veel is er geschilderd en gesleuteld.
Hij was een zuiderling, misschien zelfs wel een bourgon-
diër. Hij genoot van het gezelschap van vrienden, 
nodigde ze graag uit en was, daarin bijgestaan door zijn 
echtgenote Trees, een voortreffelijk gastheer. Ook nadat 

hij in 1987 met de VUT was gegaan bleef hij het contact 
onderhouden met een aantal oud-collega's, inmiddels 
natuurlijk vrienden. Dat die Amsterdammers soms hun 
eigen uitspraak van bepaalde letters hebben, had hij 
tenslotte maar geaccepteerd.
Ook tijdens zijn ziekte behield hij zijn belangstelling voor 
het onderwijs in het algemeen, en voor het Sint 
Nicolaaslyceum in het bijzonder. Met enkele vrienden die 
hem bezochten sprak hij nog met enthousiasme over zijn 
tijd aan het SNL en over de recente ontwikkelingen in het 
onderwijs.
Nu bewaren wij aan hem onze goede herinneringen.

Jan Overwater

IM Harry Teeuwen - De goedlachse rector

Toeval of niet, de periode dat Harry Teeuwen rector was 
van het SNL liep parallel met mijn eigen schoolperiode. 
Dat was blijkbaar ook wat onze Myrakelse voorzitter was 
opgevallen want de andere bestuurs- en redactieleden 
van Myrakel kennen rector Teeuwen eigenlijk niet 
anders dan van naam. Harry Teeuwen was als buiten-
staander – nu eens geen SCJ pater – net aangetreden als 
rector van het SNL toen ik in de brugklas kwam. Een 
goedlachse en aimabele rector die vanuit Barendrecht 
naar het Amsterdamse kwam en probeerde te doorgron-
den wat er zoal op het Nicolaas aan myrakels onderwijs te 
verbeteren viel. Een nieuwe professionele insteek begon 
met een professionele kamer en mij staat bij dat er 
indertijd toch een en ander te doen was om de nieuw – 
hoogpolig blauw – ingerichte rectorskamer. Omdat hij 
zelf geen les gaf was het voor veel leerlingen ook niet 
heel vanzelfsprekend dat je met de rector te maken 

kreeg. Ik had indertijd het 'voorrecht' om mee te kunnen 
in de eerste MR (Medezeggenschapsraad) die in die tijd 
verplicht werd gesteld (na schoolparlement) en waarin 
schooldirectie met leraren, ouders en jawel, zelfs de 
leerlingen de medezeggenschap moest gaan delen. Iets 
wat ook voor rector Teeuwen even wennen was. Maar 
met verschillende overlegjes op de mooie rectorskamer 
heb ik Harry Teeuwen leren kennen als professioneel 
bestuurder die het SNL op een hoger niveau wilde 
brengen met alle in- en externe uitdagingen die daarbij 
hoorden. Met een ontwapende glimlach kon er zelfs 
onderhandeld worden over eindexamenstunts, en 
andere minder profane projecten, die sommige leerling-
en aan het hart gingen. Hoewel geen SCorpusJesu, kon 
ook de RK-identiteit op de rectors aandacht rekenen; in 
die dagen een uitdagende discussie. 

Tom Paffen (VWO 79-85)
Medeoprichter Myrakel

In memoriam Jan van Walstijn

Op 26 augustus 2008 overleed Jan van Walstijn, aan een hartstilstand, 
werkend achter zijn computer. Hij werd 72 jaar. Jan van Walstijn werd in 
1965 leraar Nederlands op het SNL. Hij bleef er tot en met schooljaar 
1971-1972, toen hij naar Friesland vertrok en hoofd van een mavo in 
Leeuwarden werd. Dezelfde functie vervulde hij later op een mavo in 
Brabant. Rond 1994 stopte hij met werken, wegens reorganisaties en 
fusies van zijn school. Hij bleef echter, tot zijn dood, zeer actief in het 
onderwijs: hij was betrokken bij fusies van scholen, bij bestuurswerk en 
vele andere organisatorische zaken. 

Van Walstijn gaf met duidelijke stem les in lokaal A8, helemaal achter in 
de eerste gang. In de docentenkamer kon je derhalve de koppelwerk-
woorden nog eens horen, herinnert ex-collega Loek van Nus zich. Hij was 
actief als mentor en bij allerlei evenementen en had nog met veel 
(oud)collega's contact. 

Myrakel wenst zijn vrouw Anke, zijn kinderen en kleinkinderen alle steun 
toe bij het verwerken van hun verlies. 
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beschikte over een grote voorraad bijzondere uitspraken 
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SNL'ers in de media

Ajouad El Miloudi (VWO, 2005) presenteert 
dit tv-seizoen het KRO-programma 
Puberruil. Daarin ruilen pubers vijf dagen 
van leven, inclusief ouders, vrienden en 

school. In het vorige seizoen Puberruil was overigens al 
een SNL-leerling te zien. Ajouad verzorgt ook de muzika-
le recensies voor Goedemorgen Nederland en presen-
teert bij AT5 het kinderprogramma Basta. 

Het Parool vraagt elke week aan een bekende 
Amsterdammer welke vijf platen hij meeneemt als hij 
verbannen wordt naar een onbewoond eiland. Hans 
Nieuwenhuis (HBS-B, 1968), directeur van Opera Studio 
Nederland, neemt natuurlijk opera mee. Allereerst 
L'Orfeo, de opera van Claudio Monteverdi. 'Dat was voor 
mij niet minder dan een aardverschuiving destijds. Ik ben 
een Monteverdi-freak. Ik zie eigenlijk geen enkele reden 
waarom er na hem ooit nog een noot op papier zou 
moeten worden gezet, haha'. En verder Mozarts La 
Clemenza Di Tito, in de uitvoering van René Jacobs: 'het 
komt niet vaak voor dat ik bij cd's ween, maar ik dit geval 
was er geen ontkomen aan'. De enige niet-klassieke plaat 
is Greatest Hits van Simon & Garfunkel: 'Simons songs 

hebben ook die weemoed, die me kennelijk zo aan-
spreekt. Hij heeft altijd in de schaduw van Dylan gestaan, 
maar of dat terecht is?'
Een paar maanden na Hans, vroegen ze het ook aan 
Tjeerd Bomhof (VWO, 1995), zanger/gitarist van Voicst. 
Tjeerd neemt oa Bitches Brew mee, de klassieker van 
Miles Davis. 'Gekregen van een vriend die me bezwoer 
dat ik hier echt voor moest gaan zitten en luisteren. Op 
een saaie zondag kwam het er eindelijk van: Bitches Brew 
heeft de hele dag op repeat gestaan. Heel spannende 
vrije muziek die je voortdurend op het verkeerde been 
zet.' Ook mee in de koffer: Queens of the Stone Age en 
Bill Withers. 

Volgens berichten in de media gaat Amy Koopmanschap 
(Pius, 1970) op voor een tweede termijn als burgemeester 
van Diemen. Haar eerste termijn van zes jaar loopt in 
maart 2009 af, en dus buigt een vertrouwenscommissie 

zich 'onder strikte geheimhouding' over haar herbenoe-
ming. De commissie brengt verslag uit aan de gemeente-
raad die een aanbeveling moet doen .

Maart 2008: prof dr ir Pieter 
Jonker (HBS-B, 1970), bekend van 
het robotvoetbal, wordt benoemd 
tot parttime hoogleraar in 
Embedded Visions in Dynamics 

and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
tot hoogleraar in Vision based Robotic Systems aan de TU 
Delft. Zijn inauguratie in Eindhoven was op 16 mei, die in 
Delft in het najaar van 2008.

De klusjesman van Het Parool helpt Amsterdammers met 
een overzichtelijke klus. Mei 2008 was hij bij Ron van den 
Ancker, conciërge van het SNL. Ron woont in een keurig 
huis, doet veel zelf, maar het barstje in de wastafel zit 
hem al een tijdje dwars. En zelf een wastafel vervangen 

gaat hem boven de pet. De klusjesman is dus zeer 
welkom. Ron heeft 'alle buren gewaarschuwd' maar het 
blijkt niet nodig. De wastafel wordt vakkundig vervang-
en. 'Ik had dit zelf niet gekund', aldus Ron terwijl hij 
klaarstaat met stoffer en blik om de troep op te ruimen. 

Zangeres Ninthe Kiemeneij (VWO, 2004), bekend van 
haar samenwerking met Lange Frans en Baas B (ook SNL), 
speelt begin september op het gospelfestival in Zuidoost, 
samen met Aïscha Traïdia. In het CJP-blad vertelt ze dat je 
om gospel te zingen, niet in God hoeft te geloven. 'Je 

kunt toch ook naar Arabische muziek luisteren zonder 
dat je Arabisch of moslim bent. Als je muziek mooi vindt, 
kun je zeker naar gospel luisteren of gospel zingen. Het is 
heel mooi, op zijn tijd. Ik hoef het niet elke dag, maar het 
is absoluut een mooie muziekstijl'. 

Ach, de jaren 80! Behalve Wijnand 
Duyvendak, die een inbraak bij 
een ministerie bekende, en 
Jacqueline Cramer, die een 
advertentie van Bluf! 'onderte-
kende', werden ook andere 
actievoerders uit die tijd naar hun 

herinneringen gevraagd. De bewuste advertentie van 
Bluf! werd ook ondertekend door Lucas Reijnders (HBS-
B, 1963). Reijnders, hoogleraar milieukunde inmiddels, 
'zou het nu zó weer doen. Ik zag het als een zaak van 
persvrijheid. Ik zou het ook doen voor Het Parool, De 
Telegraaf of GeenStijl als zij geheime stukken publice-
ren'. 

Nog plannen om 
in Roemenië iets 
te beginnen? Zo 
ja ,  dan heeft  
Myrakel al een 
pandje voor u! 
Gerdwin Lam-
mers (Havo, 1973) 

exploiteert het gloednieuwe Cubic Center, gelegen aan 
de noordkant van Boekarest in de booming wijk Pipera, 
vlak bij het vliegveld. Metro en bus stoppen voor de deur 

een op de 12  verdieping is een prachtige conferentieruim-
te gepland. Oplevering: december 2008. 
Dezelfde Gerdwin was ook spreker op de Bucharest 
Summer University. Het thema was "The Four 
Fundamental Freedoms of the European Union". 

Twaalf academici mochten anderhalf jaar meelopen met 
de Amsterdamse politie. Ze mochten 'los': ideeën spuien 
en kritiek leveren, om de blinde vlekken te vinden en om 
tegenspraak te organiseren. Commissaris Ton Koenders 
(HBS-B, 1967) vertelde in NRC.next (17 november) over 
het juxta-project dat het korps wakker schudde. De 
juxta's (van juxta-positie: naast elkaar plaatsen om 
contract te zien) waren van begin 2007 tot oktober 2008 

op allerlei plekken in het korps te vinden, moesten vooral 
nieuwe ideeën uitwerken. En die waren er. Zeven 
deelnemers kregen een contract van twee jaar "om hun 
ideeën te borgen", zegt Koenders. Maar hoewel organi-
satie en deelnemers Juxta als een succes beschouwen, 
wordt het programma voorlopig niet herhaald. 
Koenders: "We gaan eerst met deze zeven mensen aan 
de slag."

Alette Rosing (38) is docent klassieke talen op het 
Nicolaas. Samen met haar broer Rolf (35) is ze regelmatig 
in de keuken te vinden. Ze koken al samen sinds ze 16 en 
19 zijn. Voor Het Parool (27 september 2008) maakten ze 
samen het feestgerecht uit hun jeugd, Riz Denise, een 
heel zoet en heel romig kipgerecht met ananas, banaan, 
amandelen en slagroom. De culi-politie heeft ze voor 
minder opgepakt, zou je zeggen. 'Inderdaad, een 
staafmixer erdoor en je hebt babyvoeding. Maar wij 
vinden het lekker', zegt Rolf. 'Iedereen vindt het lekker', 
verbetert Alette. Eigenlijk heet Riz Denise Riz Casimir en 

moet het niet met kip maar met kalfsvlees, maar bij de 
Rosings werd het vernoemd naar een tante die het 
gerecht in de familie introduceerde. Die tante Denise 
speelde cello in het symfonieorkest van de vader van 
Andre Rieu. Alette en Rolf zijn goed op elkaar ing-
espeeld. Als de een 'n uitje snippert, kijkt de ander toe. En 
als de ander de kip braadt, kijkt de een toe. "Moet de kip 
niet wat bruiner?" "Hm, ik vind het wel goed zo." "Gaat 
die taart niet te hard?" wil Alette weten. "Nee, nee, nog 
negen minuten," zegt Rolf.

Toen Job Cohen na de verkiezingswinst van Barack 
Obama opmerkte dat hij 'ontzettend blij' was dat Sarah 
Palin geen vicepresident werd, vroeg de journalist 
waarom. Omdat, zei Cohen, 'ik bij haar altijd het gevoel 
kreeg van iemand die vier jaar burgemeester van Diemen 
en twee jaar commissaris van de koningin in Flevoland is 
geweest'. Voor politiek Diemen was dat reden een 'motie 
van teleurstelling' in te dienen en namens de gemeente-

raad een brief te sturen om Cohen duidelijk te maken dat 
Diemen niet gediend is van dit soort uitspraken. Gelukkig 
wist de burgemeester van Diemen, Amy Koopmanschap 
(Pius, 1970) precies wat Cohen bedoelde. Ze reageerde 
laconiek op de uitspraak: 'Ik ken Job Cohen te goed om 
dit als denigrerend te ervaren. Van mij hadden die brief 
en die motie dan ook niet gehoeven'. 

Als jonge kinderen 'doktertje spelen' of seksueel getinte 
uitspraken doen, gaan bij volwassenen alarmbellen 
rinkelen. Maar bij dergelijk gedrag wordt te snel gedacht 
aan misbruik, zegt Paul van den Eshof (SNL, 1968-1970) in 
De Volkskrant (21 november). Hij is coördinator van de 

Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken en 
heeft als psycholoog bij de politie alle denkbare perversi-
teiten gezien. Maar ook onterechte beschuldigingen. De 
expertisegroep ziet het aantal gevallen met twijfelachti-
ge beschuldigingen toenemen. 

Voetbal in de VS haalt 
nog steeds zelden het 
n ieuws .  Maar  het  
verhaal van de New 
York Red Bulls krijgt 
wel aandacht. De club, 
eeuwige middenmotor 
en ooit opgericht als de 
New York Metrostars, 
speelt dit seizoen de 
finale van de playoffs. 
Belangrijke speler bij 
de Red Bulls is Dave van 
den  Bergh  (VWO,  

1995). Hij is in vorm, scoorde dit seizoen in de reguliere 
competitie al zeven keer en zelfs de enige goal in de 
halve finale van de playoffs. In New York, eigenlijk New 
Jersey, speelt hij met ploeggenoten uit Nieuw-Zeeland, 

Argentinië, Venezuela, Zuid-Afrika, Bosnië, Kameroen, 
Senegal, Mexico en Colombia. Op kunstgras, dat wel. De 
Amerikaanse speelstijl noemt hij Engels: hard werken, 
direct, fysiek. Van den Bergh schept ruimte en rust op 
links, aldus de media. 

Tot 2006 speelde hij bij FC Utrecht maar met zijn 
Amerikaanse vrouw koos hij voor het avontuur. Hij 
verhuisde naar Kansas City, kwam begin 2007 in New 
Jersey terecht. De middenvelder verdient niet slecht in de 
Major League Soccer, waar veel jonge spelers nauwelijks 
het minimumloon verdienen. Dit seizoen 274.583,33 
dollar om precies te zijn. (Beckham krijgt intussen 31 
miljoen dollar per jaar). 'Ik heb twee goeie jaren gehad in 
New York', zegt Dave, 'ik hoef niet weg'. Een contract 
voor volgend seizoen is dan ook volgens hem voor '99% 
zeker'. De finale ging overigens verloren. 
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SNL'ers in de media

Ajouad El Miloudi (VWO, 2005) presenteert 
dit tv-seizoen het KRO-programma 
Puberruil. Daarin ruilen pubers vijf dagen 
van leven, inclusief ouders, vrienden en 

school. In het vorige seizoen Puberruil was overigens al 
een SNL-leerling te zien. Ajouad verzorgt ook de muzika-
le recensies voor Goedemorgen Nederland en presen-
teert bij AT5 het kinderprogramma Basta. 

Het Parool vraagt elke week aan een bekende 
Amsterdammer welke vijf platen hij meeneemt als hij 
verbannen wordt naar een onbewoond eiland. Hans 
Nieuwenhuis (HBS-B, 1968), directeur van Opera Studio 
Nederland, neemt natuurlijk opera mee. Allereerst 
L'Orfeo, de opera van Claudio Monteverdi. 'Dat was voor 
mij niet minder dan een aardverschuiving destijds. Ik ben 
een Monteverdi-freak. Ik zie eigenlijk geen enkele reden 
waarom er na hem ooit nog een noot op papier zou 
moeten worden gezet, haha'. En verder Mozarts La 
Clemenza Di Tito, in de uitvoering van René Jacobs: 'het 
komt niet vaak voor dat ik bij cd's ween, maar ik dit geval 
was er geen ontkomen aan'. De enige niet-klassieke plaat 
is Greatest Hits van Simon & Garfunkel: 'Simons songs 

hebben ook die weemoed, die me kennelijk zo aan-
spreekt. Hij heeft altijd in de schaduw van Dylan gestaan, 
maar of dat terecht is?'
Een paar maanden na Hans, vroegen ze het ook aan 
Tjeerd Bomhof (VWO, 1995), zanger/gitarist van Voicst. 
Tjeerd neemt oa Bitches Brew mee, de klassieker van 
Miles Davis. 'Gekregen van een vriend die me bezwoer 
dat ik hier echt voor moest gaan zitten en luisteren. Op 
een saaie zondag kwam het er eindelijk van: Bitches Brew 
heeft de hele dag op repeat gestaan. Heel spannende 
vrije muziek die je voortdurend op het verkeerde been 
zet.' Ook mee in de koffer: Queens of the Stone Age en 
Bill Withers. 

Volgens berichten in de media gaat Amy Koopmanschap 
(Pius, 1970) op voor een tweede termijn als burgemeester 
van Diemen. Haar eerste termijn van zes jaar loopt in 
maart 2009 af, en dus buigt een vertrouwenscommissie 

zich 'onder strikte geheimhouding' over haar herbenoe-
ming. De commissie brengt verslag uit aan de gemeente-
raad die een aanbeveling moet doen .

Maart 2008: prof dr ir Pieter 
Jonker (HBS-B, 1970), bekend van 
het robotvoetbal, wordt benoemd 
tot parttime hoogleraar in 
Embedded Visions in Dynamics 

and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
tot hoogleraar in Vision based Robotic Systems aan de TU 
Delft. Zijn inauguratie in Eindhoven was op 16 mei, die in 
Delft in het najaar van 2008.

De klusjesman van Het Parool helpt Amsterdammers met 
een overzichtelijke klus. Mei 2008 was hij bij Ron van den 
Ancker, conciërge van het SNL. Ron woont in een keurig 
huis, doet veel zelf, maar het barstje in de wastafel zit 
hem al een tijdje dwars. En zelf een wastafel vervangen 

gaat hem boven de pet. De klusjesman is dus zeer 
welkom. Ron heeft 'alle buren gewaarschuwd' maar het 
blijkt niet nodig. De wastafel wordt vakkundig vervang-
en. 'Ik had dit zelf niet gekund', aldus Ron terwijl hij 
klaarstaat met stoffer en blik om de troep op te ruimen. 

Zangeres Ninthe Kiemeneij (VWO, 2004), bekend van 
haar samenwerking met Lange Frans en Baas B (ook SNL), 
speelt begin september op het gospelfestival in Zuidoost, 
samen met Aïscha Traïdia. In het CJP-blad vertelt ze dat je 
om gospel te zingen, niet in God hoeft te geloven. 'Je 

kunt toch ook naar Arabische muziek luisteren zonder 
dat je Arabisch of moslim bent. Als je muziek mooi vindt, 
kun je zeker naar gospel luisteren of gospel zingen. Het is 
heel mooi, op zijn tijd. Ik hoef het niet elke dag, maar het 
is absoluut een mooie muziekstijl'. 

Ach, de jaren 80! Behalve Wijnand 
Duyvendak, die een inbraak bij 
een ministerie bekende, en 
Jacqueline Cramer, die een 
advertentie van Bluf! 'onderte-
kende', werden ook andere 
actievoerders uit die tijd naar hun 

herinneringen gevraagd. De bewuste advertentie van 
Bluf! werd ook ondertekend door Lucas Reijnders (HBS-
B, 1963). Reijnders, hoogleraar milieukunde inmiddels, 
'zou het nu zó weer doen. Ik zag het als een zaak van 
persvrijheid. Ik zou het ook doen voor Het Parool, De 
Telegraaf of GeenStijl als zij geheime stukken publice-
ren'. 

Nog plannen om 
in Roemenië iets 
te beginnen? Zo 
ja ,  dan heeft  
Myrakel al een 
pandje voor u! 
Gerdwin Lam-
mers (Havo, 1973) 

exploiteert het gloednieuwe Cubic Center, gelegen aan 
de noordkant van Boekarest in de booming wijk Pipera, 
vlak bij het vliegveld. Metro en bus stoppen voor de deur 

een op de 12  verdieping is een prachtige conferentieruim-
te gepland. Oplevering: december 2008. 
Dezelfde Gerdwin was ook spreker op de Bucharest 
Summer University. Het thema was "The Four 
Fundamental Freedoms of the European Union". 

Twaalf academici mochten anderhalf jaar meelopen met 
de Amsterdamse politie. Ze mochten 'los': ideeën spuien 
en kritiek leveren, om de blinde vlekken te vinden en om 
tegenspraak te organiseren. Commissaris Ton Koenders 
(HBS-B, 1967) vertelde in NRC.next (17 november) over 
het juxta-project dat het korps wakker schudde. De 
juxta's (van juxta-positie: naast elkaar plaatsen om 
contract te zien) waren van begin 2007 tot oktober 2008 

op allerlei plekken in het korps te vinden, moesten vooral 
nieuwe ideeën uitwerken. En die waren er. Zeven 
deelnemers kregen een contract van twee jaar "om hun 
ideeën te borgen", zegt Koenders. Maar hoewel organi-
satie en deelnemers Juxta als een succes beschouwen, 
wordt het programma voorlopig niet herhaald. 
Koenders: "We gaan eerst met deze zeven mensen aan 
de slag."

Alette Rosing (38) is docent klassieke talen op het 
Nicolaas. Samen met haar broer Rolf (35) is ze regelmatig 
in de keuken te vinden. Ze koken al samen sinds ze 16 en 
19 zijn. Voor Het Parool (27 september 2008) maakten ze 
samen het feestgerecht uit hun jeugd, Riz Denise, een 
heel zoet en heel romig kipgerecht met ananas, banaan, 
amandelen en slagroom. De culi-politie heeft ze voor 
minder opgepakt, zou je zeggen. 'Inderdaad, een 
staafmixer erdoor en je hebt babyvoeding. Maar wij 
vinden het lekker', zegt Rolf. 'Iedereen vindt het lekker', 
verbetert Alette. Eigenlijk heet Riz Denise Riz Casimir en 

moet het niet met kip maar met kalfsvlees, maar bij de 
Rosings werd het vernoemd naar een tante die het 
gerecht in de familie introduceerde. Die tante Denise 
speelde cello in het symfonieorkest van de vader van 
Andre Rieu. Alette en Rolf zijn goed op elkaar ing-
espeeld. Als de een 'n uitje snippert, kijkt de ander toe. En 
als de ander de kip braadt, kijkt de een toe. "Moet de kip 
niet wat bruiner?" "Hm, ik vind het wel goed zo." "Gaat 
die taart niet te hard?" wil Alette weten. "Nee, nee, nog 
negen minuten," zegt Rolf.

Toen Job Cohen na de verkiezingswinst van Barack 
Obama opmerkte dat hij 'ontzettend blij' was dat Sarah 
Palin geen vicepresident werd, vroeg de journalist 
waarom. Omdat, zei Cohen, 'ik bij haar altijd het gevoel 
kreeg van iemand die vier jaar burgemeester van Diemen 
en twee jaar commissaris van de koningin in Flevoland is 
geweest'. Voor politiek Diemen was dat reden een 'motie 
van teleurstelling' in te dienen en namens de gemeente-

raad een brief te sturen om Cohen duidelijk te maken dat 
Diemen niet gediend is van dit soort uitspraken. Gelukkig 
wist de burgemeester van Diemen, Amy Koopmanschap 
(Pius, 1970) precies wat Cohen bedoelde. Ze reageerde 
laconiek op de uitspraak: 'Ik ken Job Cohen te goed om 
dit als denigrerend te ervaren. Van mij hadden die brief 
en die motie dan ook niet gehoeven'. 

Als jonge kinderen 'doktertje spelen' of seksueel getinte 
uitspraken doen, gaan bij volwassenen alarmbellen 
rinkelen. Maar bij dergelijk gedrag wordt te snel gedacht 
aan misbruik, zegt Paul van den Eshof (SNL, 1968-1970) in 
De Volkskrant (21 november). Hij is coördinator van de 

Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken en 
heeft als psycholoog bij de politie alle denkbare perversi-
teiten gezien. Maar ook onterechte beschuldigingen. De 
expertisegroep ziet het aantal gevallen met twijfelachti-
ge beschuldigingen toenemen. 

Voetbal in de VS haalt 
nog steeds zelden het 
n ieuws .  Maar  het  
verhaal van de New 
York Red Bulls krijgt 
wel aandacht. De club, 
eeuwige middenmotor 
en ooit opgericht als de 
New York Metrostars, 
speelt dit seizoen de 
finale van de playoffs. 
Belangrijke speler bij 
de Red Bulls is Dave van 
den  Bergh  (VWO,  

1995). Hij is in vorm, scoorde dit seizoen in de reguliere 
competitie al zeven keer en zelfs de enige goal in de 
halve finale van de playoffs. In New York, eigenlijk New 
Jersey, speelt hij met ploeggenoten uit Nieuw-Zeeland, 

Argentinië, Venezuela, Zuid-Afrika, Bosnië, Kameroen, 
Senegal, Mexico en Colombia. Op kunstgras, dat wel. De 
Amerikaanse speelstijl noemt hij Engels: hard werken, 
direct, fysiek. Van den Bergh schept ruimte en rust op 
links, aldus de media. 

Tot 2006 speelde hij bij FC Utrecht maar met zijn 
Amerikaanse vrouw koos hij voor het avontuur. Hij 
verhuisde naar Kansas City, kwam begin 2007 in New 
Jersey terecht. De middenvelder verdient niet slecht in de 
Major League Soccer, waar veel jonge spelers nauwelijks 
het minimumloon verdienen. Dit seizoen 274.583,33 
dollar om precies te zijn. (Beckham krijgt intussen 31 
miljoen dollar per jaar). 'Ik heb twee goeie jaren gehad in 
New York', zegt Dave, 'ik hoef niet weg'. Een contract 
voor volgend seizoen is dan ook volgens hem voor '99% 
zeker'. De finale ging overigens verloren. 
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Van Aleid Truijens (Gym-A, 
1974) ligt momenteel Wij eisen 
les! (17,95 euro) in de winkel, 
een bundeling van haar beste 
columns, beschouwingen en 
reportages over het onderwijs 
in Nederland. Als altijd is ze 
kritisch, scherp, vol zelfspot 
maar nooit zwartgallig. Want 
met dat onderwijs is nogal wat 
mis. Leerlingen gaan de straat 
op met spandoeken waarop 
staat: ‘Wij eisen les!!!’ Onder-
wijsvernieuwingen, denk aan 
het Nieuwe Leren, de Basisvor-
ming en het Studiehuis, draai-

den grotendeels op een mislukking uit.
Hoogleraren klagen over de treurige basiskennis van hun 
eerstejaars. Pabo-studenten zakken massaal voor reken- 
en taaltoetsen. Leraren voelen zich overbelast en 
onderbetaald. Er dreigt een kolossaal lerarentekort. En 
een parlementaire onderzoekscommissie stelt vast dat de 
overheid het onderwijs ‘ernstig heeft verwaarloosd’.

Hoe verhoudt zich dat allemaal in een land dat zo graag 
een kenniseconomie wil zijn? Commerciële onderwijs-
kundige adviesbureaus deden gouden zaken, maar 
ouders weten nauwelijks een school te vinden hun kind 
het niet alleen gezellig heeft, maar ook iets leert? In Wij 
eisen les! neemt Aleid Truijens de vernieuwingsdrift en 
alle gevolgen daarvan genadeloos onder de loep, aldus 
een recensie.

Vincent Pijpers (VWO, 1978) werd, eind september, 
uitgeroepen tot de invloedrijkste man in de Nederlandse 
sportsponsoring. Hij werkt bij het Directoraat 
Communicatie van de Rabobank, al jaren de grootste 
sponsor in Nederland. Vincent had, zo schrijft het 
Tijdschrift voor Marketing, een belangrijke stem in de 

verdeling van het sponsorgeld van de bank, die in 2008 de 
contracten met de Hockeybond en de Wielrenunie 
verlengde. Op de lijst, opgesteld door Sporttribune, staat 
Vincent boven de commercieel directeur van de KNVB en 
de algemeen directeur van Ajax. 

Op 5 september had u kunnen kijken naar de vijfhon-
derdste uitzending van Per Seconde Wijzer. De quiz is, 
met onderbrekingen, op televisie te zien sinds oktober 
1967. Vanaf 1989 wordt Per Seconde Wijzer gepresen-
teerd door Kees Driehuis (SNL, 1964-1968). Er is nooit 
veel veranderd aan de opzet, en die constante formule is 
dan ook de kracht van Per Seconde Wijzer. "Het klinkt 
misschien een beetje raar, maar de kracht is dat er al die 
jaren weinig is veranderd. Er zijn in de loop der tijd veel 
kennisquizzen op tv geweest, maar slechts weinig zijn 
blijven bestaan. Persoonlijk vind ik het leukste van de 
quiz dat de deelnemers de kans krijgen om aan 
Nederland te laten zien dat zij ontzettend veel weten". 
Er kijken gemiddeld een half miljoen mensen. Kees: "Ik 
ben van plan het tot mijn pensioen te doen. Dus nog 500 
erbij". 

Vlak voor sluitingstijd van deze editie lazen we nog in de 
krant dat het architectenbureau van Rudy Uytenhaak 
(HBS-B, 1967) is uitgeroepen tot Architect Van Het Jaar. 

Het bureau van Uytenhaak kreeg de onderscheiding 
onder meer voor het ontwerp van de Nederlandse 
ambassades in Jordanië en Australië. 

De "best reünie ever" 

Tenminste, als we de reacties in de mail, telefonisch of 
mondeling, mogen geloven. "De beste reünie ever", 
schreef iemand en dat is natuurlijk het mooiste compli-
ment dat je als organiserende club kunt krijgen. Pas na de 
reünie blijkt hoe veel tijd er in is gaan zitten, in al dat 
organiseren en regelen en checken en controleren en 
adverteren en bellen en mailen. Vooral mailen. 
Ongelooflijk veel mailen. En googlen, heel veel googlen 
om oud-leerlingen terug te vinden. Een week of zes voor 
de reünie stond de bezoekersteller nog op driehonderd 
en is er serieus overwogen de hele boel maar te cancellen. 
Zo is ook de tent op de cour 'gesneuveld' wegens 'niet 
nodig'. het verwachte aantal bezoekers zou lager zijn 
dan wat er gemiddeld per dag op school aan leerlingen 
en docenten rondloopt. Achteraf een prima keus 

natuurlijk, gezien het fantastische weer: tot 21.30 uur 
hebben bezoekers zich buiten vermaakt, met een glas in 
de hand natuurlijk want de catering was voortreffelijk. Er 
was voldoende te eten én te drinken en die enkeling die 
het toch wel erg duur vond, ach … een biertje in de stad is 
duurder, moet u maar denken. Alle kosten zijn verklaar-
baar, er is (zonder financiële bijdrage van de school) een 
kloppende begroting gemaakt, de gastlessen waren een 

doorslaand succes en de jubileum-Tobbe/Binder was 
prachtig. 

Foto's van de reünie: 

h

Hoe dan ook, de bezoekers waren meer dan tevreden. 
Een greep uit de reacties:

ttp://picasaweb.google.nl/olvMyrakel/Reunie2008#

Het was heel geslaagd  [Theo 
Wajer]

Ook nu ik er een nachtje over heb geslapen, ben ik nog steeds van mening dat ik de reünie erg gezellig vond. Veel 
oma's en opa's ontmoet die ooit mijn leerling waren; kortom ontzettend leuk zoveel bekenden weer eens te ontmoe-
ten. Hartelijk dank voor al het werk dat jullie erin hebben gestopt [Loek van Nus]

Genoten van de reünie van 
afgelopen zaterdag  [Michel 
Verhagen]

Een woord van dank voor de 
g e w e l d i g e  o r g a n i s a t i e   
[Adelaide Stulemeijer]

Dank voor het mooie feest. 
Fantastisch georganiseerd, mijn 
complimenten!  [Niki Mans-
handen]
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verlengde. Op de lijst, opgesteld door Sporttribune, staat 
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de algemeen directeur van Ajax. 

Op 5 september had u kunnen kijken naar de vijfhon-
derdste uitzending van Per Seconde Wijzer. De quiz is, 
met onderbrekingen, op televisie te zien sinds oktober 
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De opperhoofden van de reünie kunnen erg tevreden zijn, want volgens mij was het een prima feest. Ik heb veel 
lachende gezichten gezien en dat is altijd een goed teken. Het liep vlotjes en ontspannen, nergens was het overvol, 
dat kwam mede door het fraaie weer zodat velen buiten konden verkeren. Ik herinner mij van "55 jaar" enige 
problemen met eten en drank, maar daar was nu geen sprake van. Ik heb gesmuld en prettig weinig gedronken, maar 
dat laatste was mijn eigen keus. Het nieuwigheidje "Nog een keer les van...." lijkt geslaagd; bij mij was het in ieder 
geval gezellig druk en de reakties waren van dien aard dat ik 's avonds laat op de fiets naar huis tot de conclusie kwam 
dat de eerste 33 jaar van mijn leraarschap redelijk zijn verlopen. Zo geeft een retrospectief als een reünie hoop voor de 
toekomst. De aanwezigen in D25 heb ik voor 2013 een flinke dot huiswerk gegeven; het is fijn als jullie mij tegen die 
tijd de gelegenheid geven "de schriftjes na te kijken"  [Dic van Hummel]

Ik wil jullie hierbij nogmaals bedanken voor de organisatie van een fantastische reünie. Het was voor mij de eerste 
keer dat ik er bij was en heb erg genoten, hoewel er maar 1 (belangrijke) jaargenoot aanwezig was. Voor een volgen-
de keer lever ik mijn bijdrage om meer klasgenoten te bereiken. NB Het buffet was verrukkelijk   [Jolande Bak]

Ik vond het erg geslaagd 
en heb me prima ver-
maakt, ondanks mijn 
voet. Ging pas om 23.30 
weg. Heel veel dank voor 
de fantastische organisa-
tie  [Frans van Leeuwen]

Bedankt voor de geweldi-
ge organisatie! Ik heb 
genoten van alle gesprek-
ken en leuke anekdotes. 
Alles erom heen was 
uitstekend georgani-
seerd! Goed eten, prima 
bediening, leuke lessen, 
kortom: helemaal TOP!  
[Liesbeth van Hees]

Mijn complimenten voor 
de goed georganiseerde 
reünie. En wat een 
uitstekend warm buffet! 
Jullie kunnen terugkij-
ken op een geslaagde 
dag  [Lily Berndsen-
Tiggeler]

Hartelijk bedankt voor 
de perfect georganiseer-
de reünie. Helaas waren 
er van mijn jaar weinig 
reünisten maar dat wist 
ik van te voren gelukkig  
[Ted Alessie]

Dank voor de geweldige organisatie. Alle oud-klasgenoten of schoolkameraden weer eens te zien was een onverge-
telijke gebeurtenis. Je beseft dan pas wat een leuke tijd je hebt gehad op school. Je hoort mensen met hun verhalen en 
hun herinneringen. Alles geeft je een goed gevoel. En uiteraard de verzorging, die was uit de kunst. Niets dan lof. Ik 
denk dat het voor velen toch wel extra bijzonder was, omdat het waarschijnlijk de laatste keer zal zijn dat ze de 
atmosfeer en de geur van de school op zullen snuiven. Op mij heeft een onvergetelijke indruk achter gelaten. Zoveel 
mensen, zoveel gezelligheid. In deze tijd waarin we elkaar nogal eens voorbij lopen is dat een goed teken  [Frits 
Guitjens]

Dit was de beste reünie ever! In het begin was ik een beetje van de leg omdat er geen indeling was gemaakt per jaar. 
Maar achteraf is dit juist een groot voordeel gebleken. Ik heb nu zoveel meer mensen ontmoet! Buurmeisjes van 
vroeger, de zusjes Klemann, van wiens moeder ik in de 6e klas lagere school les heb gehad. Ze vlogen meteen om de 
nek! Verder een zakenrelatie van vroeger, die nu blijkt bij mijn oudste zus in de klas gezeten te hebben en met haar 
heeft gedanst bij Dansschool Mittelmeijer. Ook andere klasgenoten van m'n oudste en m'n jongste zus ontmoet. 
Verder nog een uurtje met Maarten Spanjer zitten kletsen, die in hetzelfde jaar zat als Frank. Verder was het eten top, 
alsmede de bediening! Heel attent. Mocht jullie nog twijfelen over de toekomst: ik heb mensen gesproken die niet 
zijn geweest en die balen als een stekker! In ieder geval heb ik met een aantal mensen afgesproken weer een tussen-
tijdse reünie te organiseren bij mij  thuis. Wij vinden 5 jaar wachten namelijk veel te lang!  [Brigitte Schrijer-Van 
Rooden]

Oftewel: tot over vijf jaar! En dan in 
het Auditorium van de nieuwe school?

Bedankt voor een geslaagde 
reünie! Het was echt leuk om 
weer eens op school terug te 
komen, en in mijn hart hoop ik 
dat de school over 5 jaar nog 
steeds bestaat. Tot over 5 jaar!  
[Sven Kramer]

Een zeer geslaagde reünie, helaas was 
ik niet in de gelegenheid om 's avonds 
aanwezig te zijn, maar de middag 
alleen was ook plezierig. Dank aan de 
organisatie  [Albert van der Heijden] 

10 Jaargang 19 SNeLbinder 3-2008 11Jaargang 19SNeLbinder 3-2008



De opperhoofden van de reünie kunnen erg tevreden zijn, want volgens mij was het een prima feest. Ik heb veel 
lachende gezichten gezien en dat is altijd een goed teken. Het liep vlotjes en ontspannen, nergens was het overvol, 
dat kwam mede door het fraaie weer zodat velen buiten konden verkeren. Ik herinner mij van "55 jaar" enige 
problemen met eten en drank, maar daar was nu geen sprake van. Ik heb gesmuld en prettig weinig gedronken, maar 
dat laatste was mijn eigen keus. Het nieuwigheidje "Nog een keer les van...." lijkt geslaagd; bij mij was het in ieder 
geval gezellig druk en de reakties waren van dien aard dat ik 's avonds laat op de fiets naar huis tot de conclusie kwam 
dat de eerste 33 jaar van mijn leraarschap redelijk zijn verlopen. Zo geeft een retrospectief als een reünie hoop voor de 
toekomst. De aanwezigen in D25 heb ik voor 2013 een flinke dot huiswerk gegeven; het is fijn als jullie mij tegen die 
tijd de gelegenheid geven "de schriftjes na te kijken"  [Dic van Hummel]

Ik wil jullie hierbij nogmaals bedanken voor de organisatie van een fantastische reünie. Het was voor mij de eerste 
keer dat ik er bij was en heb erg genoten, hoewel er maar 1 (belangrijke) jaargenoot aanwezig was. Voor een volgen-
de keer lever ik mijn bijdrage om meer klasgenoten te bereiken. NB Het buffet was verrukkelijk   [Jolande Bak]

Ik vond het erg geslaagd 
en heb me prima ver-
maakt, ondanks mijn 
voet. Ging pas om 23.30 
weg. Heel veel dank voor 
de fantastische organisa-
tie  [Frans van Leeuwen]

Bedankt voor de geweldi-
ge organisatie! Ik heb 
genoten van alle gesprek-
ken en leuke anekdotes. 
Alles erom heen was 
uitstekend georgani-
seerd! Goed eten, prima 
bediening, leuke lessen, 
kortom: helemaal TOP!  
[Liesbeth van Hees]

Mijn complimenten voor 
de goed georganiseerde 
reünie. En wat een 
uitstekend warm buffet! 
Jullie kunnen terugkij-
ken op een geslaagde 
dag  [Lily Berndsen-
Tiggeler]

Hartelijk bedankt voor 
de perfect georganiseer-
de reünie. Helaas waren 
er van mijn jaar weinig 
reünisten maar dat wist 
ik van te voren gelukkig  
[Ted Alessie]

Dank voor de geweldige organisatie. Alle oud-klasgenoten of schoolkameraden weer eens te zien was een onverge-
telijke gebeurtenis. Je beseft dan pas wat een leuke tijd je hebt gehad op school. Je hoort mensen met hun verhalen en 
hun herinneringen. Alles geeft je een goed gevoel. En uiteraard de verzorging, die was uit de kunst. Niets dan lof. Ik 
denk dat het voor velen toch wel extra bijzonder was, omdat het waarschijnlijk de laatste keer zal zijn dat ze de 
atmosfeer en de geur van de school op zullen snuiven. Op mij heeft een onvergetelijke indruk achter gelaten. Zoveel 
mensen, zoveel gezelligheid. In deze tijd waarin we elkaar nogal eens voorbij lopen is dat een goed teken  [Frits 
Guitjens]

Dit was de beste reünie ever! In het begin was ik een beetje van de leg omdat er geen indeling was gemaakt per jaar. 
Maar achteraf is dit juist een groot voordeel gebleken. Ik heb nu zoveel meer mensen ontmoet! Buurmeisjes van 
vroeger, de zusjes Klemann, van wiens moeder ik in de 6e klas lagere school les heb gehad. Ze vlogen meteen om de 
nek! Verder een zakenrelatie van vroeger, die nu blijkt bij mijn oudste zus in de klas gezeten te hebben en met haar 
heeft gedanst bij Dansschool Mittelmeijer. Ook andere klasgenoten van m'n oudste en m'n jongste zus ontmoet. 
Verder nog een uurtje met Maarten Spanjer zitten kletsen, die in hetzelfde jaar zat als Frank. Verder was het eten top, 
alsmede de bediening! Heel attent. Mocht jullie nog twijfelen over de toekomst: ik heb mensen gesproken die niet 
zijn geweest en die balen als een stekker! In ieder geval heb ik met een aantal mensen afgesproken weer een tussen-
tijdse reünie te organiseren bij mij  thuis. Wij vinden 5 jaar wachten namelijk veel te lang!  [Brigitte Schrijer-Van 
Rooden]

Oftewel: tot over vijf jaar! En dan in 
het Auditorium van de nieuwe school?

Bedankt voor een geslaagde 
reünie! Het was echt leuk om 
weer eens op school terug te 
komen, en in mijn hart hoop ik 
dat de school over 5 jaar nog 
steeds bestaat. Tot over 5 jaar!  
[Sven Kramer]

Een zeer geslaagde reünie, helaas was 
ik niet in de gelegenheid om 's avonds 
aanwezig te zijn, maar de middag 
alleen was ook plezierig. Dank aan de 
organisatie  [Albert van der Heijden] 

10 Jaargang 19 SNeLbinder 3-2008 11Jaargang 19SNeLbinder 3-2008



De laatste keer in het vertrouwde schoolgebouw

Annemarie Semeijn en haar partner, tevens eerste 
jeugdliefde Frans Mittelmeijer (beiden Havo 1975) 
schreven een verslag van de reünie, waar we bijna van 
gaan blozen.  

'Om half 5 waren we er. We wisten dat ons jaar best goed 
vertegenwoordigd zou zijn, dus wij verheugden ons erg 
op het –overigens erg goed georganiseerde – vijfjaarlijk-

se feest. Alle hulde voor met 
name René Leijen en Leon de 
Rooij van Myrakel die zo 
gedreven de vereniging zo 
levend(ig) houden! Ook 
c o m p l i m e n t e n  a a n  d e  
catering, die dit jaar erg goed 
was geregeld! 

Eerst maar even onze oude 
vrienden opgezocht. Ze waren 
er weer: Peter ter Beek, Guido 
Beekman, Carla Witmond, 
Bärbel Post Uyterweer, Frans 
Brian, Hans Valentijn en Fons 
de Rond. Later ook Annette 
van der Hoek, Mieke van der 
Kleij en Brigitte van Rooden. 
Zo gezellig om iedereen weer 
eens te zien en te spreken.

Toen een grote, laatste ronde 
door de school. Toch even 

afscheid nemen van die bekende geur, sfeer, gezellig-
heid, vertrouwdheid en herinneringen. Eigenlijk was er 
niets veranderd. Van fietsenstalling (berucht natuurlijk 
maar niet om de fietsen) tot aan de gymzaal (berucht om 
de examens!) die overigens zo veel kleiner leek dan toen. 
De oude vervallen kleedkamers met de minstens zo 
onsmakelijke douches! Zoveel hetzelfde, zelfs economie 
wordt nog in hetzelfde lokaal gegeven als zo'n 35 jaar 

geleden! Alleen het oude muzieklokaal is nu een 
computerleskamer. Tja, die hadden wij toen nog niet.

Op de kamerdeuren van PP, pater Verschuren en pater 
Verbruggen (die er ook was!) staan nu andere naambord-
jes, maar de kamers zijn er nog en hebben veel herinne-
ringen. Wij zaten er nog nét niet vaker dan in de klas, 
maar ik kon ze bijna uittekenen. De kantines: onveran-
derd. Alleen de familie Weber staat er niet meer. En de 
gevulde koeken zullen ook wel verser zijn nu. Maar alles 
is wél oud en echt versleten, da's waar. Jammer.

Ik heb nog twee zusjes op het SNL gehad, ééntje twee jaar 
eerder, Betty, die was het meest berucht van ons drie, en 
ééntje tien jaar na mij, Marina, die duidelijk rustiger de 
school had doorlopen want van haar jaar (1985 dus) heb 
ik niemand gezien of gehoord. Terwijl de jaren '90 toch 
wel weer massaal aanwezig waren … 
Van Betty's jaar (1973) waren er ook veel klasgenoten en 

omdat, in mijn ogen natuur-
lijk, 1973/1974/1975 toch dé 
feestjaren waren en er veel 
verbondenheid was, kende ik 
veel van hen en heb er veel 
gesproken. Ook omdat deze 
drie jaren aan het eind van de 
avond zo'n beetje allemaal bij 
elkaar verzameld stonden. 
Onder de kreet "heette jij 
vroeger niet Betty" of "hé 
daar is zusje Betty" heb ik 
lekker kunnen bijkletsen met 
A n d r é  B i c k e r ,  A d ( j e )  
Kaandorp en broer Rens, 
Gerard Kruunenberg, Peter 
Bakker en nog vele anderen. 
Zus: je krijgt de hartelijke 
groeten. Ook de leraren 
Wevers en De Cock, die mij 
heeft beloofd er over vijf jaar 
weer te zijn, waren ons alle 
drie nog niet vergeten. 

Frans, die weer berucht was op school van "de" dans-
school (Mittelmeijer), had overigens dezelfde ervaring. 
"Hé, ben jij niet van de dansschool" of "waar ken ik jou 
nou van, oh ja de dansschool", leverde ook al genoeg 
gespreksstof met ouwe bekenden. 

Zo'n twee uur nadat we eigenlijk van plan waren weg te 
gaan, zijn we pas vertrokken. Met pijn in het hart, 
nostalgisch achteromkijkend, waarschijnlijk voor de 
laatste keer in dit versleten gebouw. Maar niet voor de 
laatste keer reünie, want ik weet zeker dat ik nog velen 
op de volgende reünie(s) zal terugzien.

Als het bestuur van Myrakel het tenminste volhoudt met 
zo weinig personeel en hulpmiddelen! Ik hoop dat ze 
door alle complimenten over deze reünie, het geslaagde 
feest en de grote opkomst weer veel motivatie hebben 
gekregen! Ga zo door, hoor. 
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"Gastlessen waren een goed idee"

Op de reünie waren er gastlessen van (oud-)docenten en oud-leerlingen. Nog Een Keer Les gaven:

Over hun ervaringen en interesses vertelden:

De gastlessen bleken een succes, hoewel het flink wat 
voeten in de aarde had, voor het allemaal rond was. 
Joost Kenter, organisator van het 'gastlessenproject', 
vertelt:

"Op de jaarvergadering van Myrakel, januari 2008, werd 
ik door het bestuur benaderd om het gastlessenproject 
op mij te nemen. Ik zou oud-collega’s moeten benaderen 
met het verzoek op de reünie een gastles te verzorgen. 
Een aantrekkelijk idee, dus ik heb toegestemd! 
Op 16 april zou in het SNL immers de jaarlijkse bijeenk-
omst voor oud-collega’s plaatsvinden. Dat is een gezellig 
evenement, waar oud-collega’s op onderhoudende wijze 
met elkaar hun huidige drukke bezigheden uitwisselen 

Jan Overwater en Ad Ruygrok vd 

Werve (oud-docent SK resp oud-

amanuensis) 

Nog een keer scheikunde lokaal B21
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en afspraken maken elkaar weer eens te bezoeken. Op 
die bijeenkomst deed ik mijn eerste oproep: Het 
Resultaat: 2 spontane aanmeldingen. Maar dat was 
natuurlijk niet genoeg. Een maandje later heb ik daarom 
iedereen een herinnering gestuurd, ook de oud-collega's 
die er in april niet bij waren. Het Resultaat: vele alleraar-
digste reacties variërend van 'helaas niet meer in staat' of 
'ben niet in Nederland op 11 oktober' tot 'geen zin, maar 
kom wel'. En dus voerde ik een omvangrijke e-
mailwisseling met vele oud-collega's en ontving ik heel 
leuke en persoonlijke berichten. Het was plezierig te 
constateren dat velen zich nog in een goede gezondheid 
verheugden, maar er waren helaas ook minder prettige 
berichten (zoals het bericht van een bewindvoerder over 

toenemende dementie van een oud-
collega). 
Inmiddels had zich wél een oud-
leerling (echtgenoot van een oud-
collega) gemeld, die ook een gastles 
wilde verzorgen. Omdat het aantal 
aanmeldingen in mijn optie te laag 
was, is direct na de zomervakantie 
een nieuwe poging gedaan. Het 
Resultaat: weinig, zeg maar geen 
respons. Begin september, de tijd 
begon te dringen, weer een poging. 
Het Resultaat: nihil. 
Hoe nu verder? Het idee was en bleef 
leuk en er moesten toch (oud)-
docenten te vinden zijn. Of moeten 
we het toch maar afblazen, dat hele 
project? Ik vroeg de penningmeester 
van Myrakel voor wiens gastles de 
reüniebezoekers zich hadden 

aangemeld en ben gaan turven. Degenen met de 
meeste 'aanmeldingen' heb ik daarna telefonisch 
benaderd. Het Resultaat: verschillende welwillenden! 
Omdat ook enkele oud-leerlingen zich bereid hadden 
verklaard een gastles te geven, kwamen we op acht 
gastlessen, een aantal dat groot genoeg was om het 
project tóch maar te laten doorgaan. 
De reacties achteraf van deelnemende oud-leraren en 
oud-leerlingen waren zeer verschillend, maar wel 
allemaal positief. Er was zelfs bezoekers die vroegen 
waarom er niet veel meer gastlessen, liefst ook meer 
gespreid in de tijd. 
Een greep uit de reacties: 
"Het was gezellig druk en de reacties van dien aard, dat 
ik ’s avonds op de fiets naar huis tot de conclusie kwam 
dat de eerste 33 jaar van mijn leraarschap redelijk zijn 
verlopen. Zo geeft een retrospectief als een reünie hoop 
voor de toekomst. De aanwezigen heb ik voor 2013 een 
flinke dot huiswerk gegeven; het is fijn als ik tegen die 
tijd de gelegenheid krijg de schriftjes na te kijken" 
"Je weet dat ik niet zo enthousiast was toen je me enige 
maanden geleden vroeg of ik een lustrumles wilde 
geven …. En op commando leuk doen en entertainen 
valt ook niet mee. Ik heb me laten overhalen. En daar 
heb ik geen spijt van! Ik mocht 45 leerlingen toespreken. 
De groep was zeer welwillend, vriendelijk en belang-
stellend. Ik was best zenuwachtig, maar ik heb er een 
goed gevoel over en er zeker geen spijt"
"Het was leuk een gastles te geven, hoewel het lesdeel 

beperkt was. Ik ben begonnen met overhoren, heb 
herinneringen opgehaald, een sommetje gemaakt 
en zo. Leuke reacties en applaus tot slot."
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"De 'leerlingen' gedroegen zich keurig netjes. 
Zonder dollen: de herinneringen kwamen van alle 
kanten naar boven. Op een gegeven moment werd 
door een van de aanwezigen gedemonstreerd hoe 
ik bepaalde facetten van een vroegere les aanpak-
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Een grappig kwatrijntje van Theo Danes

Een nieuwe ster aan het literaire firmament is Theo 
Danes (Natuur & Techniek, 1995-2001). In de boekhandel 
zijn inmiddels twee dichtbundels verkrijgbaar die Theo 
samen met zijn oom Ivo de Wijs maakte: Atletische verzen 
(2006) en Olympische Verzen (2008). De boekjes bevatten 
plezierdichten, zogenaamd light verse. Maar behalve 
literaire aspiraties heeft Theo ook sportieve ambities, als 
aanstormend tienkamper. In Atletische verzen passeren 
alle atletieknummers de revue: van de 60 meter indoor 
tot de 4 x 400 meter estafette. Toegevoegd zijn verzen 
over dopingcontroles, nationale hymnes en speciale 
loopnummers voor blondjes. De Olympische Spelen in 
Peking voorzagen Ivo en Theo van nieuwe inspiratie. In 
Olympische verzen komen nagenoeg alle Olympische 
sporten aan bod: van basketbal tot boksen, van tafelten-
nis tot taekwondo. Speciale aandacht gaat uit naar 
trainers en toeschouwers, naar verboden middelen en 
verdwenen disciplines (zoals het legendarische 
Hinderniszwemmen). Vanzelfsprekend getuigt het boek 
ook van de progressie die Theo boekte op zijn favoriete 
onderdeel: de Tienkamp.

Theo, onze database zegt dat je van 1995-2001 op 
school zat, maar niet welke richting. Wat deed je en ben 
je na school gaan doen? 
"Mijn richting was Natuur en Techniek, onze lichting 
maakte deel uit van het chaotische Tweede Fase-debuut. 
Daarna ben ik Bouwkunde gaan studeren aan de TU in 
Delft, achteraf geen gelukkige keuze. Het trok me aan 
vanwege de mix van het creatieve, technische en weten-
schappelijke aspect. Nu doe ik de Master Architecture 
maar ik worstel met m'n ambities in dit vakgebied. Ik 
denk dat mijn talenten elders liggen. Waarschijnlijk 
beproef ik binnenkort mijn geluk bij een andere master-
studie."

Vanaf welke leeftijd doe je aan atletiek? Vermoedelijk 
al op het SNL want Joost Kenter herinnerde spontaan 
jouw naam toen het over SNL-ers en atletiek ging. 
Successen? Ambities? OS2012?

Nevenactiviteiten

Hosanna in excelsis deo!

Geen sneller mens dan mijn neef Theo

Bij zijn debuut (2001)

Passeerde hij al iedereen

En naderhand (2005)

Liep hij nog vlugger dan ik schrijf

Er wordt dan ook (2008)

Een stortvloed aan records verwacht

Mijn neef is met (2010)

Het blote oog niet meer te zien

Hij loopt tot slot (2011)

Een estafette met zichzelf

(IdW)

"Haha, Joost Ken-
ter was een van de 
leraren waar een 
aantal fanatieke 
leerlingen mee 
volleybalde op de 
vr i jdagmiddag,  
heel gaaf was dat. 
Het scheelde niet 
veel of ik was 
volleyballer ge-
w o r d e n ,  m a a r  
atletiek heeft mijn 
hart. Toen ik zes 
was ben ik lid 
g e w o r d e n  v a n  
mijn cluppie AV'23 
m e t  e e n  p a a r  
vriendjes die nog 
steeds tot mijn 
beste vrienden behoren. Op de middelbare school ben ik 
een paar keer Nederlands kampioen geworden op het 
hoogspringen. Daarna heb ik me gespecialiseerd in de 
tienkamp, waarmee ik de laatste jaren tot de top van 
Nederland behoor. Hoogtepunten waren deelname met 
het Nederlands team aan een meerkampinterland in 
Zaragoza in 2007, een bronzen plak op de NK en het voor 
het eerst doorbreken van de 7000-puntengrens in 
datzelfde jaar. Die grens heb ik dit jaar vaker doorbro-
ken, maar de magische 8000-puntenbarrière is nog ver 
weg, dus ik betwijfel of Londen 2012 voor mij in het 

verschiet ligt. We'll see. 
Komend jaar ben ik van 
plan nog een flinke 
sprong te maken."

Hoe ben je met 'Oom 
Ivo' aan het dichten 
geslagen? Uit de hand 
gelopen sinterklaas-
gedichten? Hoe gaat 
dat, met zo'n beroem-
de oom; vraagt hij of je 
ook eens wat wilt 
schrijven of had je zelf 
al eens wat gekrab-
beld wat je hem heb 
laten lezen? 
"Op weg naar Delft in 
de trein heb ik spon-
taan eens wat grapjes 
in rijmvorm op papier 
gezet. Bij de even 
uitgebreide als tra-
ditionele De Wijs-
S i n t e r k l a a s v i e r i n g  
merkte ik dat ik wel 
gevoel had voor het 
rijmen en, belangrijker Theo (l) en Ivo
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te. Iedereen herkende dit en wist al snel waar 
dat vandaan kwam. Na afloop was iedereen 
enthousiast. "

Samenvattend denk ik dat het idee van 
gastlessen erg goed geweest is en dat 
de manier waarop het is uitgevoerd 
succesvol was, vooral dankzij de 
inspanningen van de gastlesdocenten 
en gastlesleerlingen. Hier is een 
hartelijk "Dankjewel" dan ook heel 
erg op zijn plaats. Bij de volgende 
reünie in 2013 lijkt een herhaling zeker 
zinvol, maar dan iets uitgebreider. 
Maar dat is weer afhankelijk van de zin 
en de mogelijkheden van de (oud)-

docenten van straks. Ik vond het in ieder 
geval leuk om mij hier mee bezig te houden 
en heb het zeker niet als een straf ervaren om 
te doen."
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van computerhobbygroep Comge. Dat pa Van 
den Berg er voorzitter was hielp. 'Van dat geld 
kochten we onze eerste computer, een Pentium-
3'. Het bouwen van websites leverde aardig geld 
op. 'We werkten thuis. In de tijd van de interne-
thype wilde iedereen een site. Van prijzen had 
niemand een flauw benul. We konden bijna 
vragen wat we wilden.' 
Al gauw hadden de twee door dat er nog meer te 
verdienen was met het hosten van websites: het 
onderbrengen ervan op servers in datacentra. 
'Het ontwerpen begon te vervelen. Het was al 
gauw routinewerk. Daar zijn we al het eerste jaar 
mee gestopt.' Inmiddels is NXS één van de grotere 
datacentra in Nederland, met een marktaandeel 
van één tot twee procent, wat veel is in deze 
versnipperde markt met honderden datacentra. 
In stilte groeide de omzet van NXS met vijftig 

procent per jaar. 'Zo'n groei kan niet blijven doorgaan, 
zeggen wij steeds. Maar de orders blijven komen'. 
NXS specialiseert zich op 'managed hosting' van websi-
tes, wat inhoudt dat de klant alles uitbesteedt, van het 
technisch beheer tot en met de facturering. NXS hoopt 
verder te groeien, ook door overnames, maar dat komt er 
steeds niet van. 'Alle analisten voorspellen dat er een 
shake-out komt in deze versnipperde markt. Maar de 

Siemon van den Berg Raymond Kasiman

concurrenten houden de kaarten voor de borst. Ik 
verwacht wel dat er dit jaar veel mee moeten ophouden. 
De markt professionaliseert, klanten stellen meer eisen. 
Ook de kosten van de wettelijke bewaarplicht van 
surfgegevens van gebruikers worden erg hoog.' Het 
buitenland lonkt. Expansie naar Israël is in aantocht en 
een filiaal in de VS is het droomstadium voorbij.

Jos de Koster: contouren en contrasten

Dat Jos de Koster aan kunst doet, weet u al. In de 
Kerstbinder van 2007 zag u werk van hem. Jos fotogra-
feert dames, gekleed en ontkleed, maar altijd gepast. 
"Mijn fotografie is in feite één grote hommage aan de 
vrouw", zegt hij. Mannen worden dan ook mondjesmaat 
meegefotografeerd als toevoegsel aan het vrouwelijk 
model. Jos is geobsedeerd door de mogelijkheden van 
het spelen met contouren, met name het verantwoord 
weglaten daarvan, waardoor de fantasie de vrije loop 

krijgt. Voeg daar aan toe de contrasten, verkregen door 
kleur en schaduwwerking, en er ontstaat een ongelofelij-
ke ontdekkingsreis door de wereld van de fotografie. 
September jl was werk van Jos te zien in Kunsthuis 
Calliope te Lelystad. Geëxposeerd werden 46 bewerkte 
foto's op posterformaat (50x75 cm); met een beamer 
werden honderden foto's op de muur geprojecteerd. Het 
werk van Jos is blijvend te zien op zijn nieuwe website 

. www.jokofoto.nl

Noli recusare laborem

Myrakelse audiëntie bij de Aartsbisschop
Met oud-gymnasiast Wim Eijk heeft Nederland sinds een 
paar maanden een aartsbisschop met wortels op het SNL 
(Gym-B, 1965-1971) en gerijpt door de paters SCJ. In een 
vorige Binder las u al over zijn benoeming. Maar de SNL-
Binder wilde natuurlijk meer weten, hoewel Eijk vanaf 
het eerste nieuws over zijn benoeming zei de media te 
willen mijden. Op naar Utrecht dus, naar het 
Bisschoppelijk Paleis, om 'Zijne Hoogwaardige 
Excellentie' het vuur aan de schenen te leggen. Rode 
draad in het exclusieve gesprek dat Tom Paffen en René 
Leijen met hem hadden, is de rol die het SNL had bij Eijks 
roeping en missie in de kerk. 

De beide interviewers kennen uiteraard de achterdeur 
van het bisschoppelijk paleis en koffie en koek stonden al 
te wachten toen de monseigneur zijn opwachting 

maakte. En direct van wal stak. Een ijzeren geheugen: 
spontaan rolden de namen van oud-docenten door de 
kamer. Maar laten we bij het begin beginnen, hoe komt 
iemand uit Duivendrecht op het Sint Nicolaaslyceum?

Eijk: 'Mijn ouders zijn vlak voor mijn geboorte naar 
Duivendrecht verhuisd. Ik heb daar de lagere school 
gedaan, de Sint Johannes. Het was op die school gebrui-
kelijk om, als je een beetje goede cijfers haalde, naar het 
SNL te gaan. Uit mijn klas gingen er een stuk of vijf. 
Niemand naar het Ignatius, trouwens! Het Nicolaas zat 
toen nog in noodlokalen aan Het Zand. Ik heb net de 
verhuizing naar het nieuwe pand meegemaakt.'

De eerste jaren was Wim een leerling als alle anderen. 
Vanaf zijn negende jaar wilde hij priester worden en die 
roeping was er op het SNL de eerste jaren ook. Maar de 

nog, er veel lol in had. Toen ik een berg versjes bij elkaar 
gekrabbeld had, stuurde ik ze op naar oom Ivo. 
Spijkerharde feedback was het resultaat: 'Die rijm is niet 
goed, let op het metrum daar. Dat kan scherper, enz.' En 
Oom had natuurlijk gelijk. Lightverse kent veel ambach-
telijke regels met betrekking tot rijm en metrum, anders 
wordt het een zootje. Maar mijn ideeën vond hij leuk, dus 
die regels zijn mij in korte tijd door rijmcoach Ivo bijge-
bracht. Een publicatie in 'de lightverse scheurkalender' 
was het eerste resultaat. Ineens stond ik tussen groothe-
den als Drs. P en Driek van Wissen en zoiets stimuleert. 
Omdat ik snel leerde en Ivo nieuwe inspiratie zocht na 
zijn afscheid bij Vroege Vogels, heeft hij me gevraagd 
voor ons eerste sportieve project. Hij zou over de atletiek 
schrijven als de toeschouwer met een zak chips op de 
bank, ik vanuit de ervaring. Die tegenstelling leverde een 
druk en mailig meelverkeer op met 'Atletische verzen' 
(2006) als resultaat. Hierbij heeft Ivo nog vaak opgetre-
den als corrigerende coach. In dit jaar van de Spelen 
verscheen de opvolger 'Olympische verzen', waarbij m'n 
progressie gelukkig te proeven is. Geen bruut beitelwerk 
meer, slechts sporadisch wat schaafwerk van Ivo in mijn 
verzen. Maar hij blijft de leermeester natuurlijk. De 
allergoeiste."

Wat voor literaire ambities heb je (if any) of blijft het 
een beetje plezierdichten? 
"De publicatie van de twee bundels en de losse publica-
ties en optredens hier en daar smaken naar meer. Een 
derde gezamenlijk project staat op dit moment in de 
kinderschoenen. Ik zou ook graag mijn eigen dichtbun-
del willen publiceren, want naast de sportieve verzen heb 
ik andere dingen liggen. En stiekem zou ik willen 
schrijven op het duizelingwekkende niveau van mannen 
als Kees Torn, Frank van Pamelen en mijn beste oom zelf. 
Een grappig kwatrijntje schrijven is niet zo makkelijk als 
het lijkt maar een mooi lied is andere koek. Ivo leest in 

z i j n  t h e a t e r s h o w  
'Literair Variétwee' 
elke keer een versje 
van mij voor. Toen ik 
die show bezocht en 
e e n  v o l l e  K l e i n e  
K o m e d i e  h o o r d e  
lachen om iets wat 
ooit als een lullig 
conceptje in mijn 

hoofd was begonnen, 
gaf dat een enorme kick. 
De schrijfdrang is er in 
ieder geval. en het is zo 
leuk om daar anderen 
mee te kunnen verma-
ken. Maar met schrijven 
je brood willen verdie-
nen staat gelijk aan 
zelfmoord geloof ik. 
Tenzij je J.K. Rowling 
heet."

Standaardvraag is na-
tuurlijk of je nog schoolherinneringen hebt. Je hebt net 
de Reunie-60-jaar-SNL gemist en daarmee zo'n beetje 
de laatste mogelijkheid het gebouw nog eens te 
bekijken voordat de sloophamer er in gaat. Maar je 
herinnert je vast de soos nog wel? Het Grote Gebeuren? 
Leraren?
"Ja, de SNL-reünie kon ik helaas niet bij zijn. Ironisch 
genoeg vierde ik die dag het 40-jarig huwelijk van oom 
Ivo ... op de stoomboot van Sint Nicolaas! Mijn middelba-
re schooltijd was een feest. Het basketbalveldje was mijn 
territorium, het klaslokaal vooral de plek om zo relaxed 
maar tegelijkertijd zo snel mogelijk al m'n werk af te 
krijgen, zodat ik na school en in het weekend kon doen 
en laten wat ik wil. Met twee leraren als ouders heb ik 
altijd een zwak gehad voor de persoon voor de klas, die 
een zootje pubers probeert iets bij te brengen, waarvan 
de helft z'n hormonen probeert te onderdrukken en de 
andere helft dat allang opgegeven heeft. Ik was een 
genant-hoge-cijfer-student zonder er erg m'n best voor 
te doen, die observeerde en af en toe een rake opmer-
king door de klas gooide. Leraren pikten dat van mij. Je 
herinnert je altijd de echte 'characters': Van der Vorm die 
nuchter minstens zo raadselachtig was als met een biertje 
op (z'n hoofd), de heerlijke verbitterde zwarte humor 
van Zon en Van Kruining, de meedogenloze meneer 
Groot die eigenlijk heel lief was. En natuurlijk de spette-
rende soos-feesten, alle in jouw gedachten onbereikbare 
meisjes, de massale sneeuwbalgevechten, het Grote 
Gebeuren, opstootjes in de kantine met rondvliegende 
vuilnisbakken, tussenuren lang basketballen en dan toch 
te laat komen omdat het winnende punt op zich laat 
wachten, enzovoort, enzovoort... Ik lijk wel een oude lul, 
maar ik kijk er met enige weemoed op terug."

Frustraties

Haar droom van Olympische glorie

Weerhield mij van liefde, verdorie

Dus kocht ik een ring voor dat wijf

Maar zij wou er vijf

(ThD)

Trainingsoffers

Met mijn disci en mijn kogels

Raak ik dikwijls vroege vogels

En ik heb al acht of negen

Reigers aan mijn speer geregen

U begrijpt: van dit geweld

Heb ik oom nog niks verteld

(ThD)

Datacenter NXS groeit snel ... dankzij wiskundeleraar

Al tijdens hun schooltijd begonnen Siemon van den Berg 
en Raymond Kasiman (VWO, 2000) een eigen bedrijf dat 
websites ontwerpt. NXS Internet werd later uitgebreid 
met beheer- en datacenterdiensten, telt 25 werknemers 
en ongeveer 7000 klanten. NXS opende april 2008 een 
nieuw datacenter in Amsterdam-Sloterdijk dat voldoet 
aan de nieuwe strenge energieregels van de gemeente. 
De locatie heeft een dubbele verbinding met Glasring 
Amsterdam (10 Gigabyte per seconde). Ook het kantoor 
is inmiddels verplaatst naar Sloterdijk. Siemon: 'Omdat 
we in geval van calamiteiten zelf snel een kijkje moeten 
nemen in ons datacenter, hebben we gekozen voor deze 
strategisch gelegen locatie. Daarnaast kunnen we 

dankzij de flinke kantooroppervlakte voorlopig pro-
bleemloos doorgaan met uitbreiden van ons personeels-
bestand en onze nieuwe activiteiten.'
De ING-bank financierde de paar miljoen euro maar wat 
graag, ondanks de jeugdige leeftijd van de ondernemers. 
'De bank had vertrouwen in ons, omdat wij over de 
afgelopen jaren een gegarandeerde omzet konden 
tonen,' aldus Siemon. 
Siemon en Raymond begonnen met het ontwerpen van 
websites. 'Onze wiskundeleraar Hans ten Broek moedig-
de ons aan iets met computers te gaan doen, omdat we er 
zo handig mee waren.' De eerste factuur is een aandenk-
en: een opdracht van duizend gulden voor de website 
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van computerhobbygroep Comge. Dat pa Van 
den Berg er voorzitter was hielp. 'Van dat geld 
kochten we onze eerste computer, een Pentium-
3'. Het bouwen van websites leverde aardig geld 
op. 'We werkten thuis. In de tijd van de interne-
thype wilde iedereen een site. Van prijzen had 
niemand een flauw benul. We konden bijna 
vragen wat we wilden.' 
Al gauw hadden de twee door dat er nog meer te 
verdienen was met het hosten van websites: het 
onderbrengen ervan op servers in datacentra. 
'Het ontwerpen begon te vervelen. Het was al 
gauw routinewerk. Daar zijn we al het eerste jaar 
mee gestopt.' Inmiddels is NXS één van de grotere 
datacentra in Nederland, met een marktaandeel 
van één tot twee procent, wat veel is in deze 
versnipperde markt met honderden datacentra. 
In stilte groeide de omzet van NXS met vijftig 

procent per jaar. 'Zo'n groei kan niet blijven doorgaan, 
zeggen wij steeds. Maar de orders blijven komen'. 
NXS specialiseert zich op 'managed hosting' van websi-
tes, wat inhoudt dat de klant alles uitbesteedt, van het 
technisch beheer tot en met de facturering. NXS hoopt 
verder te groeien, ook door overnames, maar dat komt er 
steeds niet van. 'Alle analisten voorspellen dat er een 
shake-out komt in deze versnipperde markt. Maar de 

Siemon van den Berg Raymond Kasiman

concurrenten houden de kaarten voor de borst. Ik 
verwacht wel dat er dit jaar veel mee moeten ophouden. 
De markt professionaliseert, klanten stellen meer eisen. 
Ook de kosten van de wettelijke bewaarplicht van 
surfgegevens van gebruikers worden erg hoog.' Het 
buitenland lonkt. Expansie naar Israël is in aantocht en 
een filiaal in de VS is het droomstadium voorbij.

Jos de Koster: contouren en contrasten

Dat Jos de Koster aan kunst doet, weet u al. In de 
Kerstbinder van 2007 zag u werk van hem. Jos fotogra-
feert dames, gekleed en ontkleed, maar altijd gepast. 
"Mijn fotografie is in feite één grote hommage aan de 
vrouw", zegt hij. Mannen worden dan ook mondjesmaat 
meegefotografeerd als toevoegsel aan het vrouwelijk 
model. Jos is geobsedeerd door de mogelijkheden van 
het spelen met contouren, met name het verantwoord 
weglaten daarvan, waardoor de fantasie de vrije loop 

krijgt. Voeg daar aan toe de contrasten, verkregen door 
kleur en schaduwwerking, en er ontstaat een ongelofelij-
ke ontdekkingsreis door de wereld van de fotografie. 
September jl was werk van Jos te zien in Kunsthuis 
Calliope te Lelystad. Geëxposeerd werden 46 bewerkte 
foto's op posterformaat (50x75 cm); met een beamer 
werden honderden foto's op de muur geprojecteerd. Het 
werk van Jos is blijvend te zien op zijn nieuwe website 

. www.jokofoto.nl

Noli recusare laborem

Myrakelse audiëntie bij de Aartsbisschop
Met oud-gymnasiast Wim Eijk heeft Nederland sinds een 
paar maanden een aartsbisschop met wortels op het SNL 
(Gym-B, 1965-1971) en gerijpt door de paters SCJ. In een 
vorige Binder las u al over zijn benoeming. Maar de SNL-
Binder wilde natuurlijk meer weten, hoewel Eijk vanaf 
het eerste nieuws over zijn benoeming zei de media te 
willen mijden. Op naar Utrecht dus, naar het 
Bisschoppelijk Paleis, om 'Zijne Hoogwaardige 
Excellentie' het vuur aan de schenen te leggen. Rode 
draad in het exclusieve gesprek dat Tom Paffen en René 
Leijen met hem hadden, is de rol die het SNL had bij Eijks 
roeping en missie in de kerk. 

De beide interviewers kennen uiteraard de achterdeur 
van het bisschoppelijk paleis en koffie en koek stonden al 
te wachten toen de monseigneur zijn opwachting 

maakte. En direct van wal stak. Een ijzeren geheugen: 
spontaan rolden de namen van oud-docenten door de 
kamer. Maar laten we bij het begin beginnen, hoe komt 
iemand uit Duivendrecht op het Sint Nicolaaslyceum?

Eijk: 'Mijn ouders zijn vlak voor mijn geboorte naar 
Duivendrecht verhuisd. Ik heb daar de lagere school 
gedaan, de Sint Johannes. Het was op die school gebrui-
kelijk om, als je een beetje goede cijfers haalde, naar het 
SNL te gaan. Uit mijn klas gingen er een stuk of vijf. 
Niemand naar het Ignatius, trouwens! Het Nicolaas zat 
toen nog in noodlokalen aan Het Zand. Ik heb net de 
verhuizing naar het nieuwe pand meegemaakt.'

De eerste jaren was Wim een leerling als alle anderen. 
Vanaf zijn negende jaar wilde hij priester worden en die 
roeping was er op het SNL de eerste jaren ook. Maar de 

nog, er veel lol in had. Toen ik een berg versjes bij elkaar 
gekrabbeld had, stuurde ik ze op naar oom Ivo. 
Spijkerharde feedback was het resultaat: 'Die rijm is niet 
goed, let op het metrum daar. Dat kan scherper, enz.' En 
Oom had natuurlijk gelijk. Lightverse kent veel ambach-
telijke regels met betrekking tot rijm en metrum, anders 
wordt het een zootje. Maar mijn ideeën vond hij leuk, dus 
die regels zijn mij in korte tijd door rijmcoach Ivo bijge-
bracht. Een publicatie in 'de lightverse scheurkalender' 
was het eerste resultaat. Ineens stond ik tussen groothe-
den als Drs. P en Driek van Wissen en zoiets stimuleert. 
Omdat ik snel leerde en Ivo nieuwe inspiratie zocht na 
zijn afscheid bij Vroege Vogels, heeft hij me gevraagd 
voor ons eerste sportieve project. Hij zou over de atletiek 
schrijven als de toeschouwer met een zak chips op de 
bank, ik vanuit de ervaring. Die tegenstelling leverde een 
druk en mailig meelverkeer op met 'Atletische verzen' 
(2006) als resultaat. Hierbij heeft Ivo nog vaak opgetre-
den als corrigerende coach. In dit jaar van de Spelen 
verscheen de opvolger 'Olympische verzen', waarbij m'n 
progressie gelukkig te proeven is. Geen bruut beitelwerk 
meer, slechts sporadisch wat schaafwerk van Ivo in mijn 
verzen. Maar hij blijft de leermeester natuurlijk. De 
allergoeiste."

Wat voor literaire ambities heb je (if any) of blijft het 
een beetje plezierdichten? 
"De publicatie van de twee bundels en de losse publica-
ties en optredens hier en daar smaken naar meer. Een 
derde gezamenlijk project staat op dit moment in de 
kinderschoenen. Ik zou ook graag mijn eigen dichtbun-
del willen publiceren, want naast de sportieve verzen heb 
ik andere dingen liggen. En stiekem zou ik willen 
schrijven op het duizelingwekkende niveau van mannen 
als Kees Torn, Frank van Pamelen en mijn beste oom zelf. 
Een grappig kwatrijntje schrijven is niet zo makkelijk als 
het lijkt maar een mooi lied is andere koek. Ivo leest in 

z i j n  t h e a t e r s h o w  
'Literair Variétwee' 
elke keer een versje 
van mij voor. Toen ik 
die show bezocht en 
e e n  v o l l e  K l e i n e  
K o m e d i e  h o o r d e  
lachen om iets wat 
ooit als een lullig 
conceptje in mijn 

hoofd was begonnen, 
gaf dat een enorme kick. 
De schrijfdrang is er in 
ieder geval. en het is zo 
leuk om daar anderen 
mee te kunnen verma-
ken. Maar met schrijven 
je brood willen verdie-
nen staat gelijk aan 
zelfmoord geloof ik. 
Tenzij je J.K. Rowling 
heet."

Standaardvraag is na-
tuurlijk of je nog schoolherinneringen hebt. Je hebt net 
de Reunie-60-jaar-SNL gemist en daarmee zo'n beetje 
de laatste mogelijkheid het gebouw nog eens te 
bekijken voordat de sloophamer er in gaat. Maar je 
herinnert je vast de soos nog wel? Het Grote Gebeuren? 
Leraren?
"Ja, de SNL-reünie kon ik helaas niet bij zijn. Ironisch 
genoeg vierde ik die dag het 40-jarig huwelijk van oom 
Ivo ... op de stoomboot van Sint Nicolaas! Mijn middelba-
re schooltijd was een feest. Het basketbalveldje was mijn 
territorium, het klaslokaal vooral de plek om zo relaxed 
maar tegelijkertijd zo snel mogelijk al m'n werk af te 
krijgen, zodat ik na school en in het weekend kon doen 
en laten wat ik wil. Met twee leraren als ouders heb ik 
altijd een zwak gehad voor de persoon voor de klas, die 
een zootje pubers probeert iets bij te brengen, waarvan 
de helft z'n hormonen probeert te onderdrukken en de 
andere helft dat allang opgegeven heeft. Ik was een 
genant-hoge-cijfer-student zonder er erg m'n best voor 
te doen, die observeerde en af en toe een rake opmer-
king door de klas gooide. Leraren pikten dat van mij. Je 
herinnert je altijd de echte 'characters': Van der Vorm die 
nuchter minstens zo raadselachtig was als met een biertje 
op (z'n hoofd), de heerlijke verbitterde zwarte humor 
van Zon en Van Kruining, de meedogenloze meneer 
Groot die eigenlijk heel lief was. En natuurlijk de spette-
rende soos-feesten, alle in jouw gedachten onbereikbare 
meisjes, de massale sneeuwbalgevechten, het Grote 
Gebeuren, opstootjes in de kantine met rondvliegende 
vuilnisbakken, tussenuren lang basketballen en dan toch 
te laat komen omdat het winnende punt op zich laat 
wachten, enzovoort, enzovoort... Ik lijk wel een oude lul, 
maar ik kijk er met enige weemoed op terug."

Frustraties

Haar droom van Olympische glorie

Weerhield mij van liefde, verdorie

Dus kocht ik een ring voor dat wijf

Maar zij wou er vijf

(ThD)

Trainingsoffers

Met mijn disci en mijn kogels

Raak ik dikwijls vroege vogels

En ik heb al acht of negen

Reigers aan mijn speer geregen

U begrijpt: van dit geweld

Heb ik oom nog niks verteld

(ThD)

Datacenter NXS groeit snel ... dankzij wiskundeleraar

Al tijdens hun schooltijd begonnen Siemon van den Berg 
en Raymond Kasiman (VWO, 2000) een eigen bedrijf dat 
websites ontwerpt. NXS Internet werd later uitgebreid 
met beheer- en datacenterdiensten, telt 25 werknemers 
en ongeveer 7000 klanten. NXS opende april 2008 een 
nieuw datacenter in Amsterdam-Sloterdijk dat voldoet 
aan de nieuwe strenge energieregels van de gemeente. 
De locatie heeft een dubbele verbinding met Glasring 
Amsterdam (10 Gigabyte per seconde). Ook het kantoor 
is inmiddels verplaatst naar Sloterdijk. Siemon: 'Omdat 
we in geval van calamiteiten zelf snel een kijkje moeten 
nemen in ons datacenter, hebben we gekozen voor deze 
strategisch gelegen locatie. Daarnaast kunnen we 

dankzij de flinke kantooroppervlakte voorlopig pro-
bleemloos doorgaan met uitbreiden van ons personeels-
bestand en onze nieuwe activiteiten.'
De ING-bank financierde de paar miljoen euro maar wat 
graag, ondanks de jeugdige leeftijd van de ondernemers. 
'De bank had vertrouwen in ons, omdat wij over de 
afgelopen jaren een gegarandeerde omzet konden 
tonen,' aldus Siemon. 
Siemon en Raymond begonnen met het ontwerpen van 
websites. 'Onze wiskundeleraar Hans ten Broek moedig-
de ons aan iets met computers te gaan doen, omdat we er 
zo handig mee waren.' De eerste factuur is een aandenk-
en: een opdracht van duizend gulden voor de website 
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Eijk: 'Het is niet zoals in het bedrijfsleven waar je eigen 
carrière min of meer planbaar is. De nuntius geeft 
adviezen aan Rome, en Rome besluit. De paus is degene 
die kardinaalsbenoemingen doet, hoewel hij niet alle 
vierduizend bisschoppen over de gehele wereld kent. Ik 
kende de paus al wel persoonlijk, als lid van de 
Theologische Commissie'. 

Hoe ziet u de toekomst van het Rooms-katholieke kerk en 
het RK-onderwijs, vragen we de kerkleider van de lage 
landen. Zonder lang na te denken, begint hij over het 
pausbezoek van 1985, toen de polarisatie in Nederland 
op een hoogtepunt was. In twintig jaar is veel veranderd, 
zegt hij. Die polarisatie is grotendeels verdwenen. 
'Zonder tegenbeweging klopte het niet in die jaren. Dat 
is allemaal over. Er zijn zeker weer nieuwe uitdagingen 
als hoe we omgaan met bijvoorbeeld de moslims in 
Nederland.'

Over het RK-onderwijs is hij duidelijk: 'Er is veel verloren 
gegaan, de kerk en het onderwijs zijn ver uit elkaar 
gegroeid. Het is een uitdaging om de contacten weer op 
te bouwen.'

Aan het eind van het interview vragen we natuurlijk nog 
naar zijn herinneringen aan leraren en klasgenoten. De 
glimlach keert terug als hij vertelt over Lauwers, 
Verbruggen, De Cock, Lexmond, De Klerk, Van de 
Wansem – 'dat kon toen nog, met sigaar in de klas' – Van 
Langen, Hermans, Eijkman Reberer en anderen. 

'Pater Lauwers is nog een keer op bezoek geweest in 
Groningen. Wie ik daar ook regelmatig ontmoette was 
geschiedenisleraar Ad Lexmond, die altijd even langs-
kwam als hij door de provincie trok om kerkjes te 
bezoeken. Wat kon die man vertellen, zeg. Wat een 
pathos, je zag 't voor je ogen gebeuren als hij geschiede-
nisles gaf. Van De Cock herinner ik me dat ik een boek van 
hem kreeg, De Drie Musketiers, omdat ik – "ik wil niet 
opscheppen" – het hoogste cijfer voor Frans had. In 
1965/66 was hij mijn klasseleraar. We gingen met 
schoolreisje naar het Muiderslot en naar Oud-Valkeveen. 
En pater De Klerk, van wie ik Grieks en Latijn kreeg, zag ik 
nog regelmatig in zijn parochie in Vinkeveen/Mijdrecht.

Leerlingen herinner ik mij minder goed. We hadden niet 
zo'n grote eindexamenklas, ongeveer 17, waarvan er 
hooguit zes de bètakant deden. Wel dat we elk jaar op 5 
december naar een verzorgingstehuis gingen om 

Sinterklaas te vieren, ik meen in de Nieuwe Kerkstraat. En 
over Verbruggen hebben we het al gehad'. 
We vragen Eijk tot slot waar zijn wapenspreuk vandaan 
komt, Noli Recusare Laborem. Hij lacht en vertelt hoe 
Groningen en Utrecht steeds een rol spelen. De spreuk is 
een variatie op de woorden van Sint Maarten, Martinus 
van Tours (316-397), die beschermheilige is van zowel 
Utrecht, waar naar verluidt in de Dom nog een armbot 
van hem ligt, als van Groningen, waar zijn naam voort-
leeft in de Martinitoren. Eijk paste de spreuk aanvank-
elijk toe op zijn studenten, om ze aan te sporen tot meer 
studie. En toen hij bisschop werd, was die spreuk het 
meest op hem geschreven. 
Een blik op de klok leert dat we al een uur of twee zitten 
te praten, een Myrakels uurtje was dus op mysterieuze 
wijze verdubbeld! Met een 'ik zal zien of de agenda 
toelaat dat ik bij de reünie ben', nemen we afscheid. 
Met Gods bisschoppelijke zegen verdwijnen we Myrakels 
via de achterdeur zoals we gekomen zijn. Noli Recusare 
Laborem: weiger het werk niet. 

Paula Bekooy: Thuis op Groenland

Een oud-lerares waarvan we lange tijd niets gehoord 
hebben, is Paula Bekooy. Ooit lerares godsdienst, totdat 
ze door een whiplash geveld werd, nu zestien jaar 
geleden. In het Haarlems Dagblad, in een serie over 
gelukzoekers, die hun heil in het buitenland zoeken, 
kwamen we haar weer tegen, 74 jaar oud inmiddels maar 
nog jong van lijf en leden EN van geest. 

Paula: 'Ik had alles: een huis, een auto en werk als 
godsdienstdocente. Nadat ik onverwacht een whiplash 
kreeg, kon ik mijn hoofd niet meer draaien. Een fysiothe-
rapeut maakte mijn wervels los en toen ging het wel 
weer. Hoewel de behandelingen succesvol leken, kwam 
de nekpijn steeds weer terug. Orde houden voor de klas 
bleek erg lastig. Mijn dokter adviseerde me om mijn baan 
op te geven. Ik vond dat verschrikkelijk, want ik wilde 

helemaal niet stoppen'. 

Gezicht op Nuuk

jaren zestig deden hun werk. Er kwamen meisjes op 
school, een stuk of zes, zeven, herinnert Eijk zich. 'Heel 
onwennig allemaal. Mijn zus zat trouwens al op de Pius 
MMS, zij is 5 jaar ouder'. 

De secularisering zette in. In 1965/66 was er nog elke 
vrijdagmorgen een mis. De lessen begonnen een kwartier 
later. Eerst naar de kerk, dan brood opeten en naar de 
klas. 

In die tijd werd ook de Christus’ Geboortekerk gebouwd, 
eerst van hout en later van steen. Die kerk moet straks 
plaatsmaken voor de nieuwbouw van het Nicolaas, 
onderbreken we Eijks herinneringen. Wat bij hem direct 
de herinnering oproept dat de openingsvieringen van 
het schooljaar aanvankelijk in de Obrechtkerk plaatsvon-
den en pas later in de Christus Geboortekerk. 

Maar terug naar de jaren '60. De wereld veranderde, het 
onderwijs veranderde, het Nicolaas veranderde en Wim 
Eijk veranderde mee. Zijn roeping kwam onder druk te 
staan, er waren paters die het celibaat niet volhielden. 

Eijk: 'Het kwam voor dat je na de zomervakantie opeens 
meneer moest zeggen tegen een leraar die voor de 
vakantie nog pater was. Hou ik dat wel vol, dat celibaat, 
vroeg ik me af.'

Rond 1967-68 zag hij ook het karakter van de godsdienst-
lessen veranderen. Het vak maatschappijleer bestond 
nog niet en bij godsdienst ging het opeens over Che 
Guevarra, over roken en seksualiteit. Het vak had geen 
gestructureerde inhoud meer. 
In 1969 werd Eijks moeder ernstig ziek en hij kwam vaak 
in ziekenhuizen. Geneeskunde studeren, dokter worden, 
werd zijn nieuwe roeping, maar naar later bleek was het 
slechts een parkeerstudie. Pater Verbruggen kwam op 
huisbezoek om een studieadvies te geven. Zelf dacht 
Wim aan een alfastudie, maar Verbruggen vond dat Wim 
bèta moest kiezen. 'Met een bèta opleiding kun je van 
alles studeren, behalve klassieke talen, maar die verdwij-
nen toch', motiveerde Verbruggen die keuze. Gym-B 
werd het dus, op instigatie van Verbruggen. Via wiskun-
dedocent en indertijd schooldecaan De Rijk informeerde 
Eijk nog wel naar een studie theologie, maar het werd 
geneeskunde. 

Eijk: 'Met heel veel plezier heb ik geneeskunde gedaan, 
maar altijd bleef ik aan die theologie denken. In 1978, het 
laatste jaar van mijn studie kon ik arts-assistent worden in 
het Wilhelmina Gasthuis, in paviljoen 1. Dat aanbod was 
zo aantrekkelijk, dat kon ik niet laten lopen. En dus was ik 
zes weken na mijn artsexamen al aan de slag als arts-
assistent interne geneeskunde. Na een jaar werd mij 
gevraagd om voor vijf jaar te blijven. Maar rond die tijd 
was mijn roeping weer sterker. Ik twijfelde heel sterk 
tussen interne geneeskunde en theologie. Ik heb toen 
een week bedenktijd gevraagd en in een klooster heb ik 
de vraag aan God in Gebed voorgelegd. Na die week heb 
ik mij gemeld bij kardinaal Simonis die toen nog in 
Rotterdam bisschop was.'

Dezelfde Simonis, sinds 1983 aartsbisschop, stuurde Eijk 
naar seminarie Rolduc, waarna hij tot diaken en later 
priester werd gewijd. Een overweging om toe te treden 
tot bijvoorbeeld de orde van SCJ – nieuwsgierigheid van 
de interviewers – heeft de monseigneur niet gemaakt. 

Wim Eijk, via de eerste Heilige Communie bij de kerk 
betrokken geraakt had pastoor Laan uit Duivendrecht als 
zijn grote voorbeeld.

Eijk studeerde af in medische ethiek, op het raakvlak van 
geneeskunde en filosofie, en vervolgde met een promo-
tieonderzoek over euthanasie waarmee Eijk zijn genees-

kundige- en theologische achtergrond kon combineren. 
Zijn (co)promotor was Heleen Dupuis waarmee hij menig 
stevige discussie over de inhoud kon hebben, maar 
gelukkig op wetenschappelijke argumenten. In 1988 
werd Eijk door bisschop Gijsen naar Rome gestuurd en 
een paar jaar later promoveerde hij opnieuw op het 
onderwerp genetische manipulatie. En zo staan we 
meteen weer midden in de actualiteit. De rest van het 
verhaal is bekend: Eijk werd in 1999 bisschop en nu dus 
aartsbisschop. 

En dan nu kardinaal, vragen we voorzichtig. Wat scheidt 
de Excellentie van een Eminentie?

Eijk: 'Dat is afwachten. Het is niet automatisch dat de 
bisschop van Utrecht ook kardinaal wordt. Dat is begon-
nen bij kardinaal De Jong die kardinaal werd wegens zijn 
verdiensten in de oorlog. Alfrink werd het na vijf jaar, 
Willebrands was het al en Simonis werd het na twee jaar'. 

Carrièreplanning is er niet. Net zomin als de specialisatie 
in de studie een vrije keuze is. De bisschop beslist, hoewel 
inspraak en overleg tegenwoordig wel mogelijk zijn. 
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Eijk: 'Het is niet zoals in het bedrijfsleven waar je eigen 
carrière min of meer planbaar is. De nuntius geeft 
adviezen aan Rome, en Rome besluit. De paus is degene 
die kardinaalsbenoemingen doet, hoewel hij niet alle 
vierduizend bisschoppen over de gehele wereld kent. Ik 
kende de paus al wel persoonlijk, als lid van de 
Theologische Commissie'. 

Hoe ziet u de toekomst van het Rooms-katholieke kerk en 
het RK-onderwijs, vragen we de kerkleider van de lage 
landen. Zonder lang na te denken, begint hij over het 
pausbezoek van 1985, toen de polarisatie in Nederland 
op een hoogtepunt was. In twintig jaar is veel veranderd, 
zegt hij. Die polarisatie is grotendeels verdwenen. 
'Zonder tegenbeweging klopte het niet in die jaren. Dat 
is allemaal over. Er zijn zeker weer nieuwe uitdagingen 
als hoe we omgaan met bijvoorbeeld de moslims in 
Nederland.'

Over het RK-onderwijs is hij duidelijk: 'Er is veel verloren 
gegaan, de kerk en het onderwijs zijn ver uit elkaar 
gegroeid. Het is een uitdaging om de contacten weer op 
te bouwen.'

Aan het eind van het interview vragen we natuurlijk nog 
naar zijn herinneringen aan leraren en klasgenoten. De 
glimlach keert terug als hij vertelt over Lauwers, 
Verbruggen, De Cock, Lexmond, De Klerk, Van de 
Wansem – 'dat kon toen nog, met sigaar in de klas' – Van 
Langen, Hermans, Eijkman Reberer en anderen. 

'Pater Lauwers is nog een keer op bezoek geweest in 
Groningen. Wie ik daar ook regelmatig ontmoette was 
geschiedenisleraar Ad Lexmond, die altijd even langs-
kwam als hij door de provincie trok om kerkjes te 
bezoeken. Wat kon die man vertellen, zeg. Wat een 
pathos, je zag 't voor je ogen gebeuren als hij geschiede-
nisles gaf. Van De Cock herinner ik me dat ik een boek van 
hem kreeg, De Drie Musketiers, omdat ik – "ik wil niet 
opscheppen" – het hoogste cijfer voor Frans had. In 
1965/66 was hij mijn klasseleraar. We gingen met 
schoolreisje naar het Muiderslot en naar Oud-Valkeveen. 
En pater De Klerk, van wie ik Grieks en Latijn kreeg, zag ik 
nog regelmatig in zijn parochie in Vinkeveen/Mijdrecht.

Leerlingen herinner ik mij minder goed. We hadden niet 
zo'n grote eindexamenklas, ongeveer 17, waarvan er 
hooguit zes de bètakant deden. Wel dat we elk jaar op 5 
december naar een verzorgingstehuis gingen om 

Sinterklaas te vieren, ik meen in de Nieuwe Kerkstraat. En 
over Verbruggen hebben we het al gehad'. 
We vragen Eijk tot slot waar zijn wapenspreuk vandaan 
komt, Noli Recusare Laborem. Hij lacht en vertelt hoe 
Groningen en Utrecht steeds een rol spelen. De spreuk is 
een variatie op de woorden van Sint Maarten, Martinus 
van Tours (316-397), die beschermheilige is van zowel 
Utrecht, waar naar verluidt in de Dom nog een armbot 
van hem ligt, als van Groningen, waar zijn naam voort-
leeft in de Martinitoren. Eijk paste de spreuk aanvank-
elijk toe op zijn studenten, om ze aan te sporen tot meer 
studie. En toen hij bisschop werd, was die spreuk het 
meest op hem geschreven. 
Een blik op de klok leert dat we al een uur of twee zitten 
te praten, een Myrakels uurtje was dus op mysterieuze 
wijze verdubbeld! Met een 'ik zal zien of de agenda 
toelaat dat ik bij de reünie ben', nemen we afscheid. 
Met Gods bisschoppelijke zegen verdwijnen we Myrakels 
via de achterdeur zoals we gekomen zijn. Noli Recusare 
Laborem: weiger het werk niet. 

Paula Bekooy: Thuis op Groenland

Een oud-lerares waarvan we lange tijd niets gehoord 
hebben, is Paula Bekooy. Ooit lerares godsdienst, totdat 
ze door een whiplash geveld werd, nu zestien jaar 
geleden. In het Haarlems Dagblad, in een serie over 
gelukzoekers, die hun heil in het buitenland zoeken, 
kwamen we haar weer tegen, 74 jaar oud inmiddels maar 
nog jong van lijf en leden EN van geest. 

Paula: 'Ik had alles: een huis, een auto en werk als 
godsdienstdocente. Nadat ik onverwacht een whiplash 
kreeg, kon ik mijn hoofd niet meer draaien. Een fysiothe-
rapeut maakte mijn wervels los en toen ging het wel 
weer. Hoewel de behandelingen succesvol leken, kwam 
de nekpijn steeds weer terug. Orde houden voor de klas 
bleek erg lastig. Mijn dokter adviseerde me om mijn baan 
op te geven. Ik vond dat verschrikkelijk, want ik wilde 

helemaal niet stoppen'. 

Gezicht op Nuuk

jaren zestig deden hun werk. Er kwamen meisjes op 
school, een stuk of zes, zeven, herinnert Eijk zich. 'Heel 
onwennig allemaal. Mijn zus zat trouwens al op de Pius 
MMS, zij is 5 jaar ouder'. 

De secularisering zette in. In 1965/66 was er nog elke 
vrijdagmorgen een mis. De lessen begonnen een kwartier 
later. Eerst naar de kerk, dan brood opeten en naar de 
klas. 

In die tijd werd ook de Christus’ Geboortekerk gebouwd, 
eerst van hout en later van steen. Die kerk moet straks 
plaatsmaken voor de nieuwbouw van het Nicolaas, 
onderbreken we Eijks herinneringen. Wat bij hem direct 
de herinnering oproept dat de openingsvieringen van 
het schooljaar aanvankelijk in de Obrechtkerk plaatsvon-
den en pas later in de Christus Geboortekerk. 

Maar terug naar de jaren '60. De wereld veranderde, het 
onderwijs veranderde, het Nicolaas veranderde en Wim 
Eijk veranderde mee. Zijn roeping kwam onder druk te 
staan, er waren paters die het celibaat niet volhielden. 

Eijk: 'Het kwam voor dat je na de zomervakantie opeens 
meneer moest zeggen tegen een leraar die voor de 
vakantie nog pater was. Hou ik dat wel vol, dat celibaat, 
vroeg ik me af.'

Rond 1967-68 zag hij ook het karakter van de godsdienst-
lessen veranderen. Het vak maatschappijleer bestond 
nog niet en bij godsdienst ging het opeens over Che 
Guevarra, over roken en seksualiteit. Het vak had geen 
gestructureerde inhoud meer. 
In 1969 werd Eijks moeder ernstig ziek en hij kwam vaak 
in ziekenhuizen. Geneeskunde studeren, dokter worden, 
werd zijn nieuwe roeping, maar naar later bleek was het 
slechts een parkeerstudie. Pater Verbruggen kwam op 
huisbezoek om een studieadvies te geven. Zelf dacht 
Wim aan een alfastudie, maar Verbruggen vond dat Wim 
bèta moest kiezen. 'Met een bèta opleiding kun je van 
alles studeren, behalve klassieke talen, maar die verdwij-
nen toch', motiveerde Verbruggen die keuze. Gym-B 
werd het dus, op instigatie van Verbruggen. Via wiskun-
dedocent en indertijd schooldecaan De Rijk informeerde 
Eijk nog wel naar een studie theologie, maar het werd 
geneeskunde. 

Eijk: 'Met heel veel plezier heb ik geneeskunde gedaan, 
maar altijd bleef ik aan die theologie denken. In 1978, het 
laatste jaar van mijn studie kon ik arts-assistent worden in 
het Wilhelmina Gasthuis, in paviljoen 1. Dat aanbod was 
zo aantrekkelijk, dat kon ik niet laten lopen. En dus was ik 
zes weken na mijn artsexamen al aan de slag als arts-
assistent interne geneeskunde. Na een jaar werd mij 
gevraagd om voor vijf jaar te blijven. Maar rond die tijd 
was mijn roeping weer sterker. Ik twijfelde heel sterk 
tussen interne geneeskunde en theologie. Ik heb toen 
een week bedenktijd gevraagd en in een klooster heb ik 
de vraag aan God in Gebed voorgelegd. Na die week heb 
ik mij gemeld bij kardinaal Simonis die toen nog in 
Rotterdam bisschop was.'

Dezelfde Simonis, sinds 1983 aartsbisschop, stuurde Eijk 
naar seminarie Rolduc, waarna hij tot diaken en later 
priester werd gewijd. Een overweging om toe te treden 
tot bijvoorbeeld de orde van SCJ – nieuwsgierigheid van 
de interviewers – heeft de monseigneur niet gemaakt. 

Wim Eijk, via de eerste Heilige Communie bij de kerk 
betrokken geraakt had pastoor Laan uit Duivendrecht als 
zijn grote voorbeeld.

Eijk studeerde af in medische ethiek, op het raakvlak van 
geneeskunde en filosofie, en vervolgde met een promo-
tieonderzoek over euthanasie waarmee Eijk zijn genees-

kundige- en theologische achtergrond kon combineren. 
Zijn (co)promotor was Heleen Dupuis waarmee hij menig 
stevige discussie over de inhoud kon hebben, maar 
gelukkig op wetenschappelijke argumenten. In 1988 
werd Eijk door bisschop Gijsen naar Rome gestuurd en 
een paar jaar later promoveerde hij opnieuw op het 
onderwerp genetische manipulatie. En zo staan we 
meteen weer midden in de actualiteit. De rest van het 
verhaal is bekend: Eijk werd in 1999 bisschop en nu dus 
aartsbisschop. 

En dan nu kardinaal, vragen we voorzichtig. Wat scheidt 
de Excellentie van een Eminentie?

Eijk: 'Dat is afwachten. Het is niet automatisch dat de 
bisschop van Utrecht ook kardinaal wordt. Dat is begon-
nen bij kardinaal De Jong die kardinaal werd wegens zijn 
verdiensten in de oorlog. Alfrink werd het na vijf jaar, 
Willebrands was het al en Simonis werd het na twee jaar'. 

Carrièreplanning is er niet. Net zomin als de specialisatie 
in de studie een vrije keuze is. De bisschop beslist, hoewel 
inspraak en overleg tegenwoordig wel mogelijk zijn. 

20 Jaargang 19 SNeLbinder 3-2008 21Jaargang 19SNeLbinder 3-2008



Nicolaas. Beiden dragen shirts van bands, en dus is de 
logische vraag 'wil jij met mij in een bandje spelen?'.Zo 
simpel kan het gaan. Drummer Molenaar sluit zich later. 
Maar de eerste jaren blijft het pionieren. School gaat 
voor. In 2001 pakt het drietal de draad weer op, twee jaar 
later staan ze op Noorderslag en in 2004 verschijnt het 
debuut: 11-11, vernoemd naar de lange dagen in studio, 
van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. De plaat valt 
goed, de band gaat toeren. Door Nederland, naar New 
York, naar Japan. Ze spelen op festivals en als voorpro-
gramma bij allerlei acts. De hit Whatever you want from 
life wordt zowel door Heineken als door het computer-
spel Fifa Worldcup 2006 gekozen als herkenningstune. 
Het nummer, energiek en onontkoombaar, past bij het 
imago en de emotie die de merken willen neerzetten. 
Zomer 2007 gaan de drie weer de studio in, dit keer met 
blazers, toetsen en elektronica. Het prachtige A Tale of 
Two Devils is het resultaat. Voorjaar 2008 staan ze op 
Pinkpop, 'een droom'. 

Op de grote reünie waren Tjeerd, Sven en Joppe helaas 
afwezig. Ze waren uitgenodigd om een uurtje te spelen, 
maar, o toeval, de dag van de reünie begon hun Lost In 
My City Tour met hun eerste optreden in Paradiso. Ja, als 
je dán moet kiezen tussen B-kantine en Paradiso … 

Eerste eindexamen, de namen

De foto in de reüniebinder van de eerste SNL-geslaagden in 1953, op de trappen van de Dam, leverde een reactie 
op van Ton Siderius. De namen wisten we al, maar niet wie waar stond. 
Ebovenste rij, van links naar rechts: Leo de Rijk, Jan de Jong, Wim van Tulder, Paul van 't Hof, Theo Hoedemakers
Emiddelste rij, vlnr: Eddie Morcus, Hans van Wijk, Reijer de Boer, Frans Wichers, Jan Leuring
Eonderste rij, vlnr: Luc van Hilst, Jonathan Smith, Hans Bieling, Jan van Mierlo, Pim Leenaards, Johan van de 

Wende, Jan Steenvoorden. 

Ze was lid van de 
Focolarebeweging. 
Focolare betekent 
vuurhaard; het leven 
van het Woord van 
God staat centraal 
en eenheid in de 
wereld geldt als 
belangrijkste bood-
schap. 'Lella Sebesti 
is verantwoordelijk
voor de Focolare-
b e w e g i n g  i n  
S c a n d i n a v i ë  e n  
Nederland. Ze zei 
t e g e n  m e  n a a r  
Groenland te gaan. 
Daar had je  de 
ruimte. Ik verkocht 
alles in Nederland, 
nam een enkele reis 

en zou het allemaal wel zien'. 

De woorden van Lella Sebesti zouden Paula's leven 
drastisch veranderen. 'Ik had alleen een tent en een 
rugzak bij me, en wist eigenlijk helemaal niets van 
Groenland. Ik dacht een beetje aan dezelfde omvang als 
Spitsbergen. Dat Groenland bij Denemarken hoorde en 
dat ik via dat land moest reizen, wist ik niet eens.'
Het had tijd nodig voordat de oud-docente en theoloog 
was geacclimatiseerd. 'Ik heb me nooit gerealiseerd dat 
je moet wennen aan de wind. Als het stormt hoor je alles 
in een houten huis. Daarnaast leken de winkels haast 
onvindbaar. Die zaten allemaal verstopt in houten 
ketens. Dat mis ik aan Haarlem: de Grote Houtstraat met 
al die winkels. Mijn zusje woont nog steeds in Haarlem en 
ongeveer eenmaal per jaar ben ik in Nederland. We gaan 

dan lekker winkeltjes kijken.'

Maar na zestien jaar is Paula volledig ingeburgerd in 
Nuuk, Groenland. Toch staat er tussen de middag 
Hollandse pot op tafel: aardappelen met doperwten en 
wortelen. 'Het Groenlandse eten vind ik te vet hoor', 
merkt Paula op tijdens het koken. Verder verraadt een 
vaasje met plastic tulpen haar afkomst. Op de Grote 
Houtstraat na lijkt Paula niet veel te missen.
'In het begin miste ik het nieuws uit Nederland vreselijk. 
Hoe kon ik hier nu iets zien of horen? Er was maar een 
kanaal en daar werd alleen Deens en Groenlands op 
gesproken. Nu interesseert het me niet meer. Ik weet hoe 
Jan Peter Balkenende eruit ziet en hoe de politiek in 
elkaar steekt. Soms luister ik om drie uur 's nachts met 
een radiootje naar de Wereldomroep. En ik heb het 
Nederlands elftal zien presteren op het Europees 
Kampioenschap voetbal in Zwitserland. Prachtig! 
Paula is na al die jaren dus goed geïntegreerd op Kalaallit 
Nunaat, zoals de Groenlanders hun land ook wel noe-
men. 'Ik heb vijf jaar lang een cursus Groenlands gevolgd. 
Het is een heel moeilijke taal. Ik lees het van achteren 
naar voren. Het zelfstandig naamwoord staat namelijk 
vooraan. De mensen tellen hier tot twaalf. Naast de tien 
vingers rekenen ze beide voeten ook mee. De Deense taal 
die hier ook wordt gesproken, gaat me beter af. 
Groenlanders lachen wel eens om mijn Groenlands', 
grapt ze. 
Het uitzicht vanaf haar huis aan de Saqqarlenut in Nuuk 
over het rotsachtige gebergte en de Labradorzee is 
ronduit schitterend. Het is dan ook goed te begrijpen dat 
Paula Bekooy nooit meer in Haarlem komt wonen: 'Of ik 
nu op Groenland woon of in Nederland. Hier kom je 
helemaal tot rust en dit uitzicht heb je niet in Nederland. 
Ik heb het goed naar mijn zin', besluit Paula.

(oa. Haarlems Dagblad, 31 juli 2008)

Voicst: een echte SNL-band

Bij LoisLane waren alleen 
de zangeressen van het 
SNL afkomstig, bij De Dijk 
alleen de drummer. Baas B 
wel en Lange Frans niet. 
Maar bij Voicst hebben 
alle drie de muzikanten 
een SNL-verleden. Dat is 
dus pas een écht school-
bandje! In een vorige 
Binder las u over Tjeerd 
Bomhof maar wat we toen 
nog niet (zeker) wisten, is 
dat de andere bandleden 
Sven Woodside en Joppe 
Molenaar óók op het SNL 
zaten. 

De band ontstaat eigenlijk 
door een simpel T-shirt. 
Zanger  Bomhof  z iet  
bassist Woodside lopen 
door de gangen van het 
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Nicolaas. Beiden dragen shirts van bands, en dus is de 
logische vraag 'wil jij met mij in een bandje spelen?'.Zo 
simpel kan het gaan. Drummer Molenaar sluit zich later. 
Maar de eerste jaren blijft het pionieren. School gaat 
voor. In 2001 pakt het drietal de draad weer op, twee jaar 
later staan ze op Noorderslag en in 2004 verschijnt het 
debuut: 11-11, vernoemd naar de lange dagen in studio, 
van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. De plaat valt 
goed, de band gaat toeren. Door Nederland, naar New 
York, naar Japan. Ze spelen op festivals en als voorpro-
gramma bij allerlei acts. De hit Whatever you want from 
life wordt zowel door Heineken als door het computer-
spel Fifa Worldcup 2006 gekozen als herkenningstune. 
Het nummer, energiek en onontkoombaar, past bij het 
imago en de emotie die de merken willen neerzetten. 
Zomer 2007 gaan de drie weer de studio in, dit keer met 
blazers, toetsen en elektronica. Het prachtige A Tale of 
Two Devils is het resultaat. Voorjaar 2008 staan ze op 
Pinkpop, 'een droom'. 

Op de grote reünie waren Tjeerd, Sven en Joppe helaas 
afwezig. Ze waren uitgenodigd om een uurtje te spelen, 
maar, o toeval, de dag van de reünie begon hun Lost In 
My City Tour met hun eerste optreden in Paradiso. Ja, als 
je dán moet kiezen tussen B-kantine en Paradiso … 

Eerste eindexamen, de namen

De foto in de reüniebinder van de eerste SNL-geslaagden in 1953, op de trappen van de Dam, leverde een reactie 
op van Ton Siderius. De namen wisten we al, maar niet wie waar stond. 
Ebovenste rij, van links naar rechts: Leo de Rijk, Jan de Jong, Wim van Tulder, Paul van 't Hof, Theo Hoedemakers
Emiddelste rij, vlnr: Eddie Morcus, Hans van Wijk, Reijer de Boer, Frans Wichers, Jan Leuring
Eonderste rij, vlnr: Luc van Hilst, Jonathan Smith, Hans Bieling, Jan van Mierlo, Pim Leenaards, Johan van de 

Wende, Jan Steenvoorden. 

Ze was lid van de 
Focolarebeweging. 
Focolare betekent 
vuurhaard; het leven 
van het Woord van 
God staat centraal 
en eenheid in de 
wereld geldt als 
belangrijkste bood-
schap. 'Lella Sebesti 
is verantwoordelijk
voor de Focolare-
b e w e g i n g  i n  
S c a n d i n a v i ë  e n  
Nederland. Ze zei 
t e g e n  m e  n a a r  
Groenland te gaan. 
Daar had je  de 
ruimte. Ik verkocht 
alles in Nederland, 
nam een enkele reis 

en zou het allemaal wel zien'. 

De woorden van Lella Sebesti zouden Paula's leven 
drastisch veranderen. 'Ik had alleen een tent en een 
rugzak bij me, en wist eigenlijk helemaal niets van 
Groenland. Ik dacht een beetje aan dezelfde omvang als 
Spitsbergen. Dat Groenland bij Denemarken hoorde en 
dat ik via dat land moest reizen, wist ik niet eens.'
Het had tijd nodig voordat de oud-docente en theoloog 
was geacclimatiseerd. 'Ik heb me nooit gerealiseerd dat 
je moet wennen aan de wind. Als het stormt hoor je alles 
in een houten huis. Daarnaast leken de winkels haast 
onvindbaar. Die zaten allemaal verstopt in houten 
ketens. Dat mis ik aan Haarlem: de Grote Houtstraat met 
al die winkels. Mijn zusje woont nog steeds in Haarlem en 
ongeveer eenmaal per jaar ben ik in Nederland. We gaan 

dan lekker winkeltjes kijken.'

Maar na zestien jaar is Paula volledig ingeburgerd in 
Nuuk, Groenland. Toch staat er tussen de middag 
Hollandse pot op tafel: aardappelen met doperwten en 
wortelen. 'Het Groenlandse eten vind ik te vet hoor', 
merkt Paula op tijdens het koken. Verder verraadt een 
vaasje met plastic tulpen haar afkomst. Op de Grote 
Houtstraat na lijkt Paula niet veel te missen.
'In het begin miste ik het nieuws uit Nederland vreselijk. 
Hoe kon ik hier nu iets zien of horen? Er was maar een 
kanaal en daar werd alleen Deens en Groenlands op 
gesproken. Nu interesseert het me niet meer. Ik weet hoe 
Jan Peter Balkenende eruit ziet en hoe de politiek in 
elkaar steekt. Soms luister ik om drie uur 's nachts met 
een radiootje naar de Wereldomroep. En ik heb het 
Nederlands elftal zien presteren op het Europees 
Kampioenschap voetbal in Zwitserland. Prachtig! 
Paula is na al die jaren dus goed geïntegreerd op Kalaallit 
Nunaat, zoals de Groenlanders hun land ook wel noe-
men. 'Ik heb vijf jaar lang een cursus Groenlands gevolgd. 
Het is een heel moeilijke taal. Ik lees het van achteren 
naar voren. Het zelfstandig naamwoord staat namelijk 
vooraan. De mensen tellen hier tot twaalf. Naast de tien 
vingers rekenen ze beide voeten ook mee. De Deense taal 
die hier ook wordt gesproken, gaat me beter af. 
Groenlanders lachen wel eens om mijn Groenlands', 
grapt ze. 
Het uitzicht vanaf haar huis aan de Saqqarlenut in Nuuk 
over het rotsachtige gebergte en de Labradorzee is 
ronduit schitterend. Het is dan ook goed te begrijpen dat 
Paula Bekooy nooit meer in Haarlem komt wonen: 'Of ik 
nu op Groenland woon of in Nederland. Hier kom je 
helemaal tot rust en dit uitzicht heb je niet in Nederland. 
Ik heb het goed naar mijn zin', besluit Paula.

(oa. Haarlems Dagblad, 31 juli 2008)

Voicst: een echte SNL-band

Bij LoisLane waren alleen 
de zangeressen van het 
SNL afkomstig, bij De Dijk 
alleen de drummer. Baas B 
wel en Lange Frans niet. 
Maar bij Voicst hebben 
alle drie de muzikanten 
een SNL-verleden. Dat is 
dus pas een écht school-
bandje! In een vorige 
Binder las u over Tjeerd 
Bomhof maar wat we toen 
nog niet (zeker) wisten, is 
dat de andere bandleden 
Sven Woodside en Joppe 
Molenaar óók op het SNL 
zaten. 

De band ontstaat eigenlijk 
door een simpel T-shirt. 
Zanger  Bomhof  z iet  
bassist Woodside lopen 
door de gangen van het 
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SNL nu: Applaus voor iedereen

Iedereen heeft op zijn minst wel één schoolse jeugdhe-
rinnering. Vaak was dat iets met een optreden in de hal 
van de school of in een gymzaal, aldus de website van de 
Stichting Naschools Applaus. "Wij vinden het belangrijk 
dat projecten op het gebied van kunst- en cultuur 
afgesloten worden met een vorm van performance. Dat 
kan dus een expositie zijn van beeldend werk op school, 
in de bibliotheek, in de hal van een ziekenhuis, maar ook 
een optreden op een echt podium, een zaal vol mensen 
en aan het einde APPLAUS!" De stichting doet dat door 
lessen en projecten aan te bieden aan basis- en voortge-
zet onderwijs. "We zorgen dat scholen niet met allerlei 
individuele kunstenaars zaken hoeven te doen en we 

zorgen dat kunstenaars zich bezig kunnen houden met 
waar ze goed in zijn." In april 2008 waren acht docenten 
van Naschools Applaus betrokken bij een kunstweek voor 
180 brugklassers van het St. Nicolaas Lyceum. In works-
hops konden de leerlingen kennismaken met alle 
facetten van het theatervak; dans, percussie, zang, 
drama. Het thema was Extreme Make Over. Aan het eind 
van de week werd de school omgebouwd tot een ware 
Parade, met in elk lokaal een kijkdoos waar wat te 
beleven, te horen en te zien is. De videoregistratie van de 
kunstweek op het SNL is te zien bij YouTube. 

Deel 1:   

Deel 2:  

http://nl.youtube.com/watch?v=kn-ESjTgBrQ
http://nl.youtube.com/watch?v=a4h3POzlZtU

SNL nu: De best betalende school

Kredietcrisis of niet, het Nicolaaslyceum blijkt de best 
betalende school in Nederland te zijn!Hoe kan het, vroeg 
het  Onderwi jsblad van de AOb (Algemene 
Onderwijsbond), dat de ene school zijn docenten 
gemiddeld beter betaald dan de andere? Wat blijkt? Het 
SNL is, samen met het Ignatius Gymnasium en het Fons 
Vitae Lyceum, de best betalende havo/vwo-school. Het 
heeft allemaal te maken met plaatsing in de lerarenscha-
len LB, LC en LD en de doorstroming daartussen, vastge-
legd in het Convenant LeerKracht van Nederland. Voor 
deze functiemix zijn streefcijfers afgesproken. Maar de 
werkelijkheid is anders: scholen hebben massaal meer 
mensen in LB benoemd en minder in LC en LD, een 
downgrading waar de bond fel tegen strijdt. Maar niet 
bij het Nicolaas: daar is niemand meer in LB (de laagste 
schaal) te vinden, terwijl het Nederlands gemiddelde 
43% bedraagt. Zeven op de tien leraren zit in LC, de rest 
in LD (landelijk respectievelijk 21% en 36%). In 2014 
moeten scholen in de Randstad de helft van alle leraren 
in LC ingeschaald, 46% in LD en 4% in LB. Op het Nicolaas 
en zijn twee zusterscholen weet een leraar waar hij aan 
toe is: iedereen komt standaard in schaal LC. Nadeel is dat 
doorgroeien naar LD alleen mogelijk is voor leraren die 

de functie van afdelingsleider erbij gaan doen. Het 
schoolbestuur, de Stichting VO Amsterdam-Zuid, 
verklaart de hoge salarissen door de kleine organisatie en 
de geringe overhead. Per school bestaat de leiding uit 
een rector en een plaatsvervangend rector. Het schoolbe-
stuur zelf bestaat uit vrijwilligers en de Stichting zelf 
heeft slechts drie mensen in dienst. 

Het schoolbestuur is dus rijk? Dat is maar hoe je het 
bekijkt. Uit gegevens van het AOb blijkt dat de stichting 
in 2006 een eigen vermogen heeft van 4,3 miljoen euro 
(2002: 3,0 mln euro). De liquiditeit (het totaalbedrag aan 
banktegoeden) bedraagt 7,0 mln euro, een verdubbeling 
ten opzichte van 2002. Er wordt 'winst' gemaakt in 2006: 
ruim 7 ton, waar in 2002 nog een verlies van bijna 4 ton te 
zien was. Met de rentabiliteit en de solvabiliteit zit het 
dus wel goed. Het bestuur van SNL, Ig en Fons scoort 4,40 
op rentabiliteit (waar een score tussen -3 en +3 gezond 
wordt genoemd) en 40% op solvabiliteit (10 -45% is 
gezond, bij >45% spreekt men van een rijke school). 

Meer informatie:  en 

 

www.aob.nl www.hoerijkismijn-
schoolbestuur.nl

SNL nu: Diploma-uitreiking 2008

Juli 2008 ontvingen wederom vele leerlingen hun diploma. Onze doelgroep is weer met ruim 150 mensen toegeno-
men. Van elke geslaagde is een foto gemaakt. Ze zijn te zien bij de fotosite Photobucket. 

Foto’s Havo:  

Foto’s VWO:

http://s3_Hlt216423580_Hlt2164235811BM_2_BM_3_2.photobucket.c_Hlt216423584_Hlt216423585oBM_4_BM_5_m/
albums/ll326/tvanscheppingen/havo/

http://s312.photobucket.com/albums/ll326/tvanscheppingen/vwo/

Postvak IN

Tussen alle spam zaten twee berichten in onze inbox die 
ons opvielen. Volgens Henk Stam, SNL 1958, HBS-A staan 
op het zoekplaatje 1956: 
Staand, 3e van links: Pim Kee uit Wormer
Gehurkt, 2e van links: Nico Olij, Gerhardstraat, Zaandam
Gehurkt, 2e van rechts: mogelijk Tuyp uit Volendam
We zoeken verder naar de overige namen. 

Bob Bekker (HBS-B, 1954) dankt Didi Zegers (en niet 
Zeegers zoals de vorige Binder abusievelijk stond 
vermeld) ons voor zijn 'indrukwekkende bijdrage' over 
de Myrakel-kapel. Hij schrijft vooral blij te zijn met 'het 
staartje over de heilige weg'. 
Bob: "Als Badhoevedorper liepen we, heel lang geleden, 

via Sloten, langs dus eeuwenoude paden de Stille 
Omgang en terug, later met de G-bus. Ook nu ben ik 
namens de parochies Badhoevedorp (Engelbewaarders) 
en Sloten (Pancratius) nog elk jaar actief met het organi-
seren van de omgang voor ons kerkvolk. Met zo'n 30 à 40 
'lopers' gaan we dan om 22.30 u naar de Begijnhofkapel 
voor de mis. Om stipt 00.00 starten we onze omgang. Het 
aantal deelnemers is de laatste decennia natuurlijk 
behoorlijk teruggelopen. In de vijftiger en zestiger jaren 
ging minstens de helft van de (mannelijke!) parochianen 
ter bedevaart. Nu moeten we de Begijnhof kapel om 
praktische redenen delen met groepen uit Mon-
nickendam, Gouda en Tilburg-Hilvarenbeek. Maar zo 
blijft het toch een alleszins aantrekkelijke expeditie."

SNL nu: Doorhalen in de verkiezingsnacht

Op 4 november werd Barack Obama gekozen tot nieuwe 
president van de Verenigde Staten. De leerlingen van 
Havo-5 hebben de nacht van 4 op 5 november op school 
'doorgehaald'. De sectie Engels had een heel programma 
opgezet van middernacht tot acht uur 's morgens, over 
de Amerikaanse verkiezingen. In samenwerking met de 
vakken Nederlands, Economie, Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Levensbeschouwing en Wiskunde een 
nacht met debatten, een quiz, een Mr en Mrs America 
verkiezing (Amerikaanse kleding verplicht), alternatieve 
lessen en activiteiten en vooral veel CNN. 

SNL nu: Actie Tegengif start op Nicolaas

Rapper Yes-R gaf begin november 
het landelijke startsein voor de 
klassikale niet-rokenwedstrijd 
Tegengif op het Sint Nicolaas Lyceum 
in Amsterdam. Doel van de actie is 
om middelbare scholieren te 
verleiden om niet te experimenteren 
met roken. Het komende half jaar 
mag niemand meer gaan roken in 
brugklassen en tweede klassen die 
meedoen aan de Actie Tegengif. In 

totaal doen 66.500 leerlingen en 2663 klassen mee. De 
leerlingen tekenen een soort contract waarin ze afspre-
ken dat ze het komende half jaar niet zullen beginnen 
met roken. Als de hele klas dat volhoudt dan maken de 

leerlingen kans op een prijs. Organisator STIVORO hoopt 
op een 'positieve groepsdruk' en veel sociale controle. 'Je 
laat door niet te roken juist zien dat je over wilskracht 
bezit en je denkt aan het groepsbelang', zegt projectlei-
der jeugd Amber van der Toorn toe. STIVORO wil met 
deze actie het eerste rookmoment van jongeren uitstel-
len. Veel rokers beginnen tussen hun 12e en 14e, blijkt uit 
onderzoek. 'De kans dat mensen op latere leeftijd nog 
gaan roken is klein. Van uitstel komt afstel en dat is ons 
doel'. De manifestatie werd live uitgezonden op internet 
en is nog te zien op

 

 

http://nieuw.stivoro.nl/Voor_jongeren/Fun/Actie_Tegengif
/Index.aspx?mId=9926&rId=24
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Iedereen heeft op zijn minst wel één schoolse jeugdhe-
rinnering. Vaak was dat iets met een optreden in de hal 
van de school of in een gymzaal, aldus de website van de 
Stichting Naschools Applaus. "Wij vinden het belangrijk 
dat projecten op het gebied van kunst- en cultuur 
afgesloten worden met een vorm van performance. Dat 
kan dus een expositie zijn van beeldend werk op school, 
in de bibliotheek, in de hal van een ziekenhuis, maar ook 
een optreden op een echt podium, een zaal vol mensen 
en aan het einde APPLAUS!" De stichting doet dat door 
lessen en projecten aan te bieden aan basis- en voortge-
zet onderwijs. "We zorgen dat scholen niet met allerlei 
individuele kunstenaars zaken hoeven te doen en we 

zorgen dat kunstenaars zich bezig kunnen houden met 
waar ze goed in zijn." In april 2008 waren acht docenten 
van Naschools Applaus betrokken bij een kunstweek voor 
180 brugklassers van het St. Nicolaas Lyceum. In works-
hops konden de leerlingen kennismaken met alle 
facetten van het theatervak; dans, percussie, zang, 
drama. Het thema was Extreme Make Over. Aan het eind 
van de week werd de school omgebouwd tot een ware 
Parade, met in elk lokaal een kijkdoos waar wat te 
beleven, te horen en te zien is. De videoregistratie van de 
kunstweek op het SNL is te zien bij YouTube. 

Deel 1:   

Deel 2:  

http://nl.youtube.com/watch?v=kn-ESjTgBrQ
http://nl.youtube.com/watch?v=a4h3POzlZtU

SNL nu: De best betalende school

Kredietcrisis of niet, het Nicolaaslyceum blijkt de best 
betalende school in Nederland te zijn!Hoe kan het, vroeg 
het  Onderwi jsblad van de AOb (Algemene 
Onderwijsbond), dat de ene school zijn docenten 
gemiddeld beter betaald dan de andere? Wat blijkt? Het 
SNL is, samen met het Ignatius Gymnasium en het Fons 
Vitae Lyceum, de best betalende havo/vwo-school. Het 
heeft allemaal te maken met plaatsing in de lerarenscha-
len LB, LC en LD en de doorstroming daartussen, vastge-
legd in het Convenant LeerKracht van Nederland. Voor 
deze functiemix zijn streefcijfers afgesproken. Maar de 
werkelijkheid is anders: scholen hebben massaal meer 
mensen in LB benoemd en minder in LC en LD, een 
downgrading waar de bond fel tegen strijdt. Maar niet 
bij het Nicolaas: daar is niemand meer in LB (de laagste 
schaal) te vinden, terwijl het Nederlands gemiddelde 
43% bedraagt. Zeven op de tien leraren zit in LC, de rest 
in LD (landelijk respectievelijk 21% en 36%). In 2014 
moeten scholen in de Randstad de helft van alle leraren 
in LC ingeschaald, 46% in LD en 4% in LB. Op het Nicolaas 
en zijn twee zusterscholen weet een leraar waar hij aan 
toe is: iedereen komt standaard in schaal LC. Nadeel is dat 
doorgroeien naar LD alleen mogelijk is voor leraren die 

de functie van afdelingsleider erbij gaan doen. Het 
schoolbestuur, de Stichting VO Amsterdam-Zuid, 
verklaart de hoge salarissen door de kleine organisatie en 
de geringe overhead. Per school bestaat de leiding uit 
een rector en een plaatsvervangend rector. Het schoolbe-
stuur zelf bestaat uit vrijwilligers en de Stichting zelf 
heeft slechts drie mensen in dienst. 

Het schoolbestuur is dus rijk? Dat is maar hoe je het 
bekijkt. Uit gegevens van het AOb blijkt dat de stichting 
in 2006 een eigen vermogen heeft van 4,3 miljoen euro 
(2002: 3,0 mln euro). De liquiditeit (het totaalbedrag aan 
banktegoeden) bedraagt 7,0 mln euro, een verdubbeling 
ten opzichte van 2002. Er wordt 'winst' gemaakt in 2006: 
ruim 7 ton, waar in 2002 nog een verlies van bijna 4 ton te 
zien was. Met de rentabiliteit en de solvabiliteit zit het 
dus wel goed. Het bestuur van SNL, Ig en Fons scoort 4,40 
op rentabiliteit (waar een score tussen -3 en +3 gezond 
wordt genoemd) en 40% op solvabiliteit (10 -45% is 
gezond, bij >45% spreekt men van een rijke school). 

Meer informatie:  en 

 

www.aob.nl www.hoerijkismijn-
schoolbestuur.nl

SNL nu: Diploma-uitreiking 2008

Juli 2008 ontvingen wederom vele leerlingen hun diploma. Onze doelgroep is weer met ruim 150 mensen toegeno-
men. Van elke geslaagde is een foto gemaakt. Ze zijn te zien bij de fotosite Photobucket. 
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Tussen alle spam zaten twee berichten in onze inbox die 
ons opvielen. Volgens Henk Stam, SNL 1958, HBS-A staan 
op het zoekplaatje 1956: 
Staand, 3e van links: Pim Kee uit Wormer
Gehurkt, 2e van links: Nico Olij, Gerhardstraat, Zaandam
Gehurkt, 2e van rechts: mogelijk Tuyp uit Volendam
We zoeken verder naar de overige namen. 

Bob Bekker (HBS-B, 1954) dankt Didi Zegers (en niet 
Zeegers zoals de vorige Binder abusievelijk stond 
vermeld) ons voor zijn 'indrukwekkende bijdrage' over 
de Myrakel-kapel. Hij schrijft vooral blij te zijn met 'het 
staartje over de heilige weg'. 
Bob: "Als Badhoevedorper liepen we, heel lang geleden, 

via Sloten, langs dus eeuwenoude paden de Stille 
Omgang en terug, later met de G-bus. Ook nu ben ik 
namens de parochies Badhoevedorp (Engelbewaarders) 
en Sloten (Pancratius) nog elk jaar actief met het organi-
seren van de omgang voor ons kerkvolk. Met zo'n 30 à 40 
'lopers' gaan we dan om 22.30 u naar de Begijnhofkapel 
voor de mis. Om stipt 00.00 starten we onze omgang. Het 
aantal deelnemers is de laatste decennia natuurlijk 
behoorlijk teruggelopen. In de vijftiger en zestiger jaren 
ging minstens de helft van de (mannelijke!) parochianen 
ter bedevaart. Nu moeten we de Begijnhof kapel om 
praktische redenen delen met groepen uit Mon-
nickendam, Gouda en Tilburg-Hilvarenbeek. Maar zo 
blijft het toch een alleszins aantrekkelijke expeditie."

SNL nu: Doorhalen in de verkiezingsnacht

Op 4 november werd Barack Obama gekozen tot nieuwe 
president van de Verenigde Staten. De leerlingen van 
Havo-5 hebben de nacht van 4 op 5 november op school 
'doorgehaald'. De sectie Engels had een heel programma 
opgezet van middernacht tot acht uur 's morgens, over 
de Amerikaanse verkiezingen. In samenwerking met de 
vakken Nederlands, Economie, Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Levensbeschouwing en Wiskunde een 
nacht met debatten, een quiz, een Mr en Mrs America 
verkiezing (Amerikaanse kleding verplicht), alternatieve 
lessen en activiteiten en vooral veel CNN. 

SNL nu: Actie Tegengif start op Nicolaas

Rapper Yes-R gaf begin november 
het landelijke startsein voor de 
klassikale niet-rokenwedstrijd 
Tegengif op het Sint Nicolaas Lyceum 
in Amsterdam. Doel van de actie is 
om middelbare scholieren te 
verleiden om niet te experimenteren 
met roken. Het komende half jaar 
mag niemand meer gaan roken in 
brugklassen en tweede klassen die 
meedoen aan de Actie Tegengif. In 

totaal doen 66.500 leerlingen en 2663 klassen mee. De 
leerlingen tekenen een soort contract waarin ze afspre-
ken dat ze het komende half jaar niet zullen beginnen 
met roken. Als de hele klas dat volhoudt dan maken de 

leerlingen kans op een prijs. Organisator STIVORO hoopt 
op een 'positieve groepsdruk' en veel sociale controle. 'Je 
laat door niet te roken juist zien dat je over wilskracht 
bezit en je denkt aan het groepsbelang', zegt projectlei-
der jeugd Amber van der Toorn toe. STIVORO wil met 
deze actie het eerste rookmoment van jongeren uitstel-
len. Veel rokers beginnen tussen hun 12e en 14e, blijkt uit 
onderzoek. 'De kans dat mensen op latere leeftijd nog 
gaan roken is klein. Van uitstel komt afstel en dat is ons 
doel'. De manifestatie werd live uitgezonden op internet 
en is nog te zien op
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daarna verliet hij het Nicolaas, mede op advies van 
Cruijff. Bergkamp ging een opleiding tot fysiotherapeut 
volgen omdat het lesrooster voor die studie beter te 
combineren was met de trainingstijden van Ajax. Kenter: 
'Dat gebeurde in goed overleg. De ouders van Dennis 
hebben daar met de schoolleiding over gesproken.'

Dat Dennis Bergkamp ontbreekt op de lijst van reünisten, 
is jammer, zegt Kenter: 'Als hij binnenkomt, vliegt 
iedereen op hem af, dus ik begrijp het wel.'
Op school hangt nog een foto van Bergkamp en Louis van 
Gaal in het tenue van het lyceum. Kenter: 'Die is gemaakt 
een dag nadat Ajax had verloren van Auxerre, maar ze 
kijken vrij opgewekt. Zijn ze er toch een beetje bij.' 

WereldSint - SNL op LinkedIN

Myrakel is ooit gestart met de SPIN-gids om leden als een 
spin in het Myrakelse web te laten netwerken. Inmiddels 
zijn er een aantal netwerken op internet die deze 
functionaliteit beter ondersteunen. Het idee van zo'n 
social network is gebaseerd op 'Six Degrees': via zes 
(jawel, niet meer dan zes!) mensen ken je de hele wereld. 
Jij kent een andere SNL'er die weer 5000 andere mensen 
kent, die kennen weer 12 miljoen mensen en die weer etc. 
Laat staan dat je er nog 2 of meer kent.... 
In het kader van het reüniethema Wereldburgers is op 
LinkedIN WereldSint gestart. Op LinkedIN kun je je hele 
biografie kwijt , vanaf het SNL of eerder tot wat je nu 
doet en wat je hobbies en andere talenten zijn. 
WereldSint Members op LinkedIN zijn te herkennen aan 
het mijter symbool van Sint Nicolaas (beschermheilige 
van kinderen, ongehuwde vrouwen, koop en zeelieden 
en uiteraard Amsterdam). Kortom, doe er je voordeel 
mee en wordt, net als bijna 150 anderen, Myrakels 
Wereldburger!

Maak gebruik van 60 jaar SNeL talent. Meld je aan via 
LinkedIn/SNL (gratis!) en de wereld gaat open door je 
collega(oud)leerlingen:

Tom Paffen | Moderator SNL op LinkedIN:

http://www.linkedin.com/e/gis/98863/69357F3A1517

http://www.linkedin.com/in/tompaffen

Die échte Sint, hoe zat dát ook alweer? Dat weet u toch 
nog wel? Nou vooruit, nog een keer dan over 'de lieve 
goede sint'. Omdat het december is. Omdat het onze 
naamgever is. 
De kalender geeft het jaar 270 aan als in het Turkse Lycië 
Ninos Laos geboren wordt. Al rond zijn twintigste volgt 
hij zijn oom op als bisschop en verandert  hij zijn naam in 
Nicolaas van Myra. Hij stierf, nog steeds bisschop van 
Myra, op 6 december 342. Het lichaam wordt begraven in 
Myra waar het zeven eeuwen blijft liggen. Met de komst 
van de islam wordt gevreesd voor schending van zijn graf 
en in 1087 vertrekt zowel vanuit Venetië als uit Bari een 
ploeg naar Myra om het lichaam op te halen. De ploegen 
ontmoeten elkaar in Myra, maar de Barinezen zijn iets 
sneller. Sindsdien ligt het grootste deel van de Sint in Bari 
en moet Venetië het doen met een vinger. Nicolaas wordt 
beschermheilige van ongehuwde vrouwen en meteen 
ook van prostituees, van trouwlustigen, studenten, 
reizigers en voor alle zekerheid ook van de slagers. En van 
zeelieden en de zee in haar geheel. En van gevangen, 
bankiers, handelaren en het huis. En van hele landen, 
zoals Rusland en Griekenland en ook nog eens van 
tientallen havensteden, waaronder Amsterdam. 
Inderdaad, een wereldsint! 

Het Grote Gebeuren 2008

Kent u het nog? Het Grote Gebeuren, het jaarlijkse feest 
op het SNL. Bestaat dat nog? Jawel, dat is nog steeds elk 
jaar. Dit jaar staat het GG in het teken van Las Vegas. 

Maar de regels zijn in de loop der jaren wel wat veran-
derd. Kijk maar:
Je mag geen alcohol of drugs meenemen. Daarop wordt 
gecontroleerd. Wat we innemen, krijg je niet meer terug. 
Als je tijdens het feest betrapt wordt op het gebruik 
alcohol of drugs, word je naar huis gestuurd en worden je 
ouders gebeld. 
Als je eenmaal binnen bent, mag je niet meer naar 
buiten, tenzij je naar huis gaat. 
Er mag nergens in het gebouw gerookt worden. Als je 
betrapt wordt, kun je naar huis gestuurd te worden. 
In de kleedkamers wordt gecontroleerd op alcohol en 
drugs. De deelnemers van de voorstelling kunnen tot 
22.00 uur gebruik maken van de kleedkamer. Daarna 
gaat deze alleen nog om 24.00 en 01.00 kort open. Wil je 
eerder naar huis, dan breng je je tas bij de conciërge. 
Als je voor sluitingstijd weggaat, meld je je bij de conci-
ërge.

Hoe Dennis Bergkamp verdween van het Nicolaas

Het is niet onze gewoonte om elke letter die over Dennis 
Bergkamp (Havo, 1987) in de krant verschijnt, hier te 
herhalen, maar soms moet je een uitzondering maken. 
Aanleiding is een stukje in Het Parool, de avond voor de 
reünie. In het stuk wordt zelfs de reünie vermeld, wat de 
volgende dag aan de deur nog een stuk of vijftig sponta-
ne reüniebezoekers opleverde. Maar terug naar Dennis. 
Die vertelt over zijn schooltijd: 'Elke dag op het fietsie 
heen en weer van west naar zuid. Mooie tijd'. 
De roep van Ajax, en vooral die van de toenmalige trainer 
Johan Cruijff, haalde Bergkamp in 1987 echter abrupt 
weg uit de schoolbanken van het lyceum. Joost Kenter, 
oud-docent gymnastiek: 'Dennis was met een fraaie 
cijferlijst overgegaan naar 6 vwo, maar Ajax had hem 
nodig.'
Dat was eerder dat schooljaar al gebleken: Bergkamp 
(dan net 17) werd in allerijl naar Zweden gevlogen voor 
de Europa Cupwedstrijd tegen Malmö FF. Bergkamp: 'Die 
wedstrijd werd eerst afgelast vanwege de sneeuw en 
verplaatst naar het weekeinde. Maar ik had nog een 
belangrijk proefwerk te maken. Ik ben het elftal achterna 
gereisd, onder de hoede van Kees Jansma.' Bergkamp viel 
in en had bij de return in Amsterdam, vier dagen later, op 
18 maart 1987, zelfs een basisplaats. 'Hij speelde die 
linksback helemaal kleurenblind,' zei medespeler Frank 
Rijkaard. Ajax won met 3-1. Twee maanden later ver-
overde Ajax in Athene de Europa Cup II.

Op het Sint Nicolaas Lyceum was Bergkamp het gesprek 

van de dag. Kenter: 'Iedereen vond het prachtig voor 
Dennis, al was er ook wat scepsis onder de minder 
sportieve collega's over het feit dat een leerling van 
school verzuimde.'
De duels met Malmö FF luidden de doorbraak in van 
Bergkamp, voormalig pupil van Wilskracht/SNL. Kort 

18 maart 1987, SNL-leerling Bergkamp in actie tegen Malmö FF
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Algemene Ledenvergadering, vrijdag 16 januari 2009

Het is traditie: op de derde vrijdag van januari is er 
Algemene ledenvergadering plus Oud-leerlingensoos. 
Dus ook in 2009!
Het bestuur nodigt u bij dezen van harte uit voor het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te 
houden op vrijdag 16 januari, vanaf 20:00 uur. De locatie 
is de personeelskamer van het St Nicolaaslyceum.
De conceptagenda ziet er al even traditioneel uit: Het 
verenigingsleven is nu eenmaal niet zo spetterend, maar 
het moet, statutair, nu eenmaal allemaal aan bod komen. 
Bovendien hoort een bestuur verantwoording af te 
leggen aan de leden! 
Het bestuur zoekt met spoed twee leden die de 
kascommissie willen vormen. Het is niet anders: zonder 
kascommissie geen décharge, zonder décharge geen 
mandaat voor een nieuw bestuursjaar. Kortom, meldt u 
svp bij het bestuur. Aansluitend aan de ledenver-
gadering, die maximaal een uurtje zal duren, kunt u de 
jaarlijkse oud-leerlingensoos bezoeken. 

De voorlopige agenda van de ALV is:
1. opening en mededelingen 
2. jaarverslag 2008 plus financieel verslag (stukken 

worden ter vergadering verspreid) 
3. verslag kascommissie plus decharge bestuur
3. bestuurssamenstelling 2009 
4. evaluatie reünie 2008 
5. plannen voor 2009 en verder 
6. wat verder ter tafel komt

Toelichting bij punt 4. Evaluatie reünie 
De reünie was een groot succes, hoewel het daar in de 
voorbereiding lang niet naar uitzag. Het aantal 
aanmeldingen bleef lang beneden verwachting en er is 
zelfs even overwogen het feest af te blazen. Een 
gigantisch e-mail offensief en een uitgekiende 
marketingcampagne heeft echter toch voldoende 

bezoekers opgeleverd. Maar er waren problemen met 
school (wel/geen financiële bijdrage; wel/niet een tent 
op de cour) en met de catering (hoeveel mensen moeten 
eten, wat mag dat kosten). Feit is ook dat de gehele 
reünie (inschrijvingen, betalingen, onderhandelingen 
met school en catering) eigenlijk maar door twee 
personen georganiseerd is. 
Dit alles samen roept, nu al, vragen op over een eventuele 
reünie in 2013, als het Nicolaas "met pensioen" gaat en 
65 jaar bestaat. Moet er, dan vermoedelijk in het nieuwe 
schoolgebouw, weer een reünie georganiseerd worden? 
Enerzijds: gemeten aan het uiteindelijke aantal 
bezoekers zou je denken van wel. Maar anderzijds: 
gezien de enorme druk op een paar schouders, kan de 
conclusie niet anders zijn dan 'het moet de volgende keer 
anders'. Het bestuur roept u op met ideeën te komen. 

Toelichting bij punt 5: 2009 en verder
Myrakel viert in 2009 haar twintigjarig bestaan. Dat is 
toch wel een prestatie. Wie googlet op 'oud-
leerlingenvereniging' of er gewoon bij de Kamer van 
Koophandel het Handelsregister op napluist, ziet er dat 
niet veel zijn. Het verenigingsleven zit in alle sectoren en 
branches een beetje in het verdomhoekje, er lijkt 
nauwelijks interesse in bestuurswerk of het organiseren 
van evenementen. Een website onderhouden is een mooi 
idee, maar het moet wel gedaan worden. Iemand moet 
het doen, toch? Veel verenigingen leiden dan ook een 
slapend bestaan en ook het bestuur van Myrakel vraagt 
zich wel eens af: hoe verder? Het bestuur zou graag met 
leden in contact komen die hierover willen discussiëren. 

Bent u van plan de ledenvergadering te bezoeken, meldt 
dan svp uw komst, liefst via alv2009@myrakel. 

Tot 16 januari !

Aan de Binder werkten mee

Joost Kenter
René Leijen
Koos van Langen
Dick Nieuwenhuis
Loek van Nus
Jan Overwater
Tom Paffen
Leon de Rooij
Annemarie Semeijn
Ton Siderius
Cees Smit

Melody Klaver: ster in Oorlogswinter

Oorlogswinter, het bekende boek van Jan Terlouw en 
favoriet bij vele middelbare scholieren, is verfilmd. Van 
het boek, dat in 1973 de Gouden Griffel won, zijn al meer 
dan 300 duizend exemplaren verkocht. Vijfendertig jaar 
later maakte regisseur Martin Koolhoven er een 
"indrukwekkende en meeslepende" film van, waarin 
Melody Klaver (VWO, 2008) "schittert" in de rol van Erica 
van Beusekom, de zus van hoofdrolspeler Michiel. Ze 
heeft een haatliefde verhouding met haar broer, die er 
dubbele gevoelens bij heeft dat ze de gewonde Britse 
piloot Jack gaat helpen. Ten eerste is het gevaarlijk, ten 
tweede is het zíjn heldendaad. Als voorbereiding op de 
film sprak Melody (net 18) veel met haar oma. Die 
vertelde Melody hoe ze in de oorlog aan voedsel 
kwamen, 'heel fascinerend'. Inleven in de rol was lastig 
maar 'op de set, met kleren uit die tijd, in de sfeer van 
1945, kom je er vanzelf in. Bovendien: op de set, in 
Litouwen, was het superkoud!'

Melody vond het leerzaam. "In zes jaar middelbare 
school heb ik niet zoveel over de Tweede Wereldoorlog 
geleerd als tijdens het maken van deze film. Ik had 
Oorlogswinter vroeger als eens gelezen maar regisseur 
Martin Koolhoven zei dat ik beter het scenario kon lezen. 
De film is toch anders dan het boek leest." 

School is klaar nu. "Het was moeilijk maar ik heb mijn 

eindexamen gehaald. En dat terwijl ik amper op school 
ben geweest. Ik was gewend school te combineren met 
acteren, dat deed ik al vanaf de brugklas. Acteren is en 
blijft mijn grote passie. Ik weet niet precies wat ik nu ga 
doen, maar het zal te maken hebben met mijn 
acteercarrière. Ik hoop ooit nog eens samen te werken 
met Paul Verhoeven." 
Met Oorlogswinter als toevoeging aan haar cv bouwt 
Melody gestaag verder aan die carrière. In november 
volgde ze in Engeland een prestigieuze acteeropleiding. 
Zou Nederland nu al te klein zijn? "Nee hoor, ik ben er 
nog lang niet uitgeleerd. Ik ben nog zo jong, het is nu nog 
veel te vroeg om over de grens te kijken. Voorlopig denk 
ik weinig na over de toekomst. Als ik me wilde dromen in 
het hoofd haal, kan het alleen maar tegenvallen."

Van de penningmeester

Ook van mijn kant wens ik eenieder een Myrakels 2009 
toe! In het afgelopen reüniejaar hebben zich 23 nieuwe 
leden aangemeld en zijn er acht afgevoerd als lid. 
Dat betekent dat we 2009 beginnen met 580 + 23 – 8 = 595 
leden, het een na hoogste aantal leden uit de twintigjari-
ge geschiedenis van Myrakel.
De contributie voor 2009 blijft onveranderd: 10,00 euro 
voor leden die een incassomachtiging hebben afgegeven 
en 12,00 euro voor leden die zelf willen betalen. De 
incasso wordt eind januari gedraaid.

Als op de adressticker het Myrakels getal 2008 is en je 

IBAN code: NL60 INGB 0000359877

BIC: INGBNL2A

Met Myrakelse groet
Leon de Rooij

hebt geen machtiging afgegeven, dan kun je de contri-
butie overmaken op rekening 359877 tnv Oud llv Myrakel 
Sint Nicolaaslyceum te Diemen. 
Als het getal 2007 is, heb je bij de vorige Binder een brief 
gekregen om de achterstallige contributie te voldoen. 
Heb je dat nog niet gedaan, dan is dit je laatste kans. Als 
ik voor 31 december de contributie van 12,00 euro voor 
2008 niet ontvangen heb, wordt je als lid uitgeschreven. 

LET OP: Leden die vanaf een buitenlandse rekening 
betalen, opgelet! De Postbank gaat per 1 januari 2009 op 
in de ING bank. Dit houdt o.a. in dat de codes veranderen. 
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"In zes jaar middelbare school heb ik niet zoveel over 
de Tweede Wereldoorlog geleerd als tijdens het 
maken van Oorlogswinter"
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voorbereiding lang niet naar uitzag. Het aantal 
aanmeldingen bleef lang beneden verwachting en er is 
zelfs even overwogen het feest af te blazen. Een 
gigantisch e-mail offensief en een uitgekiende 
marketingcampagne heeft echter toch voldoende 

bezoekers opgeleverd. Maar er waren problemen met 
school (wel/geen financiële bijdrage; wel/niet een tent 
op de cour) en met de catering (hoeveel mensen moeten 
eten, wat mag dat kosten). Feit is ook dat de gehele 
reünie (inschrijvingen, betalingen, onderhandelingen 
met school en catering) eigenlijk maar door twee 
personen georganiseerd is. 
Dit alles samen roept, nu al, vragen op over een eventuele 
reünie in 2013, als het Nicolaas "met pensioen" gaat en 
65 jaar bestaat. Moet er, dan vermoedelijk in het nieuwe 
schoolgebouw, weer een reünie georganiseerd worden? 
Enerzijds: gemeten aan het uiteindelijke aantal 
bezoekers zou je denken van wel. Maar anderzijds: 
gezien de enorme druk op een paar schouders, kan de 
conclusie niet anders zijn dan 'het moet de volgende keer 
anders'. Het bestuur roept u op met ideeën te komen. 

Toelichting bij punt 5: 2009 en verder
Myrakel viert in 2009 haar twintigjarig bestaan. Dat is 
toch wel een prestatie. Wie googlet op 'oud-
leerlingenvereniging' of er gewoon bij de Kamer van 
Koophandel het Handelsregister op napluist, ziet er dat 
niet veel zijn. Het verenigingsleven zit in alle sectoren en 
branches een beetje in het verdomhoekje, er lijkt 
nauwelijks interesse in bestuurswerk of het organiseren 
van evenementen. Een website onderhouden is een mooi 
idee, maar het moet wel gedaan worden. Iemand moet 
het doen, toch? Veel verenigingen leiden dan ook een 
slapend bestaan en ook het bestuur van Myrakel vraagt 
zich wel eens af: hoe verder? Het bestuur zou graag met 
leden in contact komen die hierover willen discussiëren. 

Bent u van plan de ledenvergadering te bezoeken, meldt 
dan svp uw komst, liefst via alv2009@myrakel. 

Tot 16 januari !

Aan de Binder werkten mee

Joost Kenter
René Leijen
Koos van Langen
Dick Nieuwenhuis
Loek van Nus
Jan Overwater
Tom Paffen
Leon de Rooij
Annemarie Semeijn
Ton Siderius
Cees Smit

Melody Klaver: ster in Oorlogswinter

Oorlogswinter, het bekende boek van Jan Terlouw en 
favoriet bij vele middelbare scholieren, is verfilmd. Van 
het boek, dat in 1973 de Gouden Griffel won, zijn al meer 
dan 300 duizend exemplaren verkocht. Vijfendertig jaar 
later maakte regisseur Martin Koolhoven er een 
"indrukwekkende en meeslepende" film van, waarin 
Melody Klaver (VWO, 2008) "schittert" in de rol van Erica 
van Beusekom, de zus van hoofdrolspeler Michiel. Ze 
heeft een haatliefde verhouding met haar broer, die er 
dubbele gevoelens bij heeft dat ze de gewonde Britse 
piloot Jack gaat helpen. Ten eerste is het gevaarlijk, ten 
tweede is het zíjn heldendaad. Als voorbereiding op de 
film sprak Melody (net 18) veel met haar oma. Die 
vertelde Melody hoe ze in de oorlog aan voedsel 
kwamen, 'heel fascinerend'. Inleven in de rol was lastig 
maar 'op de set, met kleren uit die tijd, in de sfeer van 
1945, kom je er vanzelf in. Bovendien: op de set, in 
Litouwen, was het superkoud!'

Melody vond het leerzaam. "In zes jaar middelbare 
school heb ik niet zoveel over de Tweede Wereldoorlog 
geleerd als tijdens het maken van deze film. Ik had 
Oorlogswinter vroeger als eens gelezen maar regisseur 
Martin Koolhoven zei dat ik beter het scenario kon lezen. 
De film is toch anders dan het boek leest." 

School is klaar nu. "Het was moeilijk maar ik heb mijn 

eindexamen gehaald. En dat terwijl ik amper op school 
ben geweest. Ik was gewend school te combineren met 
acteren, dat deed ik al vanaf de brugklas. Acteren is en 
blijft mijn grote passie. Ik weet niet precies wat ik nu ga 
doen, maar het zal te maken hebben met mijn 
acteercarrière. Ik hoop ooit nog eens samen te werken 
met Paul Verhoeven." 
Met Oorlogswinter als toevoeging aan haar cv bouwt 
Melody gestaag verder aan die carrière. In november 
volgde ze in Engeland een prestigieuze acteeropleiding. 
Zou Nederland nu al te klein zijn? "Nee hoor, ik ben er 
nog lang niet uitgeleerd. Ik ben nog zo jong, het is nu nog 
veel te vroeg om over de grens te kijken. Voorlopig denk 
ik weinig na over de toekomst. Als ik me wilde dromen in 
het hoofd haal, kan het alleen maar tegenvallen."

Van de penningmeester

Ook van mijn kant wens ik eenieder een Myrakels 2009 
toe! In het afgelopen reüniejaar hebben zich 23 nieuwe 
leden aangemeld en zijn er acht afgevoerd als lid. 
Dat betekent dat we 2009 beginnen met 580 + 23 – 8 = 595 
leden, het een na hoogste aantal leden uit de twintigjari-
ge geschiedenis van Myrakel.
De contributie voor 2009 blijft onveranderd: 10,00 euro 
voor leden die een incassomachtiging hebben afgegeven 
en 12,00 euro voor leden die zelf willen betalen. De 
incasso wordt eind januari gedraaid.

Als op de adressticker het Myrakels getal 2008 is en je 

IBAN code: NL60 INGB 0000359877

BIC: INGBNL2A

Met Myrakelse groet
Leon de Rooij

hebt geen machtiging afgegeven, dan kun je de contri-
butie overmaken op rekening 359877 tnv Oud llv Myrakel 
Sint Nicolaaslyceum te Diemen. 
Als het getal 2007 is, heb je bij de vorige Binder een brief 
gekregen om de achterstallige contributie te voldoen. 
Heb je dat nog niet gedaan, dan is dit je laatste kans. Als 
ik voor 31 december de contributie van 12,00 euro voor 
2008 niet ontvangen heb, wordt je als lid uitgeschreven. 

LET OP: Leden die vanaf een buitenlandse rekening 
betalen, opgelet! De Postbank gaat per 1 januari 2009 op 
in de ING bank. Dit houdt o.a. in dat de codes veranderen. 
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"In zes jaar middelbare school heb ik niet zoveel over 
de Tweede Wereldoorlog geleerd als tijdens het 
maken van Oorlogswinter"



Van de 160 wekelijkse lesuren worden er 50 door leken 
gegeven. Maar er komt slechts 8000 gulden binnen, niet 
eens genoeg op de salarissen van de leken (9300 gld) te 
betalen. Andere scholen kijken wantrouwend naar de 
Pius MMS, trekken de waarde van de diploma's in twijfel 
evenals de bevoegdheden van de docenten. Maar zr Elisia 
zet door en krijgt in mei 1935 eindelijk de 'erkenning' 
waar ze zo lang voor gevochten heeft. Maar erkenning is 
nog geen subsidie. De kosten zijn zelfs hoger door de 
erkenning: er moet nu een leerplan zijn, alle docenten 

moet bevoegdheden hebben. Weer worden zusters aan 
de studie gezet, en dit keer zonder rekening te houden 
met de persoonlijke interesses van de zusters. Er moet 
onderwijs gegeven worden, in alle vakken en met 
bevoegde docenten! 
Leken-docenten krijgen geen vaste aanstelling, soms 
salarisverlaging; het verloop is daardoor groot. Een paar 
bekenden blijven de Pius MMS trouw: mej Grimberg, 
zuster Jesualda, zuster Marguerite en natuurlijk zuster 
Paschalis. 

1937
De situatie blijft lastig. Wel erkenning, geen subsidie, het 
MMS begint een blok aan het been van de Congregratie 
te worden. Zr Elisia krijgt de raad geen nieuwe leerlingen 
meer aan te nemen. Het uitblijven van subsidie wordt 

gezien als een teken "dat de Goddelijke Voorzienigheid 
de school niet wil". Zr Elisia trotseert echter én de 
Congregatie én de voorzienigheid en gaat gewoon door 
met haar strijd. 

1939 

De oorlogsdreiging doet haar invloed gelden. Al in 
januari 1939 wordt een 'cursus gegeven tegen 
luchtaanvallen, met gasmaskers e.d.' De ironie van de 
geschiedenis wil, dat terwijl het subsidieklimaat 
langzaam gunstiger wordt, er zoveel geld naar de 
defensiebegroting gaat dat er in de praktijk nog geen 
geld komt. Als de Duitsers in mei 1940 binnenvallen, 

heeft de Pius daar net zo veel last van als alle andere 
scholen. Optimistisch begint men ondanks alles aan de 
voorbereiding van het feest voor het 12,5 jarig bestaan. 
Op 8 maart 1941 moet dat gevierd worden, maar er mag 
vrijwel niets meer in de stad. In kleine kring wordt het 
toch gevierd. 

1943
De bezettingsperiode verloopt ogenschijnlijk zonder al 
te veel problemen. Op 8 september 1943 wordt het derde 
lustrum gevierd, evenals het 40-jarig kloosterjubileum 
van zuster Elisia. Als het zuidelijk deel van Nederland al 
bevrijd is, ontstaan er toch problemen. Er is geen contact 
meer mogelijk met het bestuur, de treinen staken en 
docenten kunnen de stad niet meer bereiken. Met kunst- 
en vliegwerk wordt de school draaiende gehouden: 25 
lessen in een 4-daagse schoolweek. Er rijden geen trams, 

er is geen elektra of cv; de school draait één kachel per 
twee lokalen. Leerlingen worden betrokken bij 
voedselverstrekkingen. Maar geloof het of niet, de 
school draait door, de eindexamens komen er aan! Nog 
op 4 mei is er vergadering over de 13 kandidaten van klas 
V. Een dag later is Nederland vrij. Alles herstelt zich, en de 
Voorzienigheid lijkt de school nu wel goed gezind: op 24 
september 1946 staat in de krant dat ook de Pius MMS 
subsidie krijgt. 

1948
April 1948 wordt zr Elisia door een beroerte getroffen. Zij 
overlijdt een paar dagen later en komt niet meer toe aan 
wat ze als haar belangrijkste taak zag: een nieuw 
schoolgebouw. Zr Agnesa, als lerares al aan de Pius 

verbonden, wordt directrice, maar niet voor lang. In 1952 
wordt ze overgeplaatst naar de kweekschool in Arnhem 
en komt zr Paschalis terug naar Valeriusplein 12, dit keer 
als directrice. 

1953
Op grootste wijze wordt het 25-jarig bestaan gevierd. De 
school begint haar exclusieve karakter wat te verliezen 
en het toenemende aantal leerlingen maakt uitbreiding 
noodzakelijk. Op nr 16 worden extra lokalen gehuurd, op 
nr 12 komt een heuse directiekamer. In 1954 wijst de 
gemeente de grond voor de nieuwe school aan. Het 
schooljaar 1957/58 start met meer dan 300 leerlingen, 
veel meer dan 'het plein' kan verwerken. Meerdere 

noodlocaties worden gebruikt. De vier eerste klassen 
verhuizen naar een noodgebouw op 'T Zand, waar zr 
Generosa de scepter zal gaan zwaaien. Schooljaar 
1958/59 begint al met 400 leerlingen, maar de 
noodlokalen zijn niet op tijd klaar en weer trekken 
docenten en leerlingen van Plein naar Obrechtkerk, waar 
de directrice elke ochtend trouw een potje koffie komt 
brengen. 

1959
Op 25 juni 1959 wordt de eerste vleugel van de 
nieuwbouw aanbesteed. Zr Angelina wordt de eerste 
adjunct-directrice, speciaal voor de eerste en tweede klas 
die dan precies de helft van het totale aantal leerlingen 
uitmaken. Op 21 september 1959 wordt dan eindelijk de 

eerste paal geheid. In deze periode worden ook de eerste 
schoolreisjes gemaakt, meerdaagse reizen naar 
Duitsland, België en Parijs, onder leiding van docent 
Labey. 

1961
Een grote gebeurtenis op 13 juli 1961: Valeriusplein 12 
wordt voorgoed verlaten. Alle derde, vierde en vijfde 

klassen betrekken de nieuwbouw, de huidige C-vleugel. 
Brugklassers en tweedeklassers blijven voorlopig in de 

... maar Pius 80 ...
SNeL-binder

Erratum SNeL-binder 2 -2008, Reunienummer.

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het artikel '... maar Pius 80 ...' beginnend op pagina 7 niet geheel in het blad 
terechtgekomen als de bedoeling was. Ergens in het digitale omzettingsproces zijn wat bitjes omgevallen waardoor 
het stuk onbegrijpelijk is geworden. Hieronder de juiste weergave zonder foto's.

Had de Pius MMS/Havo nog bestaan, dan zou die dit jaar 
het 80-jarig bestaan hebben gevierd. Reden genoeg om 
in deze speciale SNL-Binder ter gelegenheid van 60 jaar 
SNL ook terug te kijken naar het illustere Pius-verleden. 
Uit het archief haalden we het jubileum-nummer van 
Flitsen, de legendarische schoolkrant van de Pius. Het 
verscheen in maart 1969 en bevatte een prachtige 

beschrijving van de eerste veertig jaar, opgetekend door 
oud-directeur Leo van der Pijll.
Alleen al die eerste regels van het voorwoord! "Als een 
vrouw veertig wordt, vindt ze dat bedenkelijk, maar viert 
een schoool haar veertigjarig bestaan, dan juicht 
iedereen en worden er grote festiviteiten op touw 
gezet.' 

1928
Het is 12 september 1928 als de leerlingen van de St Pius 
Ulo, gevestigd aan de Prinsengracht 779, in de kapel van 
het St Piusgesticht in de Kerkstraat (een gebouw uit 1868 
met een interieurontwerp van Pierre Cuypers) met een 
H.Mis hun nieuwe schooljaar beginnen. In de kerk zijn 
ook aanwezig de eerste leerlingen van het net 
opgerichte St Pius MMS, 'onder bescherming van Onze 
Lieve Vrouw, Koningin der Maagden'. Het zijn er zes, 
afkomstig van de Pius Ulo of de Kostschool in Kuilenburg. 
Samen zijn ze de eerste IV-e klas. De nieuwe school krijgt 
als bestuur 'de Vereeniging tot Weldadigheid van den 
Allerheiligsten Verlosser', het onderwijs wordt 
toevertrouwd aan de Congegratie van de Liefdezusters 
van Tilburg, die al actief zijn op Piusgesticht en Ulo. De 
eerste directrice is zr Elisia Timmermans, die de komst van 
de MMS als volgt verklaart: 'De behoefte aan een 
opvoedingsinstituut, dat méér de vorming van het 
"meisje" beoogde, deed zich vooral in onze groote 
steden steeds meer gevoelen en gaf aanleiding tot de 
oprichting van Middelbare Scholen voor Meisjes. Bij een 
aantal ouders van leerlingen van de Ulo kwam hoe langer 
hoe meer de gedachte op, dat HBS en Gymnasium niet de 
onderwijsinstellingen waren, die zij voor hun dochters 
wensten.' Er wordt meteen hoog ingezet: naast de 
gebruikelijke vakken staan godsdienstleer, Kerklatijn, 
opvoedkunde, gezondheids- en verbandleer, tekenen en 
kunstgeschiedenis, zang, boekhouden en handelskennis, 
nuttige en fraaie handwerken en gymnastiek op het 
programma. Op twee na zijn alle docenten bevoegd en 
enkele zusters worden 'aan de studie gezet' om hun MO-
akte te behalen. Zr Cordula begint zo in Amsterdam haar 
studie Duits. Een volwaardige MMS met een volwaardig 
programma, moet het worden. Vaste punten in het Pius-
leven worden de jaarlijkse retraite en het godsdienst-
examen dat naast het reguliere eindexamen wordt 
afgenomen. Op donderdagmiddag wordt een 
tentoonstelling bezocht of een van de 'bureaux van de 
arbeid en van beroepskeuze'. 

Het schoolprogramma groeit in de praktijk, zr Elisia 
woont bijvoorbeeld alle lessen bij. Het onderwijs moet 

goed zijn. Weliswaar is de MMS bedoeld om 'een 
ontwikkelende opvoeding te verschaffen aan meisjes uit 
den gegoeden stand' maar je moest toch een behoorlijke 
aanleg hebben om toegelaten te hebben. Strenge 
normen dus, voor de overgang van IV naar V. Bij het 
eerste eindexamen slagen alle zes de kandidaten. 
Maar de school is duur en heeft weinig leerlingen. De 
zusters krijgen geen salaris en een MMS die aan een Ulo 
vastzit, kan slecht doorgroeien. In 1931 wordt 
voorgesteld de school maar weer op te heffen. De 
Congregatie wil de zaak echter niet loslaten, 'een RK 
MMS in Amsterdam is noodzakelijk'. Erkenning, dat is 
waar het om gaat. Zr Elisia regelt dat de heer 
G.Bolkestein, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, 
in de eerste examencommissie plaatsneemt. Bolkestein 
schrijft: 'Wanneer er één "schaduwzijde aan de 
aIgemeene ontwikkeling" van het intellectueele 
onderwijs verbonden is, dan is het wel voor onze meisjes. 
Aan zeer velen van haar, door de eerzucht van de ouders 
naar gymnasium en hoogere burgerschool gedreven, 
wordt daar eene misdaad begaan: haar natuurlijke 
ontwikkeling wordt belemmerd door een onderwijs-
sfeer, die met haar wezen in strijd is. Verblijdend is 
daarom de drang van onze tijd, om voor de meisjes een 
eigen school te stichten, gericht op haar aard: de echte 
middelbare meisjesschool'.
De pers wordt ingeschakeld, zr Elisia houdt een gloedvol 
betoog op de radio. 'Nu de vrouwenbeweging over haar 
moeilijk verworven inzicht "absolute gelijkstelling van 
man en vrouw'' grootendeels is heengegroeid en 
langzamerhand tot de conclusie is gekomen, dat juist de 
superioriteit van de vrouw moet liggen in de 
ontwikkeling van haar specifiek vrouwelijke eigen-
schappen die den eerbied van den man afdwingen, moet 
het meisjesonderwijs daarmede gelijken tred houden en 
zich toeleggen op 't cultiveeren van dien vrouwelijken 
aanleg. Welnu, dit doet de Middelbare Meisjesschool en 
daarom is zij de Meisjesschool der toekomst!'  
Er zijn ouderavonden, lijsten met potentiële leerlingen, 
er worden huizen bekeken en begrotingen gemaakt. 

1932
En dan komen op 8 september 1932 maar liefst 46 
leerlingen, verdeeld over vijf klassen voor het eerst 

bijeen op Valeriusplein 12. De inkomsten van de school 
zijn begroot op 12 duizend gulden, vooral schoolgelden. 
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Van de 160 wekelijkse lesuren worden er 50 door leken 
gegeven. Maar er komt slechts 8000 gulden binnen, niet 
eens genoeg op de salarissen van de leken (9300 gld) te 
betalen. Andere scholen kijken wantrouwend naar de 
Pius MMS, trekken de waarde van de diploma's in twijfel 
evenals de bevoegdheden van de docenten. Maar zr Elisia 
zet door en krijgt in mei 1935 eindelijk de 'erkenning' 
waar ze zo lang voor gevochten heeft. Maar erkenning is 
nog geen subsidie. De kosten zijn zelfs hoger door de 
erkenning: er moet nu een leerplan zijn, alle docenten 

moet bevoegdheden hebben. Weer worden zusters aan 
de studie gezet, en dit keer zonder rekening te houden 
met de persoonlijke interesses van de zusters. Er moet 
onderwijs gegeven worden, in alle vakken en met 
bevoegde docenten! 
Leken-docenten krijgen geen vaste aanstelling, soms 
salarisverlaging; het verloop is daardoor groot. Een paar 
bekenden blijven de Pius MMS trouw: mej Grimberg, 
zuster Jesualda, zuster Marguerite en natuurlijk zuster 
Paschalis. 

1937
De situatie blijft lastig. Wel erkenning, geen subsidie, het 
MMS begint een blok aan het been van de Congregratie 
te worden. Zr Elisia krijgt de raad geen nieuwe leerlingen 
meer aan te nemen. Het uitblijven van subsidie wordt 

gezien als een teken "dat de Goddelijke Voorzienigheid 
de school niet wil". Zr Elisia trotseert echter én de 
Congregatie én de voorzienigheid en gaat gewoon door 
met haar strijd. 

1939 

De oorlogsdreiging doet haar invloed gelden. Al in 
januari 1939 wordt een 'cursus gegeven tegen 
luchtaanvallen, met gasmaskers e.d.' De ironie van de 
geschiedenis wil, dat terwijl het subsidieklimaat 
langzaam gunstiger wordt, er zoveel geld naar de 
defensiebegroting gaat dat er in de praktijk nog geen 
geld komt. Als de Duitsers in mei 1940 binnenvallen, 

heeft de Pius daar net zo veel last van als alle andere 
scholen. Optimistisch begint men ondanks alles aan de 
voorbereiding van het feest voor het 12,5 jarig bestaan. 
Op 8 maart 1941 moet dat gevierd worden, maar er mag 
vrijwel niets meer in de stad. In kleine kring wordt het 
toch gevierd. 

1943
De bezettingsperiode verloopt ogenschijnlijk zonder al 
te veel problemen. Op 8 september 1943 wordt het derde 
lustrum gevierd, evenals het 40-jarig kloosterjubileum 
van zuster Elisia. Als het zuidelijk deel van Nederland al 
bevrijd is, ontstaan er toch problemen. Er is geen contact 
meer mogelijk met het bestuur, de treinen staken en 
docenten kunnen de stad niet meer bereiken. Met kunst- 
en vliegwerk wordt de school draaiende gehouden: 25 
lessen in een 4-daagse schoolweek. Er rijden geen trams, 

er is geen elektra of cv; de school draait één kachel per 
twee lokalen. Leerlingen worden betrokken bij 
voedselverstrekkingen. Maar geloof het of niet, de 
school draait door, de eindexamens komen er aan! Nog 
op 4 mei is er vergadering over de 13 kandidaten van klas 
V. Een dag later is Nederland vrij. Alles herstelt zich, en de 
Voorzienigheid lijkt de school nu wel goed gezind: op 24 
september 1946 staat in de krant dat ook de Pius MMS 
subsidie krijgt. 

1948
April 1948 wordt zr Elisia door een beroerte getroffen. Zij 
overlijdt een paar dagen later en komt niet meer toe aan 
wat ze als haar belangrijkste taak zag: een nieuw 
schoolgebouw. Zr Agnesa, als lerares al aan de Pius 

verbonden, wordt directrice, maar niet voor lang. In 1952 
wordt ze overgeplaatst naar de kweekschool in Arnhem 
en komt zr Paschalis terug naar Valeriusplein 12, dit keer 
als directrice. 

1953
Op grootste wijze wordt het 25-jarig bestaan gevierd. De 
school begint haar exclusieve karakter wat te verliezen 
en het toenemende aantal leerlingen maakt uitbreiding 
noodzakelijk. Op nr 16 worden extra lokalen gehuurd, op 
nr 12 komt een heuse directiekamer. In 1954 wijst de 
gemeente de grond voor de nieuwe school aan. Het 
schooljaar 1957/58 start met meer dan 300 leerlingen, 
veel meer dan 'het plein' kan verwerken. Meerdere 

noodlocaties worden gebruikt. De vier eerste klassen 
verhuizen naar een noodgebouw op 'T Zand, waar zr 
Generosa de scepter zal gaan zwaaien. Schooljaar 
1958/59 begint al met 400 leerlingen, maar de 
noodlokalen zijn niet op tijd klaar en weer trekken 
docenten en leerlingen van Plein naar Obrechtkerk, waar 
de directrice elke ochtend trouw een potje koffie komt 
brengen. 

1959
Op 25 juni 1959 wordt de eerste vleugel van de 
nieuwbouw aanbesteed. Zr Angelina wordt de eerste 
adjunct-directrice, speciaal voor de eerste en tweede klas 
die dan precies de helft van het totale aantal leerlingen 
uitmaken. Op 21 september 1959 wordt dan eindelijk de 

eerste paal geheid. In deze periode worden ook de eerste 
schoolreisjes gemaakt, meerdaagse reizen naar 
Duitsland, België en Parijs, onder leiding van docent 
Labey. 

1961
Een grote gebeurtenis op 13 juli 1961: Valeriusplein 12 
wordt voorgoed verlaten. Alle derde, vierde en vijfde 

klassen betrekken de nieuwbouw, de huidige C-vleugel. 
Brugklassers en tweedeklassers blijven voorlopig in de 

... maar Pius 80 ...
SNeL-binder

Erratum SNeL-binder 2 -2008, Reunienummer.

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het artikel '... maar Pius 80 ...' beginnend op pagina 7 niet geheel in het blad 
terechtgekomen als de bedoeling was. Ergens in het digitale omzettingsproces zijn wat bitjes omgevallen waardoor 
het stuk onbegrijpelijk is geworden. Hieronder de juiste weergave zonder foto's.

Had de Pius MMS/Havo nog bestaan, dan zou die dit jaar 
het 80-jarig bestaan hebben gevierd. Reden genoeg om 
in deze speciale SNL-Binder ter gelegenheid van 60 jaar 
SNL ook terug te kijken naar het illustere Pius-verleden. 
Uit het archief haalden we het jubileum-nummer van 
Flitsen, de legendarische schoolkrant van de Pius. Het 
verscheen in maart 1969 en bevatte een prachtige 

beschrijving van de eerste veertig jaar, opgetekend door 
oud-directeur Leo van der Pijll.
Alleen al die eerste regels van het voorwoord! "Als een 
vrouw veertig wordt, vindt ze dat bedenkelijk, maar viert 
een schoool haar veertigjarig bestaan, dan juicht 
iedereen en worden er grote festiviteiten op touw 
gezet.' 

1928
Het is 12 september 1928 als de leerlingen van de St Pius 
Ulo, gevestigd aan de Prinsengracht 779, in de kapel van 
het St Piusgesticht in de Kerkstraat (een gebouw uit 1868 
met een interieurontwerp van Pierre Cuypers) met een 
H.Mis hun nieuwe schooljaar beginnen. In de kerk zijn 
ook aanwezig de eerste leerlingen van het net 
opgerichte St Pius MMS, 'onder bescherming van Onze 
Lieve Vrouw, Koningin der Maagden'. Het zijn er zes, 
afkomstig van de Pius Ulo of de Kostschool in Kuilenburg. 
Samen zijn ze de eerste IV-e klas. De nieuwe school krijgt 
als bestuur 'de Vereeniging tot Weldadigheid van den 
Allerheiligsten Verlosser', het onderwijs wordt 
toevertrouwd aan de Congegratie van de Liefdezusters 
van Tilburg, die al actief zijn op Piusgesticht en Ulo. De 
eerste directrice is zr Elisia Timmermans, die de komst van 
de MMS als volgt verklaart: 'De behoefte aan een 
opvoedingsinstituut, dat méér de vorming van het 
"meisje" beoogde, deed zich vooral in onze groote 
steden steeds meer gevoelen en gaf aanleiding tot de 
oprichting van Middelbare Scholen voor Meisjes. Bij een 
aantal ouders van leerlingen van de Ulo kwam hoe langer 
hoe meer de gedachte op, dat HBS en Gymnasium niet de 
onderwijsinstellingen waren, die zij voor hun dochters 
wensten.' Er wordt meteen hoog ingezet: naast de 
gebruikelijke vakken staan godsdienstleer, Kerklatijn, 
opvoedkunde, gezondheids- en verbandleer, tekenen en 
kunstgeschiedenis, zang, boekhouden en handelskennis, 
nuttige en fraaie handwerken en gymnastiek op het 
programma. Op twee na zijn alle docenten bevoegd en 
enkele zusters worden 'aan de studie gezet' om hun MO-
akte te behalen. Zr Cordula begint zo in Amsterdam haar 
studie Duits. Een volwaardige MMS met een volwaardig 
programma, moet het worden. Vaste punten in het Pius-
leven worden de jaarlijkse retraite en het godsdienst-
examen dat naast het reguliere eindexamen wordt 
afgenomen. Op donderdagmiddag wordt een 
tentoonstelling bezocht of een van de 'bureaux van de 
arbeid en van beroepskeuze'. 

Het schoolprogramma groeit in de praktijk, zr Elisia 
woont bijvoorbeeld alle lessen bij. Het onderwijs moet 

goed zijn. Weliswaar is de MMS bedoeld om 'een 
ontwikkelende opvoeding te verschaffen aan meisjes uit 
den gegoeden stand' maar je moest toch een behoorlijke 
aanleg hebben om toegelaten te hebben. Strenge 
normen dus, voor de overgang van IV naar V. Bij het 
eerste eindexamen slagen alle zes de kandidaten. 
Maar de school is duur en heeft weinig leerlingen. De 
zusters krijgen geen salaris en een MMS die aan een Ulo 
vastzit, kan slecht doorgroeien. In 1931 wordt 
voorgesteld de school maar weer op te heffen. De 
Congregatie wil de zaak echter niet loslaten, 'een RK 
MMS in Amsterdam is noodzakelijk'. Erkenning, dat is 
waar het om gaat. Zr Elisia regelt dat de heer 
G.Bolkestein, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, 
in de eerste examencommissie plaatsneemt. Bolkestein 
schrijft: 'Wanneer er één "schaduwzijde aan de 
aIgemeene ontwikkeling" van het intellectueele 
onderwijs verbonden is, dan is het wel voor onze meisjes. 
Aan zeer velen van haar, door de eerzucht van de ouders 
naar gymnasium en hoogere burgerschool gedreven, 
wordt daar eene misdaad begaan: haar natuurlijke 
ontwikkeling wordt belemmerd door een onderwijs-
sfeer, die met haar wezen in strijd is. Verblijdend is 
daarom de drang van onze tijd, om voor de meisjes een 
eigen school te stichten, gericht op haar aard: de echte 
middelbare meisjesschool'.
De pers wordt ingeschakeld, zr Elisia houdt een gloedvol 
betoog op de radio. 'Nu de vrouwenbeweging over haar 
moeilijk verworven inzicht "absolute gelijkstelling van 
man en vrouw'' grootendeels is heengegroeid en 
langzamerhand tot de conclusie is gekomen, dat juist de 
superioriteit van de vrouw moet liggen in de 
ontwikkeling van haar specifiek vrouwelijke eigen-
schappen die den eerbied van den man afdwingen, moet 
het meisjesonderwijs daarmede gelijken tred houden en 
zich toeleggen op 't cultiveeren van dien vrouwelijken 
aanleg. Welnu, dit doet de Middelbare Meisjesschool en 
daarom is zij de Meisjesschool der toekomst!'  
Er zijn ouderavonden, lijsten met potentiële leerlingen, 
er worden huizen bekeken en begrotingen gemaakt. 

1932
En dan komen op 8 september 1932 maar liefst 46 
leerlingen, verdeeld over vijf klassen voor het eerst 

bijeen op Valeriusplein 12. De inkomsten van de school 
zijn begroot op 12 duizend gulden, vooral schoolgelden. 
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noodbarakken. Maar ook die zijn snel te klein: er worden 
lokalen gehuurd bij de nieuwe buren, het Nicolaas-
lyceum. 
Die nieuwe school is een sensatie voor al die meiden, die 
jarenlang op het Valeriusplein hebben gezeten. Wil 
Goddijn, in 1961 leerling van klas 5b, dicht het volgende:

Zie voor gedicht het blad. 
Op 21 juni 1962 drijft zr Paschalis eigenhandig de eerste 
paal voor de tweede vleugel (de huidige D-vleugel) de 
grond in. In het schooljaar 1964-65 zijn alle docenten en 
leerlingen (bijna 600 dan) eindelijk in weer in één 
gebouw verenigd. 

1965
Aan het begin van het schooljaar is mej H. Giezen weer 

eterug op school, als 2  adjunct-directrice. Eind oktober 
wordt, met veel feestvertoon en onder grote 
belangstelling, het gebouw officieel geopend. 

1968
Met de Mammoetwet verdwijnt de MMS als 
onderwijsvorm. Veel van wat voor de Pius MMS al 
jarenlang vertrouwd is, vakken als muziek en 
maatschappijleer en keuzevakken, dringt tot het 
voortgezet onderwijs door. MMS wordt Havo maar Pius 
probeert Pius te blijven, zo kan het samengevat worden. 
Bespiegelingen over de MMS worden behalve lyrisch ook 
realistisch. Wordt de Pius MMS een Havo voor meisjes? 
'De tijd schijnt ongunstig. Allerwege wordt het onderwijs 
gemengd en "scholengemeenschap"lijkt een tover-
woord dat succes waarborgt. Toch lijken er in een stad als 
Amsterdam perspectieven te zijn voor een Pius Havo Voor 
Meisjes. Misschien met minder leerlingen, maar met, het 
zij in alle bescheidenheid gezegd, de traditionele 
prettige, open sfeer, het traditionele goede onderwijs op 
moderne leest geschoeid, aangepast aan de moderne 
jeugd, het moderne meisje, katholiek maar open voor de 
ander.' 

Het 40-jarig bestaan wordt echter groots gevierd. De Pius 
is in 1968 een school met 500 leerlingen, die trots zijn op 
hun school: 
'De argeloze wandelaar die voor het eerste het 
Beatrixpark doordrentelt, ziet tegen een meestal grauwe 
lucht twee grauwe gebouwen afsteken: beton, 
spiegelende ruiten, luxaflex. Hij zou, naderbij komend, 
en bemerkend dat het twee scholen zijn, zich kunnen 
afvragen waarom ze niet aan elkaar zijn vastgebouwd, 
tot hij ziet dat het één voor het overgrote deel door 
gerokt, en het ander door bebroekt leerlingenvolk wordt 

bewoond. Als hij het linksgelegen gebouw betreedt, hij 
zal het intussen al het meiden-aquarium gedoopt 
hebben, en hij komt daar bijnnen bij het geluid van de 
hatelijke zoemer, dan kan hij de "kleintjes" vergezellen 
die zich zuchtend naar het talenpraktikumlokaal slepen. 
Toch zal hem de trotse glimlach van zuster Paschalis niet 
ontgaan zijn, die zich juist nog eens heeft verkneukeld bij 
de aanblik van dit prachtige, nieuwe lokaal. Die glimlach 
spreekt niet alleen van trots, maar ook van voldoening. 
Een school die zulke moderne methoden gebruikt, mag 
er zijn!' 
[..]
'En dan hebben we natuurlijk nog de sport. Minstens 
eens in de drie weken een groots toernooi. Het spelpeil 
staat enorm hoog, mede dankzij de voortreffelijke 
training die wij tijdens de vele uren sport in de week 
moeten ondergaan. Onze gymnastiekdocenten zitten 
boordevol enthousiasme, zó vol dat het vanzelf overslaat 
op ons leerlingen. En dit niet alleen bij gymnastiek, maar 
ook in de wis-, natuur- en scheikundelokalen, waar 
dagelijks ontploffingen te horen zijn en van waaruit 
verstikkende en verblindende dampen, die door de 
leerlingen zelf gebrouwen zijn, zich een weg banen. Ook 
de talendocenten laten van zich horen. Wij spreken 
vloeiend Frans, Duits en Engels, en op ons Nederlands valt 
natuurlijk helemaal niets aan te merken. "Hee meneer, 
zó'n schooltje, die Pius MMS". Duizelend liep de 
wandelaar het Beatrixpark weer in, happend naar 
zuurstof, die hier door het groene park genereus werd 
toebedeeld.'

1972 
Het laatste echte Pius-schooljaar gaat van start. Vanaf het 
schooljaar 1973-74 gaan Pius (nog maar 181 leerlingen) 
en SNL (1054 leerlingen) als één school verder. In Flitsen 
staat een stuk over de Wet van Behoud van 
Zelfstandigheid, een 'onbeëindigd experiment'. 
'We hebben 2 negatief geladen elementen, te weten: 
element P(ius) en element N(icolaas). Element P is sterk 
radioactief en heeft daardoor in de loop der jaren nogal 
wat ë deeltjes (= L-deeltjes, Leerlingen) uitgestraald. Element 
P heeft een kleinere massa dan element N (P ong 350; N ong 
800). We voegen deze twee elementen samen en nemen 
terecht waar, dat hier een zekere afstotende kracht werkt. Wil 
er toch een binding tot stand komen, dan zal deze 

kracht—tegen de WvBvZ in—overwonnen moeten 

worden. Dit is alleen mogelijk als de, in dit geval 
combineerde, VanderPijlls-Verschuren krachten sterker 

zijn dan de afstotende kracht. Onze verwachtingen zijn 
echter somber ……… zeeeeer somber ………'
Directeur Van der Pijll is echter realistisch, net als vele 
anderen: 'Als mij gevraagd wordt, hoe ik deze fusie vind, 
dan kun je niet verwachten dat we een gat in de lucht 
springen van vreugde. Van de andere kant moeten we 
niet meer iets verlangen, wat blijkbaar in deze tijd niet 
meer te verwezenlijken is. Ik geloof, dat de Pius in het 
verleden zeer veel betekend heeft en gedaan heeft voor 
het meisjesonderwijs in Amsterdam, dat we daar met een 
goede herinnering op terug mogen kijken. Nu moeten 
we verder werken aan de toekomst en dan heb ik er zeer 
veel vertrouwen in, dat we hier in Amsterdam-Zuid in dit 
scholencomplex een heel goede toekomst tegemoet 
kunnen gaan.'

1976
De laatste Pius-Havo klas doet eindexamen en de naam Pius verdwijnt definitief van gevel en briefpapier. 
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Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging 
van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS te Amsterdam.  
Myrakel werd opgericht 22 februari 1989.

Bestuur bestuur@myrakel.nl
René Leijen (Voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl

Byzantium 14
3823 KL Amersfoort
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 € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (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, ten 
name van OLV 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 
adresstikker!) van 2007 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet is betaald.

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-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.

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
 info@werksaam.nl
www.werksaam.nl

Please go to www.capital-Cventures.com for an overview of all our portfolio 
companies and the latest news about us and our new TopTech funds. For 
more information please contact one of the members of our investment 
team Cees van Luijk, Paul Schröder, Tom Paffen or Joris van Rijn            
via 030 – 659 55 00 or info@capital-Cventures.com.

RETURNS-ON-INNOVATION
Capital-C Ventures is a specialized private equity investor in innovative 
fast growing technology companies. Our competitive edge is based on 
extensive experience with Venture Capital and a strong focus on the 
Benelux. Capital-C Ventures is well connected to the best of breed deal-flow 
 and human networks needed to empower these local players to become 
global leaders and ensure value creation and ROI. 

Investing in young entrepreneurs is more than just wiring money. Our 
ventures can tap into our extensive network of knowledge, knowhow and 
characters making their ambition work. There is nothing that brings us 
more satisfaction than a close relationship with an entrepreneur where 
the extensive experience of the Capital-C Ventures team can be a key 
ingredient in building a company. This is why we like to put the spotlight 
on our portfolio companies and entrepreneurs. These are the living 
examples of our practise what you preach investment philosophy:
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