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Lidmaatschap

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt geen acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877, tnv Oud 
LLV Myrakel, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie de 
adressticker!) lager dan het huidig jaar, dan is je 
contributie nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker.

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
SNL-ers in de media
In Memoriam Ingrid Schuurman
Kruunenberg Van der Erve Architecten genomineerd
   voor Nieuwbouwprijs
Oproep: Jubileumboek 65 jaar Nicolaas
Rob Meuwese: brons op EK tennis 55+
Bas van Bockel gepromoveerd
Marcel Groen: origineel blijven en een beetje eigenwijs
5B2 1966: Terug naar de plaats waar het in
   1960 begon (addendum)
De Boekenlijst
1953: Voetballende paters
1960: Schoolvoetbal
1970: De Ezels van Gacka
Sint Nicolaas op bezoek
Nicolaas nu
Naar de Brugklas anno 2009
De Nieuwbouw
1960: Snapshots van de Duitse reis
Nicolaas-leerlingen naar Anatolia, Griekenland
Ook Amersfoort heeft haar Mirakel
Myrakel 2.0 : live = life
Van de penningmeester
Uitnodiging ALV vrijdag 15 januari 2010
Aan deze Binder werkten mee

Twintig jaar Myrakel, ze vlogen voorbij. Nog een paar 
weken en we beginnen vol goede moed aan het eenen-
twintigste jaar Myrakel. Volwassen, zeggen ze dan. 
Meerderjarig. In de VS mag je dan eindelijk een borrel 
nemen. Van de middelbare school ben je meestal wel 
verlost, met 21. Of je moet wel heel vaak hebben gedou-
bleerd. Hoe dan ook, Myrakel kende, los van haar 
jubileum, een vrijwel rimpelloos jaar. Ja, die website. Die 
is er nu. Althans bijna. Kijk rond Kerst maar eens op 
myrakel.nl en laat vooral horen wat je ervan vindt. Niet 
eens zozeer bloed, zweet of tranen heeft die gekost, 
maar vooral tijd. Heel veel tijd. En laat dat nu net het 
enige zijn waaraan de Myrakelse bestuurders gebrek 
hebben. 
Hoe dan ook, deze Binder is in ieder geval weer op de 

gebruikelijke Kerst-dikte. Blader verder en lees over bijna 
dertig oud-leerlingen. Leerlingen die prijzen wonnen of 
alleen genomineerd werden; leerlingen die opvielen 
door wie ze zijn of wat ze deden. Of die voetbalden, een 
boek schreven, toneel speelden of een schoolreisje 
maakten. 

Het bestuur van Oud-leerlingenvereniging Myrakel 
wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. Tot ziens op de ALV, vrijdag 15 januari; op de 
aansluitende oud-leerlingensoos of online natuurlijk. 

René Leijen, voorzitter
Leon de Rooij, penningmeester

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 15 januari 2010

Aanvang 20:00 uur
St. Nicolaaslyceum

Prinses Irenestraat 21, Amsterdam
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SNL-ers in de media

Oud-voorzitter Gerdwin Lammers (Havo, 1973) vertelde 
als 'Nederlander in het buitenland' weer eens zijn verhaal 
bij NCRV's nachtprogramma Casa Luna. Gerdwin woont 
sinds 2002 in Roemenië en maakte dus van zeer dichtbij 
mee hoe Roemenië tot de EU toetrad, hoe de economie in 
een stroomversnelling kwam en daardoor ook oververhit 
raakte. Als je hem vraagt Roemenië in één woord samen 
te vatten, reageert hij met 'contrast'. En dat fascineert 
hem ook het meest. 'Het is zo dubbel. Alles kan er en er 
kan niets. Aan de ene kant is het vergeven van de 
bureaucratie, aan de andere kant houdt niemand zich 
aan regels. Nog altijd overal de angst voor 'de overheid', 
voor de politie of voor fiscale autoriteiten maar onder-
tussen gaat iedereen vrolijk zijn gang, of het nu in het 
zakenleven, de huizenbouw of het verkeer is.' 
Gerdwin was onder meer te horen in de uitzending van 
21-22 oktober, terug te luisteren via

 

De opera Dido and Aeneas van Henry Purcell begint 
doorgaans met leven en eindigt met de dood. Regisseur 
Hans Nieuwenhuis (HBS-B, 1968) heeft dat nu 'rigoreus 
omgekeerd' — en het werkt, schrijft De Volkskrant 
enthousiast. Nieuwenhuis, regisserend bij Opera Zuid, 
laat de dood aan het begin van de avond al z'n kop 
opsteken. En 'met de verzonnen uitvaart van de koning 
van Carthago, zet Nieuwenhuis de opera op scherp. 
Opeens draait alles om de martelende effecten van 
onverwerkte rouw'. Vier sterren krijgt de voorstelling. 

"Nederland heeft cyberleger nodig". Dat bepleit onder 
anderen Eric Luiijf (HBS-B, 1967), werkzaam bij TNO 

http://casaluna.ncrv.nl/

Defensie en Veiligheid en volgens De Pers 'dé expert' op 

gebied van cybersecurity. Volgens hem is Nederland niet 
klaar voor digitale oorlogsvoering, sterker nog: loopt ons 
land achter de feiten aan. 'We moeten een stap verder 
zetten. Een aantal landen zit stil. Nederland moet een 
cyber security strategie hebben, net als Groot-Brittannië', 
zegt Eric tegen De Pers (10 nov 2009). Die krant vroeg 
experts naar aanleiding van Kameronderhandelingen 
over de defensiebegroting, waarin het cyberoorlog 
nergens te lezen valt. Luiijf laat weten dat als Nederland 
offensieve capaciteiten wil ontwikkelen, het daarmee 
laat is. 'En qua verdediging tegen potentiële aanvallen 
moet je nu echt aan de weg gaan timmeren.'

Het Parool schrijft vrijwel dagelijks over Amsterdam 
Toen, onder meer in een serie Opa en Oma. Daarin praten 
Amsterdammers over hun grootouders. Eind november 
legde Fons Eickholt (HBS, 1955) zijn herinneringen aan 
zijn oma's vast. Opa's heeft hij nooit gekend, en van zijn 
oma van vaderskant is hem alleen maar bijgebleven dat 
hij, een peuter nog, haar ten afscheid moest kussen toen 
ze opgebaard lag. 'Ik deed het, vol schrik, en het is me 
mijn leven lang bijgebleven'. Aan zijn oma aan moeders-
kant, geboren in 1868, heeft hij meer herinneringen. 'Een 
frêle ogend vrouwtje, dat de teugels goed vast had'. Oma 
Catharina overleed toen Fons op het Nicolaas zat, toen de 
familie niet meer bij elkaar over de vloer kwam en oma, 
'die een grote zaak en acht kinderen had bestierd', als 
'een lastpost ervaren werd waar de kinderen naar 
believen mee konden zeulen'. 

Kennismaken met de buren. Dat deed het bestuur van de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Het bestuur 
maakte kennis met de rectoren van het Vossius 
Gymnasium en het St Nicolaaslyceum. Voor beide scholen 
is het park belangrijk en er wordt van alles gedaan om 
overlast en eventueel vandalisme tegen te gaan. Van 
allebei de scholen lopen regelmatig docenten een rondje 
mee in het park. Nicolaas-rector Hans van Rooijen heeft 
nog niet hoeven optreden tegen scholieren die 'iets in 
het park uithalen wat niet hoort'. Sinds enige tijd worden 
er geen bovenbouwfeesten meer gegeven op het 
Nicolaas. 'Dat scheelt ook overlast en rotzooi in het park', 
aldus de Vereniging in haar nieuwsbrief (najaar 2009). 
'Zoals we die vroeger tijdens en voorafgaand aan die 
feesten helaas te veel hebben gehad'. Uiteraard wordt 
ook over andere zaken gesproken, zoals de mogelijkheid 
om biologieles in het park te geven of om de kunst in het 
park het onderwerp van een examenklas te laten zijn. 
Vooral Van Rooijen is enthousiast over de 'kunstroute 
Beatrixpark'. 

Op 3 november overleed Ingrid Schuurman. Ze was vanaf 
1991 op het Nicolaas werkzaam, de eerste jaren als 
lerares Nederlands en sinds 1999 als afdelingsleider 
brugklas. Ingrid was al een hele tijd niet meer op school 
actief vanwege haar ziekte. Ze overleed veel te vroeg, 
bijna 53 jaar oud. 
Het bestuur van Myrakel condoleert haar man en 
kinderen met dit enorme verlies.

Waar vroeger het Jan Swammerdam Instituut stond, aan 
de Eerste Constantijn Huygensstraat in hartje Oud-West, 
is nu Furore verrezen, een complex met drie woongebou-
wen. Het eerste blok, komend vanaf de Overtoom, op de 

Kruunenberg Van der Erve Architecten genomineerd voor
Nieuwbouwprijs

ehoek met de 2  Helmersstraat, is ontworpen door 
Kruunenberg Van der Erve Architecten. 
Met dit gebouw zijn ze genomineerd voor de 
Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009. Uit 71 nieuwbouw-
projecten, opgeleverd tussen augustus 2007 en augustus 
2008, zijn tien projecten genomineerd. Waaronder dus 
Furore Blok A, dat 22 sociale huurwoningen, 24 koopwo-
ningen en vier commerciële ruimten omvat. Het project 
wordt als voorbeeld genoemd hoe sociale huur en vrije 
koop in één gebouw te combineren zijn. 

Het gebouw wordt eigentijds en bijzonder genoemd, 
maar het voegt zich, zonder protserig of opdringerig te 
zijn, 'bijna geruisloos in de stad'. Dat architect Gerard 
Kruunenberg (Ath-B, 1976) om de hoek, op de Overtoom, 
opgroeide, heeft flink meegespeeld. 'Ik ken de buurt heel 
goed. En het is fijn als architect aan je eigen stad bij te 
dragen'. Trots is hij vooral op zijn watermerk: een glazen 
plint om het gebouw, vijf meter hoog, gemaakt van 

helder glas en grof gefigureerd smeltglas. Het unieke 
glas is voor een deel uitgevoerd als isolatieglas; een 
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wereldprimeur, aldus Gerard. Trots is hij ook op de 
loopbruggen: achter de grote glazen voorgevel (15 
meter hoog) geven deze een heel nieuwe vorm aan het 
begrip galerijflat. 
De bewoners gaven het gebouw een 9,1. Alles is immers 
op loopafstand, het Vondelpark, het Leidseplein, de PC 
Hooft en de Ten Katemarkt. Zo ziet ook Kruunenberg dat 
zijn gebouw vooral een verbinding is tussen de Van 
Baerlestraat en de Kinkerstraat. Twee gescheiden 
werelden, maar Furore 'geeft een andere impuls aan dit 
stuk stad'. 

Alle lovende geluiden waren echter niet genoeg om de 
Amsterdamse Nieuwbouwprijs te winnen. De prijs, een 
initiatief van de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorperaties, het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam (OGA), Bouwend Nederland, Het Parool en 
AT5, ging naar een blok huizen op het Haveneiland, dat 
18% van de stemmen kreeg. Furore werd uiteindelijk 
achtste, met 7,7% van de stemmen. 

Meer info:  en 

h  

http://www.2xu.nl/furore.htm

ttp://www.nieuwbouwprijs.nl

Oproep: Jubileumboek 65 jaar Nicolaas

In 2013 bestaat het Nicolaaslyceum 65 jaar. In het nieuwe 
gebouw zal dat ongetwijfeld gevierd worden. En zo niet, 
dan maken we er een mooi slotfeest in het (dan verlaten) 
oude gebouw van! 
Maar zo'n jubileum én zeker de opening van de nieuwe 
school, is natuurlijk een prachtig moment om een fraai 
herdenkingsboek te maken over de geschiedenis van 
Nicolaas. En Pius natuurlijk. Laten we niet vergeten dat 
deze mms/havo eigenlijk nog twintig jaar ouder is ….
Vijfenzestig jaar St Nicolaaslyceum, een prachtig lus-

trumboek. Maar wie gaat dat maken? U natuurlijk! 
School en oud-leerlingenvereniging doen bij deze een 
oproep: wie wil meehelpen de schoolgeschiedenis vast te 
leggen, uit te pluizen, te onderzoeken of door te spitten? 
Wie heeft nog een zolder vol oude foto's, Tobbe's of 
edities van Flitsen? 

Meld je bij het bestuur van Myrakel via 

 of 06-41376974. bestuur@myrakel.nl

Rob Meuwese: brons op EK tennis 55+

Op een oudere leeftijd een internationale prijs pakken? 
Rob Meuwese (HBS-A 1971) deed het. Hij werd begin 
september met zijn teamgenoten van LTV Lelystad derde 
op het Europees kampioenschap tennis voor 55-plussers, 
gehouden in Arosa, Zwitserland. Rob, inmiddels 56, had 
het niet verwacht. 'Het was ontzettend kicken! De sfeer 
was er. En internationaal spelen is erg leuk.' Zes jaar 
geleden stelde hij een veteranenteam samen, dat in 2005 
voor het eerst een EK, officeel het European Seniors Club 
Championships, speelde. Met weinig resultaat: ze 
werden dertiende, van de veertien deelnemers. 

Maar hun tweede EK verliep dus een stuk succesvoller. Na 
een waanzinnige reis door de bergen naar het hotel in 
Zwitserland, hoopten ze maar één ding: niet tegen de 
Duitsers loten. 'Onze oosterburen staan bekend om hun 
grote veteranencompetitie. De teams zijn daar van hoog 
niveau. Dit hele EK werd door hun gesponsord', verklaart 
Rob. Maar de Britten werden hun tegenstander. Het 
werd 4-1. 'De wedstrijd begon met drie singles en twee 
dubbels als afsluiting. We kregen gelukkig een goede 
voorsprong'. 
In de halve finale wachtten toch de gevreesde Duitsers. 
'Na de singles stonden ze met 0-3 voor. Hun resterende 
teamleden speelde de laatste dubbels. Die wonnen wij, 
maar helaas bleef de uitslag gunstig voor hen', vertelt 
Rob. Brons was dus de enige kleur die nog overbleef voor 
Rob en zijn teamgenoten. De webstrijd om het brons 
ging tegen de Fransen, met een 3-2 overwinning voor de 
Lelystedelingen. 

Voor de poorten van de hel weggesleept? Nou, het werd 
een thriller die pas in de laatste dubbel in Nederlands 
voordeel werd beslist. Met blijdschap en vreugde namen 
Rob en zijn maten dan ook de bronzen medaille in 
ontvangst. Deelname aan een WK is nu nog zijn enige 
droom, zegt Rob. 'Ik hoop dat het me lukt'. 

Bas van Bockel gepromoveerd

Op 16 juni 2009 verdedigde Bas van Bockel (Gym, 1982) 
zijn proefschrift over het Ne Bis principe in Europese 
wetgeving. Bas liet zich daarbij, in de Senaatskamer van 
het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, 
seconderen door twee emeriti van zijn oude SNL. Voor 
wat hoort wat, nietwaar? De secondanten zijn niet de 
minsten: zijn oude leraar Frans, A. de Cock, en pater P. de 
Klerk, oudleraar klassieke talen, van wie we deze foto 
mochten ontvangen. 
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h  
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Marcel Groen: origineel blijven en een beetje eigenwijs

'Ik doe dingen graag anders dan de rest. Ik wil dat mijn 
werk een bepaalde uitwerking heeft. Ik ben een effect-
jongetje.' Dat zegt Marcel Groen (Havo, 1976), die 
vijftien jaar terug de Zwaancampagne voor de KLM 
bedacht. Hij herinnert zich nog goed de reacties toen het 

proeffilmpje aan KLM werd getoond. Totale verbijste-
ring. 'Zo van: Wat moeten wij in godsnaam met een 
zwaan? Die dingen krijgen we soms in onze motoren! 
Hoe komt de reclamemaker erbij de hoofdrol te geven 
aan een vogel, in plaats van een vliegtuig of een stewar-
dess?' Marcel moet er nog om lachen. Die uitwerking 
kwam er: de zwaan is jarenlang hét beeldmerk van de 
luchtvaartmaatschappij geweest en is volgens kenners 
'misschien wel de sterkste merkencampagne ooit' 
geweest. 

Groen werkte in die tijd bij PMS, een hip reclamebureau 

in Amsterdam, dat bekend werd met de campagnes voor 
KingCorn ('Ik ga bij Japie wonen') en Fiat ('Met een Panda 
lach je iedereen uit'). 
Hij blikte terug op die beginjaren, in het Haarlems 
Dagblad (21 november 2009). 
'Er was in die tijd geld en ruimte voor experimenten. Ik 
was jong en gretig en bij PMS wilde niemand graag die 
KLM-account, want KLM was niet scheutig met geld en 
had een heel strakke huisstijl.' 
Bij de letters KLM dacht hij aan koninklijk, aan betrouw-
baar en aan romantiek. En ook aan 'Hollandsch trots'. 
Toen hij een natuurfilm zag van David Attenborough 
waarin close ups van zwanen te zien waren, kreeg hij hét 
idee. 'We hebben met Attenborough gebeld, of we 
stukjes uit zijn film mochten gebruiken. En dat mocht. 
Maar de KLM-top hield steeds de boot af. Men wilde per 
se vliegtuigen zien en stewardessen. Toen hebben we 
maandenlang andere ideeën gepresenteerd.' 

Toen KLM een nieuwe baas kreeg, zag Groen zijn kans 
schoon. 'Hoewel het eigenlijk niet mocht hebben we het 
zwanenfilmpje toch laten zien'. De nieuwe directeur 
vond het meteen leuk, 'en de rest is reclamegeschiede-
nis.' 

Hoewel KLM enkele jaren geleden afscheid nam van de 
zwaan, heeft de luchtvaartmaatschappij tot op heden 
baat bij de reclamecampagne. Waar ter wereld je ook in 
een KLM-toestel stapt, je voelt je meteen thuis. De kracht 
van het merk is enorm, en dat is vooral aan 'de zwanen' te 
danken, roepen reclame-experts. Volgens KLM zelf zit de 
zwaan in het dna van het bedrijf. Ondanks dat men nu 
reclame maakt waarin de passagier centraal staat en niet 
meer KLM zelf. 

En Marcel Groen? Die bedacht na de zwaan nog legio 
andere tv-spotjes gemaakt. Voor Amstel, voor Robeco, 
voor Postbank, Randstad, Lay's chips en voor ING. Ze 
brachten hem roem, maar geen grote rijkdom. 'Ik bleef 
bij mijn werkgever omdat ik daar mijn creativiteit kon 
blijven botvieren.' Inmiddels heeft hij zelf een bureau, M-
S-G , dat adviseert op het gebied van bedrijfsorganisaties. 
'Ook in dit metier geldt: wees origineel en to the point. 
Wanneer je gelooft in je ideeën en opvattingen, laat je 
dan niet van de wijs brengen door anderen. Wees een 
beetje eigenwijs. Daar doe je je opdrachtgever een groot 
plezier mee.'
Zie http://www.m-s-g.nl  

5B2 1966: Terug naar de plaats waar het in 1960 begon
(addendum)

In een van de vorige SNeL-Binders stond het verhaal van 
het bijeen speuren van klas 5B2 uit 1965. Daarin stond dat 
drie leerlingen niet gevonden waren, Leo Joling, Roelof 
Koelewijn en Anton Smoolenaars. Inmiddels zijn enkele 
maanden verstreken en kunnen wij mededelen dat 
iedereen gevonden is!

Hoe zijn die drie leerlingen uiteindelijk opgespoord?

Naam Vervolgstudie Carriere Is nu

Leo Joling Diploma Hoger 

Elektronicus

Medisch staff engineer bij 

Hewlett Packard; later 20 

jaar bij Unisys, als 

storingsonderzoeker op 

mainframes

Bezig met de helpdesk 

bij Farnell, een wereld-

wijde distributeur van 

electronicaonderdelen

Anton Smoolenaars HTS en TU Delft 

Werktuigbouwkunde

Gewerkt als projectleider, 

projectmanager, hoofd 

techniek,  technisch 

directeur en algemeen 

directeur bij diverse binnen- 

en buitenlandse bedrijven; 

de laatste tien jaar actief als 

interimmanager

Sinds 1 januari 2009 met 

vervroegd pensioen; 

woont in Spanje

Roelof Koelewijn Onbekend Onbekend Onbekend 

Bij Roelof hebben we materiaal in de bus gegooid en 
gevraagd contact op te nemen. Maar dat heeft helaas 
nog niet tot een persoonlijk contact geleid. Al met al 
heeft het zoeken naar onze klasgenoten heel wat werk 
en creativiteit gekost, maar uiteindelijk is het ons gelukt 
de hele klas te vinden. 

Jos Mol, Adrie de Koning en Fred Wegman

Ook je eigen klas terugvinden? 

Mooie actie van die heren van 5B2-65! Interesse om ook alle leerlingen van je oude eindexamenklas op te 

sporen? Myrakel beschikt over duizenden adressen, niet helemaal actueel in veel gevallen. Help ons – en 

jezelf – om je oude klas te 'reconstrueren'. Samen komen we een heel eind! 

Jos Mol vertelt: 'Op een zeker moment moesten mijn 
vrouw en ik naar onze notaris. We zaten gezellig met 
hem te praten, toen hij naar onze leeftijd vroeg. We 
antwoordden dat we van 1948 waren – je weet wel, toen 
prinses Juliana tot koningin werd gekroond. Hij vertelde 
dat hij óók van 1948 was en dat hij óók bezig was een 
reünie te organiseren van zijn middelbare schoolklas. 
Van het één kwam het ander en ik vertelde hem dat ik 

drie leerlingen met geen mogelijkheid kon vinden. Toen 
vertelde hij me dat ze vaak testamenten onder ogen 
krijgen waar namen in voorkomen zonder adres. Deze 
mensen moeten dan opgespoord worden. Het notaris-
kantoor heeft dan iemand die in staat is om wanneer hij 
de initialen + achternaam kent (bijvoorbeeld JRP de 

Borst), hierbij de straat en de woonplaats te vinden! Deze 
relatie heeft in een paar dagen de drie adressen weten te 
vinden!'

De ontbrekende leerlingen:

Corrigendum
In het verhaal van 5B2 1965 stond abusievelijk dat 
Anthony Lommerse doctorandus in de biologie zou zijn. 
Na het verschijnen van ons artikel in de SNeL-Binder zei  
hij ons echter dat hij eerste graads leraar in de biologie 
was, na een studie aan de Vrije Universiteit. Waarvan 
acte. 

De Boekenlijst

De boekenlijst, wie kent 'm niet? Vroeger moesten er toch wel minstens 
vijfentwintig boeken op staan, later werd dat steeds minder. Anno nu leest de 
scholier vanaf VW04 niet meer dan twaalf boeken en twintig gedichten.

Hoe dan ook, voor de Kerstvakantie 2009 is een aardige boekenlijst samen te 
stellen met boeken van … schrijvende oud-leerlingen. 

"Lowietje van het Galileïplantsoen" schreef zijn eigen autobiografie. "Het is 
natuurlijk een uniek feit dat iemand die nog leeft een autobiografie schrijft", 
aldus Louis van Gaal (HBS-A, 1968) in een tamelijk onnavolgbare speech bij de 
presentatie van het kloeke boek. Nóg unieker is dat een overledene een 
autobiografie schrijft, maar die opmerking is hem vergeven. Een mooi 
sfeerbeeld van die boekpresentatie schetste Frenk der Nederlanden in Het 
Parool: "Als een vorst paradeerde Aloysius Paulus Maria van Gaal het stadion 
binnen, zijn ridderorde op zijn revers. IJdelheid der ijdelheden. En weer stelde 
hij niet teleur. Akkoord, hij is milder geworden, 'wijzer' zegt  hij zelf, maar 
nog steeds sprak hij over zichzelf in de derde persoon, en ook nu nam hij geen 
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blad voor de mond". Het boek 'Louis van Gaal Biografie en Visie' kost 49,95 euro. "Dat is veel geld, maar u krijgt er 
kwaliteit voor terug, een genuanceerd verhaal. Ik ben voor het totalemensprincipe. Dat is belangrijker dan een 

kunstje.   http://www.louisvangaal.nl/

Wat gebeurt er wanneer alle knappe koppen uit de geschiedenis van de wetenschap samenkomen? Dat vroeg 
Frans Saris (HBS-B, 1960) zich af. 

Charles Darwin: ‘My dear Einstein, what are you so worried about? Still longing for the Theory of 

Everything? Whereas it already exists?’

Albert Einstein: ‘What? Have I missed something?’

Op punt van verschijnen is Geluk van Joep Schrijvers (Gym-B, 1975), een boek 'voor lezers die 
geïnteresseerd zijn in geluk, zingeving, levenskunst, mooie verhalen'. Het boek is 'een bevrijden-
de ervaring voor iedereen die aan de hedendaagse obsessie met geluk lijdt'. Schrijvers verhaalt 
over Hans, een veertiger die onderzoek gaat doen naar geluk, en die zich afvraagt waarom 
Vrouwe Fortuna van voren een bos haar heeft en van achteren kaal is. Hans reist de hele wereld 
over, ontmoet de gekste mensen en beleeft de wildste avonturen met goeroes, priesters, 
handelaren en ondernemers, gokkers, een mistress en een sportschoolhouder. Als hij de alleen-
staande Patty leert kennen, een documentairemaakster, die na enkele maanden een chronische 
cryptogenetische longaandoening blijkt te ontwikkelen. Hans besluit met haar oud te worden 
en beseft dat hij niet buiten het leven staat maar er middenin. Dat is tegelijkertijd het moment 

dat hij zijn belangstelling voor geluk verliest: 'Geluk? Ik heb wel wat beters te doen.' 
Geluk is 'g en nihilistisch of ironisch boek, maar een bewogen zoektocht, een louterend boek 
voor iedereen die het beste uit het leven probeert te halen'. 

 www.joepschrijvers.nl

In 'Darwin Meets Einstein: On the Meaning of Science' laat hij Darwin, Spinoza, Niko Tinbergen, 
Francis Bacon, Kamerlingh Onnes, Franz Kafka en Albert Einstein om beurten met elkaar in 
gesprek gaan. Zo hoopt Saris de alomvattende vraag te beantwoorden: Waartoe wetenschap? 
Volgens Saris zijn we in deze postmodernistische tijd de betekenis van wetenschap vergeten. 
Wetenschap is niet ontstaan uit geldingsdrang. Het is er niet om welvaart te creëren en het is 
zeker niet iets wat je voor de lol doet; wetenschap is essentieel voor evolutie en het voortbe-
staan van de mensheid. 

 http://www.franswsaris.nl/

De vernieuwingsdriften in het onderwijs en alle gevolgen daarvan worden 'genadeloos' 
beschreven in de columns van Aleid Truijens (Gym-A, 1974). Ze zijn gebundeld in Wij Eisen Les! 
Het Nederlandse onderwijs is volgens haar helemaal niet zo beroerd, maar wel 'te grijs, te amorf, 
te veel gericht op de middenmoot'. Volgens Aleid wordt 'leuk en gezellig meedoen meer 
gewaardeerd dan nerd-achtig uitblinken, een monomane passie of een uitzonderlijk creatief 
talent.' 

Met Echte Televisie schreef Jeroen van Baaren (Ath, 1985) een satirische roman over een dodelijk 
tv-format. Over een ambitieuze televisieproducent die vrouwelijke kandidaten zoekt voor een 
vernieuwend en grensverleggend programma. Tegelijkertijd probeert hij een buitenechtelijke 
relatie te onderhouden met een landelijk bekende politica. De producent vindt kandidate Anke, 
die achttien miljoen euro kan verdienen door zich dood te laten verklaren en daarna het gedrag 
van haar rouwende familie, door 24 camera's vastgelegd, te voorspellen. De politica vraagt zich 
af of ze het dubieuze format van haar minnaar in de Tweede Kamer aan de orde moet stellen. En 
de televisiemaker zelf? Die gebruikt de menselijke scoringsdrift om 'het meest vernieuwende tv-
programma' ooit te maken, waarij constant de vraag rijst wie nu wie manipuleert. Van Baaren 
beschrijft de uiterste, morele consequenties van reality-tv, aldus recensies, het schaamteloze 
opportunisme en tevens een schets van de commerciële televisie van de toekomst. 'Zenders 
moeten meer doen om hoge kijkcijfers te halen, omdat  uitgesteld kijken enorm gaat toenemen 
– zonder de reclameblokken. Programma's moeten actueel en explosief zijn'. Of zijn roman ooit 
verfilmd wordt? 'Er is geen instantie in Nederland die dit programma van de buis zou kunnen 
halen. Ik vrees dat we over een paar jaar die kant op gaan. In 1989 keken er op woensdagmiddag 
een half miljoen kinderen naar B.O.O.S. met Bart de Graaff. In 1991 maakte ik All you need is love. 
De wereld viel over ons heen. Dat kòn niet, het was een schandalige exploitatie van menselijke 
intimiteit. Nu is het 't braafste wat er maar is. Dus waar het heen gaat?'

Alweer een tijdje verkrijgbaar, maar hier nog niet opgemerkt, is Noem mij dier van good old 
Patty Scholten-Klein (Pius, 1964). Ze bewijst, aldus een recensent in NRC, 'opnieuw de 
Nederlands kampioen van het sonnet te zijn, u weet wel: de dichtvorm met de veertien strak 
rijmende regels.' Als het over dieren gaat, is er geen betere dichter te vinden. 'Ondanks dat 
strikte schema voelt zij zich in het sonnet geen aap in een kooi, maar een olifant in een modder-
bad.' Het boek bevat vierenzestig sonnetten over de (vaak schurende) relatie tussen mens en 
dier door de eeuwen heen. Olifanten als krijgsheren, Bokito, de jachthond die een jager dood 
schoot, boksende kangoeroes, de orka Free Willy, onze EU-beer Bruno, de domino mus, een 
mijnkanarie, de oudste schildpad ter wereld, de CIA afluisterpoes Acoustic Kitty, oorlogspost-
duif William of Orange – ze staan er allemaal in. 

 http://pattyscholten.blogspot.com/

Ook een Pius-achtergrond heeft Thera Coppens (Pius, 1966)die al jarenlang historische boeken 
schrijft. Enkele maanden terug verscheen Dageraad van Oranje-Nassau, een bundeling van drie 
van haar boeken die uitverkocht zijn (De vrouwen van Willem van Oranje; Maurits, zoon van de 
Zwijger; en Frederik Hendrik en Amalia van Solms). 
Dageraad speelt in 1568 als Willem van Oranje het opneemt voor het getergde volk van de Lage 
Landen, dat door de Spanjaarden onderdrukt wordt. Hij offert het leven van zijn drie broers, het 
Nassaukapitaal, zijn huwelijk en zijn titels op om zijn ideaal te verwezenlijken: een zelfstandige 
staat waarin vrijheid van geweten heerst. Als hij in 1584 wordt vermoord, laat hij twaalf kinde-
ren achter. Dankzij Johan van Oldenbarnevelt wordt Willems zoon Maurits op achttienjarige 
leeftijd stadhouder van de Republiek. Met zijn geniale militaire talent weet hij de Spaanse 
overmacht spectaculaire nederlagen toe te brengen.
De oorlog woedt voort als Frederik Hendrik, de zeventien jaar jongere broer van Maurits, in 1625 
het bewind overneemt. Met Amalia van Solms aan zijn zijde slaagt hij erin de eenheid van het 
volk te herstellen en de lange strijd van zijn vader en broer te voltooien. 

Een schrijfster die weinig in deze kolommen heeft gestaan, is Monika Diederichs (Gym-A, 1976). 
Zij schreef Wie geschoren wordt, moet stil zitten, over de de omgang van Nederlandse meisjes 
met Duitse militairen. Dat beschamende beeld staat nog op vrijwel ieders netvlies: kaalgeknipte 
meiden, pek en veren, en een joelende menigte. Wie ze waren, wat hun motieven waren, was 
echter minder bekend. Diederichs, historica en dochter van een Nederlandse moeder en een 
Duitse militair, schreef 'het eerste boek dat diep ingaat op deze vergeten bevolkingsgroep'. En 
dankzij haar speurzin en tact wist Diederichs in gesprek te komen met betrokkenen, die hierover 
(begrijpelijkerwijs) tot nu toe gezwegen hebben. Ook kreeg zij toegang tot archiefbestanden 
die, in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voor onderzoekers geslo-
ten zijn. Het resultaat? 'Een aangrijpend boek over een onderbelicht aspect van de Tweede 
Wereldoorlog.' 

 http://www.hetopenarchief.nl/person/858

Tot slot twee boeken die niet van een oud-leerling zijn maar die 
natuurlijk wel een Nicolaansiaanse connotatie hebben.
September jl verscheen 'Vanuit de Zuidas', het verslag van zes 
auteurs die tussen januari en maart 2009 hun intrek namen in 
het voormalige Nicolaasklooster en van daaruit de Zuidas 
verkenden. K.Schippers, Dirk van Weelden, Jan Rothuizen, 
Mileta Prodanovic, K.Michel en Melle Hammer schreven in het 
klooster hun impressies en gedachten op. De voorzijde van het 
boek is van tekenaar Rothuizen. Het boek is verschenen bij 
Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
En voor een speciale kerstprijs is nog steeds verkrijgbaar het 
jubileumboek 'Beatrixpark. Kroniek van een Amsterdams 
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blad voor de mond". Het boek 'Louis van Gaal Biografie en Visie' kost 49,95 euro. "Dat is veel geld, maar u krijgt er 
kwaliteit voor terug, een genuanceerd verhaal. Ik ben voor het totalemensprincipe. Dat is belangrijker dan een 

kunstje.   http://www.louisvangaal.nl/

Wat gebeurt er wanneer alle knappe koppen uit de geschiedenis van de wetenschap samenkomen? Dat vroeg 
Frans Saris (HBS-B, 1960) zich af. 

Charles Darwin: ‘My dear Einstein, what are you so worried about? Still longing for the Theory of 

Everything? Whereas it already exists?’

Albert Einstein: ‘What? Have I missed something?’

Op punt van verschijnen is Geluk van Joep Schrijvers (Gym-B, 1975), een boek 'voor lezers die 
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over Hans, een veertiger die onderzoek gaat doen naar geluk, en die zich afvraagt waarom 
Vrouwe Fortuna van voren een bos haar heeft en van achteren kaal is. Hans reist de hele wereld 
over, ontmoet de gekste mensen en beleeft de wildste avonturen met goeroes, priesters, 
handelaren en ondernemers, gokkers, een mistress en een sportschoolhouder. Als hij de alleen-
staande Patty leert kennen, een documentairemaakster, die na enkele maanden een chronische 
cryptogenetische longaandoening blijkt te ontwikkelen. Hans besluit met haar oud te worden 
en beseft dat hij niet buiten het leven staat maar er middenin. Dat is tegelijkertijd het moment 

dat hij zijn belangstelling voor geluk verliest: 'Geluk? Ik heb wel wat beters te doen.' 
Geluk is 'g en nihilistisch of ironisch boek, maar een bewogen zoektocht, een louterend boek 
voor iedereen die het beste uit het leven probeert te halen'. 

 www.joepschrijvers.nl
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Francis Bacon, Kamerlingh Onnes, Franz Kafka en Albert Einstein om beurten met elkaar in 
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talent.' 

Met Echte Televisie schreef Jeroen van Baaren (Ath, 1985) een satirische roman over een dodelijk 
tv-format. Over een ambitieuze televisieproducent die vrouwelijke kandidaten zoekt voor een 
vernieuwend en grensverleggend programma. Tegelijkertijd probeert hij een buitenechtelijke 
relatie te onderhouden met een landelijk bekende politica. De producent vindt kandidate Anke, 
die achttien miljoen euro kan verdienen door zich dood te laten verklaren en daarna het gedrag 
van haar rouwende familie, door 24 camera's vastgelegd, te voorspellen. De politica vraagt zich 
af of ze het dubieuze format van haar minnaar in de Tweede Kamer aan de orde moet stellen. En 
de televisiemaker zelf? Die gebruikt de menselijke scoringsdrift om 'het meest vernieuwende tv-
programma' ooit te maken, waarij constant de vraag rijst wie nu wie manipuleert. Van Baaren 
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Patty Scholten-Klein (Pius, 1964). Ze bewijst, aldus een recensent in NRC, 'opnieuw de 
Nederlands kampioen van het sonnet te zijn, u weet wel: de dichtvorm met de veertien strak 
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ren achter. Dankzij Johan van Oldenbarnevelt wordt Willems zoon Maurits op achttienjarige 
leeftijd stadhouder van de Republiek. Met zijn geniale militaire talent weet hij de Spaanse 
overmacht spectaculaire nederlagen toe te brengen.
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(begrijpelijkerwijs) tot nu toe gezwegen hebben. Ook kreeg zij toegang tot archiefbestanden 
die, in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voor onderzoekers geslo-
ten zijn. Het resultaat? 'Een aangrijpend boek over een onderbelicht aspect van de Tweede 
Wereldoorlog.' 
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boek is van tekenaar Rothuizen. Het boek is verschenen bij 
Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
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stadspark'. Bij het boek zit een dvd. Het is te koop voor 10 euro bij de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark (020-

6620227 of ) allegro@xs4all.nl

Luchtfoto Beatrixpark

1953: Voetballende paters

1970: De Ezels van Gacka

Veel te weinig gaat het in de Binder over Toneel. Ja, de 
hoofdletter is terecht want toneel heeft in de schoolge-
schiedenis, met name in de eerste decennia, altijd een 
flinke rol gespeeld. Met enthousiaste SNL'ers als Toon 
Noyons, Ton van der Klundert en Loek van Nus kon dat 
ook niet anders. Vrijwel elk jaar werd een groot stuk 
uitgevoerd, met leerlingen van het SNL als acteurs. Voor 
vrouwenrollen werden leerlingen van de Pius 'ing-
ehuurd'. Decors werden zelf ontworpen én gebouwd. De 
voorstellingen bleven niet onopgemerkt. Wie de kranten 
uit die tijd er op naslaat, leest zelfs recensies van dit 
schooltoneel! We gaan proberen in de Binder meer 
aandacht aan dit schooltoneel te besteden. Deze keer 
over een stuk uit 1970. 

In 1970 speelden leerlingen van SNL en Pius in een 
blijspel, De Ezels Van Gacka. De regie was in handen van 
(wie anders dan) Toon Noyons. De docenten R. Tan en F. 
Veltman deden de tekstregie; inspiciënten waren 
Vincent van Haaren (HBS-B, 1972) en Hans Nieuwenhuis 
(HBS-B, 1968) die later succesvol opera's ging regisseren. 

Het stuk, dat al in 1957 met  premiere ging, werd 
gespeeld door vier mannen en twee vrouwen. In de cast 
zien we Leonore Lutz (Pius, 1971), uit de beroemde 
toneelfamilie Lutz en Martyn Heuer (SNL, 1970), ook al 

uit zo'n toneelfamilie; en verder Marian de By (Pius, 
1970), Victor Schaap (Gym-B, 1972), Pim Haanen (HBS, 
1970) en Bruno la Rooy (HBS-B, 1971). 

In dit Oost-europese 'volksstuk' gaat het niet om echte 
ezels, maar om drie mannen die zich als ezels gedragen. 
Het trio vecht om de hand van de aantrekkelijke Milesa, 
die bij haar oude tante Diurica inwoont. De concurrenten 
zijn de al wat oudere Dubroc, die vertrouwt op zijn 
rijkdom; de schuchtere Timotije die daardoor nauwelijks 
een kans maakt; en Miodrag, de man aan wie Milesa haar 

Onder de mysterieuze kop "Kwartfinale Schoolvoetbal 
Tweede, 3-jarige Sint Nicolaas Lyceum" staat er in het 
Nationaal Archief, jazeker, bijgaande foto. Er is veel 
publiek te zien, maar de foto, gemaakt op 27 april 1960, 
roept natuurlijk andere vragen op. Tegen wie speelt het 
SNL-team, in welke shirts, wie passt daar zo fijnzinnig 
met binnenkant rechts? Over een paar maanden is de 
foto vijftig jaar oud, de spelers van toen zijn nu 'jonge 
zestigers'. Maar wie weet nog wie het zijn? 

De foto komt uit de Beeldbank van het Nationaal Archief 

dat sinds enige tijd online staat, op 

. Er zijn 500 duizend foto's te vinden, uit 
de periode 1880-1990. Twee foto's zijn er op trefwoord 
Nicolaas Lyceum, nul op SNL en 14 op Pius. Maar die zijn 
van paus Pius en van een huwelijk in de Pius X kerk. De 
andere Nicolaas foto is een luchtopname van de net 
opgeleverde A- en B-vleugel, van KLM Aerocarto, 

http://beeldbank.na-
tionaalarchief.nl/

Vooruit, nóg een voetbalfoto. Geen schoolvoetbal, maar 
van een elftal van het Seminarie, waarop al die priesters 
en broeders van het Heilig Hart (SCJ) werden opgeleid die 
later leraar werden op het SNL en Pius . 

Het seminarie – tot eind jaren zestig van de vorige eeuw 
moeten er honderden zo niet duizenden jongens en 
jongemannen op de opleidingen tot priester of broeder 
van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) hebben gezeten. 
In de lange gangen van de opleidingshuizen hingen 
overal foto's, of het nu in het Juvenaat van Bergen op 
Zoom was, of in het Noviciaat in Asten, dan wel in 
Christus Koning in Helmond. Of in een van die andere 
SCJ-huizen (Breda, Nijmegen, Warnsveld, Heer, Sittard, 
Helmond of Vlaanderen). 
Voetbal was een van de belangrijkste ingrediënten van 
het leven in de SCJ-huizen, zo blijkt uit de prachtige 
foto's op de website . http://www.oudleerlingenscj.nl/ 

"Het Seminarie, een burcht vol zalen,

Een kerk, klas en een voetbalveld.

We leerden er vooral ouwe talen … 

en wie er goals zette was er HELD… "

Op bijgaande foto, uit 1953, zijn de oud-SNL docenten Pater Van de Wansem (GE) en pater Lockefeer (NE) te zien. De 
paters speelden tegen de studenten. Uitslag onbekend. 

gemaakt van grote hoogte. 

1960: Schoolvoetbal
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zien we Leonore Lutz (Pius, 1971), uit de beroemde 
toneelfamilie Lutz en Martyn Heuer (SNL, 1970), ook al 

uit zo'n toneelfamilie; en verder Marian de By (Pius, 
1970), Victor Schaap (Gym-B, 1972), Pim Haanen (HBS, 
1970) en Bruno la Rooy (HBS-B, 1971). 

In dit Oost-europese 'volksstuk' gaat het niet om echte 
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"Het Seminarie, een burcht vol zalen,

Een kerk, klas en een voetbalveld.

We leerden er vooral ouwe talen … 

en wie er goals zette was er HELD… "

Op bijgaande foto, uit 1953, zijn de oud-SNL docenten Pater Van de Wansem (GE) en pater Lockefeer (NE) te zien. De 
paters speelden tegen de studenten. Uitslag onbekend. 

gemaakt van grote hoogte. 

1960: Schoolvoetbal
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Plaatjes kijken

Plaatjes kijken kan men vanavond, zaterdag- en zondagavond in de aula van het Nicolaaslyeum aan de Prinses 

Irenestraat. 

Voor de klucht van Hans Deiningers "De Ezels van Gacka" heeft Toon Noyons magnifieke decors ontworpen en 

samen met A. v.d. Klundert gemaakt en in de regie van de eerste spelen daarin leerlingen van de school met 

medewerking van enige dames van de Pius-MMS een spel vol grappige liefdesperikelen. De kracht van 

Deiningers werkstuk schuilt voor een belangrijk deel in de zes rollen die geschreven zijn voor spelers die goed 

kunnen typeren. Daar zijn een pinnige oude vrijster, nog steeds op mannenjacht, haar nichtje dat de draak met 

haar steekt, voorts drie wervende minnaars, een jonge vurige, een simpele stotteraar en een oude, rijke liefheb-

ber en als verbindende figuur treedt hier op: "Puck", hier een flierefluitende zwerver, die niet vies is van een 

goed glas wijn, maar daarbij zijn financiele welzijn geenszins verwaarloost. Hij is het die telkens in het spel de 

doelpunten scoort, met andere woorden voor de bevrijdende lach zorgt aan het slot van soms wat navrante 

situaties, waarin sommige het deksel op hun neus krijgen omdat anderen spotten met gevoelens die voor 

liefde versleten worden.

De klucht bleek niet te moeilijk voor het zestal. Soms werd er enorm geschutterd met de mise-en-scene, wist 

men niet trefzeker zijn plaats in het kleurige Buhne-beeld te vinden, maar vooral omdat de tekst (puntig 

vertaald door Beb de Beer van Ons Leekenspel en door hem ook vaak sterk bijgeslepen voor Nederlands 

gebruik) pittig over het voetlicht kwam, stoorde het gebrek aan routine van sommigen niet al te zeer. Dat 

gebrek hinderde Victor Schaap als de wijndorstige zwerver bepaald niet. Veelal stal hij de show met zijn 

spelen-op-de-zaal, waarin hij het gevaar van overdrijving meestal wist te vermijden. Leonore Lutz als het 

nichtje en Marian de By als de tante zorgden voor mooie, met inzicht in de types, doorwerkte rollen. Ze gaven 

een gaaf tegenwicht aan de drie minnaars: Pim Haanen, Martyn Heuer en Bruno la Rooy. Gezamenlijk zorgden 

zij voor een schoolvoorstelling die de goede jaarlijkse traditie van Nicolaaslyceum en Pius-MMS eer aandoet.

De recensie in De Volkskrant was positief kritisch, zullen we maar zeggen. Onder de kop Plaatjes kijken, schreef de 
dienstdoende criticus behalve over 'magnifieke decors' ook over 'enorm geschutter met de mise-en-scene'. Enfin, lees 
zelf 

hart verpand heeft en de uiteindelijke 'overwinnaar' -  het 
blijft een blijspel natuurlijk. Maar de weg naar de victorie, is er 
een met hobbels, die niet zonder de hulp van de dronken, 
maar erg slimme vagebond Milan afgelegd kan worden. 
Aanvankelijk laat Miodrag enkele vrienden Milesa ontvoeren, 
maar die vergissen zich en nemen de tante mee. De oude 
Diurica laat zich het buitenkansje natuurlijk niet ontnemen. 
Milesa denkt vervolgens dat ze in de steek gelaten is en papt 
met Dubroc aan. Uiteraard gaat er dan flink wat tijd overheen 
voordat de twee oudjes door hebben dat ze toch de verkeerde 
keus gemaakt hebben. Eind goed, al goed: Milesa en Miodrag 
vinden elkaar, dankzij de acties van Milan. 
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Sint Nicolaas op bezoek

Nog een ideetje voor de kerstvakantie! In het Museum Catharijneconvent te Urecht is tot en met 3 januari 2010 de 
tentoonstelling Sint Nicolaas op Bezoek te zien. Deze verklaart maar liefst zeventien eeuwen geschiedenis van on-
ze populairste heilige. Het is de grootste tentoonstelling in Nederland ooit over de goedheiligman. Van schilderij-
en en school-platen tot aan foto's die tonen hoe mensen thuis Sinterklaas vieren. Elke zaterdag is er een rondlei-
ding, elke zondag is het Sint-Atelier voor kinderen geopend. 

Voor de tentoonstelling is een speciale website gemaakt, , waarop behalve infor-
matie over de tentoon-stelling ook sinterklaasfoto's en jeugd-herinneringen te vinden zijn. 

www.sintnicolaasopbezoek.nl
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Hoe zit het met de nieuwbouw trouwens? Nog last van de 
economische crisis? We vroegen het rector Hans van 
Rooijen. Hij is duidelijk in zijn antwoorden en verwijst 

naar de net geopende website 

 (waar Myrakel ook nog een kleine bijdrage aan 
leverde …). 'Wij zitten nog geheel op schema. In augustus 
is het definitief ontwerp vastgesteld. Op dit moment 
wordt hard gewerkt aan het definitief bestek, dat in 
januari wordt vastgesteld. Als alles goed gaat, dan start 
de bouw rond de zomer van 2010. De oplevering van het 
gebouw zal plaatsvinden in het voorjaar van 2012. Het 
Nicolaas zal dan het eerste gebouw zijn dat in Plan 
Beethoven wordt gerealiseerd'. 
Schooljaar 2012/2013 zal dan het eerste schooljaar in het 
nieuwe pand worden. Het Nicolaas zal het 65-jarig 
bestaan dan ook in de nieuwbouw vieren, zo wordt 
verwacht. 

Het wordt rondom het nieuwe Nicolaas wel wat stiller. Zo 
heeft Allen & Overy, dat zich achter het Nicolaas (gere-
kend vanaf de Prinses Irenestraat) wilde vestigen, van 
nieuwbouw afgezien. AkzoNobel gaat vooralsnog wél 
door met de nieuwbouwplannen. In de Christus 
Geboortekerk heeft half november de laatste mis 
plaatsgevonden. Eind november zag Myrakel zelf de 
verhuiswagens voor de deur staan. Overal in de zijmuren 
zijn gaten geboord zodat de vleermuizen 'voor het 
slopen de kerk uit' kunnen.Voor Kerst zijn de bomen op 
die plek gekapt en sloop van de kerk staat voor half 
januari gepland. Uiteraard zijn buurtbewoners bezorgd, 
met name over de geluidsoverlast tijdens het heien. 
Mogelijk wordt er 'stil geheid', waarbij de funderingspa-
len de grond in geboord worden. En als het nieuwe 
Nicolaas gebouwd is, kan de oude worden gesloopt, net 
als het klooster. Een deel van dat terrein wordt dan als 
park ingericht, als compensatie voor het deel waar 
Nicolaaslyceum/AkzoNobel verrijzen. 
Hoe de gracht precies gaat lopen, is nog onbekend. 
Mogelijk maakt deze een bocht voorbij het Nicolaas en 
wordt deze langs het park doorgetrokken richting 
Bernard Zweerskade. Een andere optie is dat op de plek 

http://nieuwbouw.Ni-
colaas.nl/

van de huidige C-cour, een aanlegplaats komt voor de 
museumboot. Immers, er is nog een groot (de-
sign?)museum in het gebied gepland. 'Stel je eens voor', 
roept Van Rooijen opeens, 'dat je met de boot naar 
school kunt'. 

Tijdens de bouw zal het bouwverkeer vrijwel niet door de 
Irenestraat rijden. De veiligheid van leerlingen is daar-
mee niet in het geding, aldus Van Rooijen, die enthousi-
ast de maquette laat zien waarop het gebouw driedi-
mensionaal te zien is. Overduidelijk, zie ook de plaatjes 
op de genoemde website, is te zien hoe daglicht het 
gebouw doorboort, hoe ruimtelijk het effect is en hoe 
het sportveld en het atrium dé centrale ruimte gaan 
worden. 

'Het nieuwe gebouw van het Sint-Nicolaaslyceum kan 
een icoon worden voor de stad, buurt, leerlingen en 
medewerkers. Het gebouw moet mede door zijn uitstra-
ling en vormgeving de leerling aanzetten en stimuleren 
tot onderzoekend leren', aldus een enthousiaste rector.
  
Het ontwerp sluit aan bij de drie speerpunten van het 
Sint-Nicolaaslyceum: cultuur, sport en wetenschap. Er 
komen podia, tribunes, een amfitheater, tentoonstel-

De Nieuwbouw

Niet veranderd Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar kun je je rooster ophalen. 

Wel veranderd Dat haal je tegenwoordig uit Magister, de online leerlingenadministratie. 

Niet veranderd Een introductieprogramma met je mentor. 

Niet veranderd Agenda, lesrooster, pen en papier meenemen

Niet veranderd "Ook de fotograaf zal deze dag present zijn". 

Wel veranderd Op de eerste dag moet je geld meenemen voor een kluisje (10 euro huur en 15 euro 

borg)

Niet veranderd Vijf coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de contacten met ouders en 

leerlingen. 

Wel veranderd Ouders zijn welkom op regelmatig te organiseren jaargroepbijeenkomsten.

Wel veranderd Ouders kunnen online op de hoogte blijven van de schoolresultaten van de kids 

(niet meer liegen over cijfers dus ...) en de afwezigheid van zoon of dochter (nooit 

meer absentiebriefjes zelf tekenen dus ...)

Verder is voor nieuwe brugklassers nog voor de zomerva-
kantie een kennismakingsdag. In de eerste week van het 
schooljaar zijn er twee introductiedagen met de mentor 
en is er een wendag. Alle brugklassen hebben anno 2009 
de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskun-
de, mens&natuur, science, geschiedenis, aardrijkskunde, 
beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, levensbe-

schouwing, informatiekunde, drama en muziek. De 
lessen duren 60 minuten en naast de vakken die iedereen 
volgt, zijn er extra's als een speciaal project (sport, 
cultuur of wetenschap) of een interessant vak (Spaans en 
filosofie), zo blijkt uit de prachtig vernieuwde brugklas-
sers-brochure. 

Iedereen weet nog wel hoe het brugklasjaar begon. 
Zenuwen vooral, voor het eerst naar De Grote School. 
Vaak een nieuwe fiets, op zeker een nieuwe tas en vooral 

veel schoolboeken. Heel veel schoolboeken. Die 
schoolboeken zijn vanaf het nieuwe schooljaar gratis, 
maar er moet wel een borg betaald worden. 

Hoe gaat zo'n introductieprogramma verder, anno 2009? 

Naar de Brugklas anno 2009
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Zijn moeder wijt veel aan de ziektes die hij had. Ze zag 
hem wegkwijnen, en voelde zich machteloos. 'Vlak voor 
de vakantie hoorden we dat hij van school af moest. Toen 
kon hij alleen nog op het Nicolaas terecht'. Toen hij in de 
eerste schoolmaand weer zijn pols brak, hield ze haar 
hart vast. Maar na verloop van tijd ging het beter. 
Sebastiaan vindt zijn moeder overbezorgd. Faalangst 
heeft hij niet meer: 'ik ben bij een mevrouw geweest die 
daarvoor heeft gestudeerd'. Maar als het op leren 
aankomt, zegt moeder Olga, heeft hij niet zo'n hoge pet 
op van zichzelf. Hij vraagt zich vaak af of hij wel goed 
genoeg is ten opzichte van anderen.' 

Nicolaas nu

Sebastiaan Vossen is 14 jaar, woont in Abcoude en zit in 
2 Havo/Vwo van het Nicolaas. In de serie Ouders & Kind 
(PS, Het Parool) vertellen hij en zijn moeder Olga over 
hun relatie. Uit het verhaal blijkt dat er eigenlijk maar 
weinig veranderd is, de afgelopen decennia. 
Sebastiaan deed het brugjaar op het Ignatius en zit sinds 
een jaar op het SNL. 'Dat was even inkomen in het begin, 
maar nu gaat het wel. Ik heb daar wel vrienden, maar er 
wordt niet zo veel afgesproken buiten schooltijd als op 
het Ignatius. Ik vond het daar erg gezellig maar het ging 
niet heel goed. Ik ben veel ziek geweest en had faalangst. 
Bij toetsen had ik blackouts. Ik had ook ruzie met een 
paar leraren'. Hij moest van school vanwege zijn cijfers. 
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Zijn moeder wijt veel aan de ziektes die hij had. Ze zag 
hem wegkwijnen, en voelde zich machteloos. 'Vlak voor 
de vakantie hoorden we dat hij van school af moest. Toen 
kon hij alleen nog op het Nicolaas terecht'. Toen hij in de 
eerste schoolmaand weer zijn pols brak, hield ze haar 
hart vast. Maar na verloop van tijd ging het beter. 
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heeft hij niet meer: 'ik ben bij een mevrouw geweest die 
daarvoor heeft gestudeerd'. Maar als het op leren 
aankomt, zegt moeder Olga, heeft hij niet zo'n hoge pet 
op van zichzelf. Hij vraagt zich vaak af of hij wel goed 
genoeg is ten opzichte van anderen.' 

Nicolaas nu
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weinig veranderd is, de afgelopen decennia. 
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maar nu gaat het wel. Ik heb daar wel vrienden, maar er 
wordt niet zo veel afgesproken buiten schooltijd als op 
het Ignatius. Ik vond het daar erg gezellig maar het ging 
niet heel goed. Ik ben veel ziek geweest en had faalangst. 
Bij toetsen had ik blackouts. Ik had ook ruzie met een 
paar leraren'. Hij moest van school vanwege zijn cijfers. 



In de vorige Binder stond het complete programma van 
e e'Het Duitse Reisje': 115 Pius-leerlingen uit de 3  en 4  klas 

met bus en boot naar Monschau en Bonn. We praten over 
april 1960, bijna vijftig jaar geleden dus. 
In het archief vonden we het Pius-maandblad FLITSEN 
(editie mei-juni 1960) waarin José Böckling, Toetie 
Butzelaar en Gerri Matti teruggeblikten op de reis, die, 
zo weten we uit het verslag van Zr Cordula, het tweede 
buitenlandse reisje van de Pius was. We citeren ruim-
schoots uit de verslagen, vooral omdat het tijdsbeeld zo 
schitterend is. 

"Het duitse reisje is een succes gworden. Dit hoorden wij 
uit de monden van de meisjes maar ook van de kant van 
de docenten. Meneer Labeij, die dit reisje bedacht en 
georganiseerd heeft, was vol lof en zei ons dat hij 
tevreden was over alles. De avond in de Liebfrauenschule 
vond hij één van de hoogtepunten. Juffrouw Schreuder 
was van mening dat het uitstapje heel goed geslaagd 
was. Ze wist niet wat ze het leukste vond, alles was enig 
geweest. De Pater vond dat het weer beter had kunnen 

Het eerste buitenlandse Pius-reisje

Eenentwintig jaar voordat de Pius-meiden naar 

Duitsland trokken, gingen leerlingen en docenten 

van de Pius MMS voor het eerst in schoolverband 

naar het buitenland. Op 23 mei 1939 om precies te 

zijn, bracht Koningin Wilhelmina een 'tegenbezoek' 

aan Koning Leopold van België. Een extra trein 

bracht 'heel wat Nederlanders' van Amsterdam naar 

Brussel. Onder de reizigers bevonden zich ook twee 
edocenten van de Pius en enkele leerlingen van de 5  

klas. Ze waren zó getuige van 'de enthousiaste 

huldiging van onze beminde Landsvrouwe'.

zijn, maar de stemming werd er niet door beïnvloed … 'In 
mijn bus hebben ze tenminste drie dagen gejoeld en 
gejodeld', zei hij. 
Mevrouw Labeij vertelde ons dat dit haar allereerste 
schoolreisje was. De verhouding tussen docenten en 
leerlingen vond ze bijzonder vriendschappelijk. 
Natuurlijk zijn er malle dingen gebeurd. Zo heeft Zuster 
Margaretha, die ons natuurlijk niet allemaal kende, op 
de slaapzaal Ahnfrau in Monschau per ongeluk de 
Belgische meisjes, die daar met ons sliepen, gewekt. 
Juffrouw Schreuder liep met een knijpkat rond, die haar 
heel goede diensten heeft bewezen. En Mevrouw Labeij 
heeft in de Dom van Keulen enkele meisjes, die helemaal 
niet bij ons hoorden, verboden de kerk uit te gaan. 
In de bussen zijn natuurlijk ook grappige dingen 

egebeurd. Zo rijmde de chauffeur van de 1  bus: 'Spuug 
niet zo in die microfoon, dan krijg ik hem niet meer 
schoon'. Zo is ons duitse reisje heel plezierig en gezellig 
verlopen. " 
José Böckling en Toetie Butzelaar
(Hiernaast staat het oorspronkelijke verslag)

1960: Snapshots van de Duitse reis

lingswanden; de sportvelden zijn geïntegreerd óp het 
gebouw; en er is een visuele relatie met de sporthal en 
sportvelden buiten het gebouw. En wetenschap kan een 
plaats krijgen 'door onderzoekend leren zichtbaar te 
maken, het gebouw als het resultaat van een onder-
zoeksproces te tonen en duurzaamheid nadrukkelijk te 
laten zien.' Zoals gezegd verbindt het atrium alle ruimten 

met elkaar. Het zorgt voor licht, lucht, overzichtelijkheid 
en leesbaarheid. Het atrium vormt zo het hart van de 
school en biedt plaats aan theater, ontmoeting en aan 
werkplekken.
Als 'bouwheer' heeft het St. Nicolaas trouwens oud-
leerling Paul Schippers (HBS-B, 1964) aangesteld.
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Een beetje organisatie is op internet vertegenwoordigd. 
Myrakel dus ook. Het gaat hier even niet om (alle horror-
verhalen over het herontwerpen van) onze website. 
Maar we geven wel een lijstje met webplekken waar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaaslyceum 

http://www.linkedin.com/groupsDirectory (zoeken op Sint Nicolaas )

http://www.twibes.com/group/snl_amsterdam 

http://www.hyves.nl/almanak/1007906/School/Scholengemeenschap_Sint_Nicolaas_L
yceum_voor/ 

http://www.hyves.nl/almanak/1020331/School/Sint_Nicolaas_Lyceum/
en 

 

http://www.beoordeelmijnleraar.nl/module.php?ID=6526&aktie=view 

http://oudleerlingenvereniging-myrakel.blogspot.com/ 

http://www.twitter.com/olv_myrakel 

nieuws van/over het St Nicolaas en Myrakel te vinden is. 
Helemaal in 2.0-stijl zoals dat tegenwoordig heet : 
interactief, gezamenlijk en met forse inbreng van de 
crowd. Van jullie dus! 

Myrakel 2.0 : live = life

Ook Amersfoort heeft haar Mirakel

In de vorige Binder schreven we over het Mirakel van 
Amersfoort, de stad die de afgelopen maanden het 750-
jarig bestaan vierde. Een nieuw wonder van Amersfoort 
gaat zich in 2010 voltrekken als alle zeven r.k.-parochies 
in de stad worden samengevoegd tot één nieuwe 

parochie, de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
We hadden dit nieuws uiteraard niet gebracht als het 
nieuwe informatieblad van de parochie niet MIRAKEL 
had geheten … Het blad moet een 'etalage van wonder-
tjes' gaan worden. 

Internationale contacten waren er niet alleen, ze zíjn er 
ook nog steeds. Oktober 2009 bezochten 17 leerlingen en 
twee docenten van het Nicolaas en het Anatolia College 
in Griekenland, een van de meeste prestigieuze scholen 
in het land. De school werd opgericht in 1886 door 
Amerikaanse missionarissen en verhuisde in 1923 naar de 
stad Thessaloniki. Circa 1300 leerlingen volgen er 
middelbaar onderwijs, er is een flink International 
Baccalaureate programma. 

St Nicolaaslyceum en Anatolia College werken samen op 
initiatief van Tasos Gentzos, leraar Grieks en adviseur van 
de Culturele Club van die school. De samenwerking 
startte in 2008 toen 20 Griekse leerlingen Amsterdam 
bezochten, enkele lesblokken op het Nicolaas volgden en 
door leerlingen langs de musea en attracties van 

Nicolaas-leerlingen naar Anatolia, Griekenland

Amsterdam geleid werden. De Nicolaas-leerlingen 
bleven een week in Griekenland, volgden lessen in oud-
grieks en latijn, bezochten kunstcollecties en deden zelfs 
mee aan een openbare gymles. Na de week in Anatolia 
volgde nog enkele dagen Athene voor een bezoek aan de 
Acropolis en de parlementsgebouwen. 

  http://www.anatolia.edu.gr

"Drie bussen vol meisjes, uitgeleide gedaan door ouders, 
ooms en tantes, fietsenbellen, gezwaai en geschreeuw. 
De reis naar Duitsland was begonnen! [..]'n 
Jeugdherberg in Sittard onthaalde ons op een  heerlijke 
maaltijd en niet te vergeten 'n zalige Limburgse vla! En 
toen we goed en wel weer reden … 'Leggen jullie je pas 
klaar'. Het grote ogenblik was aangebroken! De douane 
had schik in de bussen vol meisjes en spoedig waren we 
dan ook de Hollandse grens gepasseerd en zaten in 
Duitsland. Iets, wat dadelijk opvalt is het verschil in 
aanzien der huizen. In Holland zijn ze kraakhelder 
vergeleken bij de huizen in Duitsland. En zoals jullie 
bekend is, noemt men ons Vaderland niet voor niets 'het 
schone land'. [..] Onze jeugdherberg was echt Duits 
ingericht en gezellig. Na het avondeten gingen we naar 
bed. Wist je, wat 'n lol je samen in bed kunt hebben? Het 
gegiechel was dan ook niet van de lucht. Om half zeven 
ging de gong. Het opstaan op zo'n vroeg uur was voor 
menigeen een bijna onmogelijke opgave. 
[..] De derde dag zijn we begonnen met een H.Mis in een 
mooi kerkje met een grootse historie. De pastoor, die ons 
na de H.Mis rondleidde, was er enorm trots op. [..] Ja, en 
toen moesten we weer op huis aan. We passeerden de 
grens bij Venlo en bij het betreden van Nederlandse 
bodem was ieder diep ontroerd. In Berg en Dal werd nog 
een kop koffie gedronken en voordat we het wisten 
zaten weer op het Valeriusplein. Het was in één woord f a 
n t a s t i s c h ! ! Misschien de volgende trip naar Parijs?"
Gerri Matti (4c)

Het allermooist is echter het verslag van zuster Cordula, 
die enkele snapshots aan de eeuwigheid toevertrouwde. 
In een wel zeer weldadig Nederlands!

"Uit Sittard namen we de laatste indrukken van 
Nederland mee: de herinnering aan een sympathieke 
herbergvader, een knetterend haardvuur en een lekker 

Limburgse vla. Nadat Nederland ons node had laten gaan 
en Duitsland ons met open armen had ontvangen, was in 
Aken het gevaar niet denkbeeldig de voeling, die we tot 
dan toe met elkaar hadden gehad, te verliezen. Hulde 
aan Pater Beernink en Mijnheer Robert, die prima 
opsporingswerk verrichtten en uit ijssalons en winkels 
diverse leerlingen opvisten en terug brachten bij Dr 
Baudisch voor de rondleiding door de Pfalzkapelle." 

"Na de rooie kool met worst en de reuze afwas in een 
poppenkeukentje, was dan 't plechtig uur geslagen, dat 
diverse slaapvertrekken als Burgfräulein, Kemenate, 
Page, Ritter etc werden ontsloten en dat men zich 
derwaarts mocht begeven met achterlating van alle 
bagage; alleen het allernoodzakelijkste voor de nacht 
werd toegestaan, wat natuurlijk reuze protest en een 
speciale lol ten gevolge had … Aan de beschrijving van 
wat zich daarná nog heeft afgespeeld in Monschau's 
jeugdherberg waag ik mij liever niet, deels om het feit, 
dat ik niet alomvertegenwoordig kon zijn, deels uit vrees 
de romantische sfeer (!) die er gehangen heeft door 
publiciteit te ontwijden. "

"Een ding heeft de Eiffel ons helaas niet willen geven. 
Ondanks omwegen, kuierpartijen, hagel- en sneeuwbui-
ten wilde zij ons niet het zo fel begeerde kopje koffie 
verstrekken. Daarvoor werden we echter ruimschoots 
schadeloos gesteld bij de lunch in Remagen in Hotel 
Rheinterrasse. Toen Zr Paschalis ons de mond had gestopt 
met een heerlijke wijnbal, nam 'Vater Rhein' ons op zijn 
rug en bracht ons langs vele bezienswaardigheden naar 
Bonn."

"Als 't geoorloofd is uit de school te klappen, dan kan ik 
wel vermelden dat er nú al plannen gesmeed worden 
voor herhalingen van buitenlandse excursies. Zet je 
spaarpot maar vast klaar!"
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speciale lol ten gevolge had … Aan de beschrijving van 
wat zich daarná nog heeft afgespeeld in Monschau's 
jeugdherberg waag ik mij liever niet, deels om het feit, 
dat ik niet alomvertegenwoordig kon zijn, deels uit vrees 
de romantische sfeer (!) die er gehangen heeft door 
publiciteit te ontwijden. "

"Een ding heeft de Eiffel ons helaas niet willen geven. 
Ondanks omwegen, kuierpartijen, hagel- en sneeuwbui-
ten wilde zij ons niet het zo fel begeerde kopje koffie 
verstrekken. Daarvoor werden we echter ruimschoots 
schadeloos gesteld bij de lunch in Remagen in Hotel 
Rheinterrasse. Toen Zr Paschalis ons de mond had gestopt 
met een heerlijke wijnbal, nam 'Vater Rhein' ons op zijn 
rug en bracht ons langs vele bezienswaardigheden naar 
Bonn."

"Als 't geoorloofd is uit de school te klappen, dan kan ik 
wel vermelden dat er nú al plannen gesmeed worden 
voor herhalingen van buitenlandse excursies. Zet je 
spaarpot maar vast klaar!"
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Aan deze Binder werkten mee

Joost Kenter
Pater P. de Klerk
René Leijen
Jos Mol

Tom Paffen
Leon de Rooij 
Marion Straver-Meuwese

Myrakel nodigt alle leden bij deze uit voor de Algemene 
Ledenvergadering, die zoals altijd gehouden wordt op de 
derde vrijdag van januari. Op vrijdag 15 januari 2010 om 
20.00 uur dus, om precies te zijn. Ten overvloede het 
adres: Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. 
Na afloop van de ALV is er oud-leerlingensoos! 

De voorlopige agenda:

1.  Opening en mededelingen
2. Jaarverslag plus financieel verslag (stukken worden 

ter vergadering verspreid)
3. Verslag kascommissie plus decharge bestuur
4. Bestuurssamenstelling 2010
5. Plannen voor 2010 en verder

Bij punt 4 valt op te merken dat de Myrakelse spoeling 
erg dun begint te worden. De vereniging draait op een 
paar mensen, die (zoals bleek bij de herlancering van de 

website) best wel wat steun kunnen gebruiken. Ben je 
zelf in de aanbieding, of ken je iemand die het leuk vindt 
te speuren naar oud-leerlingen, oud-docenten of om te 
organiseren, meldt je dan bij het bestuur. Eeuwige roem 
zal de beloning zijn! 

Punt 5 zal vooral betrekking hebben op de volgende 
reünie. Voor je het weet is het 2013. En dan staat de 
nieuwe school er! Dat nieuwe Nicolaas, maar natuurlijk 
ook het 65-jarig bestaan, zijn aanleiding om weer eens 
een heus jubileumboek te maken. Voor het laatst 
gebeurde dat in 1998, bij het vijftigjarig bestaan. 
Uiteraard is het bestuur op zoek naar mensen die tijd 
hebben, of willen vrijmaken, om te schrijven, te redige-
ren, te speuren etcetera. 

Ben je van plan de ALV te bezoeken, laat het ons even 
weten – dan doen we deur voor je open! Mail je komst 

naar  alv2010@myrakel.nl

Uitnodiging ALV vrijdag 15 januari 2010

Van de penningmeester

Natuurlijk wens ik iedereen alvast een gelukkig 2010. 
Myrakel gaat het nieuwe jaar in met dezelfde contribu-
tie: 10 euro voor leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven en 12 euro voor leden die zelf willen betalen. 
De incasso wordt eind januari gedraaid.

Als op de adressticker bij deze Binder het Myrakels getal 
2009 is, dan kun je de 12,00 euro contributie  overmaken 
op rekening 359877 tnv Oud llv Myrakel Sint Nicolaas-
lyceum te Diemen. 

Met Myrakelse groet
Leon de Rooij

Als het getal 2008 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 vóór 31 december de contributie (24,00 euro) voor 2008 
en 2009 niet ontvangen heb, wordt je als lid uitgeschre-
ven. 

LET OP: Wie vanaf een buitenlandse rekening betaalt, 
moet beide volgende codes gebruiken:

IBAN code NL60 INGB 0000359877

BIC INGBNL2A
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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

Lidmaatschap

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt geen acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877, tnv Oud 
LLV Myrakel, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie de 
adressticker!) lager dan het huidig jaar, dan is je 
contributie nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker.

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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