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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.
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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

MYRAKEL



1Jaargang 21SNeLbinder 1-2010

Voorwoord

1
2
3
4
5
6
7

10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
16

Inhoudsopgave

Jaargang 21

Nr. 1

April 2010

De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 14 maart 2010.

Voorwoord
Frans Veltman overleden
SNL'ers in de media
SCJ'ers aan de Honthorststraat
Loek Bosch in musical
Nieuwbouw Nicolaas steeds dichterbij
"Zeldzaam rooms modernisme aan Zuidas"
Piet van der Zeijden en het Actie Informatie Algerije
1955: Gym V in de Westzaanstraat
Marianne in de hotelwereld
Het Myrakel van …. Bart Schmidt
Jaarverslag 2009
Verslag ALV 2010
Het nieuwe Sint Nicolaas Lyceum: de binnenkant
Van de Penningmeester
Rectificatie
Turkije wil Sinterklaas terug
Aan deze Binder werkten mee

De ene SNL-Binder is de andere niet. Waar het samen-
stellen van de ene Binder een fluitje van een cent is, lukt 
het met de andere wat minder. Deadlines worden niet 
gehaald, essentiële informatie ontbreekt en wat vliegt 
de tijd en wat hebben we er soms weinig van! 
Hopelijk hebben we toch weer een Binder afgeleverd 
die u na lezing niet meteen doet besluiten het abonne-
ment op te zeggen. Veel aandacht voor gebouwen in 
deze Binder. Natuurlijk hebben we het over de nieuw-
bouw, die nu toch wel erg dichtbij komt. De Christus 
Geboortekerk naast de school is inmiddels afgebroken 

en na de bouwvak gaat de eerste paal de grond is voor 
het nieuwe Nicolaas. De volgende Binder zal daar 
hopelijk van getuigen. We hebben ook aandacht voor 
een vorige schoollokatie én voor het huis aan de 
Honthorststraat waar jarenlang de SNL-paters woonden. 
We hebben het ook over een leraar Frans die maar kort 
op het Nicolaas actief was maar die wel een plaats heeft 
in de Nederlandse actiegeschiedenis. 

René Leijen.
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Frans Veltman overleden

Zaterdagavond 2 januari overleed na een kort ziekbed Frans Veltman, oud-
docent Biologie, van 1965 tot 1983. Hij werd 73 jaar. Onze gedachten en steun 
gaan uit naar de familieleden en vrienden van Frans. 

SNL'ers in de media

Het Academisch Medisch Centrum houdt regelmatig een open dag. 
Kinderen krijgen dan rondleidingen, bloedpriksessies en kindercolle-
ges. Doktertje spelen, maar dan in een echt ziekenhuis. Een van de 
rondleiders in het lab Algemene Klinische Chemie (AKC) was Arthur 
Hoek (Havo, 1974). Analist Hoek liet de kinderen zien wat er gebeurt 
met bloed dat is afgenomen en via de buizenpost in het laboratorium 
binnenkomt voor onderzoek. De bloedmonsters worden '24/7' via een 
lange volautomatische machinestraat getest op allerlei waardes

Net van school bracht Robert von Gerhardt (Havo, 1980) 
een vakantie door in Amerika. Daar raakte hij besmet 
met het virus van American Football. Februari 1982 zat hij 
met enkele vrienden bij de notaris om de eerste American 
Footballclub in Nederland op te richten, de Atlas Rams. 
Een pionierstijd, aldus Robert in een interview met Het 
Parool: nekbeschermers van pvc-buis, beenbeschermers 
die met tape op dijbenen werden vastgeplakt. 'We 
stonden met boomstammen op elkaar in te rammen 
omdat we dachten dat we hard moesten worden'. Voor 
wedstrijden moesten ze naar Duitsland, waar de sport 

wel populair was dankzij de vele Amerikaanse leger-
plaatsen. De eerste wedstrijd ging met 36-0 verloren, 
maar 'man, wat waren we trots'. De Amsterdam Rams 
zoals de club was gaan heten, ging in de Duitse Oberliga 
spelen, en twee jaar later werd American Football in 
Nederland een hype. Onenigheid met zijn mede-
oprichters leidde echter tot een nieuwe club, de 
Amsterdam Crusaders, waarmee Robert zes keer kampi-
oen van Nederland werd, een record. Von Gerhardt (46 
alweer) is er nu jeugdcoach. 

In vrijwel alle kranten is breed uitgemeten dat aartsbis-
schop Wim Eijk (Gym-B, 1970) een vrijwilligster de 
kerkdeur heeft gewezen. In De Volkskrant (26 januari 
2010) deed Eijk voor het eerst een poging uit te leggen 
wat er aan de hand was/is. De hoofdvraag volgens hem: 
waar staan we voor? De kerk staat voor een enorme 
opgave, nog maar 16% van de bevolking noemt zich 
rooms-katholiek en het aartsbisdom was bijna failliet. 

Het gaat Eijk om de essentie van het geloof: 'als kerk 
moeten wij staan voor onze identiteit'. De kerk moet op 
lokaal niveau 'groeikracht' krijgen en aanwezig zijn in 
het dagelijks (parochie)leven. En wie werkzaam is in de 
kerk, vrijwilliger of niet, is eigenlijk 'relatiebemiddelaar' 
die mensen in contact brengt met Jezus en Zijn 
Boodschap. 'Want het draait niet om ons maar om Hem', 
aldus Eijk.

De aardbeving in Haïti en de hulpacties om geld op te halen voor de slachtoffers, 
brachten Theo Schuyt (Gym A, 1967) weer eens in de krant. Schuyt, hoogleraar 
Filantropie aan de VU, noemt Nederland (in De Volkskrant en Het Parool) 'traditio-
neel een vrijgevig land'. Dat was al zo toen Theo nog op school zat, en is eigenlijk 
nooit veranderd. Een hoge opbrengst voorspelde hij, voorafgaand aan de geldinza-
melingsacties. 'Haïti' is in het nieuws, er zijn 'beeldverhalen', het is een natuurramp 
en geen oorlogssituatie. 'Dan vragen mensen zich af of het geld niet aan wapens 
wordt besteed'. Als we ons kunnen identificeren met de slachtoffers, zoals met de 
tsunami en met de adoptieouders, treedt volgens Schuyt een sneeuwbaleffect op. 
Dan onstaan overal acties, zegt hij, haken de media in en doen BN'ers mee. 'We staan 
met z'n allen achter het Nederlands elftal maar ook achter Haïti. We zijn even één 
grote familie'. Maar de rol van de media is dubbel: 'als we nu dagenlang schietende 
en plunderende figuren zien, geeft geen enkele Nederlander iets meer'

Een jaar of vijfentwintig. Zo lang werkte Marcel van Herk (Ath-B, 1978) aan een vierdimensionaal 
apparaat dat kankertumoren exact lokaliseert. Bestraling kan daarmee 'met uiterste precisie' 
worden uitgevoerd. Het idee, zegt Marcel in Het Parool, was er al in 1984, maar om het te realise-
ren moest gewacht worden op betere technologie. Van Herk, hoogleraar en fysicus aan het NKI-
AvL, begon in dat jaar als student met een onderzoek om met een rontgencamera te kijken hoe de 
patient ligt, om zo de tumor te lokaliseren. De computer kan nu in één minuut drie- en vierdimen-
sionale plaatjes maken. En die plaatjes maken weer duidelijk waar de tumor exact zit. Bij prostaat-
kanker bijvoorbeeld is de veiligheidsmarge afgenomen van één centimeter naar zeven millime-
ter, zegt hij. 

In de discussie over De Hallen, het voorgenomen uitgaan-
scentrum in Amsterdam-Oud-West, mengde zich ook 
Adriaen Louman (Gym-A, 1974), conservator van het 
Amsterdams Openbaar vervoer Museum. Het AOM was 
jarenlang in de oude tramremise aan de Tollensstraat 
gevestigd maar moest daar weg omdat de remise 
gesloopt zou worden. Nieuwbouw is er echter nog nooit 
verrezen, alle plannen gingen in de prullenmand. 

Louman bepleit in een ingezonden brief de trams terug 
te halen. 'Met alle juridische geweld van de kant van de 
gemeente' werden de historische trams in 2005 naar een 
loods in Amsterdam-Noord gebracht 'waar zij nu al weer 
jaren staan weg te kwijnen', schrijft hij. Als het dan met 
De Hallen toch niets wordt, kun je die trams net zo goed 
weer terug halen. 'De sporen in de remise zijn nog 
aanwezig'. 

Elke week beschrijft Het Parool de 'wooncarrière' van 
een bekende Amsterdammer. Dus ook die van Maarten 
Spanjer (Havo, 1970) die in de jaren zeventig 'van 
volksbuurt naar volksbuurt trok'. Daar voelde hij zich 
prettig. Spanjer, opgegroeid in de Retiefstraat in Oost, 
liep op zijn zestiende twee keer van huis weg, werd beide 
keren teruggehaald maar verliet een jaar later definitief 
het ouderlijk huis. Bij zijn ouders thuis vond hij het maar 
benauwend, twee broers en een zus waren het huis al uit 
en hij wilde ook zo snel mogelijk weg. Een drama, 'ik was 
het lievelingetje van mijn vader want ik kon aardig leren'. 
Om het huis uit te gaan, moest je 'in ons milieu' minstens 
achttien zijn en gaan trouwen. 'Je moest je er dus 
uitvechten'. Dat lukte hem dus uiteindelijk, via het huis 
van een broer in de Bijlmer. Na veel omwegen woont 
Spanjer sinds 1992 aan de Kattenlaan, met 'het beste van 
alle werelden: de chic van een park en een tennisbaan 
voor de deur, terwijl de buurt toch levendig en volks is'. 

Spanjer kwam trouwens ook in het nieuws vanwege de 
rechtszaak die hij uitvocht met de producenten van de 
film De Hel van 63. Onder meer bij RTL Boulevard noemde 
Spanjer de producent van die film, Klaas de Jong, een 
oplichter, omdat hij nog geld van hem tegoed had. In een 
kort geding verloor Spanjer de zaak echter en moest hij 
zijn uitspraken rectificeren. 

Het bekende minderbroedersklooster van de franciscanen in 
Megen wordt in 2010 opgeknapt. De franciscanen kregen 
daarvoor een bijdrage van de gemeente Oss. Maar liefst 
vijftigduizend euro, afkomstig uit de 'Kanjerprijs' voor monu-
menten in de gemeente. Loek Bosch ofm (HBS-A, 1962) ontving 
de prijs, eind 2009, namens de communiteit uit handen van de 
wethouder. Volgens de jury van de prijs gaat het om 'urgent en 
wenselijk herstel van dit beeldbepalend religieus monument'. 
De kloosterorde gaat 'zeer zorgvuldig' om met het 'functione-
rend monumentaal klooster'. Daarvan zijn er steeds minder in 
de provincie Noord-Brabant.
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SCJ'ers aan de Honthorststraat

Pater Wim van der Vleuten scj, van 1952 tot 1978 
geschiedenisleraar aan het St Nicolaas, schreef ooit een 
boekje over het pand van de SCJ-paters aan de 
Honthorststraat. Omdat het in deze Binder vooral over 
gebouwen gaat, besteden wij ook aan dit pand enige 
aandacht. Het pand, op nummer 20, werd bewoond door 
SNL-paters tussen 1990 en 2000. 

Maar het pand was al veel langer in SCJ-bezit, vanaf 30 
december 1947 om precies te zijn. Toen kocht de congre-
gatie het huis. Grote animator van die koop was de rector 
van het (te kleine) SCJ-huis aan de Keizersgracht 19, pater 
W. Meffert. Hij vond het huis aan de Honthorststraat een 
ideale woning voor de paters die werkten aan het St 
Franciscus Liefdewerk (SFL). Maar hij had buiten de 
toenmalige bewoners gerekend. De Koninklijke 
Marechaussee zat sinds 1945 in het pand en wilde dat 
eigenlijk niet verlaten. Uitgebreide en langdurige 
onderhandelingen tussen Meffert, gemeente en KMar 
leverden aanvankelijk niets op. Rector Meffert was al 
opgevolgd door rector Nieland toen het provinciaal 
bestuur van de congregatie, in januari 1955, besloot het 
pand aan de Keizersgracht te verkopen. Kennelijk zat er 
schot in de kwestie, schrijft Van der Vleuten. 
Op 30 maart 1955 geeft het bestuur toestemming het 
pand te verbouwen en opnieuw in te richten. Op 2 juni 
meldt de Marechaussee dat ze het pand gaan verlaten en 
op 1 juli 1955 begint de verbouwing. 
De SFL-paters hebben er een mooie plek, het huis is 'een 
grote verbetering' en 'een rustpunt in hun enerverende 

werkkring'. Maar met de jaren wordt hun aantal minder, 
ze krijgen andere taken, vaak buiten Amsterdam. Het 
pand wordt leger en leger. 

En dat trok de aandacht van pater Ph Heitzman, rector 
van 1976-1979, die op het Begijnhof woonde en werkte. 
De paters Salesianen zochten voor hun werk een nieuw 
tehuis en zagen wel wat in de lokatie Honthorststraat. 
Maar ook nu weer verliepen de onderhandelingen stroef. 
Sterker nog, al gauw bleek dat de Salesianen niet bij de 
SCJ wilden wonen maar het hele huis wilden kopen. En 
dat was onbespreekbaar. 
Hulp kwam echter uit een anderen hoek: de zusters 
Onder de Bogen van 't Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
zochten een nieuwe woning. Hun huis werd afgebroken. 
Tien zusters konden worden ondergebracht in Zaandam, 
maar voor tien anderen moest een andere oplossing 
komen. Rector Heitzman had goede oren en nodigde de 
provinciaal overste van der zusters uit voor een bezichti-
ging. Na de nodige aanpassingen verhuizen begin 
december 1978 de tien zusters naar het herenhuis aan de 
Honthorststraat. Het wordt een aparte communiteit 
naast die van de SCJ.

Een paar kilometer zuidelijker wonen sinds 1960 de SCJ-
leraren die aan Nicolaaslyceum lesgeven, plus enkele scj-
ers die in Amsterdam hun werkkring hadden. Ook was er 
plek voor pasgewijde priesters SCJ die hun vorming 
voltooiden. Die laatste groep vertrok als eerste, terwijl 
ook het aantal SCJ-ers verbonden aan de school sterk 

achteruit liep. Een bijna 
leeg klooster én een 
pand aan de Hont-
horststraat met veel 
leegstand -- de oplos-
sing was inderdaad 
simpel. Pater Rein van 
Langen wordt op 1 
augustus 1985 rector 
van beide huizen. En als 
in juni 1990 de zusters 
allemaal vertrokken 
z i jn ,  verhuizen de 
o v e r g e b l e v e n  S C J -
bewoners  van  het  
Nicolaasklooster naar 
de Honthorststraat. 
Onder hen de paters 
L a u w e r s ,  V a n  d e r  
Vleuten en Duindam. 
Tien jaar wonen ze daar, 
met steeds minder 
paters. 
November 2000 vertrekt 
de laatste SCJ-er. 'SCJ 
Honthorststraat was 
niet meer', besluit Van 
der Vleuten, die in 2007 
overleed, zijn boekje De 
historie van Hont-
horststraat 20. 

Loek Bosch in musical

Twee broeders komen elkaar tegen in het centrum van 
Assisi. Zegt de een: 'He, een nieuwe pij?'. Als de ander dat 
beaamt, voelt de ene even aan de stof. 'Hier gekocht 
zeker, in Italië? Mooi hoor!' 
Dat franciscanen helemaal niets hebben, is een fabel. Een 
lachende Loek Bosch (HBS-A, 1962), een van de bekend-
ste franciscanen: 'Natuurlijk heb ik een tandenborstel. En 
een mobieltje. En een laptop'. Die heeft hij ook nodig, om 
preken te schrijven, het nieuws te volgen, te e-mailen. 
Zijn verjaardagscadeautjes geeft hij meestal weg, want in 
het leven gaat het volgens hem om erkenning. 'Alles wat 
je hebt,  heb je gekrégen. Er is zo veel dat je kunt kopen. 
Maar liefde, vergiffenis – dat krijg je gratis, als je geluk 
hebt.' En dat is waar het de franciscanen om te doen is. 
Loek Bosch speelde, vlak voor kerstmis 2009, de hoofdrol 
in een heuse musical. Of beter: een muzikale kerstvertel-
ling over het leven van Franciscus, de rijkeluiszoon die 
koos voor een leven in armoede. Die trouwens ook de 
'uitvinder' is van de levende kerststal, met echte dieren 
en een kindje in de kribbe. Acteurs spelen en zingen, 
Bosch praatte de boel aan elkaar. 

Het script, voor zover je daarvan mag spreken, is geba-
seerd op de musical Franciscus, troubadour van God. De 
RKK-productie, nog maar één keer opgevoerd, werd 
gecomponeerd  én  geschreven  door  Edwin  
Schimscheimer. Zelf spreekt Schimscheimer, die eerder 
schreef voor Paul de Leeuw en Willeke Alberti, liever over 

een ' modern oratorium'. De premiere was op Franciscus' 
naamdag, 4 oktober 2009, in de St Jansbasiliek in Laren. 
Eind oktober gingen de solisten met cameraploeg naar 
Assisi. Daar werden negen liederen uit de musical 
opgenomen. Er werd gefilmd van zeven uur 's ochtends 
tot middernacht, figuranten werden soms van straat 
geplukt en ook aanwezige toeristen en journalisten 
speelden rolletjes. 

Loek Bosch zelf woonde er vier jaar, tot 2008 en regelde 
dat de filmploeg op enkele heilige plaatsen mocht 
filmen. 'Ze zijn niet dol op cameraploegen, ze krijgen 
duizend keer per jaar zo'n aanvraag.' Cast en crew 
noemden hem 'padre', maar hij vond het wel een 
'hondenklus'. Hij moet herhaaldelijk zijn teksten 
opnieuw inspreken omdat er weer een toerist door het 
beeld loopt, zijn stem laat het soms afweten en boven-
dien wordt hij ook nog ingezet als verkeersgeleider 
(auto's tegenhouden die de filmset proberen op te 
rijden) en allesweter ('Loe-hoek, aan welke kant moet die 
kno-hoop?'). 
Waarom hij meedeed, is simpel: het aantal franciscanen 
loopt hard terug. Bosch zelf trad al op zijn twintigste in, 
'maar dat was een andere tijd. Toen begon je al op je 
twaalfde met het stellen van dat soort vragen'. De orde 
kan wel een paar honderd nieuwe broeders gebruiken, 
zegt hij. 
Dat het in de musical soms niet helemaal historisch 
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verantwoord is, geeft niets. Zo hebben Franciscus en zijn volgelinge 
Clara, ook heilig verklaard, meer dan platonische gevoelens voor elkaar. 
Maar 'zo lang deze musical maar niet wordt gepresenteerd als het 
historische verhaal' vindt Bosch dat geen probleem. 

 http://www.katholieknederland.nl/franciscustroubadour/

"Zeldzaam rooms modernisme aan Zuidas"

Wat gaat er met de Zuidas gebeuren? De vraag is actueel 
nu er enerzijds een akkoord lijkt te zijn tussen rijk, 
provincie en gemeente, maar anderzijds geen kabinet 
meer om dat besluit verder te ontwikkelen. De A10 
ondergronds? Jawel. Twaalf rijstroken in vier tunnelbui-
zen. En dan spoor en metro ook de grond in? Dat besluit 
kan ook over een paar jaar genomen worden. Maar wel al 
die buizen náást elkaar, in plaats van, zoals in eerdere 
plannen, boven elkaar. De bouw zou in 2016 klaar 
kunnen zijn, zegt de gemeente. Tenminste, de autotun-

nels. Als de A10 ondergronds is, kunnen er ook woning-
en komen. Maar de Tweede Kamer heeft de plannen 
voor de hele Zuidas nu 'onbespreekbaar' genoemd, het 
interim-kabinetje Balkenende-IV mag er in ieder geval 
niet meer over besluiten. 

Hoe dan ook, de bouw van het nieuwe Nicolaas is weer 
een stukje dichterbij gekomen met de sloop van de 
Christus Geboortekerk. Jawel, de kerk op de hoek van 
de Pr Irenestraat en de Beethovenstraat is niet meer. De 

kerk, volgens sommigen op internet 'zo lelijk dat het op 
een gemiddeld industrieterrein niet opvalt', is begin 
februari afgebroken. 

Er is een tijdelijke bouwweg, in het verlengde van de '1e 

Prinses Irenedwarsstraat', die weer aansluit op de 
bouwweg aan de zuidkant van de Akzo-kavel. Door die 
bouwweg hoeft er geen bouwverkeer vanaf de 
Beethovenstraat de Prinses Irenestraat in – veilig voor de 
scholieren. 

PLANNING

Januari - Februari 2010

Februari - April 2010 

Maart - April 2010

Augustus 2010

Medio 2011

Medio 2012

Augustus 2012

2013

2013

Sloop van de Christus Geboortekerk

Aanleg damwand langs de Beethovenstraat plus het afgraven van het talud

O.a. verleggen fietspad langs de Beethovenstraat, inrichten werkterrein

Start bouw Sint Nicolaas Lyceum

Start bouw ondergrondse parkeergarage

Start bouw nieuwe hoofdkantoor AkzoNobel

Opening Sint Nicolaas Lyceum

Start bouw woningen, naar verwachting

Start bouw definitieve vestiging Platform 21

De sloop van de Christus Geboortekerk

Nieuwbouw Nicolaas steeds dichterbij

Overigens heeft de Erfgoedvereniging Heemschut het 
Nicolaas-complex opgenomen in haar 'Top 10 Meest 
Bedreigd Erfgoed'. Vrijwilligers van Heemschut verza-
melden het afgelopen jaar uit heel het land gevallen van 
bedreiging en aantasting van karakteristieke gebouwen 
en landschappen. De meest schrijnende gevallen vormen 
de Top 10. Volgens de vereniging is het erfgoed uit de 
wederopbouwperiode, de jaren 45-65 van de vorige 
eeuw, het meest bedreigde van Amsterdam. Nu gebou-
wen als de Pius-X kerk en het Wibauthuis al gesloopt zijn, 
wordt het behoud van andere beeldbepalende gebou-
wen uit  die periode nóg belangri jker.  Het 
Nicolaascomplex is vooral bijzonder door de 'zeer 
moderne architectuur'. Waar katholieken in de jaren '50 
vaak voor traditionele nieuwbouw kozen, in de vormen 
van de Bossche of Delftse school, ontwierp Lau Peters cs. 
voor het Nicolaas een 'modernistisch complex met 
vliesgevels, een strakke betonnen kapel en een flat als 
kloostervleugel'. Het complex zou volgens Heemschut 
wel eens één van de laatste modernistische katholieke 
complexen uit de vijftiger jaren kunnen zijn. Het behoud 
ervan is dus van 'groot belang'. De gemeente Amsterdam 
had het complex eerder al opgenomen in de Top-100 
maar dit heeft 'helaas' niet geresulteerd in een monu-
mentenstatus. 'Het is reeds 5 óver 12', schrijft Heemschut 

in het factsheet. Inderdaad, een kansloos initiatief. In de 
T o p - 1 0  s t a a n  v e r d e r  g e b o u w e n  a l s  h e t  
Entomologiegebouw in Wageningen, de Watertoren in 
Zandvoort en het Badpaviljoen in Hindeloopen. 

De actie van Heemschut was voor Het Parool aanleiding 
om op de middenpagina's (ja, die met het nietje – als 
ware het een centerfold in de Playboy) over het 'kerk-
schoolcomplex' te schrijven. Voor Nicolasianen en Piisten 

is het geen nieuws als de krant schrijft dat het complex 
jarenlang het domein was van paters. 'Je zou het op het 
eerste gezicht niet zeggen. Geen tierenlantijnen, glas in 
lood of kruisbeelden, maar een schoolgebouw van staal 
en glas, een klooster van vijf verdiepingen met strakke 
grote ruimtes en een kapel in de vorm van een ronde 
bunker'. Volgens de krant is het 'nog maar vijftig jaar 
geleden' dat paters de eerste eindexamens afnamen en 
'nu al is het einde nabij'. In augustus gaat de eerste paal 
de grond in. Begin 2012 wordt verhuisd. 
Heemschut werd in 2008 op het complex geattendeerd 
toen het gemeentelijke Bureau Monumenten & 
Archeologie het gehele complex op een top honderd van 
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naoorlogs erfgoed plaatste. Heemschut-directeur Karel 
Loeff vindt dat 'terughoudend met nieuwbouwplannen' 
moet worden omgegaan. 'Eerst kijken wat je nog kunt 
met het oude'. Hij zegt in een brief te hebben gevraagd 
het klooster te behouden en 'de oude jongensschool' in 
de nieuwe plannen in te passen. 
Maar op het Nicolaas kijken ze reikhalzend uit naar de 
nieuwbouw. Het oude gebouw is weliswaar bijzonder, 
maar niet warm te stoken. Facilitair manager Hessel 
Jelsma zegt dat in de koude januarimaand voor 30 
duizend euro aan gas verstookt is. 'Duurzaamheid was 
geen hot item in de jaren vijftig'. Enkel glas en stalen 
kozijnen: 'de gehele gevelpartij is één grote koude- en 
warmtebrug. Niet te beheersen'. 

Volgens Heemschut ontleedt het complex zijn bijzondere 
waarde aan de drie-eenheid klooster-kerk-school. 
Heemschut-expert Norman Vervat vergelijkt het zelfs 
met de wolkenkrabbers in New York, daar zie je die 
vliesgevels ook. Hij spreekt van een 'uniek modernistisch 
ensemble', al lijkt de vergelijking met New York wat ver 
te gaan.  

Hoe dan ook, de krant laat ook pater Rein van Langen 
aan het woord, die tien jaar biologieles gaf op het 
Nicolaas. Hij weet nog van de bouw. Het eerste model 
waarmee architect Lau Peters op de proppen kwam, was 
te duur. 'Vanwege de jaren van bestedingsbeperking' 

werd dat model vereenvoudigd. En het 
klooster werd zo hoog omdat er ruimtege-
brek op de grond was. 'Er moest ruimte 
komen voor jonge priesters die een 
pastorale stage liepen bij de school'. De 
bouw vond immers plaats in de jaren vóór 
de ontzuiling, overal in het land schoten 
kerken de grond uit. Volgens Van Langen 
was het Nicolaas, zoals bekend gebouwd 
als tweede katholieke jongensschool van 
Amsterdam, de eerste jaren vooral in trek 
bij 'jongens uit de arbeidersklasse uit 
Noord, Abcoude, Amstelveen en Diemen'. 
Die andere katholieke school, het Ignatius, 
trok immers vooral de upper class. Van 

Langen: 'we hadden extra mankracht en veel aandacht 
voor leerlingen die in de knoei zaten'. 
Maar al een jaar of tien later zette de ontkerkelijking in, 
de toestroom van paters nam af. Het klooster werd 
langzamerhand te groot en de paters zochten een 
kleiner pand. Dat vonden ze, halverwege de jaren 
tachtig, aan de Honthorststraat (zie elders in deze 
Binder). 

Het vervolg is vermoedelijk meer dan bekend, maar in het 
kort geven we die toch maar even weer: de priesters van 
het heilig hart verkochten kapel en klooster aan het 
bisdom Haarlem, dat er de eigen priesteropleiding 
vestigde. Vlak voor de eeuwwisseling werd het complex 
verkocht aan ING Vastgoed. De laatste pater die lesgaf, 
nam afscheid in 1998. In 2001 werd de kapel gekraakt. Nu 
is er restaurant As gevestigd, en scharrelen de kippen op 
de cour. Het klooster werd eerst als anti-kraak bewoond 
en later als kantoorruimte gebruikt voor het Premsela 
Dutch Platform for Design and Fashion en het Virtueel 
Museum. Waar eens pater van Langen en zijn collega's 
sliepen, zijn nu gastenverblijven voor beeldend kunste-
naars die er verblijven op uitnodiging van het museum. 

Tot slot van dit verhaal een fotomontage van het 
Beatrixpark als alles áf is. Het middelste gebouw aan de 
Beethoven-kant, het geplande kantoor van Allen & 
Overy, wordt voorlopig niet gerealiseerd. De bouw van 
het Nicolaas moet deze zomer dus van start. In de 
volgende Binder lees je dus over de Eerste Paal. 

Het nieuwe Sint Nicolaas Lyceum omcirkeld

Zo wordt het niet!

Hoe de nieuwe school er straks uit komt te zien, is al bekend. 
Architectenbureau DP6 gaat het bouwen en op hun website, 

, zijn al meerdere schetsen te zien. Maar een 
winnend ontwerp betekent ook dat er verliezende ontwer-
pen zijn. Een ervan vonden we, dat van DOK architecten. In 
hun filosofie was de school zowel een 'impuls voor de 
omgeving' als 'een veilige thuishaven in een herkenbaar 
gebouw met een sterk karakter'. Stoer moest het worden, 
met een kenmerkende bakstenen gevel. Met een atrium, 
diagonaal door het gebouw heen, die het Beatrixpark 'als 
het ware het gebouw intrekt'. Met 'een rijk scala aan 
flexibele ruimtes' moest het gebouw 'alle ruimte' bieden 
voor onderwijs en onderzoek, en tegelijkertijd de leerlingen 
inspireren en stimuleren. Maar het bleef bij deze mooie 
woorden. 

www.dp6.nl

Het nieuwe Sint Nicolaas Lyceum omcirkeld
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Er is een grote kans dat u Open Het Dorp noemt als de 
eerste inzamelingsactie op de Nederlandse televisie, 
maar de échte primeur vond al drie jaar eerder plaats. In 
1959 schaarde het land zich voor het eerst eendrachtig 
om het scherm met de actie Redt Een Kind. De V.P.R.O. 
(toen nog met puntjes) zond het uit, Mies Bouwman 
presenteerde (dat dan weer wel) de avond die in het 
teken stond van de vluchtelingen van de Frans-Algerijnse 
oorlog. Historicus Niek Pas schreef 'Aan de wieg van het 
nieuwe Nederland', over de relatie tussen Nederland en 
de Algerijnse oorlog in de jaren 1954-1962 (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2008). Die oorlog is volgens Pas ook 
de bron van de vele 'georganiseerde uitingen van 
internationale politieke solidariteit in de vorm van 
landencomités, stedenbanden en andere structuren 
waaruit verbondenheid met problematiek in de wereld 
speelt'. Allemaal 'sociale bewegingen' die we aan de 
jaren zestig toeschrijven, maar waar dus al mee 
geëxperimenteerd werd ten tijde van de gewelddadige 
dekolonisatie van Algerije, die zich van 1954 tot 1962 
voortsleepte. Organisaties voor Zuid-Afrika, Angola, 
Biafra, Vietnam, Guatemala, El Salvador, Nicaragua – 
allemaal zijn ze terug te voeren op de comités die tijdens 
genoemde Algerijnse oorlog in het leven werden 
geroepen. Blikvanger was het comité Actie Informatie 
Algerije (AIA), opgericht in de herfst van 1959. En over 
dat AIA gaat het hier. Want een van de centrale figuren in 
het AIA was Piet van der Zeijden, leraar Frans aan het 
Nicolaaslyceum van 1958 tot 1960. 

Van der Zeijden geeft op 25 juni 1959 een proefwerk aan 
de HBS'ers van klas 4a. Een pittige vertaalopdracht, met 
zinnen als 'Le chien enragé a lâché prise' en 'Il ne faillait 
pas effrayer ces oiseaux'. Frans was nog een belangrijke 
taal, 'al verschrompelde haar prestige met elke kolonie 
die haar zelfstandigheid verwierf of bevocht', schrijft 
Pas. Een paar maanden later typt Van der Zeijden, 
behalve docent ook secretaris van het AIA, op de achter-
kant van de proefwerkopgaven de 'Verklaring op het 
recht van dienstweigering in de Algerijnse oorlog'. 

Piet van der Zeijden: geboren in 1919 in Heemskerk, 
opgegroeid in een groot onderwijzersgezin, belijdend 
katholiek, tuberculosepatiënt, 'verontruste francofiele 
Nederlander' en de organisatorische spil binnen Actie 
Informatie Algerije. 
Door een wonderlijke combinatie van toeval en morele 
verontwaardiging was hij met de Algerijnse zaak in 
aanraking gekomen. In 1956/57 studeerde hij Frans aan 
de universiteit in Rennes. Van studeren kwam niet veel, 
vanwege zijn tbc. In een sanatorium nabij Parijs maakte 
hij kennis met Algerijnse studenten en werd hij gegrepen 
door de oorlog in de Maghreb. Zijn eigen oorlogserva-
ringen kwamen terug. Als jongen wilde hij priester 
worden, maar de Duitse inval doorkruiste dat. Niks 
opleiding aan een Frans seminarie, het werd 
Arbeidseinsatz in een locomotievenfabriek in Berlijn. Na 
de oorlog ging hij Frans studeren. En vond hij uiteindelijk 
een baan op het Nicolaas. De oorlog in Algerije greep 
hem aan maar tot daden leidde dat niet. 

Een ontmoeting, november 1959, verandert dat. Van der 
Zeijden, dan al veertig, ontmoet de jonge en energieke 

vredesactivist Sietse Bosgra, op een manifestatie in 
Nijmegen. Ze kunnen het goed vinden en krijgen het idee 
'iets te doen aan de buitengewoon slechte informatie' 
over Algerije. Nederlandse media schreven te weinig én 
te eenzijdig over de oorlog, vonden ze. Het AIA moest 
daar verandering in brengen. 

Van der Zeijden werd de organisatorische spil. Hij vond 
de oorlog 'verschrikkelijk' en het bepaalde anderhalf jaar 
lang zijn leven. Hij wordt geschaduwd door de BVD, zijn 
telefoon wordt getapt. Bij Maison Descartes, de culturele 
ambassade, is hij niet meer welkom. En op school, op het 
Nicolaas, tonen zijn collega's weinig begrip. Ze hebben 
nauwelijks aandacht voor de dekolonisatiestrijd. 

Hij houdt de strijd echter niet vol. Een halve eeuw later 
erkent Van der Zeijden aan historicus Pas dat hij er 
destijds 'haast te veel bij betrokken' raakte. Het AIA-werk 
doet een groot beroep op zijn zelfredzaamheid en 
doorzettingsvermogen. Najaar 1961 draagt hij het 
secretariaat over. Het leven van 'parttime activist' was 
hem zwaar gevallen. De Algerijnse oorlog was weliswaar 
voorbij maar in andere Afrikaanse landen werd nog flink 
gevochten voor de vrijheid. Dat stemde hem somber, het 

Piet van der Zeijden en het Actie Informatie Algerije greep hem persoonlijk aan. Hij neemt afstand, letterlijk 
en figuurlijk. Hij verlaat de AIA, wordt leraar aan een 
middelbare school in Eindhoven en verhuist naar 
Brabant. 

Niek Pas, Aan de wieg van het nieuwe Nederland. 

Wereldbibliotheek, 2008. ISBN 978-90-284-2251-3

Met dank aan Frans Panholzer. 

1955: Gym V in de Westzaanstraat

voordat de noodbarakken aan 't Zand in gebruik worden 
genomen. Voor de foto wordt een gang in het gebouw 
als klaslokaal gebruikt. 
En de Duitse leraar Wolfs geeft Wiskundeles. Hoe zit dat, 

Rij 1 vlnr Kees Lambregts, Carel Liesker en Rob Meijer. Rij 2 vlnr Thijs Pollmann, Henri de Bakker, Ernst Raaymakers,
Theo Wajer en Jan Louman (half zichtbaar). Rij 3 Bert Beuker ]

kreeg in de Westzaanstraat. Het wiskundig probleem dat 
op het schoolbord prijkt, was uitsluitend bedoeld om de 
foto op te leuken. Het betrof een les Duits, van leraar 
Wolfs.' 

Veel foto's van de eerste Nicolaas-lokaties hebben we 
niet. Met name van de Westzaanstraat is weinig bekend. 
Ernst Raaymakers (Gym-B, 1957) stuurde ons echter een 
mooie foto, die we uiteraard meteen in deze Binder 
afdrukken. 
Het jaar is 1955, de klas is Gymnasium V-b. Het is een jaar 

vroegen we Ernst. 
Ernst: 'Wij hadden les in de gang omdat de rest van de 
school al in renovatie was. Het was vlak voordat ook klas 
Gymnasium V B over zou gaan naar 't Zand, de noodba-
rakken aan de Prinses Irenestraat. Mijn klasgenoot Jan 
Louman meent dat onze klas destijds als enige nog les 
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De hotelsector! Dat was toch niets voor een 
keurig meisje, vond Zr. Paschalis, toen 
directrice van de Pius MMS. Maar Marianne 
Scheffers (inmiddels Van Meurs-Scheffers) 
wist al van jongs af aan dat ze dit wilde. In de 
vijfde klas van de MMS had ze een gesprek 
met de moderator. Hij wilde wel eens weten 
wat Marianne na de MMS ging doen. De 
Hogere Hotelschool, zei ze volmondig. Die 
hotelwereld, daar was ze haar halve leven al 
door gefascineerd. Al vanaf de tijd dat ze, 
nakomertje in een gezin met drie kinderen, 
met haar ouders mee op reis ging en in hotels 
logeerde. Als meisje van tien hielp ze met de 
ontbijtdienst, tafels dekken, terwijl haar 
ouders nog heerlijk lagen te slapen in hun 
kamer. Bij de receptie, bij de telefooncentra-
le: ze vond het allemaal geweldig. Dat wil ik 
later ook doen! Ze spaarde zelfs folders van 
hotels. 

En dus gaf ze eerlijk antwoord, toen ze, 
eenmaal in klas vijf, gevraagd werd naar haar 
toekomstambities. Zr. Paschalis vond het 
geen goed idee. De hotellerie was een 
verderfelijke sector, dat was niets voor 
keurige meisjes. Maar toen bleek dat vader 
Scheffers volledig achter Mariannes idee 
stond, ging ze natuurlijk toch naar die 

Enkele honderden oud-leerlingen zijn op de internet-netwerksite LinkedIn verbonden in de groep 

. Wie zich aanmeldt, krijgt drie vragen. Deze keer geeft Bart Schmidt (Havo, 1987) antwoord 
op die vragen 
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Lyceum SNeL-Binder
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hotelschool. 
En de rest is geschiedenis, zoals 
dat dan zo mooi heet. Marianne 
deed de opleiding met veel plezier 
en was vanaf 1991 directeur van 
de Stichting Casa Academica, 
beter bekend als Casa400. Sinds 
2005 is zij verantwoordelijk voor 
de nieuwbouw van Casa aan de 
Eerste Ringdijkstraat, die mei 2010 
geopend wordt. 

Nieuwbouw Casa400 in 2010

Bouw Casa400 in 1960

Het Myrakel van .... Bart Schmidt

Ik werk voor één van de grootste reuk en smaakstoffen fabrikanten 

ter wereld, zit nu al sinds meer dan 16 jaar voor deze branche in 

Amerika (bij NYC)

Ja, een paar: Bart Gottschalk, Martin Avans, Marcel Dierkes en via 

LinkedIn ook sinds kort weer met Diana de Bruin en Martijn de 

Wilde.

De Soos and het Groote Gebeuren natuurlijk... En het 

afstudeerreisje naar zo'n vakantiepark in 1987 (weet niet eens weer 

waar...). Dat was een enorme rotzooi, we zijn er geloof ik ook nog 

uitgegooid. Ook heeft Diana de Bruin daar mijn hart gebroken :) 

Denk ook nog vaak aan de muziekleraar (was het Jan?) met wie we 

een hele leuke Musical hebben uitgevoerd ... 

Lekker bezig? 

Nog wel eens contact met (oud)SNL'ers? 

Wat is/was jouw Myrakel op het SNL? 

Het lijkt er steeds meer op dat Myrakel na een reüniejaar wat inslaapt en pas weer tot leven komt als de volgende 
reünie zich aandient. Was 2008 nog een roerig jaar, het verslagjaar 2009 werd gekenmerkt door een pas-op-de-plaats. 
Rusten op onze lauweren? Nee, dat nou ook weer niet. De vereniging bestond twintig jaar, en dat werd plechtig 
gevierd met oprichters, oud-bestuursleden en verenigingsmedewerkers. Verenigingszaken kregen weer veel 
aandacht, zoals de (eindelijk gerenoveerde) website, het samenstellen van de Binder, de relatie met het SNL. Niet veel 
gebeurd, maar het jaar is wederom omgevlogen. 

Leden
Het ledenaantal daalde licht, zoals meestal in jaren volgend op een reünie. Het jaar 2009 begon met 587 leden en 
eindigde met 581 leden. We noteerden zeven nieuwe leden maar ook dertien opzeggingen. Enkelen daarvan gaven 
als reden van opzegging de financiële situatie. 

In 2009 namen school en vereniging voorgped afscheid van Peter Blokdijk (oud-leerling, oud-docent, oud-conrector), 
van voormalig Pius-docente Annelise Went (Natuurkunde) en oud-docente Ingrid Schuurman (Nederlands). Ook 
overleden (voor zover bekend) de oud-leerlingen René Malta, Henk Luif en Pablo Garcia Alves. 

Bestuur
Het bestuur van Myrakel bestond ook in 2009 uit: René Leijen, voorzitter (en hoofdredacteur SNeL-Binder), Leon de 
Rooij, penningmeester en Kitty Hamersma, secretaris. De vereniging werd ondersteund door Monique Reeders 
(ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-Binder). 
Op de derde vrijdag van januari werd een ALV gehouden. Aansluitend werd de oud-leerlingensoos bezocht. 
Het bestuur maakte ook, en zeer prettig, kennis met de nieuwe rector van het SNL. 

Binder, internet, promotie
Als gebruikelijk verschenen drie SNeL-Binders, met een gemiddelde oplage van zeshonderd exemplaren. In de loop 
van 2009 werd een derde adverteerder gevonden. 
De website blijft een stiefkindje, vooral door tijdgebrek bij de voorzitter die de huidige site moet ombouwen. Vele 
handen maken licht werk, is een bekend spreekwoord, maar veel handen zijn er niet om de Myrakelse 
internetplannen te verwezenlijken. De site is inmiddels achter de schermen voor zo'n driekwart gereed en zal, ijs en 
weder diendende, begin 2010 beschikbaar komen. 
De traditie met het eindexamen T-shirt is in ere hersteld. Bij de diploma-uitreiking op het SNL, juli 2009, kreeg iedere 
kandidaat, als vanouds, weer een SNL-shirt met alle namen van de kandidaten. Op het shirt staat ook het webadres 
van Myrakel. In de Myrakel-groep op de sociale netwerksite LinkedIn worden onder meer proefexemplaren van de 
Binder aangeboden. Ook is Myrakel tegenwoordig aanwezig op Blogger en op Twitter. 

Jaarverslag 2009
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Van de penningmeester

Eind januari heeft Myrakel geprobeerd de contributie 
voor 2010 via incasso te innen. Medio maart hebben 67 
leden de contributie voor 2010 nog niet betaald. Dat is 
11%.
Op de adressticker staat het Myrakels getal; dit is het jaar 
waarvoor het laatst de contributie is betaald. Is dit 2009 
of ouder (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), 
maak dan zo snel mogelijk 12 euro contributie voor 2010 
over op rekening 359877 tnv OUD LLV MYRAKEL ST 
NICOLAASLYCEUM te Diemen. Vermeld daarbij je 
lidmaatschapsnummer (staat ook op de adressticker).
De betaling gaarne zo snel mogelijk, want er zijn al 
aanzienlijke kosten gemaakt (onder andere deze SNeL-
Binder).

Je kunt uiteraard ook een machtiging afgeven. Stuur 

dan even een mailtje naar . 

Heb je reeds eerder een machtiging afgegeven, maar is 
er op 28 januari jl. niets afgeschreven (het Myrakels 
getal is dan 2009 of lager dan wel 0000 voor nieuwe 
leden), dan proberen we het eind april nog een keer. Dit 
kan gebeuren als de naam van de rekening of je adres 
gewijzigd is, of als er op 28 januari niet voldoende saldo 
was. 

Met vriendelijke groeten,
Leon de Rooij, penningmeester

admin@myrakel.nl

Op 15 januari 2010 hield Myrakel haar jaarlijkse Ledenvergadering. Aanwezig waren bestuursleden 
René Leijen (voorzitter) en Leon de Rooij (penningmeester) en de leden Joost Kenter (1961), Johan Olsthoorn (1966), 
Gerdwin Lammers (1973), Ferry van Doorenmaalen (1974), Cees Smit (1974) en Tom Paffen (1985). 

1.  Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering om 20.25 uur en heet alle aanwezigen welkom. Hij memoreert dat Myrakel haar 
eenentwintigste jaar ingaat. Het was een relatief rustig jaar voor de vereniging – geen reünie, geen speciale acties, 
oftewel business as usual. 
Voorzitter herdenkt het overlijden van enkele oud-Nicolasianen en oud-Piïsten: oud-leerling, -docent en -conrector 
Peter Blokdijk; oud-lerares Annelise Went en oud-lerares en afdelingsleider brugklas Ingrid Schuurman plus de oud-
leerlingen Henk Luif (1970), René Malta (1980) en Pablo Garcia Alves (1980). 
Voorzitter meldt verder dat het afgelopen jaar memorabilia zijn ontvangen van oud-lerares Willy Caminada-Werners, 
die een exemplaar van Vrij Nicolaas opstuurde, de alternatieve cq illegale schoolkrant uit 1976, en van oud-leerling 
Frans Panholzer, die een artikel stuurde over oud-docent Piet van der Zeijden, die rond 1959/60 zeer actief was in het 
comité Actie Informatie Algerije. Beiden worden zeer bedankt voor de informatie, er zal in een komende Binder 
aandacht aan worden besteedt.

2.  Notulen vorige ledenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de ALV van 2009 (zie Binder 2009-1)

3.  Jaarverslag & Financieel Verslag
In 2009 nam het aantal leden licht af, zoals meestal in jaren volgend op een reüniejaar. 2009 begon met 587 leden en 
eindigde met 581. Er kwamen zeven nieuwe leden bij, maar dertien zegden hun abonnement op of werden afgevoerd 
vanwege 'niet-betalen'. 
De voorzitter licht het jaarverslag toe. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Vervolgens licht de penningmeester het financieel verslag toe. Ook dit wordt voor kennisgeving aangenomen. De 
begroting voor 2010 is min of meer gelijk aan die van 2009, waarbij opgemerkt wordt dat vooral de bankkosten sterk 
stijgen. Voor 2010 is een derde adverteerder gevonden. 

4.  Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Joost Kenter en Tom Paffen, verklaart dat 'de kas' en alle bijbehorende stukken zijn 
gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden gevonden zijn. Er is winst gemaakt, het vermogen is gegroeid – 
kortom, het voorstel om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid wordt door de vergadering 
unaniem aangenomen. 

5.  Bestuurssamenstelling
Kleine verenigingen hebben vaak een harde kern aan actieve leden. Ook in 2010 bestaat het bestuur daarom uit 
bekende namen: René Leijen (voorzitter), Leon de Rooij (penningmeester) en Kitty Hamersma (lid). Niettemin is 
'bestuurlijke vernieuwing' een actiepunt. Joost Kenter meldt dat hij tijd beschikbaar heeft om Myrakels werk te doen. 

6.  Plannen voor 2010 en verder
Myrakel kijkt nooit heel ver vooruit, maar nu al gloort de volgende reünie. In 2013 bestaat het Nicolaas 65 jaar en is het 
nieuwe schoolgebouw geopend. Samen met de school zal daarvoor weer eens een jubileumboek gemaakt worden. 
Eigenlijk is dat alleen bij het 40-jarig jubileum gedaan, in latere jaren werden ofwel updates daarop gepubliceerd dan 
wel speciale edities van Tobbe en/of SNL-Binder. 
Johan Olsthoorn, Cees Smit en Ferry van Doorenmaalen geven aan hieraan wel een bijdrage te willen leveren. 
Een ander plan voor 2010 is de uitbouw van de (in 2009) vernieuwde website. Daarop moeten nog vooral klassenfoto's 
worden toegevoegd maar ook foto's van docenten en leerlingen. Er wordt kort stilgestaan bij het portretrecht, 
mogen dergelijke foto's bijvoorbeeld zó maar op een website. Johan Olsthoorn zegt toe dit uit te zoeken. Via Cees 
Smit is eventueel een ingang in het Stadsarchief Amsterdam te krijgen. 

Verslag AVL 2010
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Aan deze Binder werkten mee

Koos van Langen
René Leijen
Loek van Nus
Tom Paffen

Frans Panholzer
Ernst Raaymakers
Leon de Rooij

Sint Nicolaas terug? Krijgen ze niet! De Turkse regering poogt de stoffelijke resten van 
Sint-Nicolaas terug te krijgen. Minister van Cultuur Ertugrul Günay liet weten dat 
Sinterklaas in de Sint-Nicolaaskerk in Demre moet rusten. Dáár en nergens anders is het 
graf van de man die in de vierde eeuw bisschop van Myra was. Myra bestaat niet meer, 
maar de restanten liggen in of bij het plaatsje Demre in het zuidwesten van Turkije. 

De ruïnes van Myra moeten zo'n zes meter onder de grond liggen, zegt hoofdarcheo-
loog professor Nevzat Cevik. De resten van Sint-Nicolaas zijn volgens hem in 1087 
gestolen door Italianen en later herbegraven in de Zuid-Italiaanse stad Bari. Cevik 
hanteert een prachtige logica: omdat de populaire heilige zelf nooit gezegd heeft dat 
hij in Italië begraven wilde worden, in Myra leefde en stierf, moet hij daarom hier 

Turkije wil Sinterklaas terug

Rectificatie

In de vorige Binder hadden we het over Toneel. Daarin is 
sprake van een naamsverwisseling. Hoewel, ook weer 
niet helemaal. Op pagina 11 schreven we over leraar 
Noyons. Daarvan waren er twee op school: Ton, die 
Engels gaf. En Toon, die leerde tekenen. 
Loek van Nus mailde ons hoe het zat. 'Toen ik in 1960 
terugkeerde op het SNL werd ik meteen ingelijfd voor 

het toneel, dat verzorgd werd door Ton Noyons, ofwel 
Noyons Engels. In 1967 ging hij naar de HES op het 
Raamplein en stopte toen uiteraard met het SNL-toneel. 
Zijn neef Toon, ofwel Noyons Tekenen, nam het van hem 
over.' Loek deed toen al niet meer aan toneel. In 1976 
werd hij nog wel overgehaald om aan Fiasco mee te 
doen. 

rusten. De begeerde botten rusten momenteel 
in de Basilica di San Nicola in Bari. 'We zullen 
alles doen om terugkeer van de botten mogelijk 
te maken', aldus een strijdvaardige minister 
Günay.  

Basilica Sannicola

Statua Sannicola
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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

MYRAKEL
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