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De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 15 november 2011

Op de voorpagina het nieuwe SNL-gebouw in wording. Deze foto werd gemaakt door Bertilia Castenmiller op 28 

november 2011. Meer foto’s op 
. 

 http://nieuwbouw.nicolaas.nl

Algemene ledenvergad
ering

De ALV wordt volgend jaar gehouden op Vrijdag 20 januari 2012.

We beginnen om 20:00 uur en de ALV wordt als altijd, maar wel voor het laatst, gehouden in de 

personeelskamer van de school.

Voorwoord
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De meeste SNL-Binders verschillen niet veel van elkaar. Ook 
deze Kerstbinder bevat min of meer hetzelfde als jullie de 
afgelopen jaren van ons gewend zijn. We duiken, eigenlijk 
zoals altijd, weer de geschiedenis in, zoeken naar de belevenis-
sen van jullie klas- dan wel schoolgenoten en proberen hun 
verhalen en belevenissen aan de vergetelheid te ontrukken. 
Deze Binder bevat dan ook wederom een bonte mix met 
nieuws over oud-leerlingen en oud-docenten van Nicolaasly-
ceum en Pius MMS/Havo. We kregen foto's waarvan we niet 
weten wie er op staan en er is de (eenmalige?) terugkeer van 
een oude rubriek: een Nicolaas-foto van ergens ter wereld. In 
dit nummer is er verder ruim aandacht voor de schoolkrant. 
Niet voor de Tobbe, die de meesten van jullie natuurlijk ken-
nen, maar voor de voorlopers daarvan: 't Knuppeltje, de Kar-
wats en Onze Schoolkrant. Van Dick Jonker kregen we alle 
nummers die daarvan verschenen. 
Er is helaas ook droeviger nieuws: in deze Binder melden we 
het overlijden van enkele oud-Nicolasianen. Het bestuur van 
Myrakel wenst alle nabestaanden veel sterkte met hun verlies. 

Behalve terugblikken kijken we natuurlijk ook vooruit. Want 
het wordt spannend, de komende maanden. Rond de zomer 
moet de nieuwe school opgeleverd worden, schooljaar 
2012/2013 zal in principe in de nieuwbouw starten. Een nieuw 

gebouw betekent natuurlijk: feest! Hoewel een exacte datum 
voor dat grote openingsfeest afhankelijk is van de bouw  -- 
laten we hopen op een zachte winter – kunnen we jullie al wel 
adviseren de zaterdagen in september/oktober 2012 zoveel 
mogelijk vrij te houden. Normaliter zou in 2013, ter gelegen-
heid van het 65-jarig bestaan, een Grote Reünie worden geor-
ganiseerd. Maar jullie begrijpen dat we dat iets naar voren 
schuiven en als mede-organisator aanhaken bij het Openings-
feest. Ter gelegenheid van de opening zal een Jubileumboek 
verschijnen. 
Behalve reünie en feest is er ook nog de oud-leerlingensoos, 
traditioneel op de derde vrijdag van januari, aansluitend aan 
de Algemene Ledenvergadering. Vrijdagavond 20 januari 2012 
is daarmee de laatste keer dat deze oud-leerlingensoos in de 
soosruimte onder de C-vleugel wordt gehouden. Wil je dus nog 
eenmaal de soos ervaren, schrap dan al je andere afspraken 
voor die avond! 

Tot slot wensen wij natuurlijk iedereen alvast het allerbeste 
voor 2012! 

René Leijen, voorzitter
Leon de Rooij, penningmeester
Koos van Langen, layout

Voorwoord

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 adres-
sticker!) lager dan het huidig jaar, dan is je contributie nog 
niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
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In Memoriam

Op 15 mei jl overleed Henk van Schijndel, tussen 1960 
en 1964 leerling in HBS-A. Henk was al geruime tijd ziek, 
"maar wist dit met zijn typische, eigenwijze humor voor 
velen te verbergen". Henk ("Grote mond. Klein hart. 
Uitgesproken mening. Vrolijk. Humor"aldus een van de 
overlijdensadvertenties) werd geboren in Vught en zat 
aanvankelijk in Brabant op school. Op z'n zestiende, in 
1960 kwam hij naar Amsterdam, ging naar het Nicolaas 
en deed daar in 1964 eindexamen HBS-A. Het werk leid-
de hem uiteindelijk naar Twente waar hij "Amsterdam-
se Glanerbrugger" werd. Hij was onder meer docent 
Reclame/Marketing-communicatie aan de Academie 
Marketing & International Management van Saxion 
Hogescholen te Enschede; mediaplanner, en ook 
betrokken bij de Ondernemersvereniging Glanerbrug 
en de Stichting De Grensstreek. Henk werd 67 jaar oud. 

Op 13 juli jl overleed, na een korte ziekteperiode en 
slechts 58 jaar oud, Margriet Blijboom, mediatheekas-
sistente op het Nicolaas. Margriet stamt uit een Nico-
laas/Pius-geslacht. Moeder Truus was jarenlang docente 
naaldvakken aan de Pius MMS en het Nicolaas, vader 
Piet was vanaf de oprichting van het Nicolaas in 1948 tot 
1977 docent lichamelijke oefening. 

Op 23 augustus jl overleed Paul Knuijt (Havo, 1979), 

slechts 50 jaar oud. Paul was plaatsvervangend hoofd 
van de afdeling Letteren en bibliotheken van het Minis-
terie van OCW. Hij stond aan de wieg van het leesbevor-
deringprogramma Kunst van Lezen. Eén van de belang-
rijkste onderdelen van dat programma is het uiterst 
succesvolle Boekstart dat via de bibliotheken in Neder-
land wordt uitgevoerd. Met Boekstart kunnen biblio-
theken laten zien dat zij een rol vervullen om laaggelet-
terdheid te voorkomen. 
Knuijt was sinds 2006 ook betrokken bij de Stichting 
Bibliotheek Noordwest Veluwe. Eerst als bestuurslid 
maar nadat het bestuur was geprofessionaliseerd, als 
voorzitter van de 
Raad van Toezicht. 
Persberichten over 
zijn overlijden spre-
ken van een 'betrok-
ken en kundig per-
soon', een 'bijzonder 
aimabel mens' die 'op 
een bijzonder gepas-
sioneerde wijze' zijn 
werk deed. 'Ambassa-
deur voor leesbevor-
dering' Paul Knuijt 
laat een vrouw en een 
zoon achter. Paul Knuijt

SNL’ers in het nieuws

”In de toekomst zien we dingen 
die er niet zijn", zegt Pieter Jonk-
er (HBS-B, 1970), Hoogleraar 
Vision-based Robotics aan de TU 
Delft (De Volkskrant, 23 juli 
2011). Jonker is pionier op het 
gebied van augmented reality, 
toegevoegde werkelijkheid. Op 
mobiele telefoons is dat al 
bekend. Richt je smartphone 
maar eens op een restaurant of 
een huis dat te koop staat. In 
diverse musea kun je de mobiele 
telefoon al op objecten richten 
om er extra informatie mee op te 
roepen. Maar bij Pieter Jonker 
gaat het een stap verder. Hij ont-
wikkelde een bril, met camera-
atjes. De visor waardoor de dra-
ger kijkt, is een halfdoorlatende 
spiegel. "Daardoor krijg je meng-
ing. Wat je ziet, is de gewone 
wereld, verrijkt met beelden die 
we in je blikveld projecteren." En 
dat dan in 3D, "zodat je echt het 
idee hebt dat je erin rondloopt." 
Voor Jonker is AR de toekomst. 
"Ik denk dat het straks opeens Pieter Jonker

heel snel gaat. Dat de hele wereld gaat veranderen. Ik denk dus ook dat de tv eruit gaat. Al die platte beeldschermen 
waarnaar we nu kijken, dat verdwijnt. Nu is het: waar je bent, daar vindt het plaats. En kijk, we zijn er nog niet aan 
gewend. Vroeger was je de krant in tekst gewend, toen kwamen er plaatjes, toen kwam er film. En nu komt rondlopen 
in een 3D-omgeving eraan."

Hans Nieuwenhuis (HBS-B, 1968) vertrok op 1 oktober jl 
als algemeen directeur van Opera Studio Nederland, om 
weer te gaan regisseren. Twintig jaar geleden was hij ook 
oprichter van de Opera Studio, in een kraakpand aan de 
Elandsstraat in Amsterdam. Jonge talentvolle zangers en 
zangeressen leerden er het vak, maar dat moet nu bij De 
Nederlandse Opera, vindt staatssecretaris Zijlstra. Het 
vertrek van Nieuwenhuis is een gevolg van de bezuini-
gingen op de kunst, iets wat hem echt aan het hart gaat. 
"Opgedoekt. Dat kunstenaars worden weggezet als 
uitvreters vind ik kwetsend en ronduit fascistisch. Hoe 
een regering kunstenaars behandelt, is een voorbode 
van de houding tegenover andere kwetsbare bevolkings-
groepen. Net 1933", fulmineert hij in Het Parool (2 juli 
2011). Bij 'zijn' Opera Studio kregen de afgelopen jaren 
107 Nederlanders (en 150 buitenlanders) een kans: mini-
mumloon, lessen, ervaring, kansen "en een onmisbaar 
netwerk in het vak". Het had succes: van de 107 zijn er 
nog 95 als operazanger actief, waarvan 65 internatio-
naal. Maar het stopt per 2013, besloot OCW. Nieuwen-
huis ziet "een enorm gat" tussen opleidingen en de 
markt. "De overvloed aan Nederlandse conservatoria 
levert middelmaat af" en "afgestudeerden hebben geen 
idee van de eisen van de markt". Hans gaat terug naar 
wat hij al in de jaren tachtig deed, regisseren. "Bij het 
Hawaii Opera Theatre regisseerde ik vorig jaar een Nozze 
di Figaro. Het was geweldig". Het bloed kroop als van-
ouds; voor Hans aanleiding om na twintig jaar afscheid te 
nemen. Hij blijft zich in de toekomst richten op talent- en 
netwerkbegeleiding van jonge operazangers.Hans Nieuwenhuis

Het was geen Nicolaas-klas maar een 
3 Havo klas van de Breitner Mavo, in 
het KRO-programma De Reünie (1 
september 2011). Een van de leer-
lingen in die klas was Marcel Groen 
(Havo , 1976) die na de mavo over-
stapte naar het Nicolaas. Marcel, 
inmiddels 52, wilde toen leraar wor-
den en studeerde ook Nederlands. 
Maar hij kwam uiteindelijk terecht in 
de wereld van marketing, communi-
catie en advertising. Zijn hobby? 
'Dingen verzinnen'. En zo verzon hij 
onder meer de zwanencampagne 
van de KLM, een reclameklassieker 
uit 1995. Het filmpje wordt, nu ruim 
15 jaar na dato, nog steeds op een 
voetstuk geplaatst en veelvuldig als 
voorbeeld in school- en bedrijfspre-
sentaties gebruikt. 
Meer informatie:
http://reunie.kro.nl/seizoenen/13/afleveringen/13-03-2011/ 

Marcel Groen
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Het was geen Nicolaas-klas maar een 
3 Havo klas van de Breitner Mavo, in 
het KRO-programma De Reünie (1 
september 2011). Een van de leer-
lingen in die klas was Marcel Groen 
(Havo , 1976) die na de mavo over-
stapte naar het Nicolaas. Marcel, 
inmiddels 52, wilde toen leraar wor-
den en studeerde ook Nederlands. 
Maar hij kwam uiteindelijk terecht in 
de wereld van marketing, communi-
catie en advertising. Zijn hobby? 
'Dingen verzinnen'. En zo verzon hij 
onder meer de zwanencampagne 
van de KLM, een reclameklassieker 
uit 1995. Het filmpje wordt, nu ruim 
15 jaar na dato, nog steeds op een 
voetstuk geplaatst en veelvuldig als 
voorbeeld in school- en bedrijfspre-
sentaties gebruikt. 
Meer informatie:
http://reunie.kro.nl/seizoenen/13/afleveringen/13-03-2011/ 

Marcel Groen



Tussen studente Nederlands Aleid Truijens (Gym-A, 1974) en 
schrijver F.B.Hotz was het "liefde op het eerste gezicht". Ze zocht 
in boekhandel Atheneum naar nieuwe boeken, grasduinde door 
Dood weermiddel, het eerste boek van Hotz en was verkocht. "Ik 
begon te lezen en kon niet meer ophouden". Ze bleef Hotz vol-
gen, schreef een scriptie over zijn verhalen en recenseerde zijn 
boeken. Toen Hotz stierf, december 2000, schreef ze voor De 
Volkskrant een in memoriam. En nu is er Geluk kun je alleen schil-
deren, Truijens biografie van Hotz. Zeven jaar werkte ze er aan. 
Monnikenwerk, omdat de bronnen niet voor het oprapen lagen, 
zegt ze (de Volkskrant, 3 september 2011). Veel manuscripten, 
brieven en dagboeken waren op verzoek van Hotz na zijn dood 
vernietigd en het duurde lang voor ze het vertrouwen van de fami-
lie had. Het resultaat, een lijvige biografie van bijna 700 pagina's, 
wordt overal geloofd en geprezen. Recensent Maarten 't Hart 
vindt het "ongelooflijk dat het haar zo goed gelukt is die bonte, 
wilde jaren van Hotz als jazzmusicus in kaart te brengen". Ook de 
laatste 25 jaar van Hotz' leven, "die ik van nabij heb meegemaakt, 
heeft ze uitmuntend gedocumenteerd", aldus 't Hart. Voor Trui-
jens was het aantrekkelijke aan Hotz' werk niet zozeer zijn onder-
werpkeuze "die nogal buitenissig is" of zijn vrij conservatieve 
politieke visie. "Maar de scherpte, de precisie waarmee hij zonder 
gevoelens al te expliciet te beschrijven weet op te roepen wat er 
speelt tussen mensen. Intermenselijke relaties zijn bij Hotz niet al 
te vrolijk, vooral het huwelijk niet, maar wat er tussen ouders en 
kinderen, tussen echtgenoten of tussen vrienden aan de hand is, 
dat brengt hij haarscherp onder woorden. En hij is verschrikkelijk 
geestig". 

Hoogleraar Theo Schuyt (Gym-A, 1967) bepleit de uitgifte van aandelen door universiteiten. Gesteund door de fiscus 
zouden universiteiten op die manier tussen 50 en 100 miljoen euro meer in research kunnen steken dan ze nu doen. 
Volgens Schuyt, betrokken bij het project Geven in Nederland, is het een misverstand te denken dat hoger onderwijs 
een plicht van de overheid is. "De overheid heeft die primaire taak, zeker. Maar dat hoeft particulieren er niet van te 
weerhouden daar ook aan te willen bijdragen. Je kunt als bemiddelde Nederlander zo laten zien wat je maatschappe-
lijk belangrijk vindt", zegt hij (de Volkskrant, 12 september 2011) ter gelegenheid van een congres over particulier 
beleggen in de wetenschap. Hij verwijst naar de culturele en groene sectoren waar al gunstiger fiscale voorwaarden 
zijn gesteld voor particuliere investeringen. "Het Concertgebouw geeft nu aandelen uit die voor een belegger deels 
aftrekbaar zijn. Voor wetenschap zou dat ook moeten kunnen". Een regering "innovatie benadrukt en particulier 
initiatief daarbij, zou zich moeten realiseren dat de fiscale voorwaarden gunstiger kunnen". 

Het succes van voetbalpraatprogramma VI Oranje Live tijdens het WK 2010 was 
voor RTL aanleiding om deze zomer ook bij de Tour de France zo'n praatpro-
gramma te bedenken. Het programma, live uitgezonden vanuit een 'tent' op het 
Westergasterrein, werd geproduceerd door KimLee Yap (Ath-A, 1981). Ze vindt 
tent maar een slecht woord. 'Eigenlijk is het een gebouw'. Een complete opname-
studio, die er weliswaar uitziet als een tent, met puntdak en zeil, maar van binnen 
van alle faciliteiten is voorzien. Yap en haar collega's zitten binnen, waar redactie 
en regiekamer dezelfde ruimtes gebruiken als De Wereld Draait Door. 

Bart Zeilstra (VWO, 2000) werd bekend als Baas B., samen met Lange Frans. Maar die samenwerking is opgezegd en 
Baas B. is niet meer. In het AD (30 september 2011) vertelt Bart over het verbreken van de jarenlange samenwerking 
met Frans, over de bedreiging door diens echtgenote en over de identiteitscrisis die dat tot gevolg had. 'Baas B en ik 
raakten de afgelopen jaren steeds meer van elkaar verwijderd'. Het voelde als een rol, 'die zogenaamd stoere rapper 
was ik allang niet meer'. Vanaf zijn 15e was hij Baas, 'dat paste toen wel bij me.' Tot 2009, toen het duo uiteen viel. Bart 
voelde zich niet prettig meer op het podium. Nergens eigenlijk: 'ik was 26 en zat vast in mijn bestaan als deel van 
Lange Frans en Baas B. Ik zag geen toekomst meer. Frans en ik werden volwassen maar groeiden elke dag meer  uit 
elkaar. Tegenpolen. Het werkte goed, maar ik voelde me steeds minder trots op mezelf.' Bart heeft de boel inmiddels 
weer op de rails. Hij pakte zijn studie psychologie weer op en schakelde een coach in. De "ex-popster" ging weer naar 
kantoor, verkocht zijn dure appartement en vond een woning in Amsterdam. Hij slaagde voor zijn bachelor-examen 
en vond ook weer inspiratie voor muziek. Persoonlijke liedjes zingt hij nu, die "uit mezelf komen". Stap voor stap 
krabbelt hij op, "maar ik mag me niet meer door bangheid laten beïnvloeden, weet ik nu. Anders kom ik niet verder in 
het leven."

Harry van Daal en Yuri van Gelder

Ridder Harry van Daal

’Beste allemaal, enige weken geleden is 
bij Yuri van Gelder thuis een opname 
gemaakt voor het RTL4-programma Ik 
Kom Bij Je Eten. Yuri had mij daarbij als 
speciale gast uitgenodigd'. Als zo'n 
bericht in de mailbox belandt, is de 
nieuwsgierigheid natuurlijk geprikkeld. 
Van Gelder, dat was toch die turner die … 
ja, inderdaad, die! 
De afzender van de mail was Harry van Daal (HBS-A 
1966). En SneL-Binder ging op stap om uit te zoeken wat 
nou de relatie was tussen die oud-Nicolasiaan en die 
beroemde turner. 

Van Daal: "Ik ken Yuri al jaren. Het gezin Van Gelder (de 
opa, oma, vader, ooms en tantes van Yuri) woonde tien-
tallen jaren naast mijn toenmalige vriendin en echtgeno-
te Toos, tot 1980 ongeveer". De paden van Van Daal en 
Van Gelder kruisten weer in 2006 toen Harry als voorzit-
ter van de Operette- en Musicalvereniging Servus te Waal-
wijk, betrokken was bij VIPS de Musical. "Voor de pre-
mière heb ik toen een aantal speciale gasten uitgenodigd 
waaronder Yuri. Ik heb hem toen onder meer gezegd dat 
als ik hem ooit ergens mee helpen kon, dat hij dan altijd 
bij mij mocht aankloppen". Medio 2009 maakte Yuri een 
moeilijke periode door. "Ik heb hem toen een brief 
geschreven", aldus Harry. "Dat hij een kanjer is en dat 
heel veel mensen, waar onder ik zelf, groot respect voor 
hem hebben. En dat ik hem steun in zijn strijd om terug te 
komen op het podium en dat ik hem daarbij wil helpen". 
Van Gelder pakte dat aanbod op en "uiteindelijk ben ik 
hem, gewoon als vriend, gaan begeleiden. Een beetje 
praten, eens een dagje weg met een oldtimer. Van het 
een kwam het ander. Tot ruim een jaar geleden bij het 
WK turnen in Rotterdam". Yuri's schorsing was afgelo-
pen maar hij liet verstek gaan op dat WK. "Toen werd het 
heel druk", zegt Van Daal. "Ik reed met Yuri zeer gere-
geld naar zijn advocaat Cor Hellingman in Amsterdam. 
Waar uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht kwam. 
Yuri's sponsoren, onder andere Lotto, Omnicon, Quick 
schoenen en kleding en Drukkerij van Engelen, bleven 
hem trouw. Alleen zijn managementbureau nam 
afscheid. Natuurlijk hielp ik Yuri met het uitzoeken van 
een heel goed managementbureau: Orlando van den 
Bosch van Zeloo Sports in 's Gravenmoer. Samen met Cor 
en Orlando heb ik meegeholpen om een eigen professio-
neel begeleidingsteam rondom Yuri te vormen. Een team 
waar Yuri heel trots op is". En zo kwam het dat Yuri Van 

Daal uitnodigde voor het Sport Gala 2010 in Amsterdam 
én voor een uitzending van Ik Kom Bij Je Eten. "En koken, 
dat kan Yuri ook heel erg goed!" Voor de buitenwereld is 
het even wat rustiger rondom Yuri. "Hij zit prima in zijn 
vel en traint iedere dag". Mei 2012 is er een EK en dan in 
2016 weer Olympische Spelen. 

Harry, 65 inmiddels, was geen Nicolasiaan vanaf de brug-
klas. "Tot zomer 1963 studeerde ik voor radio officier aan 
de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam. Ik kwam pas 
eind 1964 op het Nicolaas, nadat ik een jaar gevaren had, 
en aan boord leerde voor derde stuurman". Dat leren 
ging hem zo gemakkelijk af dat hij de zee vaarwel zegde 
en zijn HBS afmaakte. Na een universitaire studie econo-
mie kwam hij uiteindelijk in de accountancy terecht, 
klom op tot directeur van een groot kantoor en had een 
jaar of twintig zelfs zijn eigen accountantskantoor, met 
circa tachtig medewerkers. Na een forse burn-out stapte 
hij uit dat hectische leven. Genieten van dat leven werd 
zijn nieuwe devies, met daarnaast allerlei part-time klus-
sen op het terrein van strategisch advies, begeleiding van 
fusies en overnames, en 'ingewikkelde financieringen'. 
Want stilzitten is ook weer niks voor Harry - je wordt moe 
als je zijn cv leest .... Zo was hij in 1963 al eens Prins Carna-
val in Amsterdam ("ik speelde toen hockey bij Hurley, 
introduceerde daar het carnavalsfeest en werd prins 
Hurley-Janus den Irste"), was hij penningmeester, voor-
zitter, oprichter en lid van vele verenigingen en organisa-
ties, zowel zakelijk als sportief. Behalve Van Gelder bege-
leidt hij nog enkele bedrijven, als 'klankbordconsultant'. 
Ook is hij beschermheer van Een Mooi Gebaar, een initia-
tief van watersportvereniging Neptunus om mensen met 
een verstandelijke beperking een onvergetelijk dagje-uit 
te bezorgen. Al die betrokkenheid bleef niet onopge-
merkt: in 2007 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau en zelfs benoemd tot 'Toffe Peer', een Brabantse 
onderscheiding van de mensen achter Een Mooi Gebaar. 

De aflevering van IKBJE met Harry werd uitgezonden op 
19 juli 2011 en is terug te zien via www.rtl.nl  
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Tussen studente Nederlands Aleid Truijens (Gym-A, 1974) en 
schrijver F.B.Hotz was het "liefde op het eerste gezicht". Ze zocht 
in boekhandel Atheneum naar nieuwe boeken, grasduinde door 
Dood weermiddel, het eerste boek van Hotz en was verkocht. "Ik 
begon te lezen en kon niet meer ophouden". Ze bleef Hotz vol-
gen, schreef een scriptie over zijn verhalen en recenseerde zijn 
boeken. Toen Hotz stierf, december 2000, schreef ze voor De 
Volkskrant een in memoriam. En nu is er Geluk kun je alleen schil-
deren, Truijens biografie van Hotz. Zeven jaar werkte ze er aan. 
Monnikenwerk, omdat de bronnen niet voor het oprapen lagen, 
zegt ze (de Volkskrant, 3 september 2011). Veel manuscripten, 
brieven en dagboeken waren op verzoek van Hotz na zijn dood 
vernietigd en het duurde lang voor ze het vertrouwen van de fami-
lie had. Het resultaat, een lijvige biografie van bijna 700 pagina's, 
wordt overal geloofd en geprezen. Recensent Maarten 't Hart 
vindt het "ongelooflijk dat het haar zo goed gelukt is die bonte, 
wilde jaren van Hotz als jazzmusicus in kaart te brengen". Ook de 
laatste 25 jaar van Hotz' leven, "die ik van nabij heb meegemaakt, 
heeft ze uitmuntend gedocumenteerd", aldus 't Hart. Voor Trui-
jens was het aantrekkelijke aan Hotz' werk niet zozeer zijn onder-
werpkeuze "die nogal buitenissig is" of zijn vrij conservatieve 
politieke visie. "Maar de scherpte, de precisie waarmee hij zonder 
gevoelens al te expliciet te beschrijven weet op te roepen wat er 
speelt tussen mensen. Intermenselijke relaties zijn bij Hotz niet al 
te vrolijk, vooral het huwelijk niet, maar wat er tussen ouders en 
kinderen, tussen echtgenoten of tussen vrienden aan de hand is, 
dat brengt hij haarscherp onder woorden. En hij is verschrikkelijk 
geestig". 

Hoogleraar Theo Schuyt (Gym-A, 1967) bepleit de uitgifte van aandelen door universiteiten. Gesteund door de fiscus 
zouden universiteiten op die manier tussen 50 en 100 miljoen euro meer in research kunnen steken dan ze nu doen. 
Volgens Schuyt, betrokken bij het project Geven in Nederland, is het een misverstand te denken dat hoger onderwijs 
een plicht van de overheid is. "De overheid heeft die primaire taak, zeker. Maar dat hoeft particulieren er niet van te 
weerhouden daar ook aan te willen bijdragen. Je kunt als bemiddelde Nederlander zo laten zien wat je maatschappe-
lijk belangrijk vindt", zegt hij (de Volkskrant, 12 september 2011) ter gelegenheid van een congres over particulier 
beleggen in de wetenschap. Hij verwijst naar de culturele en groene sectoren waar al gunstiger fiscale voorwaarden 
zijn gesteld voor particuliere investeringen. "Het Concertgebouw geeft nu aandelen uit die voor een belegger deels 
aftrekbaar zijn. Voor wetenschap zou dat ook moeten kunnen". Een regering "innovatie benadrukt en particulier 
initiatief daarbij, zou zich moeten realiseren dat de fiscale voorwaarden gunstiger kunnen". 

Het succes van voetbalpraatprogramma VI Oranje Live tijdens het WK 2010 was 
voor RTL aanleiding om deze zomer ook bij de Tour de France zo'n praatpro-
gramma te bedenken. Het programma, live uitgezonden vanuit een 'tent' op het 
Westergasterrein, werd geproduceerd door KimLee Yap (Ath-A, 1981). Ze vindt 
tent maar een slecht woord. 'Eigenlijk is het een gebouw'. Een complete opname-
studio, die er weliswaar uitziet als een tent, met puntdak en zeil, maar van binnen 
van alle faciliteiten is voorzien. Yap en haar collega's zitten binnen, waar redactie 
en regiekamer dezelfde ruimtes gebruiken als De Wereld Draait Door. 

Bart Zeilstra (VWO, 2000) werd bekend als Baas B., samen met Lange Frans. Maar die samenwerking is opgezegd en 
Baas B. is niet meer. In het AD (30 september 2011) vertelt Bart over het verbreken van de jarenlange samenwerking 
met Frans, over de bedreiging door diens echtgenote en over de identiteitscrisis die dat tot gevolg had. 'Baas B en ik 
raakten de afgelopen jaren steeds meer van elkaar verwijderd'. Het voelde als een rol, 'die zogenaamd stoere rapper 
was ik allang niet meer'. Vanaf zijn 15e was hij Baas, 'dat paste toen wel bij me.' Tot 2009, toen het duo uiteen viel. Bart 
voelde zich niet prettig meer op het podium. Nergens eigenlijk: 'ik was 26 en zat vast in mijn bestaan als deel van 
Lange Frans en Baas B. Ik zag geen toekomst meer. Frans en ik werden volwassen maar groeiden elke dag meer  uit 
elkaar. Tegenpolen. Het werkte goed, maar ik voelde me steeds minder trots op mezelf.' Bart heeft de boel inmiddels 
weer op de rails. Hij pakte zijn studie psychologie weer op en schakelde een coach in. De "ex-popster" ging weer naar 
kantoor, verkocht zijn dure appartement en vond een woning in Amsterdam. Hij slaagde voor zijn bachelor-examen 
en vond ook weer inspiratie voor muziek. Persoonlijke liedjes zingt hij nu, die "uit mezelf komen". Stap voor stap 
krabbelt hij op, "maar ik mag me niet meer door bangheid laten beïnvloeden, weet ik nu. Anders kom ik niet verder in 
het leven."

Harry van Daal en Yuri van Gelder

Ridder Harry van Daal

’Beste allemaal, enige weken geleden is 
bij Yuri van Gelder thuis een opname 
gemaakt voor het RTL4-programma Ik 
Kom Bij Je Eten. Yuri had mij daarbij als 
speciale gast uitgenodigd'. Als zo'n 
bericht in de mailbox belandt, is de 
nieuwsgierigheid natuurlijk geprikkeld. 
Van Gelder, dat was toch die turner die … 
ja, inderdaad, die! 
De afzender van de mail was Harry van Daal (HBS-A 
1966). En SneL-Binder ging op stap om uit te zoeken wat 
nou de relatie was tussen die oud-Nicolasiaan en die 
beroemde turner. 

Van Daal: "Ik ken Yuri al jaren. Het gezin Van Gelder (de 
opa, oma, vader, ooms en tantes van Yuri) woonde tien-
tallen jaren naast mijn toenmalige vriendin en echtgeno-
te Toos, tot 1980 ongeveer". De paden van Van Daal en 
Van Gelder kruisten weer in 2006 toen Harry als voorzit-
ter van de Operette- en Musicalvereniging Servus te Waal-
wijk, betrokken was bij VIPS de Musical. "Voor de pre-
mière heb ik toen een aantal speciale gasten uitgenodigd 
waaronder Yuri. Ik heb hem toen onder meer gezegd dat 
als ik hem ooit ergens mee helpen kon, dat hij dan altijd 
bij mij mocht aankloppen". Medio 2009 maakte Yuri een 
moeilijke periode door. "Ik heb hem toen een brief 
geschreven", aldus Harry. "Dat hij een kanjer is en dat 
heel veel mensen, waar onder ik zelf, groot respect voor 
hem hebben. En dat ik hem steun in zijn strijd om terug te 
komen op het podium en dat ik hem daarbij wil helpen". 
Van Gelder pakte dat aanbod op en "uiteindelijk ben ik 
hem, gewoon als vriend, gaan begeleiden. Een beetje 
praten, eens een dagje weg met een oldtimer. Van het 
een kwam het ander. Tot ruim een jaar geleden bij het 
WK turnen in Rotterdam". Yuri's schorsing was afgelo-
pen maar hij liet verstek gaan op dat WK. "Toen werd het 
heel druk", zegt Van Daal. "Ik reed met Yuri zeer gere-
geld naar zijn advocaat Cor Hellingman in Amsterdam. 
Waar uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht kwam. 
Yuri's sponsoren, onder andere Lotto, Omnicon, Quick 
schoenen en kleding en Drukkerij van Engelen, bleven 
hem trouw. Alleen zijn managementbureau nam 
afscheid. Natuurlijk hielp ik Yuri met het uitzoeken van 
een heel goed managementbureau: Orlando van den 
Bosch van Zeloo Sports in 's Gravenmoer. Samen met Cor 
en Orlando heb ik meegeholpen om een eigen professio-
neel begeleidingsteam rondom Yuri te vormen. Een team 
waar Yuri heel trots op is". En zo kwam het dat Yuri Van 

Daal uitnodigde voor het Sport Gala 2010 in Amsterdam 
én voor een uitzending van Ik Kom Bij Je Eten. "En koken, 
dat kan Yuri ook heel erg goed!" Voor de buitenwereld is 
het even wat rustiger rondom Yuri. "Hij zit prima in zijn 
vel en traint iedere dag". Mei 2012 is er een EK en dan in 
2016 weer Olympische Spelen. 

Harry, 65 inmiddels, was geen Nicolasiaan vanaf de brug-
klas. "Tot zomer 1963 studeerde ik voor radio officier aan 
de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam. Ik kwam pas 
eind 1964 op het Nicolaas, nadat ik een jaar gevaren had, 
en aan boord leerde voor derde stuurman". Dat leren 
ging hem zo gemakkelijk af dat hij de zee vaarwel zegde 
en zijn HBS afmaakte. Na een universitaire studie econo-
mie kwam hij uiteindelijk in de accountancy terecht, 
klom op tot directeur van een groot kantoor en had een 
jaar of twintig zelfs zijn eigen accountantskantoor, met 
circa tachtig medewerkers. Na een forse burn-out stapte 
hij uit dat hectische leven. Genieten van dat leven werd 
zijn nieuwe devies, met daarnaast allerlei part-time klus-
sen op het terrein van strategisch advies, begeleiding van 
fusies en overnames, en 'ingewikkelde financieringen'. 
Want stilzitten is ook weer niks voor Harry - je wordt moe 
als je zijn cv leest .... Zo was hij in 1963 al eens Prins Carna-
val in Amsterdam ("ik speelde toen hockey bij Hurley, 
introduceerde daar het carnavalsfeest en werd prins 
Hurley-Janus den Irste"), was hij penningmeester, voor-
zitter, oprichter en lid van vele verenigingen en organisa-
ties, zowel zakelijk als sportief. Behalve Van Gelder bege-
leidt hij nog enkele bedrijven, als 'klankbordconsultant'. 
Ook is hij beschermheer van Een Mooi Gebaar, een initia-
tief van watersportvereniging Neptunus om mensen met 
een verstandelijke beperking een onvergetelijk dagje-uit 
te bezorgen. Al die betrokkenheid bleef niet onopge-
merkt: in 2007 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau en zelfs benoemd tot 'Toffe Peer', een Brabantse 
onderscheiding van de mensen achter Een Mooi Gebaar. 

De aflevering van IKBJE met Harry werd uitgezonden op 
19 juli 2011 en is terug te zien via www.rtl.nl  
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Renovatie Ignatius voltooid

Waar de nieuwbouw van het Nicolaas 
nog bezig is, is de verbouwing van het 
Ignatius Gymnasium net voltooid. En 
die verbouwing wordt aan alle kanten 
geprezen voor de architectuur. In het 
Parool (21 oktober 2011) beloont archi-
tectuurcriticus Ronald Hooft de renova-
tie met een W, van Weergaloos/-
Wereldklasse! Het Ig, meer dan 100 jaar 
geleden als katholiek gymnasium in 
Amsterdam gesticht, zat 32 maanden 
op een tijdelijke locatie in Buitenvel-
dert, maar is nu weer terug in Oud-
Zuid. Het gymnasium moest van de 
gemeente groeien van 500 naar 750 
leerlingen, maar moest tegelijkertijd 
blijven waar het was. En alles, inclusief 
fietsenstalling en installaties, moest 
inpandig op het eigen terrein worden 
opgelost. Bureau LEVS gaf het oude 

jaren '50 gebouw een 
'eigentijds nieuwbouw-
broertje'. Die nieuwbouw 
gaat acht meter de grond 
in: onder meer gymzaal, 
muzieklokaal en fietsen-
stalling zijn nu onder-
gronds. Blikvanger is een 
transparante centrale hal 
die het oude en nieuwe 
gebouw met elkaar ver-
bindt en zo een binnen-
hof vormt. Aan de west-
kant van de oudbouw is 
een verlaagd terrein gere-
aliseerd waar de bankjes 
in de raamkozijnen voor 
een aantrekkelijke zitkuil zorgen. Het nieuwe Ig is in-
gericht voor het nieuwe leren, net zoals het nieuwe Nico-
laas dat wordt: geen lange gangen met lokalen, maar 
transparante ruimtes die met glazen schuifdeuren groter 
of kleiner kunnen worden gemaakt. Hooft is laaiend 
enthousiast, in die typische architectentaal: "tegenover 

de gewapend betonnen spanten van de oudbouw teke-
nen zich de archetypische puntdaken vol bravoure af. De 
witte borstweringen zijn afgetimmerd met abstracte 
reliëfs die fraai verwijzen naar zowel de klassieke Griekse 
bouwkunst als naar de ornamentiek van de omliggende 
Amsterdamse Schoolgevels". Een bezoekje waard dus! 

Yvonne Berkeljon:
stijlicoon van de jaren zeventig op het SNL
door Gerdwin Lammers

Toen Yvonne Berkeljon Nu
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Een markante persoonlijkheid? Ik? Te veel eer hoor! Zo 
begint het emailtje van Yvonne Berkeljon (1956). Na wat 
googelen heb ik haar vrij gemakkelijk gevonden in het 
Amsterdamse waar ze nog altijd woont. Ze stribbelt eerst 
nog wat tegen maar na een telefonische afspraak spre-
ken we af bij Wildschut aan het Roelof Hartplein in 
Amsterdam. Daar arriveert Yvonne, op de fiets, keurig op 
tijd. Er kan eigenlijk geen twijfel over bestaan dat ze het 
is. Nog altijd dezelfde – ietwat mysterieuze – glimlach en 
eigenlijk in veertig jaar niet zo heel veel veranderd. 
Zowel uiterlijk niet, ouder worden we natuurlijk alle-

maal, maar zeker niet in haar karakter. Nog altijd is ze 
zeer toegankelijk, geïnteresseerd en vooral vriendelijk. 
Iets wat me ook al uit de zeventiger jaren was bijgeble-
ven. Ik was immers ongeveer een jaargenoot en heb Yvon-
ne dus als brugpiepertje door de school zien schuiven.

Geboren in Den Helder verhuisde Yvonne op haar zesde 
naar Amsterdam-Buitenveldert. Toen nog een kale vlak-
te. Het SNL was de meest voor de hand liggende middel-
bare school en werd in 1968, voor haar, precies op tijd een 
gemengde school. Yvonne was dus bij de eerste lichting 

meisjes op het SNL en zou in zes jaar keurig haar Athe-
neum diploma halen.
"Het was een beetje een rare situatie", vertelt Yvonne. 
"Het SNL was voor mij als meisje van 12 een woud van 
allemaal grote jongens. In de hogere klassen waren 
immers nog geen gemengde klassen". Bovendien was 
het tijdsbeeld best bijzonder. Er waren anti-Vietnam 
betogingen en de jongere generatie was een beetje pro-
gressief. Dat lag bij de paters niet zo gemakkelijk. We 
gingen met een grote groep op brommertjes naar Zand-
voort of lagen in de luisterkuil op de Floriade. En er 
waren discussies over wat er wél of niet in de Tobbe 
mocht. "Ik deed wel mee aan al die dingen".

Yvonne was, voor wie haar nog kent uit die tijd op het 
SNL, onmiskenbaar een stijlicoon van de jaren zeventig. 
"Ik werd eens door Pater Prefect staande gehouden in 
het trappenhuis", herinnert ze zich. "Hij vroeg of mijn 
moeder geen Dreft had. Mijn truitje, te kort en boven de 
navel natuurlijk, was hem kennelijk te gortig". Tel daar-
bij de (te) strak ingenomen spijkerbroeken en –jawel– 
knielaarzen onder een minirokje en je hebt ongeveer een 
beeld van Yvonne in de jaren zeventig. Bovendien was ze 
toen al voorzien van een 'fietsenrek'-beugel. "Zo eentje 
die de liefde geweldig in de weg zit", lacht ze hartelijk. 
Alles bij elkaar dus behoorlijk markant, al vindt ze zelf 
nog steeds van niet.

Nu we bijna aan het einde van onze interview lunch als 
vanzelf op het onderwerp liefde terecht zijn gekomen, 
kunnen we ook niet om haar 'markante' keuze voor haar 
levenspartner heen. En dat wíl ze ook helemaal niet. Ze is 
er – oprecht en uitgesproken – trots op dat ze achtender-
tig jaar geleden jaar in de laatste klas van het Atheneum 
verliefd werd op haar leraar Nederlands Bert Ydema. Een 
kalverliefde, hoor ik u denken, maar niets is minder waar. 
Yvonne en Bert zijn nu 38 boeiende jaren later het leven-
de bewijs dat het dus wel degelijk kan. Een gelukkige en 
innige relatie tussen een leraar en een leerlinge, iets wat 
tegenwoordig ongeveer in de categorie 'not done' thuis-
hoort. 

Inmiddels is het zeventienjarige meiske op de foto van 
toen, met de wat wilde, hippieachtige uitstraling een 
heuse serieuze arbeidsrecht advocate in Amsterdam én 
geeft ze les aan de UVA. "De roerige zeventiger jaren 
boden met al die nieuwe vrijheden wel gelegenheid om 
te ontsporen, maar dat is niet gebeurd. Kennelijk zat er 
ondershuids toch een braaf en goed opgevoed meisje", 
besluit Yvonne, in een uiterste poging om mijn ongelijk 
over haar 'markante persoonlijkheid' te bewijzen …
En weg is ze na ongeveer een uurtje. Terug naar de druk-
ke agenda en precies op het vooraf afgesproken schema. 
Zoals het een succesvol advocate arbeidsrecht betaamt!

Yvonne van Berkeljon Kort en puntig
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LAATSTBEZOCHTE CONCERT The Swallow Quintet in het BIM huis. Saai 

FILE NS

DROOMWENS Heel veel kleinkinderen

CABARETIER Freek de Jonge

BOEK Max Havelaar

SINT NICOLAAS LYCEUM Bert Ydema (kan ook bij geluk en passie!)

MOOISTE VAKANTIELAND Italië

SLECHTSTE EIGENSCHAP Ongeduldig en eigengereid

PASSIE Sinds het woord te pas en te onpas wordt gebruikt, heb ik er geen meer

GELD Genoeg 

GELUK Gevonden

Van Knuppeltje, Karwats en
Onze Schoolkrant tot Tobbe

En weer is een stukje schoolgeschiedenis 
opgehelderd. Dit keer met heel veel dank 
aan Dick Jonker (HBS-B, 1954) die nog tien-
tallen oude schoolkranten bezat, uit de 
jaren vijftig.  
Dick verblijdde de vereniging behalve met 
de schoolkranten, ook met een enorme sta-
pel memorabilia. Van een brochure waar-
mee de nieuwe school in 1948 probeert geld 
te vinden – "Er is haast bij. Het St Nicolaasly-
ceum moet in September a.s. aanvangen en 
we komen nog een halve ton tekort. [..] Geef 
royaal en heb dank namens de jongens die 
straks als Katholieke mannen de trots van 
stad en land moeten zijn"—tot het pro-
gramma van de opening van de school -- 
"Verzoeke beleefd bericht te zenden, hoe-
veel plaatsen wij voor U moeten reserve-
ren". Prachtig materiaal natuurlijk, dat we 
op Myrakel.nl toegankelijk zullen maken. 
Een deel (acht Knuppeltjes en een Karwats) 
is daar nu al te vinden, de rest wacht op de 
scanner. 

Het Knuppeltje
Schoolkranten dus! In diverse jubileumboe-
ken en uiteraard ook in de Binder is daar al 
meerdere malen over geschreven, voor het 
laatst in de gezamenlijke Binder/Tobbe bij 
de Reünie van 2008. Frank Ramakers (SNL 
1968-1978) beschreef daarin al (kort) hoe de 
bladen ontstonden en (wat uitgebreider) 
hoe ze de roerige jaren '70 overleefden. 
Maar hoe ze er uit zagen, wat er in stond en 
wie ze maakte, was nog grotendeels onbe-
kend. 

Het oudste exemplaar dat we kregen, is Het 
eKnuppeltje, gedateerd 12 October 1950. "2  

Jaargang nr 3" staat erboven. De datering 
van de verschillende edities lijkt niet hele-
maal te kloppen. Volgens Jonker moeten we 
"niet vergeten dat de eerste pogingen [een 

schoolkrant te maken] ook enigszins zijn tegengewerkt 
of in de kiem gesmoord." Van tijd tot tijd circuleerde er 
een soort ondergrondse editie, met de hand geschreven, 
die tijdens de les gelezen en doorgegeven werd. Boven-
dien deden verschillende klassen pogingen 'iets' van de 
grond te krijgen. Gymnasiasten hadden De Spectator, 
HBS-ers dus Het Knuppeltje. 

Hoe dan ook, het is het eerste exemplaar dat gestencild is. 
"Zoals op de grote vergadering in de stoep van de Hout-
mankade Nr. 67 besloten is, zal het Knuppeltje voortaan 
worden gestencild en zó, dat iedereen het Knuppeltje 
kàn lezen, dus niet als hij er een vraagt, als antwoord 
krijgt: "Hebben we niet meer!" Over de prijs zal nog ver-
gaderd worden, aangezien het Knuppeltje eens per week 
verschijnen zal." Het volgende nummer liet echter al 
meteen twee weken op zich wachten … 

Jonker: De gestencilde exemplaren bewijzen ”dat het 
mocht”, uiteraard onder supervisie van een leraar. Ik 
meen dat het pater Van Buren was." 
Het krantje, vier pagina's op A5 formaat, bevat behalve 

de geciteerde inleiding, slechts vier 
stukjes: een vervolg op "De Rubriek 
van Professor Kwetal", een moppen-
rubriek, een paar Wist je dat's, en een 
puzzel. De achterzijde bevat een gete-
kend kruis van de Maria Garde. "Zijt 
Gij reeds lid van de Maria Garde? 
Indien nog niet, geeft U zich dan ten 
spoedigste hiervoor op!!"

De aanduiding 'vervolg' bij Kwetal 
duidt er op dat er al eerder school-
kranten waren. Jonker beaamt dat: 
"Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
eerste nummers van een vorm van 
schoolkrant met de hand geschreven 
zijn. Zo begint toch meestal een leer-
lingeninitiatief, nietwaar? Wél waar-
schijnlijk is dat zulke handgeschreven 
exemplaren niet bewaard zijn geble-
ven."

Het Knuppeltje, volgens de kop "een 
H.B.S. Krant" werd gemaakt door "De 
5 Musketiers". Er worden er echter 
maar vier genoemd: W. van Tulder, J. 
van Mierlo, F. de Jong en L. van Hilst. 
Een typefout? Dat lijkt zo, want in het 
volgende nummer bestaat de redactie 
uit "4 Musketiers". Hoe dan ook, leer-
lingen moesten zich abonneren, voor 
"15 cts" per maand. "Dit lijkt mis-
schien wat  hoog, maar als we een-
maal op eigen wieken kunnen drijven 
zal deze prijs zo laag mogelijk gehou-
den worden". Er is een Kroniek van de 
Week ("Ton Schadé loopt met FIKA-
lootjes te leuren. Wie helpt de stum-
per er van af. Het is voor een goed 
doel."), een spreuk van de week, een 
puzzelrubriek, enkele anecdotes en 
een kort verhaal van H. van Putten, die 
beschrijft hoe hij op de Dam de ver-
keerde tram neemt. Professor Kwetal 
is spoorloos verdwenen. 

In editie 4, van 6 december 1950, luidt de redactie de 
noodklok. "Wanneer jullie je niet allemaal opgeven als 
abonné, dan zal het Knuppeltje 'n fata morgana geweest 
zijn". Leerlingen worden actief verzocht ook mee te denk-
en. Wie "copy" of een puzzle instuurt, krijgt punten en 
wie aan het eind van het jaar de meeste punten heeft, 
wint een prijs, "bijvoorbeeld een vulpen, portemonnaie 
e.d." 

In het eerste nummer van 1951 is de betrokkenheid van 
leraren bij de schoolkrant zichtbaar. Als adviseur staat 
"Mijnheer Rolf" vermeld, en wiskundeleraar Elders 
draagt een rekenopdracht bij. "Iemand heeft negen 
geldstukken, waarbij één vals is. Het valse geldstuk 
onderscheidt zich in gewicht van de andere. Hoe kan hij, 
na driemaal wegen op een balans, het valse er uithalen?" 
Ook zijn er 'medewerkers' in alle klassen gevonden. 

Per nummer wordt het blaadje zowel dikker als professi-
oneler. In april 1951 zijn er 6 pagina's op folio-formaat. 
Dit nummer bevat een uitgebreid verslag, door Paul Bec-
kers, van vijf leerlingen die met Pater van Buuren "vier 
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dagen op stap" gingen. Reisdoel was Bergen op Zoom, 
waar ze "de Goede Week-plechtigheden" gingen mee-
maken. 

De financiële situatie van de schoolkrant blijft penibel. In 
het nummer van maart 1951 schrijft de redactie "dat de 
advertentieactie op niets is uitgelopen". Dat is niets min-
der dan "een ernstige gewaarwording, want nu zullen 
wij andere financiële bronnen moeten aanboren". Een 
maand later staat er dat "jullie niet moeten vergeten, dat 
nu het papier wordt, alleen bij 'n grote oplaag, de kosten 
eruit gehaald worden". Alarmerend klinkt het dat "de 
prijs kàn en màg geen bezwaar meer zijn". De redactie 
roept op "dus niet te zanikken en meteen 'n duppie te 
voorschijn halen en gauw naar jullie klasvertegenwoor-
diger toe!" De financiën zijn ook van belang omdat de 
school gaat verhuizen, althans een deel. "Het is natuur-
lijk niet leuk als we volgend jaar 'n totaal, voor ons en 
voor jullie veranderde omgeving, sfeer en vriendenkring 
zitten. Dus laten we de lijn Van Beuningenstraat – West-
zaanstraat NIET doorknippen Heren!" 

De Karwats 
Mei 1951 heet Het Knuppeltje opeens De Karwats. Naar 
verluidt was er al een blaadje dat ook Knuppeltje heette. 
De nieuwe naam "is door iemand uitgevonden met 
talent, of liever gezegd instinct. Deze naam zal inslaan, 
zoals een karwats behoort te slaan. Wij wensen de talent-
volle vindster van deze naam namens de hele redactie 
geluk." Die vindster is onbekend, maar het kan geen 
leerling zijn –jongensschool immers. 

In de eerste Karwats een verslag van de Bollentocht op 30 
april 1951, een Mokumse vertaling van de wolf en de 
zeven geitjes, uiteraard veel gepuzzel maar voor het 
eerst een sportrubriek, met een verslag van een voetbal-
wedstrijd en van een schaakwedstrijd, tegen het Ignati-
uscollege natuurlijk! "Na enige opschudding omdat Eys-
vogel naar school terug moest om schaakborden en 
schaakstukken te halen en dat op een fiets met een lekke 
band, hadden de SNL-ers zich geinstalleerd en de Gong-
wedstrijd begon". Met weinig succes: "ondanks dapper 
verweer van onze kant wist alleen Meijer, uit de eerste 
klas, een ball-point in de wacht te slepen". 

Onze Schoolkrant
Op het eerste nummer van 
het schooljaar 51-52 is de 
naam Karwats echter al weer 
verdwenen. "De karwats is 'n 
naam die volgens de rector 
niet meer voldoet, en 
terecht", schrijft de redactie, 
bestaande uit de Gym-4-
leerlingen Paul Beckers, Paul 
Brunnsmann en Hans Heus 
en HBS-4 leerling Jan van 
Mierlo. Voor de nieuwe 
naam wordt weer eens een 
prijsvraag uitgeschreven. 
"Bij meerdere goede inzen-
dingen beslist het lot." Waar-
om het daaropvolgende 
nummer nog steeds min of 
meer naamloos is, wordt 
duidelijk op bladzijde 10. De 
redactie schrijft dat nog 
geen keus konden maken en 
"verzoekt dringend om 
méér inzendingen." Namen 
die het niet haalden, waren 
onder meer Grabbelton, 
Snicly, Lyceum Flitsen, Vlijm-
scherp, Onder de mijter, 
Onder de kromstaf en Laus 
Stultitiae. Ook Zweepslag, 
Crescentio en De Cactus 
redden het niet. 

De Tobbe 
Het nummer 3 van de derde 
jaargang, het laatste num-
mer in 1951, draagt dan 
opeens de naam De Tobbe. 
Onder de kop Eureka schrijft 
de redactie dat ze al bezig 
waren een stuk te schrijven 
"om er nog 'ns op aan de 
dringen dat we een naam 

moeten hebben", toen "dè" naam zich 
opeens aandiende. "Luisterrijk als 'n 
ster aan 't hemelruim: De Tobbe". Niet 
duidelijk is wie "de naam der namen" 
bedacht heeft, er wordt althans niet 
over gerept. Hoe dan ook, aan het 
begin van het schooljaar 1952/53 ver-
schijnt De Tobbe netjes gekaft, een 
nietje en mét tien advertenties. En een 
voorwoord van rector Van Marrewijk, 
die de leerlingen een "goede vaart en 
behouden haven" wenst. "We zijn een 
nieuw jaar ingevaren en we hopen flink 
vooruit te komen. Een beetje tegen-
wind kan geen kwaad, we zijn geen 
mooi-weer-zeilers." De redactie han-
teert dezelfde beeldspraak: "het 
schoolschip heeft weer ruim sop geko-
zen en achter ons schoolschip dobbert 
onze Tobbe." Docent Rolf roept ten 
slotte iedereen op een abonnement te 
nemen. "Zeg rustig Ja en je staat geno-
teerd. Maar na dit ja-woord moet ten 
spoedigste het verschuldigde abonne-
mentsgeld voldaan worden." Dat 
bedraagt 1,50 gulden, voor het gehele 
schooljaar. "Zelden zul je in je leven een 
kans krijgen honderd en vijftig centen 
zó profijtelijk te beleggen", schrijft 
Rolf. Want, voorspelt hij: "op hoge 
leeftijd zul je nog glimlachend in De 
Tobbe bladeren". 

Hij zal misschien niet vermoed hebben 
dat we dat inderdaad doen. Ruim zestig 
schooljaren later bladeren we nog 
steeds door al oude Tobbes, nu digitaal. 

Hoe duurzaam is het Nicolaas?

 
Precies de helft, 15 van de 30 punten, scoorde het Nico-
laas bij Rank a School, een internetinitiatief om te bepa-
len hoe groen en duurzaam middelbare scholen zijn. De 
beoordeling is gedaan door leerlingen én docenten, die 
vragen moesten beantwoorden zoals 'Drinken de leraren 
fair trade koffie?' en 'Wordt er op gerecycled papier 
geprint?' Rank a School wil ervoor zorgen dat scholen 
beter voor de wereld zorgen. 'En doordat jij gaat checken 

hoe je school 
het nu doet, 
kom je zelf ook 
nog eens een 
hoop te weten 
over hoe je in je 
eigen leven een 
beetje beter 
voor de wereld 
kunt zijn. Twee 
vliegen in één klap'
Het Nicolaas scoort 9 uit 17 bij de 'ronde door de school'. 
Oudpapier wordt apart verzameld, glas en plastic niet; 
het printpapier heeft een FSC of PEFC keurmerk maar er is 

weer geen Ecofont lettertype op de computers 
geïnstalleerd. Bij het onderdeel 'eerlijke handel in de 
kantine' worden geen punten gehaald: er zijn immers 
geen biologische, milieuvriendelijk gemaakte of fair 
trade producten te koop. In de groep vragen aan concier-
ge en schoolleiding scoort de school 6 uit 11. De verwar-
ming in het gebouw staat op maximaal 20 graden, 's 
nachts op maximaal 15, en de douches bij de gymzaal 

h e b b e n  e e n  
waterbesparen-
de douchekop. 
Maar weer geen 
schuimstraa l-
mondstukken 
of doorstroom-
begrenzers – je 
kunt niet alles 
hebben, toch? 

De hoogste score tot nu toe is overigens behaald door het 
Chr. Lyceum Zeist: 19 punten. 

Meer informatie: www.rankaschool.nl 
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Toelatingsexamen 1948

 

Die nieuwe school, die in 1948 zou 
openen in een "voorlopige vestiging" 
aan de Westzaanstraat, daar kon je 
natuurlijk niet zó maar naar toe. Je 
moest eerst toelatingsexamen doen. 
"Pen, potlood en een blanco schrift 
meebrengen". De uitslag ging niet 
naar de leerling maar naar het "hoofd 
der school". 
Dick Jonker was een van degenen die 
op 8 juni 1948 dit toelatingsexamen 
deden. Tussen 9 en 10 uur stond Reke-
nen B op het programma. Vijf som-
men, die behoorlijk pittig genoemd 
kunnen worden, moesten de elf-
jarigen van toen zien te beantwoor-
den in dat uur. 

Honderd jaar SCJ

 
Zoals bekend is het Nicolaaslyceum ooit opgericht door 
de priesters van het Heilig Hart, de paters SCJ. De Neder-
landse provincie van die congregatie vierde op 14 sep-
tember jl haar eeuwfeest. In 1911 kreeg deze Nederland-
se afdeling van dit religieuze instituut zelfstandigheid 
binnen dit toen nog jonge genootschap. In de jaren vijf-
tig maakte de orde een periode van grote bloei door, met 
circa 850 Nederlandse leden. Momenteel telt de Neder-

landse provincie minder dan honderd SCJ-ers, hun gemid-
delde leeftijd is 76.  
Maart 2012 is er een reünie, als afsluiting van het eeuw-
feest. Oud-medebroeders, oud-leerlingen en huidige 
SCJ'ers zijn dan welkom.

Op http://www.scj.nl/Archief/100jaar.aspx  lees je meer 
over honderd jaar SCJ. 

Oproep

 

Klassefoto 1e klas MULO

In Binder 2 van september 2001 stond een klassenfoto van een Pius-klas uit de jaren '30 van de vorige eeuw. Nog 
op de Prinsengracht, waar zr Suzanna directrice was, en waar nonnen als zr Paul (Duits), zr Bertha (Frans) en zr 
Eucharista (Nederlands) en Juffrouw Croin (algebra) les gaven. In de klas zaten onder meer Jacqueline/Joy van 
der Eerden, Liesje Huissen, Liesje Hermans, Treesje Wiemers, Juliette Vroom, Trudi Aytink, Leida/Dicky Verburgt, 
Willy Dinkgreve en Kitty Edelaar. 

Naar die laatste, of naar familie van haar, is Carien van Beek op zoek. Cariens vader, overleden in 1988, en Kitty 
Edelaar kenden elkaar eind jaren dertig, begin jaren veertig. Voor zijn dood liet hij een, pas weer 
teruggevonden, fotoboek achter waarin foto's van Kitty stonden. "Via internet vond ik dat Kitty Edelaar op het 
Pius heeft gezeten", schrijft Carien, geen oud-leerlinge overigens. De speurtocht heeft tot nu toe opgeleverd 
dat Kitty/Catharina Edelaar in 1923 geboren is en op 18 juni 2003 overleden is. Ze was getrouwd met Wim Veeger 
(geboren in 1921, overleden in 1950) en ligt begraven op de RK Begraafplaats te Buitenveldert. 

"Wie weet levert de oproep toch iets op! Ik hoop het. Misschien zijn er inderdaad wel kinderen die verhalen van 
hun moeder of tante Kitty hebben gehoord", hoopt Carien. 

Wie iets weet, kan dat melden via bestuur@myrakel.nl, dan zorgen wij ervoor dat het bij Carien komt. 

Nog een oproep

 

Donderdagmiddag 26 januari 2012 is er op het Nicolaaslyceum een beroepenmarkt voor de leerlingen van havo 
4 – 5 en vwo 5 – 6. De school wil de leerlingen op deze markt met zoveel mogelijk beroepen kennis laten maken, 
hen bijzonderheden over beroepen laten horen en hen laten weten welke opleiding(en) daarvoor nodig zijn. 
Hiervoor doen wij een beroep op jullie! 
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Zeker onder de oud-leerlingen zijn er velen met internationale studies en/of met buitenlandse ervaringen die ze 
nu specifiek in hun beroep of bedrijf gebruiken. En er zijn vast ook oud-leerlingen die een prachtige opleiding 
hebben gedaan maar die nu helemaal niet (meer) in het werk gebruiken. 

Wie wil komen vertellen hoe dat gegaan is? 
Er zijn vele interessante verhalen en beroepen, we hopen ze met jullie hulp te vinden! 

Welke oud-leerlingen willen helpen de beroepenmarkt zo compleet mogelijk te maken voor de leerlingen? Inte-
resse? Neem contact op met decaan Marjolein Sintenie, via msintenie@nicolaas.nl of telefoon 020-5025583 (ma, 
di, do). 

Klas 5B, Pius MMS 19??

 

Do de Graaf, docente Nederlands Onbekende docent 2

Klas Pius 5B Klas Pius 5B

Patty Klein-Scholten stuurde ons enkele foto's van klas 5b van 
de Pius MMS. Onbekend is welk jaar het is, wel dat op één van 
de foto's Zr Paschalis staat. Maar wie zijn de docenten op de 
andere foto's? En uit welk jaar zijn de foto's? Onbekende docent 3

Nicolaas Nu: geslaagden 2011

 
Dinsdag 29 juni zijn de definitieve eindexamenresultaten vastgesteld. De schoolleiding meldt trots te zijn op onze 
geslaagde leerlingen, maar ook op de resultaten want die zijn goed. Die van het havo zijn zelfs uitstekend.
 
Op het VWO slaagde 82% en op de Havo zelfs  98% ! 

De namen van de geslaagden staan op http://www.nicolaas.nl/page_1027.aspx
 en de foto's op http://www.nicolaas.nl/page_1029.aspx . 
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Waar is dit?

 

Een mooie prijsvraag, dacht Cees Smit, toen hij bijgaande foto instuur-
de, gemaakt door een familielid. Maar met Google Maps en StreetView 
en al die andere moderne hulpmiddelen is dat natuurlijk een fluitje van 
een cent. En dus leverde Google al binnen enkele minuten het ant-
woord: Antiquités Saint-Nicolas, aan de Rue des Fossés in Chablis, Frank-
rijk. 

Google heeft de zaak gefotografeerd met de 360-graden camera van 
StreetView. En dan blijkt het allerfraaiste nog niet eens dat de zaak 
dezelfde naamgever heeft als die beroemde school aan het Beatrixpark. 
Zoals u wellicht weet, 'blurt' Google Streetview standaard alle gezich-
ten. Ze worden vervaagd en zo onherkenbaar maakt. Laten ze dat nu 
ook met het gezicht van onze eerwaarde hebben gedaan ….

De foto van Cees (l)
en de foto van Google Streetview (r)
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Nieuwbouw Nicolaas

 

1 november 2011

2 november 2011

Het werk aan de nieuwe school vor-
dert gestaag, ook al is er enige vertra-
ging opgetreden. Er wordt echter nog 
steeds van uitgegaan dat het school-
jaar 2012/2013 in de nieuwbouw van 
start gaat. De afgelopen maanden zijn 
er luchtkanalen, trappen en een stalen 
vakwerkligger aangebracht en is de 
buitenkant al voorzien met een zand-
kalkstenen muur. In de centrale hal, 
die ongeveer 12 meter hoog zal wor-
den, is ondersteuning aangebracht. 
Ook is een houten mal gemaakt voor 
de lichtkoepel op de derde etage. 

De voortgang is te volgen via 
http://nieuwbouw.nicolaas.nl/ 

Foto’s in dit artikel zijn gemaakt door
Bertilia Castenmille of  Gerrit Smienk 
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Ach, de soos! De oude gods-
dienstlokalen waren afgebrand 
en afgebroken, en de fietsen-
stalling onder de C-vleugel was 
niet meer nodig. Dáár kon dus 
de soos komen! Vanaf het 
begin, 1981, was het een groot 
succes. Niet in het minst door de 
betrokkenheid van docenten als 
Jan van der Vorm. Maar aan 
alles komt een eind. Hoewel, 
niet aan de soos, maar wel aan 
de soosruimte. 

Wil je nog eenmaal naar de 
Soos? Dat kan! Op vrijdag 20 
januari 2012. Aanvang 21 uur! 

1980 De bouw van de Soos

De algemene ledenvergadering van Myrakel staat traditioneel gepland voor de derde vrijdag van het nieuwe jaar. 
Dat betekent dus dat u bij deze van harte uitgenodigd bent voor de ALV op vrijdag 20 januari 2012. 
Als altijd beginnen we om 20 uur, als altijd wordt de ALV gehouden in de personeelskamer van de school. Maar wel 
voor het laatst! Niet omdat Myrakel er mee ophoudt, maar omdat de school vanaf het schooljaar 2012/2013 de nieuw-
bouw betrekt. 

Hoe dan ook, de voorlopige agenda is als volgt:

1. opening en mededelingen
2. goedkeuring verslag ALV 2010
3. jaarverslag 2011 plus financieel verslag
4. verslag kascommissie plus décharge van bestuur
5. bestuurssamenstelling
6. plannen voor 2012
7. wat verder ter tafel komt

Toelichting bij punt 5. Bestuurssamenstelling
Zoals al eerder opgemerkt, draait Myrakel op een paar mensen. En met een druk jaar voor de boeg (openingsfeest 
nieuwe school, jubileumboek, aanpak website) is dringend bestuursuitbreiding nodig. Kortom: wie heeft zin (of kent 
iemand dat dat heeft) om te organiseren, te speuren, te programmeren of te schrijven? Meldt je bij het bestuur. 

Toelichting bij punt 6: Plannen 2012 
Het komende jaar wordt een druk jaar. Er is de opening van de nieuwbouw, met bijbehorend openingsfeest, mogelijk 
een laatste rondje-door-de-oude-school, er komt een jubileumboek en uiteraard behoeft de website nog flink wat 
werk. 

Aansluitend op de ALV vindt, net zo traditioneel, de oudleerlingensoos plaats. Deze zal in 2012 voor het laatst in de 
bekende, beroemde en beruchte soosruimte onder de C-vleugel worden gehouden. 

Algemene ledenvergadering

 

Oudleerlingen Soos

 

6 november 2011

11 november 2011

10 november 2011
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Aan deze Binder werkten mee

 
Dick Jonker
Patty Klein
Gerdwin Lammers
Koos van Langen

René Leijen
Leon de Rooij 
Cees Smit

Van de penningmeester

 
E-mail adressen 
Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging, 
alle leden waarvan ik een goed e-mail adres heb, weer 
een mailtje gestuurd. 
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen 
werkend e-mail adres van jou. Zou je dan een mailtje 
willen sturen naar admin@myrakel.nl , zodat wij jullie in 
de toekomst op de hoogte kunnen houden van nieuwe 
gebeurtenissen, zoals het openingsfeest van de nieuwe 
school. Brieven schrijven is voor ons nu eenmaal veel te 
duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat je ons in de 
toekomst op de hoogte kunt brengen van de wijzigin-
gen.
Van een aantal leden heb ik alleen een zakelijk e-mail 
adres. Dit kan tot problemen leiden, denk aan privacy of 
aan vakanties (als een collega jouw post leest). Stuur mij 
dan jouw privé e-mail adres.

Incasso en wanbetalers
Er zijn nu nog slechts 26 wanbetalers over. Kijk op het 
Myrakels getal op de envelop van deze Binder. Is dit getal 
0 of 2009 of 2010, dan ben jij één van die wanbetalers!
Maak in dat geval gaarne vóór 1 januari 2011 de verschul-
digde contributie over. Het gaat om 12 euro per jaar, over 
te maken naar rekening 359877 tnv “Oud LLV Myrakel 
sint Nicolaaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels 
getal 0, dan incasseer ik de contributie van 2011 samen 
met die van 2012. Vanwege de gestegen kosten is het niet 
meer te doen om voor ieder nieuw lid apart een incasso te 
draaien.

Leon de Rooij, penningmeester 

1981 Bar Soos in gebruik

1981 Soos in gebruik

20 Jaargang 22 SNeLbinder 3-2011

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
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