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De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 19 maart 2012

Van de voorpagina

De voorpagina geeft een impressie van het nieuwe schoolgebouw en op elke Binder een nieuwe foto van de 

bouwwerkzaamheden. Inmiddels is het hoogste punt bereikt. Een prachtige recente foto vonden we op

. Op de site 

worden regelmatig nieuwe foto's 

geplaatst. 

 

http://www.ziezozuid.nl/nieuws-amsterdam-zuid/nieuws-amsterdam-zuid/2811-nieuwe-gebouw-sint-

nicolaaslyceum-schiet-op.htm

http://nieuwbouw.nicolaas.nl 

Voorwoord
SNL'ers in de media
Het Myrakel vond plaats
         – de speurtocht naar Kitty Edelaar
125 jaar St Nicolaaskerk
Oproep: World Granny
1991: Kasimir en Karoline
1976: zomaar een excursie
Nicolaaskleuren op Russisch voetbalshirt?
Wie waren nou die Pius docenten?
Nicolaas nu: docenten in staking
Nicolaas nu: kamervragen over havo!
Nicolaas nu: Tobbe wordt Badkuip
Nicolaas nu: Stibbe en Akzo als buren
Het mooiste meisje van de klas
Van de Penningmeester
Jaarverslag 2011
Verslag Algemene Ledenvergadering
Aan deze Binder werkten mee

Interactie – het toverwoord van internet anno 2012. 
Iedereen is verbonden, oftewel "connected" en alles 
staat online. Alles? Nee natuurlijk niet alles. Maar geluk-
kig wel zó veel dat de oproep uit de vorige Binder, over 
dat Pius-meisje uit de jaren dertig van de vorige eeuw, 
succes had. Het hoofdartikel van deze Binder is dan ook 
het verslag van deze speurtocht, en het bewijst maar 
weer eens dat er nog heel veel verhalen over oud-
leerlingen en oud-docenten te schrijven zijn. De Binder 
schrijft zichzelf, zeggen we wel eens. En daarom staat 
ook deze Binder weer bol van de wetenswaardigheden 
over Pius en Nicolaas en de vele leerlingen die deze scho-
len bevolkten. 
Verheugd zijn we ook omdat het bestuur weer uit drie 
personen bestaat. Statutair moet dat, maar een tijd lang 
deden we het met z'n tweeën. Op de onlangs gehouden 
algemene ledenvergadering werd Joost Kenter, oud-
docent lichamelijke oefening op Pius en Nicolaas (wie 

weet dat nou niet?) én oud-leerling (dát weten minder 
mensen), benoemd tot bestuurslid. Joost, gefeliciteerd! 
De nieuwbouw vordert trouwens gestaag. Er is enige 
vertraging in de bouw waardoor de verhuizing niet in de 
zomermaanden zal plaatsvinden en het schooljaar 
2012/2013 gewoon in het bestaande gebouw van start 
gaat. Dat betekent ook dat we nog geen groen licht heb-
ben voor het Grote Openingsfeest. We hadden dat voor 
oktober 2012 gepland maar dat halen we niet. Helaas 
kunnen we nog geen exacte datum voor dat feest bekend 
maken. Zodra dat wel zo is, zijn jullie de eersten die dat 
horen! 

Tot dan, fijne vakantie

René Leijen, voorzitter
Leon de Rooij, penningmeester
Joost Kenter, lid 

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
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 St. Nicolaaslyceum 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!).

MYRAKEL
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SNL’ers in de media

Jaarlijks worden enkele tientallen gescheiden vaders door hun ex-partners vals beschuldigd van misbruik of mishan-
deling. Zij blijken hier soms jaren later nog veel last van te hebben van de valse aangiftes van de moeders. De Volks-
krant schreef (11 februari 2012) over het werk van de LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. 
Deze LEBZ, die in actie komt in complexe zedenzaken, ziet een toename van het aantal dossiers waarin de moeder na 
een scheiding de vader vals beschuldigt. Maar aantonen dat een aangifte vals is, blijkt lastig en in de praktijk worden 
valse aangiftes nauwelijks aangepakt. Met grote gevolgen voor de slachtoffers, beaamt Paul van den Eshof (SNL, 
1968-1970) lid van de LEBZ. 'Een strafzaak duurt lang en in de tussentijd zijn er ook civiele procedures opgestart door 
de ex met betrekking tot de kinderen. Die kun je na een vrijspraak niet meteen weer terugdraaien'. 

Veel mensen verhuizen van het platteland naar de grote 
stad. Anderen nemen de omgekeerde route. Ton van 
Dijk (HBS-b, 1962) en zijn vrouw Marianne vertrokken 
vanuit Amsterdam naar Schingen, een kleine Fries dorp 
(112 inwoners) in de buurt van Franeker. Het was de beste 
beslissing van hun leven, vertellen ze in het blad Jazeker 
(inderdaad, van de Hypotheker). Ze verhuisden om een 
combinatie van factoren: de prachtige omgeving, de 
afstand tot de Randstad én het feit dat ze het konden 
betalen. 'Panden die in Amsterdam twee miljoen kosten, 
koop je hier voor vijf ton'. Toen ze, begin jaren 90, het 
pand zagen, waren ze direct verkocht. 'Dit was echt 
uniek, qua locatie, qua sfeer. Dit moesten we kopen'. Dat 
kon ook: Ton was net met een gunstige regeling vertrok-
ken bij zijn toenmalige werkgever. De afstand bleek ook 
geen bezwaar: 'mensen uit de Randstad overschatten 
die. Vrienden uit Amsterdam denken dat ik in Denemar-
ken woon, maar tot de Coentunnel is het maar een uurtje 
rijden'. Wonen in Friesland is voor Ton en Marianne 'een 
opwekkend middel, vrij verkrijgbaar zonder recept'. 
Over wonen in Friesland, als stadsmens op het platteland, 
schreef Ton zelfs een boek, ´Ons Dorp, leven als God in 
Friesland´.

Voor vele katholieken moet hij opstappen, maar aartsbis-
schop Wim Eijk (Gym-b, 1971) is met zijn bevordering tot 
kardinaal wederom een treetje gestegen op de rooms-
katholieke ladder. Dichterbij de paus kan een geestelijke 
niet komen, schrijft onder meer de Volkskrant (7 januari 
2012) over zijn kardinaalsbenoeming. Die lag voor de 
hand: sinds de tweede wereldoorlog zijn alle aartsbis-
schoppen van Utrecht kardinaal geworden. De tachtigste 
verjaardag van kardinaal Simonis bood de noodzakelijke 
ruimte voor een opvolger. Eijk dus. Een 'trouwe discipel 
van het conservatiefste slag', een man die 'wereldse 
zaken liefst op veilige afstand houdt' die met 'stalinisti-
sche praktijken' en zelfs 'autistische trekken' veel weer-
stand oproept bij zijn kerkwerk. Want werk is het, 
indachtig zijn wapenspreuk ' Noli recusare laborem', 
weiger het werk niet. Behalve kritiek op Eijk is er ook lof, 
onder meer in het Katholiek Nieuwsblad (6 januari 2012). 
'Wie kromme zaken moet rechtbuigen, doet het nooit 
goed. Maar is een duidelijke bestuurder, die dóórpakt, 
niet precies wat de Nederlandse Kerk, financieel én 
moreel 'technisch failliet', nodig heeft?' De kardinaals-
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hoed past ons allemaal, aldus het blad. 
Die hoed, officieel galero, komt terug in het nieuwe wapen van de kardinaal. Het wapenschild is dat van het aartsbis-
dom, de esculaap verwijst naar de medische achtergrond van Eijk, het kruis op de achtergrond verwijst naar zijn aarts-
bisschoppelijke rang en de hoed met aan weerzijden vijftien kwasten naar zijn kardinaalschap. Het wapen hangt aan 
de gevel van het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht én aan de gevel van de San Callisto, de titel-
kerk van Eijk in Rome. 

De plannen om winkelcentrum Kraaiennest, een van de oudste én beruchtste in de Bijlmer, op te knappen, roepen 
overal nieuw elan op. Architecten presenteerden onlangs plannen het centrum én de bovenliggende parkeergarage 
om te bouwen tot food court, met restaurantjes en toko's, een zalencentrum en sportzaal. Uitvalsbasis van de plan-
nenmakers is café de Nachtegaal. Volgens Filip Brian (Havo, 1980) zijn er in de Bijlmer 'na jaren van sloop en forse 
inspanning om de Bijlmer gelijkend te maken aan elke andere willekeurige buitenwijk van elke willekeurige stad' 
meer van dit soort nachtegaaltjes nodig. In Het Parool (20 maart 2012) reageert hij op de plannen. 'Hier is duidelijk de 
kans dit deel van de Bijlmer te voorzien van een nest van creativiteit. Een nest waar eindelijk eens de gemêleerdheid 
van de wijk tot uiting komt in de vorm van een geweldige mix van kleine eethuisjes, een plek voor buurtjongeren, 
kunstenaars en een parkeerplaats voor allen die gewoon met de metro de stad in kunnen!' Kraaiennest tezamen met 
Kleiburg als onderdeel van een spannend en historisch hart van de Bijlmer? 'Wie durft?', vraagt Brian hardop. 

Van alle tijden is de vraag die menig eindexamenkandidaat 
zich stelt: ga ik studeren en ga ik dan op kamers wonen? Het 
automatisme waarmee dat vroeger gebeurde – wie stu-
deert, woont op kamers – is echter verdwenen. Kamers wor-
den steeds duurder, studies steeds korter en – zeker finan-
cieel gezien – is er veel voor te zeggen om gewoon thuis te 
blijven wonen. Ook Bart Ouwerkerk (VWO, 2009) woont 
dus nog steeds thuis. Bart studeert algemene sociale weten-
schappen aan de UvA. Hij ontvangt, afgezien van de basis-
beurs, geen geld van DUO. Zijn ouders betalen. Hij kost hen 
424 euro per maand, heeft hij berekend. Wat hij ging stude-
ren bleef lang onzeker, niet dat het in Amsterdam moest 
zijn . 'Mijn stad'. Zo langzamerhand is hij aan zelfstandig 
wonen toe, geef hij toe (het Parool, 15 maart 2012). 'Liefst 
met een paar maten van me'. Maar echt zoeken doet hij niet 
en thuis is het prima geregeld. Als ouders en zus niet aan het 
werk zijn, heeft hij het hele huis tot zich beschikking. Toen 
hij eens een tijdje op het huis van anderen mocht passen, 
deed hij wel ervaring op met zelfstandig wonen. Hij kwam 
al snel geld te kort. 'In budgetkoken ben ik niet goed en ik 
kwam er achter dat je ook spullen als wc-papier in huis moet 
hebben'. Thuis is dat er allemaal, inclusief pa's scheerspul-
len. 'Die jat ik regelmatig'. 

Het Myrakel vond plaats
              - de speurtocht van Kitty Edelaar

”Ik ben op zoek naar Kitty Edelaar, leerlinge van de Pius 
in de jaren dertig van de vorige eeuw". Dat was de 
oproep die Carien van Beek deed in de vorige Binder. 
Cariens vader, overleden in 1988, en Pius-leerlinge Kitty 
(Catharina H.M.) Edelaar kenden elkaar. Maar hoe en 
wat, dat was niet bekend. Met Myrakelse hulp, flink wat 
gegoogel en speurwerk in allerlei archieven lukte het 
Carien uiteindelijk contact te leggen met Ellen Westdorp-
Veeger, de dochter van Kitty Edelaar. Zij ontmoetten 
elkaar, wisselden de verhalen uit en vergeleken oude 
foto's van hun respectievelijke vader en moeder. Hieron-
der het prachtige verslag van een bewogen speurtocht.

Ellen: "Mijn moeder Kitty Edelaar werd op 11 november 
1923 geboren en heeft een veelbewogen leven gehad. Ze 
ging naar de Pius lagere school en later naar de Pius 
Mulo. Zo lang ik me kan herinneren, woonde ze met haar 
moeder, Colette Velzeboer en haar jongere broer Quiri-
nus (door haar Bunny genoemd) op de Keizersgracht 505. 
Ik heb van Carien gehoord dat ze ook op de Keizersgracht 
535 heeft gewoond, maar dat weet ik niet. Wel vertelde 
ze over het Frederiksplein, waar ze naast Albert Mol 
woonde. 
Haar ouders gingen scheiden toen ze 15 jaar was, een 
gebeurtenis die een diepe impact op haar leven heeft 
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gehad. Haar vader dreigde vóór de scheiding al de kinderen te 
zullen ontvoeren, een dreigement waar ze ook echt bang voor 
waren. Haar broer kreeg toevallen en heeft een groot deel van 
zijn leven in inrichtingen doorgebracht. Kitty werd geplaagd 
door andere kinderen met haar gescheiden ouders en gehan-
dicapte broer.
Omdat haar moeder veel ziek was, en Kitty voor haar moest 
zorgen, ging ze van school af. Ze volgde onder meer een kap-
persopleiding en een opleiding voor schoonheidsspecialiste. 
In die tijd moet ze verliefd zijn geworden op Simon van Beek, 
Cariens vader, en hij op haar. Een paar jaar later leerde ze, 
waarschijnlijk via de kerk de Krijtberg, Wim Veeger kennen, 
mijn vader. 
Ze trouwden in 1944, verhuisden naar Rotterdam, later weer 
terug naar Amsterdam. In 1946 werd ik geboren, in Haarlem, 
in het huis van mijn oma's zus die vroedvrouw was.
Het geluk was helaas van korte duur, mijn vader kreeg TBC en 
overleed begin 1950. In 1951 hertrouwde mijn moeder met 
Cornelis Koerts. Mijn tweede vader was opgegroeid in Indone-
sië en wilde niet in Nederland blijven. Aangezien ik  - als enig 
kind, er zijn uit die verbintenis geen kinderen geboren - ook 
TBC kreeg en bijna drie jaar in sanatorium Zeeburg lag, moest 
een eventueel vertrek naar het buitenland worden uitgesteld. 
In 1956 was het dan zover. We vertrokken naar Iran, dat toen 

Advertentie uit De Tijd, 23 februari 1944, waarin Kitty en 
Willem iedereen bedanken voor hun huwelijksfeest

nog Perzië heette en 
waar de Sjah regeerde. 
Voor mijn moeder brak 
een leuke tijd aan met 
luxe en feesten. 
Nadat ik op 13-jarige 
leeftijd naar Nederland 
terugging, pendelde mijn 
moeder nog een paar jaar 
heen-en-weer tussen 
Perzië en Nederland. In 
1962 vestigden ze zich 
weer in Nederland, maar 
de onrust bleef. In 1963 
vertrokken we naar 
Curaçao. Vanaf daar emi-
greerden mijn ouders 
rechtstreeks naar Ameri-
ka.  Ik  ben in 1966 
getrouwd met Louis West-
dorp en toen ik in ver-
wachting was van mijn 
tweede kind, besloten wij 
ook naar Amerika te ver-
huizen. Wij hebben daar 
acht jaar gewoond. Mijn 
moeder en tweede vader 

Bij zuster Alidia. Kitty Edelaar is het meisje met de blonde vlechten, achterin, tweede van links. 
De fotograaf was Edw. Jacobs, Sluisstraat 12'’, Amsterdam

zelfs tien jaar, aanvankelijk in diverse steden in Connecti-
cut en later in New Orleans, Louisiana. Uiteindelijk zijn 
ze, min of meer gedwongen door gezondheidsklachten, 
naar Nederland teruggegaan. Mijn vader overleed in 
1989, mijn moeder in 2003. Beide hebben vele jaren 
getobd met hun gezondheid.
Ik herinner me dat mijn moeder het vaak had over een 
paar meisjes in de klas, nl. Jacqueline van der Eerden (die 
zo goed Frans sprak) en Treesje Wiemers.
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125 jaar St. Nicolaaskerk

Van buiten 'een monumentale kolos' maar van binnen een 
intieme kerk, een visitekaartje voor de stad en een tref-
punt van culturen – de Sint Nicolaaskerk bestaat dit jaar 
125 jaar. Al in 1306 was er in Amsterdam een Nicolaaskerk, 
aan wat nu het Oudekerksplein is. Bij de Alteratie (1578) 
werd dat de Oude Kerk. In 1884 werd gestart met de bouw 
van de nieuwe St Nicolaaskerk, naar een ontwerp van 
architect A.C. Bleijs. In 1887 was de kerk af. Het is weliswaar 
geen echte kathedraal maar wel net zo indrukwekkend. 
Vooral de koepel, 58 meter hoog, met de glas-in-
loodsterrenhemel, doet de hoofden van bezoekers tollen, 
zegt diaken Brussee. De kerk is 'een open huis' waar ieder-
een welkom is – de gelovige, de twijfelaar, de atheïst, de 
toerist, de dakloze. Per jaar vergapen zo'n honderddui-
zend toeristen zich aan het interieur. Brussee zegt zich 
goed te realiseren dat hij op een bijzondere plek werkt. 
Vooral voor treinreizigers doet het aanzicht van de kerk ze 
weer beseffen dat ze thuis zijn. 
 
Op woensdag 8 september 1948 werd, 's morgens om 9 
uur, in de kerk een plechtige heilige Mis opgedragen 'om 
Gods zegen af te smeken over het Sint-Nicolaaslyceum en 
zijn bevolking van leraren en leerlingen, over zijn weldoe-
ners en vrienden'. In zijn uitnodiging aan 'ouders of voog-
den der leerlingen' schreef rector Van Marrewijk dat de 
leerlingen bij die mis 'tegenwoordig moeten zijn' en plaats 
moeten nemen 'op de 3e t/m 7e rij rode stoelen in het mid-
denschip'. Ouders en voogden konden 'onmiddellijk ach-
ter de leerlingen' plaatsnemen. 

5Jaargang 23SNeLbinder 1-2012

Op YouTube is een filmpje 

 (vermoedelijk uit 1971) te vinden waarin Kitty Edelaar te 
zien is. Ze was "met verlof" in Nederland en bracht een 

bezoek aan Madame Tussaud. Daar zat de toen bekende 
komiek Dorus als wassen beeld terwijl een verborgen camera 
de reacties van de voorbijgangers registreerde - en dus ook 
hun aanvankelijke ongeloof om het trillen van een ooglid. 
Kitty Edelaar is de blonde vrouw die aan het eind van het 

filmpje door Dorus wordt gekust. 

http://www.youtube.com/watch?v=S4ShTppw_YM

In het poëziealbum van Kitty 
schreven onder meer: Joy van 
der Eerden, Juliette Vroom, R. 
Luijks, T. Fontijn, Mini Ruiter, 
Treesje Scholten, M. Onel, 
Carla Coebergh, Toos Groene-
wegen, Tiny Zwart, Laura 
Gijswijt, Johanna Hogervorst, 
Miesje ……..(?), Netty 

………(?), Anny Thöne, Laura Ruiter, Koosje ……(?), 
Marietje H  (?), Tini …….(?), Treesje Wiemers, Marie-
Therèse le Cat, Romana Brok, Mia ………(?), Willy 
Margaroli, C. Neuhaus, Henny Althoff, Corie Mei, 
Nelly Sprangers, Corrie Hölscher, Tony Koenders (in 
ander handschrift: “jongen 15 jaar”), Jopie Evers – 
Kleine Gartmannplantsoen, Suusje Willemse, Else 

Korteman en Zuster M. Hor-
tense. 

”Ik herinner me dat mijn moe-
der het vaak had over een 
paar meisjes in de klas, nl. 
Jacqueline van der Eerden 
(die zo goed Frans sprak) en 
Treesje Wiemers.”

Ellen Westdorp en Carien van Beek
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Oproep: World Granny

WorldGranny, een non-profit organisatie die streeft naar 
empowerment van ouderen en naar het uitbannen van 
armoede in ontwikkelingslanden, is op zoek naar oud-
docenten die het leuk vinden om af en toe nog eens voor 
de klas te staan. De organisatie, gevestigd in Amsterdam, 
wil meer bewustwording creëren voor "Global Ageing" 
en de uitdagingen die deze ontwikkeling met zich mee-
brengt. Dit laatste is precies de reden waarom ze op zoek 
zijn naar multipliers, in gewoon Nederlands: voorlichters, 
die het leuk vinden om jongeren in de leeftijdscategorie 
10 tot 25 jaar te onderwijzen over het onderwerp Global 
Ageing. Deze "intergenerationele aanpak" brengt jong 
en oud bij elkaar en dat maakt dit programma zo leuk en 
bijzonder. Multipliers krijgen een dag training en een 
uitgebreid informatiepakket. Interesse? Kijk op 

 of stuur een mail aan Sarah Hen-
driks, . 
www.WorldGranny.nl

shendriks@worldgranny.nl

1991: Kasimir en Karoline

In de rijke toneeltraditie van het Nicolaaslyceum speel-
den leerlingen in 1991 het stuk Kasimir en Karoline. Het 
stuk werd in 1932 geschreven door Odön van Horváth en 
wordt "een van de belangrijkste sociaal-kritische volks-
stukken uit de eerste helft van de twintigste eeuw" 
genoemd. Het verhaal speelt zich af op de kermis. De 
uitgelaten sfeer staat in schril contrast met het troostelo-
ze liefdesdrama waarvan we getuige zijn. Tussen de uit-
gelaten feestgangers en de schreeuwerige attracties 
loopt de net ontslagen Kasimir. Zijn vriendin Karoline 
probeert hem op te vrolijken. Zonder succes: Kasimir 
vreest dat haar liefde voor hem, zonder werk immers, zal 
verminderen en dat ze hem zal verlaten. Onzin, vindt 
Karoline. Diep beledigd stort ze zich in het feestgewoel 
en ontmoet ene heer Schürzinger. Ze laat zich trakteren 
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en verwennen, met ijsjes en ritjes in de achtbaan. Kasimir 
ziet het met lede ogen aan, zeker als Karoline ook nog 
eens aanpapt met een rijke fabrikant, de baas van 
Schürzinger. Het is pure koppigheid waardoor Kasimir en 
Karoline alle mogelijkheden laten liggen om weer tot 
elkaar te komen; het geluk glipt hen door de vingers. 
Horváth zelf noemde zijn stuk "een ballade vol stil ver-
driet, verzacht door humor; althans door het alledaagse 
inzicht". 

Oud-docent Herm van Leeuwen stuurde ons, voor het 
Jubileumboek, een cd vol foto's. In die collectie zaten ook 
enkele foto's van Kasimir en Karoline die we in deze Bin-
der aan de vergetelheid ontrukken. 
De kijkersvraag is natuurlijk: wie speelde Kasimir, wie 
speelde Karoline? 

1976: zomaar een excursie

Schoolreisjes, excursies, soms werkweek genoemd – vanaf 1961 werden er honderden gemaakt. Ceciel Zwijsen (Gym-
A, 1977) stuurde enkele foto's van een van die reisjes. Het jaar is 1976, de bestemming Parijs. 

Onderweg naar Parijs. Van links naar rechts: Jan Overwater, 
Joep Koperdraat, Anita Smit, Eddy Kopp, Ceciel Zwijsen, 

Arnold Brakenhoff (foto Eddy Kopp)

Meneer De Cock had op de hem bekende grondige manier 
minstens drie keer diverse groepjes door de tuinen van 

Versailles gegidst. Hier is hij blijkbaar ingehaald door zijn 
enthousiasme ... (foto Eddy Kopp)

Nicolaaskleuren op een voetbalshirt?

"Op een dinsdagavond met veel voetbal op televisie, 
werd mijn aandacht getrokken door het shirt van de voet-
balclub CSKA Moskou. De herkenning was onmiddellijk, 
maar voor de zekerheid ging ik toch maar even kijken in 
een van mijn kleerkasten. En jawel, de gelijkenis was 
volkomen! Ten bewijze hiervan sluit ik drie foto's bij. 
Daarop is het logo van shirtsponsor Bashneft te zien maar 
ook mijn zeer oude ende gerenommeerde st.nicolaas-
schooldas. Kunt U mij vertellen welke zakelijke banden 
het Nicolaaslyceum dan wel niet onderhoudt met dit 
Bashneft, een Russische oliemaatschappij? Of is dit een 
tot nu toe verzwegen familielid van ónze Nicolaas?

Met vriendelijke groet, Hans Swinkels, HBS B 1955 "
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Toen het Nicolaaslyceum november 2011 de 'moeilijke 
beslissing' nam geen nieuwe leerlingen met een on-
gedeeld havo-advies toe te laten, waren de rapen gaar. 
Alleen leerlingen met een havo/vwo-advies op zak zou-
den nog toegelaten worden; alleen een havo-advies is 
niet meer genoeg. Er waren weliswaar wat complimen-
ten, voor "de moed onze verantwoordelijkheid voor 
onze eigen leerlingen te nemen", maar er was vooral 
kritiek. Hoe kan een school nu leerlingen weigeren? En 
vindt de school de havo nog wel belangrijk? Het nieuws 
haalde álle media: Parool, Telegraaf, Metro, AT5 en zelfs 
Powned berichtten er over. 'Een havo-afdeling die geen 
havo-studenten toelaat?', was de meest gestelde vraag. 
Op AT5 vertelde

http://www.at5.nl/artikelen/72880/havo-weigert-
leerlingen-met-havo-advies

http://www.at5.nl/artikelen/75013/sint-nicolaas-laat-
toch-havisten-toe

  rector Hans van Rooijen hoe 
de school tot haar besluit kwam. "Als wij denken dat we 
met een bepaalde groep leerlingen in de problemen 
komen, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid 
nemen". Volgens Van Rooijen vielen er te veel leerlingen 
uit. "Pas als de kwaliteit op onze school goed genoeg is 
om die leerlingen vast te houden, gaan we weer meer 
havisten aannemen". 
 
Wethouder Asscher bemoeide

 zich met de zaak en beriep zich op 
Amsterdamse afspraken. En in de Tweede Kamer leidde 

Nicolaas nu: kamervragen over HAVO!

Eind januari staakten ruim 12.500 docenten en andere 
medewerkers uit het voortgezet onderwijs. Daarbij ook 
docenten van vijf scholen in Amsterdam: Wellant Colle-
ge, Hervormd Lyceum Zuid, Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer, Fons Vitae én het Sint Nicolaaslyceum. De staken-
de docenten willen vooral dat het aantal lesuren in de 
eerste twee jaar niet verhoogd wordt tot 1040 uur per 
jaar. Ze zijn bang dat scholieren wel op school moeten 

zijn, terwijl ze geen les krijgen en op die manier 'opge-
hokt' worden. Ook zijn ze ontevreden over de voorgeno-
men bevriezing van de salarissen en de bezuinigingen op 
passend onderwijs.
Volgens regionale media waren de scholieren die dag 
'mazzelpikken'.  Dankzij hun stakende docenten hadden 
ze een dagje ijsvrij. 

Wie waren nou die Pius docenten?

In de vorige Binder stond een oproep. We zagen enkele onbekende docenten op 
foto's die Patty Klein-Scholten stuurde van haar MMS-klas. Oud-docente Do de 
Graaf, die zelf ook op de foto's staat, meldde ons dat de andere docente Jeanne 
Mulder is, die van 1959 tot 1967 Natuurkunde en Wiskunde doceerde. Ze was ook 
bekend als Jeanny Mulder. Do de Graaf: "Ze heet nu al vele jaren Jeanne van der 
Gulik en is moeder van drie volwassen kinderen". Een van die kinderen is Miriam 
van der Gulik, zelf ook docente, op het Spinozalyceum. Zij schreef ons - hoe klein is 
de wereld toch -  hoe een collega opeens de SneL-binder onder haar ogen schoof. 
'Dat is mijn moeder', zag Miriam direct. De vrouw van haar collega had nog les van 
haar gehad. 'Mijn moeder vond het ook leuk om erover te horen!', aldus Miriam. 
De foto is overigens vermoedelijk uit 1962 of 1963. 

De 'onbekende docent 3' op de laatste foto is nog niet herkend. Do de Graaf meen-
de aanvankelijk Sylvo Ponten te herkennen. 'Maar gezien de voor mij onleesbare 
tekst op het bord ,twijfel ik hevig,want Sylvo was docent Muziek....' 

Jeanne Mulder, docente 
Natuurkunde, 1959 - 1967

Nicolaas nu: docenten in staking
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Het is even wennen, bijna zestig jaar heette de schoolkrant De 
Tobbe. Maar De Tobbe leidde een zwaarmoedig bestaan, was 
verworden tot "een stapeltje A4-tjes met ongeveer geen inhoud" 
en dus moest er wat gebeuren. Sinds het nieuwe schooljaar 
maken én krijgen Nicolaas-leerlingen Badkuip. De geheel ver-
nieuwde schoolkrant is 'een moderne uitvoering van de Tobbe' 
en dat moest, vond de nieuwe redactie, ook maar in de naam tot 
uitdrukking komen. En is Badkuip niet 'een moderne versie' van 
een tobbe? Nou dan! Dat ze daarbij geheel voorbij gaan aan de 
betekenis van tobbe in de Sint-Nicolaaslegende, ach dat gebrek 

aan historisch bewustzijn is 
ze vergeven. 
Badkuip ziet er in ieder 
geval fris uit. Het blad 
wordt, onder eindredactie 
en begeleiding van Anita 
Brus, docent Spaans/ teke-
nen, gemaakt via School-
magazine.nl , wat de redac-
tie vooral veel nieuwe digi-
tale mogelijkheden biedt. 
Twee keer per jaar ver-
schijnt er een gedrukte 
uitgave, daarnaast komen 
er nummers die alleen digi-
taal te bekijken zijn. Links 
naar Badkuip zijn te vinden 
op

http://www.nicolaas.nl/page_1059.aspx . 
In het tweede nummer van Badkuip viel ons meteen iets op:

Nicolaas nu: Tobbe wordt Badkuip

het zelfs tot Kamervragen! PvdA-kamerlid Celik vroeg minister 
Van Bijsterveldt (OCW) wat ze van het plan vond. Die antwoord-
de dat ze het 'geen wenselijke ontwikkeling' vond, maar dat ze 
ook weer niet van plan was 'in te grijpen'. Dat hoefde ook niet. 
Het Nicolaas besloot uiteindelijk, na een gesprek met Asscher, 
toch twaalf leerlingen met alleen een havo-advies toe te laten. 
Om duidelijk te maken "dat wij de havo en onze havo-
leerlingen belangrijk vinden en dat wij ons uiterste best doen 
om ons onderwijs te versterken", aldus Van Rooijen op de web-
site http://www.nicolaas.nl/page_1054.aspx . "Met een beperkte toe-
lating, waarbij wij deze leerlingen extra begeleiden gaan wij 

ervan uit dat deze leerlingen een goede kans 
hebben om op onze school een diploma te 
halen." Wethouder Asscher spreekt van "een 
goed begin" maar ziet liever dat "voor geen enk-
ele leerling een barrière wordt opgeworpen". 
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De nieuwbouw van Stibbe

Het heeft er lang om gespannen, economische crisis en zo, 
maar het lijkt mu toch zeker dat chemieconcern Akzo 
Nobel en advocatenkantoor Stibbe de nieuwe buren van 
het Nicolaaslyceum gaan worden. De verhuizing van beide 
bedrijven, nu ook al aan de Zuidas gevestigd, is mogelijk 
omdat ING Real Estate Development nog in 2012 begint 

met de ontwikkeling van de parkeergarage die onder de 
gebouwen moet komen. In 2013 kan al met de bouw van 
beide kantoren begonnen worden. Akzo Nobel en Stibbe 
zoeken nog naar ontwikkelaars voor hun panden. Dat van 
Akzo (15000 m2) is ontworpen door Group A, dat van 
Stibbe (14400 m2) door architect Jo Coenen. 

Akzo, Stibbe en het Nicolaas

Akzo

Stibbe

Nicolaas

Nicolaas nu: Stibbe en Akzo als buren

In tweeduizendelf was het voor Myrakel 'business as usual'. De vereniging draait, het ledental is stabiel, de financiën 
zijn in orde, de Binders vinden gretig aftrek, meerdere oud-leerlingen en oud-docenten stuurden memorabilia. Tot 
zover het goede nieuws. Want het is natuurlijk niet allemaal rozegeur en maneschijn. Zo bestaat het bestuur uit 
slechts twee leden, is de Binder altijd weer op het nippertje gereed en is er veel te weinig tijd om de website op orde te 
houden. 
  
Leden
Het ledenaantal daalde licht. Vier nieuwe leden en tien opzeggingen zorgden voor een ledenaantal van 580 per 
1.1.2011. Voor zover bekend overleden in 2011 de oud-leerlingen Jeroen Wassenberg (HBS-a, 1972), Henk van Schijn-
del (HBS-a, 1964) en Paul Knuijt (Havo, 1979) en voormalig mediatheekassistente Margriet Blijboom. 

Bestuurszaken
Het bestuur van Myrakel bestond in 2011 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-Binder) en Leon de 
Rooij (penningmeester en secretaris). De Binder werd opgemaakt door Koos van Langen. 

Binder, internet, promotie
Er verschenen in 2011 slechts twee Binders, in juli en december. De oorzaak is tijdgebrek bij de redactie. De gemiddel-
de oplage bedraagt de laatste jaren rond de zeshonderd exemplaren; er zijn twee adverteerders. De Binder schreef 
over bijna veertig oud-leerlingen en oud-docenten. Van meerdere kanten werd historisch materiaal toegestuurd. 
Oud-docente Do de Graaf vond oude opstellen en wil deze via de Binder terugbezorgen bij de originele Pius-
schrijfsters; Jos Mol vond oude examens; Dick Jonker verraste de vereniging met een flinke stapel oude schoolkranten: 
Knuppeltjes, Karwatsen en Tobbes uit de beginjaren '50. De website blijft zorgen baren. Dat de klassenfoto's ontbre-
ken, is soms lastig uit te leggen. Aan de andere kant begint er via twitter (20 followers), linkedin (371 leden) en face-
book (14 vrienden) veel interactie te ontstaan met/tussen oud-leerlingen. Myrakelse promotie is er als vanouds bij de 
diploma-uitreiking: het bekende SNL-t-shirt met de namen van de examenkandidaten aangevuld met “Keep in Touch 
– www. Myrakel.nl”. 

Jaarverslag 2011

Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat een meis-
je van het Nicolaaslyceum de hoofdrol zou spelen in het 
Tros-televisieprogramma 'Het mooiste meisje van de 
klas'. In dat programma 'vol nostalgie en herkenbare 
herinneringen aan de jaren '70 en '80' gaat presentator 
Jaap Jongbloed op zoek naar 'dat onbereikbare meisje 
op wie alle jongens verliefd waren' en 'die het voorbeeld 
was voor de meiden in haar omgeving'. Wat maakte haar 
zo speciaal, wie kreeg haar eerste zoen, wat is er met hen 
gebeurd, hebben ze nog contact met vroegere klasgeno-
ten en was hun schoonheid een garantie voor succes? 
Welnu, dat wachten wordt dit najaar beloond. Vermoe-
delijk in augustus/september wordt de aflevering met 
het Nicolaas-meisje uitgezonden. We vertellen natuurlijk 

Het mooiste meisje van de klas

nog niet om welk mooiste meisje van de klas het gaat …  
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Van de Penningmeester

De nieuwbouw van Akzo Eind maart hebben 82 leden de contributie voor 2012 nog niet 
betaald. Tien leden hebben hun contributie van 2011 ook nog 
niet betaald; twee leden zelfs die van 2010 nog niet. Zoals 
gebruikelijk staat op de adressticker behalve je lidmaatschaps-
nummer, het "Myrakels getal", oftewel het jaar waarover je 
voor het laatst je contributie hebt betaald. Is dit getal 2011 of 
ouder (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), maak 
dan snel je contributie à 12 euro over op rekening 359877 tnv 
OUD LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM te Diemen, onder 
vermelding van je lidmaatschapsnummer. Vergeet niet dat er dit 
jaar al aanzienlijke kosten gemaakt zijn, onder andere deze 

SNeL-Binder.

Wil je een machtiging afgeven? Stuur een mailtje naar
. 

Heb je wel een machtiging afgegeven, maar is er niets afgeschre-
ven? Dan proberen we het volgend jaar nog een keer. Het kan 
zijn dat de naam van je rekening of je adres gewijzigd is, het kan 
ook dat er op 31 januari niet voldoende saldo op je rekening 
stond. Heb je een andere rekening in gebruik, meld dat dan even 
aan .  

 
admin@myrakel.nl

admin@myrakel.nl
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betaald. Tien leden hebben hun contributie van 2011 ook nog 
niet betaald; twee leden zelfs die van 2010 nog niet. Zoals 
gebruikelijk staat op de adressticker behalve je lidmaatschaps-
nummer, het "Myrakels getal", oftewel het jaar waarover je 
voor het laatst je contributie hebt betaald. Is dit getal 2011 of 
ouder (of 0000 voor nieuwe leden zonder machtiging), maak 
dan snel je contributie à 12 euro over op rekening 359877 tnv 
OUD LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM te Diemen, onder 
vermelding van je lidmaatschapsnummer. Vergeet niet dat er dit 
jaar al aanzienlijke kosten gemaakt zijn, onder andere deze 

SNeL-Binder.

Wil je een machtiging afgeven? Stuur een mailtje naar
. 

Heb je wel een machtiging afgegeven, maar is er niets afgeschre-
ven? Dan proberen we het volgend jaar nog een keer. Het kan 
zijn dat de naam van je rekening of je adres gewijzigd is, het kan 
ook dat er op 31 januari niet voldoende saldo op je rekening 
stond. Heb je een andere rekening in gebruik, meld dat dan even 
aan .  

 
admin@myrakel.nl

admin@myrakel.nl



Aan deze Binder werkten mee

Verslag Algemene Ledenvergadering

Carien van Beek 
Koos van Langen
Herm van Leeuwen
René Leijen

Leon de Rooij 
Ellen Westdorp
Ceciel Zwijsen

Op vrijdag 20 januari 2012 werd in de personeelskamer van het Nicolaaslyceum de Algemene Ledenvergadering over 
het verenigingsjaar 2011 gehouden. Voor de laatste keer – niet omdat Myrakel ophoudt maar omdat we vanaf 2013 in 
het nieuwe gebouw zullen vergaderen. Aanwezig op de ALV waren behalve de twee bestuursleden, vier leden: Jan 
Hogen (1966), Joost Kenter (1961), Johan Olsthoorn (1966) en Tom Paffen (1985). 

1. Opening en mededelingen
Om 2030 uur opent voorzitter Leijen de vergadering. Hij heet alle aanwezigen, vier leden om precies te zijn, van 
harte welkom. In het kort vertelt hij hoe het Myrakelse jaar 2011 verliep: stabiel ledental, rooskleurige financiële 
situatie. Voorzitter memoreert ook het overlijden van de oud-leerlingen Jeroen Wassenberg (HBS, 1972), Henk 
van Schijndel (HBS, 1964) en Paul Knuijt (Havo, 1979) en oud-mediatheekassistent Margriet Blijboom.

2. Notulen vorige ledenvergadering
De notulen van de ledenvergadering van 2011 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Het verslag ver-
scheen in Binder 1-2 (juli 2011).

3. Jaarverslag 2011 & Financieel Verslag 2011
In 2011 daalde het ledental van 580 naar 578. Ondanks dat er geen actieve ledenwerfcampagne is, blijft het aantal 
leden min of meer gelijk. De meeste mensen die opzeggen, zijn niet meer geïnteresseerd. Een enkeling voert de 
economische crisis als reden aan. Op het jaarverslag (zie elders in deze Binder) zijn verder geen op- of aanmer-
kingen. Penningmeester De Rooij licht vervolgens de financiën toe. Het jaar 2011 heeft, vooral omdat er één Bin-
der minder is gemaakt, een batig saldo van ruim 3600 euro opgeleverd. Zoals gebruikelijk, is dat bedrag aan het 
eigen vermogen toegevoegd. De begroting 2012 wordt door de vergadering vastgesteld.

4. Verslag van de kascommissie
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascommissie (Joost Kenter en Tom Paffen) de financiële stukken van 
de vereniging gecontroleerd. Zij verklaring dat ze deze ook “in orde bevonden” hebben. Het financiële verslag 
geeft “een getrouw beeld van het vermogen van de vereniging en van het exploitatiesaldo over 2011”. Ze stellen 
de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Allen gaan akkoord.

5. Bestuurssamenstelling
Omdat het bestuur uit slechts twee leden bestaat en dat er statutair “ten minste drie” moeten zijn, doet voorzit-
ter een dringende oproep aan de leden. Joost Kenter stelt zich beschikbaar en wordt met algemene stemmen als 
bestuurslid gekozen. Zijn plaats in de Kascommissie wordt overgenomen door Jan Hogen.

6. Plannen voor 2012
In 2012 gaat het om twee belangrijke zaken. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw zal een groot 
Openingsfeest plaatsvinden. Dat feest zal gecombineerd worden met de Reünie die voor eind 2013 voorzien was. 
Het feest zal het nodige van Myrakel vergen, zo verwacht het bestuur. De andere activiteit is het samenstellen (en 
uitgeven?) van een Herdenkingsboek. Myrakel is actief in een werkgroep van (vooral) oud-docenten die de 
inhoud hiervoor bij elkaar zoeken en schrijven/redigeren. Johan Olsthoorn meldt verder de oorlogsjaren van de 
Pius MMS te willen beschrijven. Joost Kenter biedt aan hem daarbij te helpen. Het bestuur is blij met dit plan en 
zegt dit eventueel ook financieel te willen steunen. Een andere actie is het ontsluiten van de sql-databases op de 
Myrakel-site. Het bestuur belooft daar in 2012 nu echt werk van te gaan maken – onder de bijna vierhonderd oud-
leerlingen die zich op LinkedIn in de Myrakel-groep hebben verenigd, zijn er vast wel een paar te vinden die de 
benodigde kennis bezitten. Tot slot wordt voorgesteld te onderzoeken of er iets met de oude leerlingenkaarten 
kan worden gedaan. Het bestuur zal navragen wat de privacy-aspecten hiervan zijn. 

7. Rondvraag en sluiting
Omdat niemand gebruik maakt van de rondvraag, sluit voorzitter om 21.30 uur de vergadering. De aanwezigen 
bezoeken vervolgens de oud-leerlingensoos, die voor het laatst in de soos-lokatie onder de C-kantine wordt 
gehouden.  
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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.

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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