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Veel te laat ligt deze Binder bij u op de mat. Dat heeft 
vele redenen, waarvan tijdgebrek en de (organisatie van 
de)  komende Reünie de belangrijkste zijn. We zijn met 
velen (twaalfduizend oud-leerlingen, bijna zeshonderd 
leden) maar in de praktijk 'doen' we Myrakel maar met 
een paar mensen. 
Hoe dan ook, het allerbelangrijkste nieuws is dat – op het 
moment dat deze Binder naar de drukker gaat – de nieu-
we school geopend is! Het schooljaar begon nog aan de 
Prinses Irenestraat, maar de afgelopen herfstvakantie is 
druk verhuisd. En per 31 oktober 2012 krijgen leerlingen 
les in de nieuwbouw, die officieel aan het (gloednieuwe) 
Beethovenplein ligt. In een feestelijke optocht liepen 
leerlingen, leraren en ondersteunend personeel van de 
oude naar de nieuwe school. 
Om niet alleen de opening van de nieuwbouw te vieren, 
maar ook dat het St Nicolaas volgend jaar 65 jaar bestaat, 
is er natuurlijk weer een REUNIE. Maar iets anders dan u 
wellicht gewend bent. De meeste reünies waren altijd in 

het najaar, maar dan moet u bijna een jaar wachten om 
die nieuwbouw te bewonderen. De reünie is daarom op 
zaterdag 19 januari 2013. Tussen 14 en 19 uur kunnen 
oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers 
terecht in de nieuwe school - voor een rondleiding uiter-
aard, voor uw vijfjaarlijkse ontmoeting met oud-
klasgenoten, voor een drankje en een hapje, voor … tja, 
de rest verklappen we nog niet. 
In deze Binder proberen we verder, zo goed en zo kwaad 
als het gaat, het wel en wee van al die oud-leerlingen en 
–docenten te volgen. Of dat gelukt is, bepaalt u natuur-
lijk zelf. Maar wij wijzen hier al op het lezenswaardige 
verhaal over de mini-reünie van vier klasgenoten uit de 
jaren zestig ! 
We wensen alle lezers alvast prettige feestdagen. We 
zien elkaar in het nieuwe jaar, op het Grote Openings-
feest!

René Leijen

Reünie en Openingsfeest

Op Zaterdag 19 januari 2013 is
de reünie en een groot feest.

Het nieuwe gebouw
wordt feestelijk geopend en

we vieren dat het Sint Nicolaas Lyceum
65 jaar bestaat in 2013.

Dit alles tussen 14:00 en 19:00 uur.
Zie voor alle details pag. 6 

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.
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Tel. 06 - 413 769 74
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Lidmaatschap

leon.de.rooij@myrakel.nl

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén 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 huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

MYRAKEL
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In Memoriam Nico Zon

Personalia

SNL’ers in de media

Op 5 mei 2012 overleed Nico Zon, 25 jaar lang docent Frans op het 
Nicolaaslyceum. Hij werd 65 jaar oud. 
Op internet vroegen we naar reacties op zijn overlijden. Hassan 
Outaklla (VWO, 2002) zegt veel van 'meester Zon' geleerd te heb-
ben. 'Ik blijf hem vooral altijd dankbaar'. Hij herinnert zich vooral 
dat hij de leesteksten voor het eindexamen 'verbale diaree' noem-
de en op 'vrij sarcastische wijze' spotte met deze nietszeggende 
teksten. Ook Zons afkeer tegen de tweede fase staat Hassan nog 
goed bij. 'Hij was hier faliekant op tegen'. Meester Zon, schrijft 
Hassan, 'merci beaucoup pour tous, et j'espere que vous avez 
trouvé maintenant du calme'.
 
Martijn Stokhof (Gym-b, 1991) deed eindexamen bij Zon en 
noemt hem een markante man en een goede docent. 'Hij kwam 
eind jaren 80 op de brommer, ik denk een Puch, met hoog stuur, 
uit IJmuiden naar het SNL rijden. Deze parkeerde hij dan pal voor 
de school, voor het raam van de concierges. Als ik het me goed 
herinner haalde hij het weggegooide brood uit de vuilnisbakken 
voor, naar eigen zeggen, de vogels'.

Ook Simon Peterse (Gym-A, 1991) en Hans van der Liet (Gym-a, 
1987) vonden Zon een sympathieke docent. 'Vriendelijk, 
geïnteresseerd, down-to-earth, hij had humor en kon goed lesge-
ven', schrijft Simon. En Hans: 'zeer vakkundig met inderdaad een 
gezonde vleug sarcasme'. Simon herinnert zich niet alleen het 
eerste zinnetje dat hij leerde, 'Monsieur Duroc est dans la rue', 
maar ook een woordgrapje dat Zon in één van de eerste lessen 
maakte. Met krijt schreef Zon op het bord 'Sochez e savez sachiez 

belle se nue patient' en vroeg de klas wat dat betekende. Uiteraard wist niemand het goede antwoord, maar toen Zon 
het zinnetje op zijn plat Amsterdams uitsprak werd alles duidelijk. Terwijl Hans zich goed herinnert dat Zon vaak de 
colums van Jan Brusse uit Elsevier voorlas en dat hij Franse chansons draaide 'om ons wat taalbesef bij te brengen'.

Op 18 september 2012 nam Theo van Scheppingen na 32 jaar Nicolaasjaren afscheid. Theo 
was jarenlang toa, technisch onderwijsassistent, en beheerde onder meer het computerlo-
kaal in de C-vleugel. Ook maakte hij jarenlang de foto's van de geslaagden op de diploma-
uitreikingen. 

In het Parool mag elke week een gewone Amsterdammer 
een BN'er uitnodigen voor een drankje. Begin maart 
nodigde organisatie-adviseur John Manschot schrijver 
Joep Schrijvers (Gym-b, 1975) uit. Joeps nieuwe boek 
komt binnenkort uit, getiteld Maak er wat van, en Man-
schot wilde daar wel eens wat meer over weten. 'Schrij-

vers denkt na over hoe mensen hun gedrag kunnen 
veranderen zodat ze beter functioneren en sterker in het 
leven staan'. Manschot vond Schrijvers, die naar eigen 
zeggen voor het eerst in zijn leven een blind date had, als 
sympathiek, jongensachtig en beweeglijk. 'Hij heeft hele-
maal niet de uitstraling van een autoriteit en is een posi-

3Jaargang 23SNeLbinder 2/3-2012

tieve uitzondering op betweters die ik vaak genoeg 
tegenkom'. Schrijvers verklapte Manschot dat hij nog 
drie ideeën had klaarliggen voor nieuwe boeken. Man-

schot: 'hij is nog helemaal niet vastgeroest in zijn denk-
en'. 

Actrice Kimberley Klaver (Havo, 2003) speelt een rol in de nieuwe Nederlandse film 
Verliefd op Ibiza. De film is een romantische komedie, dat werd al duidelijk uit de 
titel, over topvoetballer Kevin en zijn geldverslindende vriendin Elza. In een ster-
rencast met onder meer Willeke van Ammelrooy, Kim Feenstra, Jan Kooijman en 
Rick Engelkes, speelt Kimberley May, de beste vriendin van Elza.De film komt voor-
jaar 2013 in de bioscoop. Klaver kwam ook in het nieuws toen ze haar neus brak bij 
het schoonspringen. Klaver deed mee aan het SBS-programma Sterren Springen. 
Tijdens een trainingssprong kreeg ze haar knie tegen haar neus. Vanuit het zieken-
huis twitterde ze dat ze voorlopig niet meer zwemmen mag. 'Niet duiken, niet 
springen, geen salto's, niks. Verboden'. 

Dat de opbrengst van donaties aan filantropische instel-
lingen in 2011, ondanks de crisis, steeg naar 743 miljoen 
euro, verbaasde Theo Schuyt (Gym-A, 1967), hoogleraar 
filantropie aan de VU, niet echt. 'Donaties hebben een 
veel duurzamer karakter dan vaak gedacht', zei hij (De 
Volkskrant, 17 juli 2012). Want juist in tijden van crisis en 
een aaneenschakeling van slecht nieuws, hebben burgers 

behoefte aan betrokkenheid en hoop. 'Ze blijven daarom 
geld geven'. Volgens Schuyt heeft de filantropie in onze 
verzorgingsstaat die rol overgenomen. 'Burgers zien dat 
de overheid sommige taken niet meer doet en nemen 
hun verantwoordelijkheid'. Hij ziet een toenemende 
'sociale democratie' waarin burgers zelf bepalen wat ze 
belangrijk vinden en waaraan ze doneren.

Volgens nabestaanden van de slachtoffers van de schiet-
partij in Alphen aan den Rijn, is de politie Hollands-
Midden aansprakelijk voor die moordpartij. Ze hebben 
letselschadeadvocaat John Beer (HBS-A, 1970) in de arm 
genomen. De zaak draait om de wapenvergunning van 
schutter Tristan van der V. Die had hij nooit mogen krij-
gen: de politie wist dat Van der V. een psychiatrisch 

patient was. Volgens Beer heeft de politie de afgelopen 
maanden niets gedaan: 'ze blijven achterover zitten en 
wachten, terwijl ze zouden moeten zeggen dat ze 
verantwoordelijk zijn en een schadevergoeding zouden 
moeten geven', zegt Beer (de Volkskrant, 6 augustus 
2012).

Zus Cecile Heuer (Pius, 1969) schittert overigens in de RTL-serie 'Golden 
Girls', de Nederlandse remake van de oude hitserie uit de VS met Blan-
che, Dorothy, Rose en Sophia. In de serie speelt ze Milly, oftewel Rose.  
De vier vrouwen wonen in de RTL-serie in Scheveningen, de scripts zijn 
de originele maar herschreven naar het Nederlands en naar het jaar 
2012.

Voor haar 'grootste spel' in het stuk Am Ziel ontving actrice Mar-
lies Heuer (Pius, 1970) begin september de Theo d'Or, de belang-
rijkste toneelprijs van Nederland. Heuer wist volgens de jury in 'de 
extreem moeilijke tekst waarin ze bijna twee uur lang onafgebro-
ken aan het woord is, op een subtiele manier een ijzige humor en 
lichtheid te leggen'. Haar 'uiterst muzikale tekstbehandeling' 
werd daarbij ondersteund door 'een uitgekiende bewegingstaal' 
en 'verfijnde mimiek'. In haar dankwoord refereerde Heuer aan de 
bezuinigingen in de kunst. Ze zei blij te zijn, 'aan het begin van een 
seizoen waarin zoveel ophoudt' .
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werd daarbij ondersteund door 'een uitgekiende bewegingstaal' 
en 'verfijnde mimiek'. In haar dankwoord refereerde Heuer aan de 
bezuinigingen in de kunst. Ze zei blij te zijn, 'aan het begin van een 
seizoen waarin zoveel ophoudt' .



TV? Allemaal oude mensen! Terwijl er zoveel jong talent in 'Hilver-
sum' rondloopt. Zoals Ajouad El Miloudi (Havo, 2005) die het lastig 
vind om een plek te veroveren. 'Als talent heb je vlieguren nodig'. 
Maar die zijn nauwelijks te maken, als de generatie Van Nieuwkerk-
De Leeuw-Witzier-Van Gelder-Pauw-Witteman allemaal vijftigers en 
zestigers, op hun stoelen blijven zitten. El Miloudi begon in 2008 met 
Puberruil en maakte sindsdien onder meer Stinkend Rijk en Keurings-
dienst van Waarde. Toen hij begon, had je veel meer 
(jeugd)programma's. 'De taart die nu verdeeld wordt, is een stuk klei-
ner geworden', zegt El Miloudi (de Volkskrant, 7 augustus 2012). Dat 
in Hilversum de komende jaren nog fors bezuinigd wordt, helpt ook al 
niet. 'Er wordt meer ingekocht en er komen meer afleveringen van 
bestaande titels. En die programma's hebben al een presentator. Dat 
maakt het wel lastiger'. 

Zo af en toe schrijft Aleid Truijens (Gym-A, 1974) in haar Volkskrant-column 
IJs&Weder over haar tijd op het Nicolaas. Dit keer (22 oktober 2012) over 
wiskundeonderwijs en nerds. Anno nu zijn nerds cool en is wiskunde hot, 
maar in Aleids schooltijd, begin jaren zeventig, waren het jongens die 'zacht 
mompelend de wiskundeleraar verbeterden' en nooit uitgenodigd werden 
voor feestjes. Ze hadden 'vet haar met een zijscheiding, een donkere, toen 
onhippe bril en een trui met ingebreide elanden'. Een van hen, 'een 
belachelijk slimme jongen' (we herkennen Rob Clerc – redactie) die 'nooit 
een meisje aankeek', werd zelfs Nederlands kampioen dammen, schrijft 
Aleid. En 'daarna deed de wiskundeleraar alsof hij de kampioen zelf had 
gemaakt'. Diezelfde wiskundeleraar (we denken te weten wie het is – 
redactie) zorgde er voor dat Aleid nooit de betarichting koos. 'Als een meis-
je iets vroeg, snoof hij minachtend, rolden zijn ogen bij zoveel domheid en 
kregen we het advies onze lippen te verven en in het park te wandelen', 
zodat hij en de jongens verder konden met de stof.

De voorgenomen sluiting van theater de Engelenbak, 
sinds 1975 aan de Nes te Amsterdam, bracht Fons Eick-
holt (HBS, 1955) tot het schrijven van een ingezonden 
brief aan het Parool (27 september 2012). Eickholt stond 
in 1971 aan de basis van de Engelenbak. Van onder meer 
de Kunstraad Amsterdam kreeg hij de opdacht een thea-
ter te vestigen in de oude tabaksveiling. Hij bedacht ook 
de naam Engelenbak en in het openingsjaar 1975 was hij 

artistiek directeur. Omdat er ook toen nauwelijks geld 
was, bedacht Fons de Open Bak, het inmiddels beroemde 
open podium waar iedereen iets kon laten zien, of het nu 
om dans, muziek, literatuur, cabaret of theater ging. 
Professionele artiesten en amateurs vulden elkaar daar-
bij aan. De Engelenbak moet blijven, betoogt Eickholt, 
'voor nieuwe initiatieven en de ontwikkeling van jong en 
oud talent'. 

Pieter Jonker (HBS-B, 1970) is een van de 25 wetenschappers die door de schrijver Kader Abdolah zijn beschreven in 
zijn nieuwste, journalistieke 
boek 'Zeesla en de lepels van 
Alice'. Daarin beschrijft hij zijn 
reis langs wetenschappers, uit-
vinders en ondernemers met 
vernieuwende ideeën en boeien-
de visies op de toekomst. Abdo-
lah sprak met 'prachtige Neder-
landers', mensen 'die grote dro-
men' hebben, over de 'zuivere 
wateren van Nederland'. Hij 
vond ze na een advertentie, 
schreef ze een brief en sprak 
uitgebreid met ze. Jonker, 
bekend van zijn 'zoektocht naar 
de ultieme robot' die in staat is 
om poezie te lezen. Abdolah: 'Of 
een robot poezie dit kan begrij-
pen? Maar hij [Jonker] weet het'. 
Abdolah vertelde over zijn boek 
in DWDD . 

dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/187958

Van Ton van Dijk (HBS-B, 1962) verscheen onlangs een nieuw boek: 'Sterke Verhalen'. Het 
boek (Nijgh & Van Ditmar, september 2012; 19,95 euro) verhaalt van zijn journalistieke 
jaren. Daarin was voor Ton niets te dol. 'Omkopen, verleiden, liegen, stelen: anything to 
get the story'. De auteur bereikte daarmee, aldus de recensies, 'de top van de Nederland-
se reportage- en onderzoeksjournalistiek'. Het boek bevat 'juwelen van verhalen die 
lezen als een trein', oftewel Tons 'beste, leukste, spannendste en meest dramatische 
reportages' zoals over de schrijver/moordenaar Klinkhamer, het drama van de Martinito-
ren, de moord op een Belgische kasteelheer, de stoel van Beatrix, een Bijenkorfverbod, 
Prins Bernhard, Willem Oltmans, Joop van den Ende en Wibo van der Linde. 

In het kader van de 100e geboortedag van Marten Toonder ver-
scheen een eenmalige Bommelglossy. Daarvoor maakten studen-
ten Comic design aan de Artez Hogeschool voor de kunsten in 

Ook een link met Marten Toon-
der heeft dichteres en stripauteur 
Patty Klein (Pius, 1964). Vlak voor 
de zomer was ze te gast in het 
NTR-programma Helden van 
Toen. Klein maakt, samen met 
tekenaar Jan Steeman, sinds 1975 
de strip Noortje voor meidenblad 
Tina. Ze begon, zoals zo velen in 
de stripwereld, bij de Toonder 
Studio's. De uitzending is te vin-
den op:

 http://www.geschiedenis24.nl/helden-van-toen/afleveringen/literaire-
helden/patty-klein.html

Zwolle een eigen inter-
pretatie van Heer Bom-
mel. En de meest origi-
nele en/of best geteken-
de bijdrage wordt 'Strip-
talent 2012'. De inzen-
ding van Jasmijn Groot 
(Havo, 2008) is geïnsp-
ireerd door stripteke-
naar Alex Alice. 'Zijn stijl 
inspireert me en daagt 
mij uit om te gaan expe-
rimenteren met kleur. 
De achtergronden en 
details van elke pagina 
blijven voor mij een 
genot om naar te kijken. 
Zijn composities zijn 
dynamisch en het ver-
haal zit mooi in elkaar, 
een ware inspiratie-
bron.' Meer informatie: www.bommelglossy.nl/striptalent
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Openingsfeest

Hoe kun je een nieuw gebouw nu het best inwijden? Met een groot feest 
natuurlijk! Omdat het Nicolaas in 2013 ook nog eens 65 jaar bestaat, is er 
op zaterdag 19 januari 2013 van 1400 tot 1900 uur een REUNIE annex 
OPENINGSFEEST.
 
Bent u de Myrakelse reunie meestal in het najaar gewend, dit keer is er 
voor gekozen om deze te combineren met de opening van de school en 
de festiviteiten die daaromtrent worden georganiseerd. Waarom een 
half jaar wachten, toch? En bovendien bent u het derde weekend van 
januari (de vaste avond van de ledenvergadering én van de oudleerling-
ensoos) toch al in Myrakelse stemming … 

Aanmelden kan via Myrakel.nl waar ook direct betaald kan worden. 
Leden van Myrakel betalen 15 euro, niet-leden betalen 17,50 euro. Voor 
dat bedrag krijgt u behalve een kop koffie bij binnenkomst , natuurlijk 
een selectie hapjes én het Grote Jubileumboek over 65 jaar Nicolaas (én 
over 45 jaar Pius natuurlijk).
 
Een volledig programma van de reunie is er nog niet, maar u kunt er 
natuurlijk van uit gaan dat er veel en vaak rondleidingen gegeven wor-
den door het splinternieuwe gebouw. 
Voor een overzicht van aanmeldingen én voor het programma: kijk op 

 www.Myrakel.nl

Het Mooiste Meisje van de Klas

Maar voor het zover was …. Puck le Clercq 
wordt in 1973 geboren als Bowie Cremer. 
Als blijkt dat schrijver Jan Cremer - die op 
dat moment een relatie met haar moeder 
heeft - niet haar vader is, krijgt zij haar 
moeders achternaam. Als haar moeder niet 
in staat blijkt haar op te voeden, gaat ze 
naar een kindertehuis. Ze wordt geadop-
teerd, haar pleegouders noemen haar 
Puck, aldus de tv-programmagids. 'Zo 
begint het leven van dit mooiste meisje 
onrustig en krijgt het een vervolg in het 
statige Amsterdam-Zuid bij liefhebbende 
pleegouders, een opwindende schooltijd 
en een turbulent uitgaansleven. Uiteinde-
lijk leidt het ook tot een hereniging met 
verloren familie. Jaap Jongbloed bezoekt 
Puck thuis en op Ibiza, haar 'tweede thuis', 
en ontmoet ook haar eigen pleegdochter, 
die een soortgelijk verleden als Puck kent.'

Eigenlijk gek he, dat het zo lang geduurd heeft dat een Nicolaas-
meisje de hoofdpersoon was in het Tros-programma Het Mooiste 
Meisje van de Klas. Op donderdag 8 november 2012 was het eindelijk 
zo ver: Puck Leclerq was het mooiste meisje. Puck was op school ook 
bekend als Bowie Hendrikse. Ze deed VWO tussen 1985 en 1992, stu-
deerde daarna aan de Hogeschool voor Economie en Management, 
werd model (zie onder meer 

)
 en speelde in tv-commercials.  
http://euromodel.nl/models/157/index.html

Piraterij op de Amstel

Zomer 1966. Vier klasgenoten, 15-16 jaar oud, maken een fiets-
tocht door Engeland. Zomer 2012. Dezelfde vier komen nog 
steeds bij elkaar. Niet om te fietsen dit keer, het wordt een wan-
deling en een boottochtje. Maar het kletsen, het eten en vooral 
de vriendschap en de gezelligheid zijn nog steeds hetzelfde.
 
Huib van de Donk (HBS-b, 1968), Koos Mars (Gym-b, 1968), 
Frank Mulkens (Gym-B, 1968) en Jan Venselaar (HBS-b, 1968) 
fietsten in 1966 een week of vier door Engeland. In totaal 1750 
km trapten ze weg, op fietsen uit de tijd. Jan: 'ik reed op een 
fiets zonder versnellingen. Vooral heuvelaf was dat toch wel 
link, als ik er aan terugdenk. Maar toen, we waren vijftien en 
zestien jaar oud, zagen we dat anders.' De fietstocht was een 
vervolg op een speurtocht tijdens school. De eerste prijs was 
een boek, herinneren ze zich, dat ze uitgereikt kregen van 
pater Lauwers. Waarom niet in de vakantie naar Engeland, 
vroegen ze zich vervolgens af, kunnen we langs jeugdherber-
gen fietsen. Nu, met internet, zou de voorbereiding eenvoudig 
zijn. Maar toen: vele brieven werden verstuurd, alle antwoor-
den werden bewaard en zo werd het reisschema opgesteld: via 
België door Engeland naar Wales inclusief de hoogste berg van 
Wales en het kasteel van de Prince of Wales, via London weer 
terug naar de boot. Afstanden van 80 a 100 km per dag waren 
geen uitzondering. Anno 2012 verwonderen de mannen zich 
dat ze toch wel erg gemakkelijk toestemming kregen van hun 
ouders om zo'n avontuur te ondernemen. 

Jan laat zijn plakboek zien, geheel volgeplakt met bierviltjes, 
kwitanties van jeugdherbergen ("your bed no. is 46, your duty 
no. is 37") en horecabedrijven ("we kochten onderweg exota"), 
ansichtkaarten, zwart-wit foto's en andere memorabilia. 
Opvallend is dat er geen enkele foto te vinden waarop de klas-
genoten afgebeeld staan. Jan: "gek he, er is geen enkele foto 
waar ook maar een van ons op staat".  Huib vult aan: "dat deed 
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je in die tijd kennelijk niet. We hadden vermoedelijk 
meer interesse voor de omgeving, de gebouwen en zo". 
Frank herinnert zich dat ze door London fietsten toen 
daar de WK-finale aan de gang was. Van die beruchte 
wedstrijd - was dat schot van Geoff Hurst nu wel of niet 
over de lijn -  zagen ze echter niets.
 
Links rijden was nog het minst lastig, vertelt Huib die zich 
ook herinnert hoe daar zijn eerste Engelse les kreeg. "We 
rookten bijna allemaal nog, in die tijd. Sigaretten waren 
in Engeland heel goedkoop. Maar toen ik aan iemand 
vroeg 'do you have a fire', kreeg ik meteen Engelse les. 
Dat moest natuurlijk 'a light' zijn".
 
Maar zoals dat zo vaak gaat, na school verloren de vier 
elkaar uit het oog. Frank was in november van het laatste 
schooljaar naar een internaat gegaan, naar De Breul in 
Katwijk. Hij werd een jaar teruggezet en deed pas in 1969 
eindexamen Gymnasium-b. Jans vader, directeur bij de 
PTT, werd in 1965 overgeplaatst naar Zwolle en dus deed 
Jan daar eindexamen. 

Maar zoals ook zo vaak, bracht een Nicolaas-reunie het 
stel uiteindelijk weer bij elkaar. Op een bijzondere 
manier. Huib: "we hebben lang gedacht dat Frank dood 

Dr. Ir. Koos Mars

Studeerde
Elektrotechniek
Was onder meer

- Advisory Professor Computer Science in Shanghai
- Plv directeur Electronic Services bij het NIWI

- Hoogleraar Informatica aan de TU
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- Bezig met de nagedachtenis van

 schrijver Stefan Themerson
Woont in
Marum

was maar dat bleek schromelijk overdreven". Jan lacht en 
vult aan hoe die gedachte ontstond. Frank had zich opge-
geven voor de reunie maar kwam niet opdagen. Raar, 
dachten ze. Vast overleden, want ze konden hem ner-
gens meer vinden. Maar ze vonden hem toch en een 'ei-
gen reunie' was snel gepland. Vanaf die tijd komen ze elk 
jaar weer bij elkaar, waarbij ze om de beurt een wande-
ling organiseren. Met altijd voldoende tijd voor kletsen, 
eten en "ouwe koeien".
 
Dit jaar was de beurt aan Frank om iets te organiseren, 46 
jaar na  hun eerste uitstapje. Een wandeling door Joods 
Amsterdam zou het worden, een makkie voor Frank, de 
enige van de vier die nog in Amsterdam woont en die 
daar actief is in het Gilde,  een groep vrijwilligers die 
stadswandeling begeleidt. 

Zou het niet leuk zijn, bedacht Frank, om met een bootje 
naar het Beatrixpark te varen, daar de oude school te 
bezoeken en meteen een blik te werpen in de nieuw-
bouw? Hij regelde bij de uitvoerder van de nieuwbouw 
dat hij op vrijdagmiddag (?!) nog een bezoek aan de 
bouwplaats kon maken; de weersvooruitzichten waren 
gunstig en via-via regelde hij een fluisterbootje. En, niet 
te vergeten, hij schakelde uw Myrakelse correspondent 
in om verslag te doen van een mini-reunie van een toch 
wel opmerkelijk gezelschap. 

En dus stapten op 10 augustus jl vijf mannen bij de Hor-
tusbrug in een elektroboot. 's Ochtends was er flink 
gewandeld, de lunch smaakte goed maar het middag-
reisdoel was nog een verrassing. Linksaf de Amstel op, 
door de sluizen bij Carré, langs de plek waar in hun 
schooltijd nog de Sint-Willibrorduskerk (gesloopt in 
1970) stond.  Daarna rechtsaf het Amstelkanaal op. Maar 
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het fluisterbootje was opeens geen fluisterbootje meer: 
met horten en stoten ploegde het sloepje zich door de 
golven. Piraterij op de Amstel? Schipbreuk op een reu-
nie? De accu stond op 91%, dat was het dus niet. Maar 
wat dan wel? Over een fiets gevaren, een oude ijskast, 
een lijk? Het viertal, allen bèta’s, kon na een paar keer 
opnieuw starten en wat gedobber niets anders bedenken 
dan dat er iets in het roer zat. Maar zat er aan het eind 
van het Amstelkanaal, bij het oude Apollohotel, niet een 
roeivereniging? Misschien konden ze daar even de boot 
bekijken ... En ja hoor. Met vier man en dus genoeg 
gewicht op de voorplecht kwam het achtersteven van de 
boot net genoeg boven water om het roer van een flinke 
tros touw te ontdoen. Waarop de reis richting Beatrix-
park vervolgd kon worden. Nadeel van het oponthoud 
was dat Frank natuurlijk wel moest vertellen wat het doel 
van de reis was: de oude school, plús een uniek bezoek 
aan de nieuwe. 

Iets later dan gepland meldde het gezelschap zich bij de 
uitvoerder die op deze vrijdagmiddag gelukkig nog 
bereid was een rondleiding te verzorgen. Vooral de 
ondergrondse gymzaal trok bewonderende blikken. 
"Het lijkt wel een sporthal, zo groot". Ook het nieuwe 
prakticum trok de aandacht van de vier betas. Op het dak 
werd nog even gememoreerd dat de A10 er in hun 
schooltijd nog niet lag en dat Buitenveldert toch wel erg 
groot gegroeid was. Met een biertje op het terras van 
Restaurant As, gevestigd in de kapel waar Koos in 1972 
nog was getrouwd - zijn huwelijk met Trees Belderok 
(Pius, 1969) werd door pater Ben Verbruggen ingezegend 
- werd een prachtige middag afgesloten en beloofde de 
vier fietsvrienden dat ze op zaterdag 19 januari 2013 
aanwezig zouden zijn op het Grote Openingsfeest. 
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’Als de meisjes komen, vertrekken de paters’

In een vorige Binder stond het verhaal van Jos Mol en Loek van Nus die schreven over de geschiedenis van de school. 
Dat verhaal is nu, in bewerkte vorm, verschenen in het juli-augustus nummer van het prachtige tijdschrift Ons Amster-
dam.  De titel van het verhaal moet met enige dichterlijke vrijheid gelezen worden – de laatste paters vertrokken pas 
een decennium ná de fusie met de Pius –  maar het artikel geeft een fraai tijdsbeeld. Het Rijke Roomsche Leven verd-
ween maar het Nicolaaslyceum bleef een katholieke school. In de nieuwe school is dat onder meer te zien op de bega-
ne grond, waar een kapel gepland is. Die herinnert natuurlijk, schrijven Mol en Van Nus, aan de katholieke signatuur 
van het Nicolaaslyceum. 'Maar als gemeenschapsruimte zal deze vaak anders worden gebruikt dan pater-rector Van 
Marrewijk zich in 1949 had kunnen voorstellen". 
Het blad is voor 6 euro te koop via

maar ook verkrijgbaar in de betere Amsterdamse boekhandel.
http://onsamsterdam.nl/tijdschrift/jaargang-2012/1624-nummer-7-8-juli-augustus-2012

Van ’uitgewoonde doos’ naar villa

Als deze Binder op uw mat ligt, is de school verhuisd naar 
de nieuwe plek. De verhuizing vond plaats in de herfstva-
kantie. Het nieuwe pand is dus in gebruik! Zoals verwacht 
en gedacht, is iedereen daar lovend over. Een van de 
leeringen, Carenza Kral uit 3Havo, vond zelfs (Het Parool, 
13 oktober 2012) dat ze 'van een uitgewoonde doos naar 
een villa' gingen. Het pand is bijna sprookjesachtig, aldus 
4Havo-leerlinge Samantha Ruijter. Hart van het nieuwe 
gebouw, dat oud-leerlingen zoals elders in deze Binder 
staat aangekondigd op zaterdag 19 januari 2013 uitge-
breid kunnen bewonderen, is het atrium. De eikenhou-
ten vloer, de tribune, de schuimrubberen cilinders aan 
het plafond (voor de akoestiek), de paarse trap, de sling-
erbanken in de kantine, en vooral de glazen gevel met de 
spiegelboom van kunstenares Anouk Vogel – alles is uit 
de kast gehaald. Volgens architect Richelle de Jong van 

DP6 verbindt het atrium de verschillende verdiepingen. 
'Een brugklasser die voor het eerst binnenstapt, heeft 
overzicht en voelt de geborgenheid. De paarse trap wijst 
vanzelf de weg'. Om het atrium heen liggen de lokalen, 
per schoolvak een verdieping. Op de tweede etage hui-
zen de talen, op de derde aardrijkskunde, geschiedenis 
en economie, op vier de bètavakken en op de vijfde biolo-
gie. Het dakterras biedt plaats voor plantenbakken en 
zonnepanelen, ondergronds zijn een enorme sporthal, 
fitnessruimte en fietsenstalling te vinden. Aan de kant 
van het plein 'waaiert de school als het ware open', aldus 
de architect. En in de school is veel glas zodat leerlingen 
naar de lucht, het park én de stad kunnen kijken. Ook 
rector Hans van Rooijen noemt in het artikel de oude 
school 'uitgewoond'. Bij strenge vorst 'verstookten we 
dertigduizend euro per maand'. 

Alle foto’s
van de nieuwbouw
zijn gemaakt door
Bertilia Castenmiller
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Bijzonderder nog dan de Kunstvlaai is mogelijk het pro-
ject dat er op volgt. Dan begint de sloop van het oude St. 
Nicolaaslyceum pas echt. Maar tegelijkertijd neemt kun-
stenares Marjan Teeuwen er haar intrek. Haar thema's 
zijn opbouw en verwoesting. En waar kun je dat nou 
beter doen dan in een slooppand. Teeuwen "maakt werk 
van slooppanden". Kunstwerk, om precies te zijn. Haar 
specialisme, als je dat zo mag noemen, is het tijdelijk 
inrichten van slooppanden. Voordat het pand tegen de 
grond gaat, weten Marjan en haar assistenten ruimtes 
om te toveren tot kunstwerken. Gangen worden 
gesloopt, zorgvuldig verzaagd sloopafval wordt tegen 
de muren gestapeld en het pand wordt één grote sculp-
tuur, theatraal uitgelicht natuurlijk. Omdat er uiteinde-
lijk niets van haar kunstwerken bewaard blijft, zijn de 
foto's die zij er van maakt het enige dat overblijft. 

En daarna wordt het slooppand een ”kijkdoos”

Nicolaas is nieuwe lokatie Kunstvlaai

Als na de herfstvakantie leerlingen en docenten naar de 
nieuwbouw verhuisd zijn, biedt de school tijdelijk 
onderdak aan twee kunstprojecten. De eerste is de Kunst-
vlaai, een alternatieve kunstbeurs die tweejaarlijks 
wordt gehouden. Om precies te zijn, van 23 november tot 
2 december worden de A, B, C en D vleugel "tot de nok 
gevuld als kunst-multiplex". 
Het afscheid van het gebouw, "licht en open maar te 
klein en niet meer geschikt voor de eisen van de tijd", 
verloopt daarmee voor Zuidas-directeur Klaas de Boer 
"in stijl". Hij is blij met de Kunstvlaai, dat voorheen in de 
Westergasfabriek te zien was en "waar ongetwijfeld 
weer de meest fantastische installaties zijn te bewonde-
ren". 
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Gezocht: Webmaster

Myrakel is op zoek naar een webmaster die zo af en toe 
kan helpen de website aan te passen. Het reguliere 
gedeelte van de site draait bij hosting provider Strato, de 
meeste content kunnen we zelf plaatsen maar er zijn 
altijd zaken waarvoor specialistische ict-kennis nodig is, 

bijvoorbeeld over scripts, sql, java en xml. Zo zijn er nog 
honderden klassenfoto's die we moeten ontsluiten … 
Myrakel biedt een passende vergoeding, in overleg uiter-
aard. Wie o wie helpt ons? Je kunt je melden via

 
 

bestuur@myrakel.nl
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Onderwijs op een multi-etnische school

Waar de meeste leden van Myrakel in hun klas nog klasgenoten hadden die Jan, Jos, Theo, Frans en Henk heetten,of 
Thea, Carla, Marijke, Trees of Patty, worden de klassen op het Nicolaas-van-nu bevolkt door Zihni, Madhuvi, Martijn, 
Chaima, Özdil, Jeffrey en Siham. Op het Nicolaaslyceum zitten anno 2012 leerlingen uit meer dan dertig etnische groe-
pen, schrijft Elsevier (16 juni 2012) in een artikel over multi-etnisch onderwijs. 

In die multi-etnische wereld is integratie vaak het doel, maar segregatie eerder de praktijk. Jongeren met een Neder-
landse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Kaapverdische, Iraanse of wat voor achtergrond dan ook, kennen elkaars 
achtergrond, elkaars gewoontes, zingen elkaars liedjes, lachen om elkaars moppen maar ze mengen eigenlijk nauwe-
lijks, aldus het artikel. Wie in de kantine kijkt, ziet autochtoon bij autochtoon, Marokkaan bij Marokkaan en Turk bij 
Turk. 

Volgens Elsevier is er op het Nicolaaslyceum veel veranderd sinds "twee beroemde oud-leerlingen" (verwezen wordt 
naar Louis van Gaal en Dennis Bergkamp en naar hun foto op de docentengang – rené) er rondliepen. Voor leerling 
Jeffrey Nengerman (17, 5VWO) is de aanwezigheid van zoveel ethnische groepen "gewoon". Hij lijkt een uitzonde-
ring. Voor klasgenoten Martijn Koopman (17), Chaima Ahammout (16, Marokkaans-Nederlands), Meral Utlu (17, 
Turks-Nederlands), Madhuvi Ramcharan (17, Hindoestaans-Surinaams) en Siham Ouaddi (16, Marokkaans-
Nederlands) was het toch flink wennen toen ze naar het Nicolaas gingen. De een zag op de basisschool nauwelijks 
allochtonen, de ander nauwelijks autochtonen.En dan vallen de verschillen snel op. "Hun gedrag is anders. Ze praten 
anders. Het is lastiger om contact met ze te krijgen", aldus Martijn. Chaima maakte zich zelfs vooraf zorgen: "stel dat 
ik niet met blanke kinderen kan opschieten". 

Hoe dan ook, ook Jeffrey denkt dat hij niet snel op een moslimmeisje verliefd zal worden. Hij maakt vermoedelijk ook 
geen kans, want Chaima en Siham willen ooit een islamitische partner. "Met zo'n man deel je dezelfde normen en 
waarden", aldus Siham. Martijn snapt dat en wil om diezelfde reden liever een autochtone vriendin. "Zo'n meisje past 
meer bij mijn manier van doen". En dus 'schuren de verschillende werelden in de praktijk van de school langs elkaar' 
en is van integratie niet echt sprake. "Turkse meisjes klitten bij elkaar, praten onderling Turks, en Marokkaanse jong-
ens gaan bijna alleen met elkaar om", zegt Meral. Omdat het makkelijk is. Omdat 'ons kent ons'.
 
Maar om uit dit alles te concluderen dat de multiculturele samenleving is mislukt, gaat ook weer te ver. Die bestaat, 
stellen enkele deskundigen in het artikel. Ondanks alle problemen is goed zichtbaar dat een 'succesvolle, bontge-
kleurde middenklasse' in opkomst is. Een generatie jongeren die, hoewel ze liefst in eigen kring blijven en allemaal 
over hun eigen portie discrimatie beschikken, toch verlangen naar een andere samenleving. 'Luchtiger, minder grim-
mig. Weg van de polarisatie, op zoek naar een nieuwe consensus'. 
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Afscheid familie Draaijer

Bijna dertig jaar waren ze in de kantine op het 
Nicolaaslyceum actief, de familie Draaijer. Ze 
namen aan het eind van het schooljaar 2011-
2012 afscheid. In stilte, ze wilden niets aan hun 
afscheid doen. Maar uiteraard gingen ze niet 
zo maar weg. Ze kregen onder meer een 
scheurkalender waarmee ze het komende jaar 
nog elke dag aan het Nicolaas herinnerd wor-
den. 

Asbestverwijdering en sloop

Maar voordat gesloopt wordt, moet het pand eerst 
schoon van asbest worden gemaakt. Deze asbestsanering 
start begin november 2012, de sloop waarschijnlijk in 

januari 2013. Volgens een brief van de gemeente aan de 
omwonenden zal de sloop (die begint met de D-vleugel) 
naar verwachting in mei 2013 zijn afgerond. 

Na projecten in Rotterdam, Den Bosch en Rusland is het St 
Nicolaaslyceum haar volgende doelwit. Een omvangrijk 
project, zegt ze, met klaslokalen op vier verdiepingen. Ze 
wil er grove vormen aanbrengen, meer chaos dan ze 
gewend is. Ze wil vooral de verwoesting benadrukken. 
"Ik ben al heel lang gefascineerd door gebouwen die bij 
de sloop op de knieën worden gedwongen met spring-
stof" In het Nicolaaslyceum – of beter gezegd: in de Pius, 
want ze gaat vooral in de C- en D-vleugel aan de slag – wil 

ze van enkele kolommen een stukje afhalen zodat de 
vloeren erboven scheef komen te staan. "Niet met 
springstof hoor, maar met beleid".

De plannen met het St. Nicolaaslyceum passen volgens de 
gemeente in "de bredere kijk op kunst" die het hele Zuid-
as kenmerkt. "Er moet iets te zien zijn, er moet iets te 
doen zijn", aldus de Zuidas-directeur. "Kunst en leven op 
straat gaan hand in hand."
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Aan deze Binder werkten mee

Ursula Jonker
Koos van Langen
René Leijen

Frank Mulkens
Leon de Rooij

SNL subsidie?

Heb je de adressticker bij deze Binder gezien? Staat daar 
nog 2011, of 2010? Dan heb je je contributie voor dat jaar 
nog niet betaald! Maak deze zo snel mogelijk over. Het is 
maar 12 euro …
Stort het op rekening 359877 tnv Oud LLV Myrakel St 
Nicolaaslyceum te Diemen, onder vermelding van je lid-
maatschapsnummer. Wil je een machtiging afgeven? 

Mail dan naar  . 
Heb je al een machtiging afgegeven en is het getal op je 
adressticker nog steeds 2011? Dan is incasso niet gelukt 
en proberen we het volgend jaar opnieuw. Heb je een 
andere bankrekening?
 Mail even naar  .

admin@myrakel.nl

admin@myrakel.nl

Van de penningmeester

Dat de afkorting SNL wereldwijd de gekste dingen kan 
betekenen, wisten we al lang. Daarover heeft u de afge-
lopen jaren in de Binder regelmatig kunnen lezen. Nieuw 
is de combinatie SNL met ... subsidie. Voor boeren nog 

wel. Voor natuur- en landschapsbeheer. In het vakblad 
De Boerderij lazen we over de enorme aantallen 'Europe-
se, nationale en provinciale subsidies voor de land- en 
tuinbouw'. Daarvan zijn er ongeveer duizend tot twaalf-
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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 jij mij dan een mailtje willen sturen (naar 
admin@myrakel.nl ) zodat wij jullie in de toekomst op de 
hoogte kunnen houden van nieuwe gebeurtenissen.

Want brieven schrijven is voor ons veel te duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat wij ook in de 
toekomst op de hoogte gebracht worden van de wijzi-
gingen.
Van een aantal heb ik alleen het zakelijke e-mail adres, 
wat tot problemen kan leiden bij vakantie als een collega 
jouw post leest. Stuur mij dan jouw privé e-mail adres.

honderd - niemand die het 
precies weet - maar er zijn 
ook nog eens achttien dui-
zend particuliere fondsen én 
zo'n honderd fiscale stimule-
ringsregelingen. Hoe dan 
ook, de subsidies zijn opge-
nomen in het Subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbe-
heer (SNL). Het doel daarvan 
is het bevorderen van natuur-
vriendelijk beheer van land-
bouwgronden en een duur-
zame instandhouding en 
ontwikkel ing van bos ,  
natuurterreinen en land-
schappelijke elementen. Er is 
SNL Natuur (subsidie voor 
natuurbeheer) en SNL Agra-
risch (subsidie voor agrarisch 
natuur- en landschapsbe-
heer). De voorwaarden zijn 
verpletterend simpel: boeren 
komen in aanmerking als hun 
grond ligt in een gebied waar-
voor geld beschikbaar is.

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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