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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 St Nicolaaslyceum, 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

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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De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 1 mei 2013

Voorwoord
In het nieuws …
IM Jan Brul
IM Herman van Stijn
"Blijf dicht bij je zelf" – officiele opening van de school
Reunie/Openingsfeest
Reünie: Wie waren er niet?
Beatrixpark
Zoek de verschillen!
Sjaak de Reuver: fotostamboom tegen dementie
Nicolaas Nu
  Badkuip is nu Jacuzzi
  Nieuwbouw genomineerd voor BNA-prijs
  Cilinder baffles
  Heropening 'Rijks' met Nicolaas
  Naar de brugklas
Onbewoond geheugen
Kunstvlaai
Beelden
Jaarverslag 2012
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 28 juni 2013
Aan deze Binder werkten mee

Elk jaar, zo tussen kerstmis en oudejaarsavond, mijmeren 
we wat over de toekomst van Myrakel, die kleine maar 
onverwoestbaar lijkende community waarin u oude 
schoolmakkers, klasgenoten en docenten-van-vroeger 
ontmoet. In een steeds virtueler wordende wereld staat 
die vereniging voor nogal wat uitdagingen. Wat kunnen 
we leden bieden, wat willen de leden, waarom zijn (blij-
ven?) ze lid, kan het anders, moeten we doorgaan? Soms 
wringt dat, zeker als al het werk – want daar lijkt het soms 
op – door enkele mensen gedaan wordt. Met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijk krijgt u dit jaar ook 
'maar' twee Binders, waar we altijd roepen dat u recht 
hebt op drie van die clubbladen. Maar ja, tijd he? Enfin. 

Opgericht in 1989, gaan we zeker de 25 jaar halen, al was 
het maar voor het feestje. Maar daarna? U mag best 
weten dat die vraag de komende maanden veel bespro-
ken zal worden. Wilt u daar over meedenken? U bent van 
harte uitgenodigd voor onze ledenvergadering, dit jaar 
op vrijdagavond 28 juni. Tot die tijd hopen we dat u deze 
ietwat verlate voorjaarsbinder – de lente begon dit jaar 
ook wat later, toch? – toch weer met veel plezier leest dan 
wel doorbladert. Ook deze Binder bevat namelijk weer 
een aardige mix van nieuwtjes over het oude én het nieu-
we gebouw, alsmede de 'bewoners' daarvan.

René Leijen, voorzitter.

Vrijdagavond 28 juni 2013

vanaf 19:30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Docentenkamer, Sint Nicolaaslyceum
Vrijdagavond 28 juni 2013

vanaf 19:30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Docentenkamer, Sint Nicolaaslyceum
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Twee van de drie juryleden en een kwart van alle publieksstemmen 
waren bij de verkiezing van het Striptalent 2012 voor Jasmijn Groot 
(Havo,2008). In de vorige Binder schreven we nog over haar inzen-
ding voor de Bommelglossy (waarin Pius-leerlinge Patty Klein ove-
rigens een echt Bommelgedicht schreef), in deze Binder kunnen we 
melden dat Jasmijn dus gewonnen heeft. Volgens jurylid Willem 
Feltkamp is Jasmijn 'een van de weinige tekenaars die een wat com-
plexere compositie aandurft'. Hij ziet in haar 'een tekenaar die de 
eerste stappen naar het ambacht van striptekenaar zet'. Stripteke-
naar Dick Matena, ook in de jury, vindt dat Jasmijn zich onder-
scheidt door kleurgebruik en tekentechniek. 'Ze zal het wel nog 
naar een stripvorm moeten kunnen omzetten, maar een striptalent 
is ze zeker'. Jasmijn won een extra luxe, met fluwelen cover en door 
Ollie B. Bommel gesigneerde editie van de Bommelglossy. Meer 

informatie:  www.bommelglossy.nl

Hans van der Liet (Gym-a, 1987) stond begin februari in alle kranten (oa Het Parool, 5 januari 2013) naar aanleiding 
van zijn uitlatingen in kranten en op Facebook. Van der Liet, scheidsrechter en voorzitter van de Scheidsrechters Vere-
niging Amsterdam, had zich volgens velen beledigend en zelfs racistisch uitgelaten. Hij pleitte onder meer voor etni-
sche registratie bij geweld op en rond het voetbalveld, naar aanleiding van het doodschoppen van grensrechter Nieu-
wenhuizen uit Almere. Niet iedereen was van zijn uitlatingen gediend en felle protesten volgden. Van der Liet zegt 
dat hij het effect van zijn uitspraken onderschatte. ́ Ik dacht altijd what happens on Facebook, stays on Facebook´. Hij 
moest opstappen als voorzitter van de SVA en stapte ook op bij zijn werkgever. Een racist is hij niet, zegt hij fel. 'Ik heb 
een ex-vriendin van Curacao die was zo zwart als de nacht. En mijn laatste vriendin was een Iraanse'. Zijn pagina op 
Facebook, waar hij ook schreef over zijn voorkeur voor de PVV, is inmiddels verwijderd. Hij mengde zich daar in aller-
lei discussies. 'Ik vind het leuk om verbaal te duelleren met anderen en discussies te winnen'. De netwerksite was voor 
hem een soort schoolplein. 'Ik gedraag me er soms, net als anderen, als een kind van twaalf. Ik gebruik het voor humor 
en satire; de helft van wat ik opschrijf, is brullende onzin'. Maar dat schoot dus bij velen in het verkeerde keelgat. Van 
der Liet zegt 'er in de toekomst wat meer rekening mee te houden dat mensen [je mening] bewust tegen je willen 
gebruiken om je te beschadigen'.

Sinds september 2012 zit Vera Bergkamp (Ath-a, 1989) 
voor D66 in de Tweede Kamer. Bergkamp startte haar 
politieke carrière in de stadsdeelraad Amsterdam-
Centrum en was directeur van de Sociale Verzekerings-
bank. Bekender werd ze als voorzitter van homobelang-
enorganisatie COC. Ze heeft in de Kamer onder meer de 
portefeuilles zorg, jeugd en drugs. In Trouw (25 maart 
2013) reageerde ze op het kabinetsplan tegen pesten, 
waar ze zelf aan meewerkte. Het enorme aantal kinderen 
dat op school gepest wordt, zit haar al jaren dwars. Scho-
len moeten volgens haar worden ondersteund. 'Er is een 
wildgroei aan methodes tegen pesten. Hoe weten scho-
len nou wat werkt en wat niet?' Veel leraren weten in de 
dagelijkse les soms niet goed wat ze moeten doen. Laten 
gaan, er geen aandacht aan schenken? Het slachtoffer 
leren er mee om te gaan? Of ook de daders aanpakken? 
In ieder geval moeten ouders en scholen meer samenwer-
ken, onder meer bij het online gedrag van kinderen. 'Heb-
ben ouders bijvoorbeeld wel door wat hun kind online 
doet?' Pesten is volgens Bergkamp van alle tijden maar 
cyberpesten maakt het erger. 'Vroeger kon je nog na 
school naar huis gaan en daar was je veilig. Nu gaat het 
altijd door. Je doet je computer aan, kijkt op je telefoon, 
en de ellende van het schoolplein gaat gewoon verder.'

De tijd vliegt! September 2013 eindigt alweer de eerste ambtstermijn van de burgemeester van Ouder-Amstel, Mieke 
Blankers-Kasbergen. De gemeenteraad heeft april 2013 unaniem besloten om haar 'aan te bevelen voor herbenoe-
ming' bij de minister van BZK. De herbenoeming geldt voor zes jaar

In Het Parool zat presentator Ajouad el Miloudi (Havo, 2005) op zaterdag 20 april 2013 op de Klapstoel. El Miloudi, 
begonnen bij AT5 en nu de presentator van KRO's Kookschool, zegt dat zijn carrière al op zijn zestiende begon. 'Als 
havo 4-leerling deed ik mee aan een project voor het goede doel, Edukans, waardoor ik als verslaggever mee mocht 
naar Peru'. Eenmaal terug kon hij aan de slag bij FunX, toen bij AT5 en uiteindelijk bij de publieke omroep. Hij was een 
straatjongen, uit 'the Hood' van Amsterdam-Oost. 'Op school verklootte ik de boel. Ik weet nog dat ik moest nablijven 
van [wiskundeleraar] De Winter. Ik zie 'm nog staan, met dat vingertje: "Jij bent een slimme jongen maar je verpest 
alles". Toen ben ik van de ene op de andere dag – want zo ben ik,, heel zwart-wit – veranderd. Want ik zag om me heen 
hoe het ook af kon lopen. Opgroeien in Oost is anders dan opgroeien in Zuid met een chirurg als vader en een advo-
caat als moeder. Daar is het ergste wat je kan overkomen dat je niet overgaat. Toen ik negen was, zag ik van dichtbij 
hoe er een Surinamer werd doodgeschoten. Dat wilde ik niet, zeg maar'. 

Letselschadeadvocaat John Beer (HBS-a,1970) haalde de kranten (oa De Volkskrant, 8 januari 2013) met een pleidooi 
voor gespecialiseerde rechters voor medische zaken. Zij kunnen falend medisch handelen van artsen als de neuroloog 
Jansen Steur, sneller berechten, denkt Beer. Veel rechters kunnen nu, bij gebrek aan medische kennis, geen oordeel 
vormen over mogelijke nalatigheid of gemaakte fouten. Rechters vertrouwen dan volledig op het oordeel van een 
medische deskundige, vaak een collega of vakgenoot. 'Artsen kennen elkaar en zijn geneigd de belangen van hun 
eigen beroepsgroep te verdedigen', aldus Beer. 

Nicolaaslyceum en sport, dan heb je het vaak over voetbal. Of over hockey, basket-
bal of tafeltennis. Heel soms over wielrennen: Vincent Pijpers (Gym-a, 1978) 
moest eind 2012 in de rechtszaal getuigen in de zaak die coureur Michael Rasmus-
sen heeft aangespannen tegen (toenmalig) sponsor Rabobank. Bij die bank was 
Pijpers jarenlang verantwoordelijk voor de sponsorbudgetten. Sinds vorig jaar is 
hij  zelfstandig communicatie adviseur en interim manager, maar ook zeer actief 
op het wielerblog SportNext  . Op een andere 
website, het informatieplatform Sport KnowHow XL, reageerde 
( ) hij februari jl op alle aantij-
gingen en verdachtmakingen die de wielersport omringen na alle dopingbeken-
tenissen van de laatste maanden. Pijpers schrijft regelmatig 'naïef' te worden 
genoemd. Dan 'moet ik de vraag van gevatte borrelpraters beantwoorden onder 
welke steen ik vandaan kom gekropen'. Zelf kan hij daar wel mee leven. 'Gemak-
zuchtig cynisme hoort er nu eenmaal bij en negatieve percepties en smeuïge com-
plotgedachtes, hoe ongefundeerd ook, zijn van alle tijden'. Wat hem meer dwars 
zit, is 'de brutale wijze waarop er gelogen is en de centen en de integriteit van een 
voorbeeldige sponsor zijn verkwanseld'. Volgens Pijpers is 'het schimmenspel 
vanuit de kelders van de omerta in de volle schijnwerpers van de publieke arena 
beland' maar houden daders én verantwoordelijken vol dat ze niks gedaan heb-
ben. Was het opborrelende bedrog van de Raboploeg in mei 1996 maar meteen 
ontdekt, betoogt hij. Dan 'had de wielersport zestien jaar eerder een echte prik-
kel gevoeld om het roer om te gooien, en had de sponsor nog meer energie kun-
nen steken in partners [..] voor wie sportieve ambities en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid géén tegengestelde belangen zijn ’.

http://www.sportnext.nl/profiel/54

http://www.sportknowhowxl.nl/OpenPodium/7853

Leerhotel Het Klooster in Amersfoort organiseerde onlangs weer enk-
ele Literaire Diners. Een daarvan had als thema Sport en Verhalen. 
Plezierdichter, ontwerper én topsporter Theo Danes (VWO, 2001) 
declameerde daar uit eigen werk, dat hij schreef samen met zijn oom 
Ivo de Wijs. Ze schreven ('Dit zijn, al klinkt het overdreven, de snelste 
verzen ooit geschreven) al twee boekjes, Atletische Verzen en Olympi-
sche Verzen.' Meer informatie:  www.theodanes.nl

http://youtu.be/lzSNKgNLPAc
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De Scholengids van Het Parool portretteert scholen altijd in duo's: een docent en een leerling mogen iets vertellen. In 
de 2013-gids zijn het brugklasmentor Latifa Bouras, docente Frans en leerling Hein ter Linden. Voor de laatste was de 
schoolkeuze snel gemaakt 'toen ik hier een proefles volgde'. Hein twijfelde lang tussen de cultuur+klas en de 
sport+klas. 'Ik hockey al lang, maar ik speel ook saxofoon en ik hou heel erg van tekenen'. Bouras, sinds dit jaar ook 
mentor van de cultuur+klas, leert Hein en zijn klasgenoten in haar mentorlessen 'ook mens worden'. Het omgaan met 
elkaar heeft veel aandacht tijdens die lessen, zegt ze. 

Onder het motto 'Wat voorafging …' gingen bekende 
jonge Amsterdammers voor Het Parool terug naar hun 
oude school. Iedereen heeft immers wel een leraar die 
hem bijzonder is bijgebleven. Onder de BN'ers maar liefst 
twee oud-Nicolaasleerlingen. Kimberley Klaver (Havo, 
2003) zocht geschiedenisleraar Alejandro de Diego y 
Lubberts op. Klaver was naar eigen zeggen 'een totale 
nerd' op school. 'Als de rest van de klas zat te kletsen, 
wilde ik luisteren'. Volgens De Diego is dat typisch voor 
leerlingen die 'er iets bij deden'. Klaver acteerde en dans-
te al, net als haar zussen Stephanie en Melody. Maar ze 
was streng voor zichzelf. 'Als ik een 6 of een 6,5 had, baal-
de ik echt'. Discipline en focus, aldus De Diego. 'Ze wist 
waar ze heen ging. Je merkte aan alles dat ze hier op 
school zat met een doel'. Hij voelt zich ongemakkelijk als 
Kimberley de loftrompet over hem steekt. Hij was heel 
relaxed, zegt Kimberley, 'one of the guys, maar hij kon 
ook heel erg boos worden'. De Diego relativeert: 'Ik vind 
het leuk om met kinderen van deze leeftijd te werken. Ze 
zijn heel eerlijk'.  Foto: Jean-Pierre Jans

Klavers collega-acteur Raynor Arkenbout (Havo, 2006) 
zocht zijn leraar Nederlands, Bart van Rijswijk, op. 
Arkenbout, begin dit jaar 'overleden' in Goede tijden 
slechte tijden en daarom in de hal van het lyceum verwel-
komd met 'Hee jij was toch dood?, is druk met een nieu-
we serie Vrijland. Hij kwam in 3 havo op het Nicolaas, 
omdat hij zijn oude school in Weesp niet meer zag zitten 
en op het Nicolaas al vrienden had. 'Het was hier veel 
gemoedelijker en er werd niet raar naar je gekeken als je 
anders was dan anders'. Van Rijswijk was zijn favoriete 
leraar. 'Er was rust bij hem in klas. Dat beviel me wel'. Van 
Rijswijk zegt dat wel te herkennen. 'In vergaderingen 
hoor ik wel eens dat ik "hard op gedrag, zacht op de per-
soon" ben'. Dat Arkenbout inmiddels korte verhalen 
schrijft, had Van Rijskwijk nooit verwacht, maar 'creatief 
was je toen al'. Foto: Jean-Pierre Jans

Het kabinet wil dat gemeenten straks minimaal honderdduizend inwoners hebben. De buurgemeenten rond Amster-
dam hebben echter niet veel zin om met de hoofdstad samen te gaan. Twee van die buurgemeenten hebben een link 
met Nicolaas en Pius. Vanuit Diemen, van waaruit elke dag honderden middelbare scholieren naar Amsterdam fietsen 
omdat het dorp geen eigen middelbare school heeft,  meldt (Het Parool, 28 november 2012) haar burgemeester Amy 
Koopmanschap (Pius, 1970) dat 'niemand op dit moment behoefte heeft aan een fusie' met Amsterdam. Voor zover 
er al gedacht wordt over schaalvergroting, zoekt Diemen die nog liever bij Ouder-Amstel, waar haar oud-
schoolgenote Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester is. Volgens Blankers is Amsterdam 'geen goede match, als je 
bedenkt dat wij dertienduizend inwoners hebben en Amsterdam weet-ik-hoeveel'. Het is veel logischer, zegt ze, om 
samen te werken met gemeenten 'die meer op ons lijken'. 

Begin februari kwam Dick Nieuwenhuis (HBS-b, 1971) onder vuur te liggen van alle 'reaguurders' van GeenStijl. Het 
populistische weblog schreef over de plannen van het EU-parlement om 'eurokritische discussies op de internets te 
saboteren'. En achter die plannen zat, 'volgens anonieme bronnen en geruchten' oud-leerling Nieuwenhuis, 'chef 
online downplayen te Brussel'. In werkelijkheid is Dick IT-coördinator en een van de oprichters van het social media 
network van de Europese Commissie. Met de plannen van het Parlement heeft hij dus weinig te maken, maar dat was 
voor de GeenStijl-gemeenschap geen beletsel hem met Herr Flick te vergelijken en hem een eurotrol te noemen. 'Hou 
'm in de smiezen'. 

In Memoriam: Jan Brul

Op 29 maart overleed Jan Brul. Hij deed van 1951 tot 1956 zijn HBS-b oplei-
ding en werkte later als software specialist voor mainframes bij het Franse 
computerbedrijf Groupe Bull. Na zijn pensionering in 2001 ging hij vrijwil-
ligerswerk doen. In zijn vrijetijd was hij druk bezig met stambomen. Wie 
zijn naamt googlet, komt vrijwel uitsluitend verwijzingen tegen naar stam-
boomsites waar Jan aan het speuren was. Hij publiceerde onder meer in 
Gens Nostra. Jan werd 73 jaar. 

In Memoriam: Herman van Stijn

Zondag 30 december 2012 overleed op 68-jarige leeftijd Herman van Stijn. Hij was HBS-leerling van 1956 tot 1963. 
Naast zijn werk was Herman onder meer actief als penningmeester bij LTVZ, de lawntennisvereniging Zevenhoven. 
Volgens de site van de vereniging ging 'zijn betrokkenheid veel verder dan alleen het penningmeesterschap' en heeft 
hij de vereniging op vele terreinen 'mede richting gegeven'. 

”Blijf dicht bij jezelf” - officiële opening van de school

We kunnen in deze Binder natuurlijk niet voorbij-
gaan aan de feestelijke opening van de school, op de 
naamdag van St Nicolaas – wanneer anders? De Sint 
trad zelf op als gastheer; er waren muzikale en spor-
tieve optredens van leerlingen en toespraken van 
rector Hans van Rooijen, oud-leerling en bondscoach 
Louis van Gaal, oud-burgemeester Job Cohen en 
dichter des vaderlands Ramsey Nasr. In die keuze was 
te zien dat het Nicolaas behalve aan Amsterdam 
gebonden, ook de plusthema's sport en cultuur 
heeft. 

Louis van Gaal sprak onder meer over zijn herinne-
ringen aan het Nicolaas. Hij benadrukte het belang 
van het onderwijs. Leerlingen van nu kregen het 
advies 'dicht bij jezelf te blijven'. Cohen vond dat de 
leerlingen van het Nicolaas van geluk mogen spre-
ken met zo'n school in zo'n mooie stad. Nasr sprak 
over zijn eigen schoolervaringen en waarschuwde 
voor het te veel benadrukken van 'het nut' van alles 
wat je leert. 'Het gaat erom dat je je talenten ont-
plooit'. Met drie gongslagen van de gastsprekers 
werd vervolgens De Spiegelboom onthuld, het glas-
kunstwerk van Anouk Vogel. Op de receptie onder-
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hield Van Gaal zich nog uitgebreid met leerlingen-van-nu. Ze lieten zich 
uitdagen enige push-ups te maken, waarna Louis liet zien dat hij dat zelf 
ook nog niet verleerd was.

Meer foto's van de opening zijn te vinden op   www.nicolaas.nl
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memories sake kwamen er 
toen veel meer dan gedacht. 
Dit keer – januari, tot 1900 uur, 
zonder diner – dus veel minder. 
Waar de een het nieuwe 
schoolgebouw een reden vindt 
om wél te komen, vindt de 
ander de verhuizing juist een 
mooi moment om de banden 
met het lyceum te verbreken. 
Zoals bij elke reünie blijkt het 
aantal bezoekers dus lastiger 
in te schatten dan gedacht. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat 
degenen die er wél waren, een 
prachtige middag hadden! Die 
middag verliep zonder al te 
veel  problemen.

Een bezoeker raakte haar por-
temonnee kwijt, oud-docent 
Arnoud de Cock werd eventjes 
onwel en ging onderuit, maar 
hij herstelde zo snel dat de snel 
gearriveerde ziekenauto leeg 
bleef. Docent Frans van Leeu-
wen legde tijdens enkele rond-
leidingen uitvoerig uit hoe de 
school nu reilt en zeilt; architec-
te Richelle de Jong (DP6) gaf 
een drukbezocht college over 
'haar' gebouw en de medewer-
kers van chef catering Ben Jan-
sen zorgden voor drankjes en – 
heerlijke – hapjes. Rond 20 uur 

moesten de laatste bezoekers 
zo'n beetje het pand uitge-
veegd worden – altijd een 
goed teken, nietwaar? 
We ontvingen veel positieve 
reacties. Sven Kramer (eindjaar 
1980) vond het erg leuk om de 
nieuwe school te zien. 'Compli-
menten aan de architecten en 
iedereen die eraan heeft mee-
gewerkt'. Hij hoopt dat de 
volgende reunie weer inclusief 
muziek en dansen is 'want dat 
hebben we wel een beetje 
gemist'. Fons Glasmeier (1962) 
beleefde een dubbele nostal-
gie. Hij zat in de Westzaan-

Zo'n vijfhonderd Nicolasianen en Piïsten waren er, die 
koude zaterdagmiddag in januari jl. Toen vierden we de 
opening van de nieuwe school, tegelijk met het 65 jarig 

bestaan. Vijfhonderd, zult u zeggen. Da's toch veel min-
der dan op vorige reünies? Klopt, in 2008 waren er ruim 
1100. Toen was het de laatste keer in de oude school, for 

Reunie/openingsfeest

9Jaargang 24SNeLbinder 1-2013



8 Jaargang 24 SNeLbinder 1-2013

memories sake kwamen er 
toen veel meer dan gedacht. 
Dit keer – januari, tot 1900 uur, 
zonder diner – dus veel minder. 
Waar de een het nieuwe 
schoolgebouw een reden vindt 
om wél te komen, vindt de 
ander de verhuizing juist een 
mooi moment om de banden 
met het lyceum te verbreken. 
Zoals bij elke reünie blijkt het 
aantal bezoekers dus lastiger 
in te schatten dan gedacht. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat 
degenen die er wél waren, een 
prachtige middag hadden! Die 
middag verliep zonder al te 
veel  problemen.

Een bezoeker raakte haar por-
temonnee kwijt, oud-docent 
Arnoud de Cock werd eventjes 
onwel en ging onderuit, maar 
hij herstelde zo snel dat de snel 
gearriveerde ziekenauto leeg 
bleef. Docent Frans van Leeu-
wen legde tijdens enkele rond-
leidingen uitvoerig uit hoe de 
school nu reilt en zeilt; architec-
te Richelle de Jong (DP6) gaf 
een drukbezocht college over 
'haar' gebouw en de medewer-
kers van chef catering Ben Jan-
sen zorgden voor drankjes en – 
heerlijke – hapjes. Rond 20 uur 

moesten de laatste bezoekers 
zo'n beetje het pand uitge-
veegd worden – altijd een 
goed teken, nietwaar? 
We ontvingen veel positieve 
reacties. Sven Kramer (eindjaar 
1980) vond het erg leuk om de 
nieuwe school te zien. 'Compli-
menten aan de architecten en 
iedereen die eraan heeft mee-
gewerkt'. Hij hoopt dat de 
volgende reunie weer inclusief 
muziek en dansen is 'want dat 
hebben we wel een beetje 
gemist'. Fons Glasmeier (1962) 
beleefde een dubbele nostal-
gie. Hij zat in de Westzaan-

Zo'n vijfhonderd Nicolasianen en Piïsten waren er, die 
koude zaterdagmiddag in januari jl. Toen vierden we de 
opening van de nieuwe school, tegelijk met het 65 jarig 

bestaan. Vijfhonderd, zult u zeggen. Da's toch veel min-
der dan op vorige reünies? Klopt, in 2008 waren er ruim 
1100. Toen was het de laatste keer in de oude school, for 

Reunie/openingsfeest

9Jaargang 24SNeLbinder 1-2013



Veel mensen die in het buitenland wonen of verblijven. 
Zoals Ted Hoek [HBS-b 1969] die tegenwoordig in Zuid-
Afrika woont. 'Dat is een beetje te ver weg om te komen'. 
Maria Lases [Pius 1968] meldt in datzelfde land de hele 
maand vrijwilligerswerk te doen. 'Ben jammer genoeg 
niet thuis voor de reunie.’
Of Dick Nieuwenhuis [HBS-b 1971] die vanuit Brussel laat 
weten 'helaas bezet' te zijn. Of Marcel Ekelschot [Ath-a 
1974] die tijdelijk in Chicago en Milwaukee werkt. 'De 
groeten aan iedereen die eindexamen gedaan heeft in 
1974 en uiteraard aan Cees Smit. Hopelijk wordt het een 
geweldig feest! Ook Arjen Geijsel [Havo 1992] woont in 
de VS maar 'als ik in Nederland was, dan zou ik wel 
komen'.
Rob Verhoeven [HBS 1954] woont ook al aan de andere 
kant van de wereld, sinds 1981 in Nieuw-Zeeland. 'Ik zat 
van 1952 tot 1954 in de Da Costa straat, klas 1D en 2A. 
Klasgenoten die zich mij herinneren, kunnen mij mailen. 
Veel plezier met de vele oude herinneringen. Jammer dat 
ik er geen part van ben... ' Alex van Herk [Ath-b 1975] 
woont en werkt tegenwoordig in Singapore en meldt er 
helaas niet bij te kunnen zijn. Net als Pieter van Erp [HBS-
a 1964] die vanuit Australië op de feestgangers proost. 
'Cheeeeers'. Vanuit Australië meldt ook Peter Janssen 
[HBS 1958] zich af. 'The notice is te kort om het te organi-
seren te komen van Australia.' Van nog iets verder weg, 
Nieuw-Zeeland, komt de afmelding van Sandra Macias 
[Havo 1990]. 'Ik heb in 2011 Nederland bezocht en zal 

helaas niet aanwezig zijn.’ 
Peter de Bakker [HBS-b 1961] meldt al 45 jaar in de VS te 
wonen. 'Jammer voor de late aankondiging; ben net 
terug van een bezoek aan Nederland.' Dat vond ook Mar-
jan de Bruin [Pius 1964]. Ze ging de dag van de reunie 
weer terug naar haar buitenlandse huis. 'Had anders een 
dag later kunnen vertrekken.' Berthie van Haaren [Pius 
1969] miste de reunie op een dag.'Ik woon in Frankrijk en 
kom 20 januari naar Nederland. Vlucht is al geboekt. Als 
ik dit geweten had was ik een paar dagen eerder geko-
men.' Datzelfde probleem had Peter van Bergen (Havo 
1979]. 'Ik woon in Z-Frankrijk en vlieg op de 20ste naar NL. 
Dat is een dag te laat helaas!’
Els Couenberg [Gym-b 1978] en Marcel van Herk [Ath-b 
1978] konden het nieuwe gebouw ook niet bekijken. 'We 
zijn zeer nieuwsgierig hoe het gebouw er van binnen uit 
ziet. Jammer genoeg kunnen wij niet aanwezig zijn: we 
wonen m.i.v. 1 januari zeven maanden in Londen'. Ook 
Gerard van der Schot [HBS-b 1964] en Ineke Ebbers [Pius 
1965] vonden het jammer. 'We hadden er graag bij 
geweest en gezien de foto's is het bijna jammer dat we 
niet meer naar school hoeven. We wonen en werken nog 
immer in het Midden-Oosten. ’
Anderen waren op vakantie. Zoals Rob Somers [HBS-b 
1968] die op Curacao was. 'Heel vervelend kan ik je mel-
den en daarom kom ik daar elk jaar, vlak na de jaarwisse-
ling.' En Frank Mulkens (HBS, 1968) die op wintersport is 
'in Scuol, in Rhaeto-Romanië, waar ze dus Reets spre-

Reünie: Wie waren er niet?

Ruim 125 foto's van de reünie, gemaakt door onze huisfotograaf Gerrit Smienk staan op:
 . 

De foto's die oud-leerling Paul Spiekerman maakte, staan op:
 https://picasaweb.google.com/olvMyrakel/Reunie2013

 https://picasaweb.google.com/pjspiek/StNicolaaslyceumReunie65JaarEnNieuwbouw2013?authkey=Gv1sRgCJrZreCu
_4-AiQE&feat=email#
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straat op de lagere school en 
zag 'de grote jongens toen van 
dichtbij', niet beseffend dat 
het Nicolaas zijn voorland was. 
Ook Frank Nimwegen (1968) 
kijkt tevreden terug. 'Dank 
voor een super zaterdagmid-
dag op het SNL Nieuwe Stijl'. 
Cecile Manshanden (1981) zat 
op de weg naar huis al in het 
jubileumboek te bladeren. Ze 
vond het erg gezellig en 'een 
prima gelegenheid om het 
nieuwe gebouw van binnen te 
kunnen bewonderen'. Oud-
docent Loek van Nus (1956) 

kijkt terug op een 'uiterst 
genoeglijk ontmoeten'. Met 
zijn makkers van HBS-B 1965, 
'allemaal AOW-ers inmiddels', 
kwam hij niet verder dan het 
atrium. 'De een na de ander 
gesproken, natuurlijk in de 
nostalgische trant van “Weet 
je nog wel ....?' Paul Spieker-
man (1971) meldt maar weinig 
bekenden te hebben gezien 
maar vond het toch een 
geslaagde dag en heeft 'aardig 
wat herinneringen kunnen 
ophalen'. Ook Lily Berndsen 
(1971) vond het erg gezellig. 

'Het jubileumboek heb ik op 
de terugweg naar huis in een 
adem uitgelezen, kortom het 
was genieten.' Jos Mol (1965) 
beleefde 'een fantastische 
middag'. Voor Joop van Lam-
meren (1960) ten slotte was 
het 'meer dan vijftig jaar gele-
den dat ik oud-klasgenoten 
heb gezien en gesproken'. Hij 
heeft vele herinneringen kun-
nen ophalen en ze hebben 
elkaar kunnen informeren 
'over hoe het met ons is en hoe 
het ons vergaan is'.  
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Reünie: Wie waren er niet?

Ruim 125 foto's van de reünie, gemaakt door onze huisfotograaf Gerrit Smienk staan op:
 . 

De foto's die oud-leerling Paul Spiekerman maakte, staan op:
 https://picasaweb.google.com/olvMyrakel/Reunie2013

 https://picasaweb.google.com/pjspiek/StNicolaaslyceumReunie65JaarEnNieuwbouw2013?authkey=Gv1sRgCJrZreCu
_4-AiQE&feat=email#
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“ Ik help de mense`n de kluts weer 

terug te vinden! ”

 gehou-
den. Daarbij werden drie boekdelen met de 
stamboom van de familie De Reuver gepre-
senteerd. In die boeken vond Sjaak inspira-
tie om ook aan stamboomonderzoek te 
gaan doen. "Een gemakkelijke start: ik 
kreeg flink wat familieleden op een presen-
teerblaadje aangeboden". Sjaak wist nog 
dat zijn opa en oma in Loenen aan de Vecht 
woonden, maar veel meer wist hij niet. Hij 
zou echter veel vinden … 
"Mijn oudst bekende voorvader is Jan de 
Rover die rond 1540 vanuit Montfoort naar 

Sjaak de Reuver bezocht het St. Nicolaasly-
ceum van 1952 tot 1958. Zijn voornaam was 
toen nog Jacob. Op school werd hij ook Abe 
genoemd - hij voetbalde bij het roemruchte 
Abekewalda uit Abcoude. In zijn familie 
werd in april 1998 een familiereunie

Sjaak de Reuver: fotostamboom tegen dementie

Zoek de verschillenken'.En Ilse van Miert [Ath-a 1977] die 's winters altijd in 
Lima verblijft. Ook Frans Lemkes [Gym-b 1970] en Tom 
Uylings [HBS-a 1968] waren op vakantie. 
Weer anderen hebben niet zo veel meer met de school. 
Peter Prudon [HBS-b 1964] bijvoorbeeld, die meldt dat 
zijn band met de school 'na 48 jaar toch echt over is'. Of 
Martien Hesseling (HBS, 1958) die maar weinig oud-
leerlingen uit zijn schooltijd verwacht. Of Piet Veenboer 
[HBS 1950] die slechts drie maanden op het Nicolaasly-
ceum zat, in de Van Beuningenstraat nog. 'Door mijn 
gunstige verjaardagsdatum zat ik TE vroeg op deze 
school. Ik was pas 11, kreeg al Latijn maar was nauwelijks 
droog achter mijn oren. Bij de St.Dominicusmulo ging het 
beter'. Theo Pondaag [HBS 1953] had een soortgelijke 
ervaring. 'Mijn verblijf op het Nicolaas duurde slechts 
enkele maanden (sept. t/m dec.1953). Omdat we iedere 
schooldag om 7 uur moesten opdraven voor de ochtend-
mis van 7.00 uur, ook ná de fietstocht uit nieuw-west naar 
de Da Costakade, ben ik afgehaakt. Als jeniet ter commu-
nie wilde of kon, moest je op zaterdagmiddag terugko-

men om borden en wc's schoon te maken. Op mijn oude 
school(1e Chr.HBS-B) kon ik het getuigschrift voor toela-
ting van de zeevaartschool halen, heb die tijd met veel 
genoegen doorgebracht'. 
Of ze konden gewoonweg niet. Trudy de Ruiter-Jansen 
[Pius 1970] had 'precies op dezelfde dag' voor het eerst 
een reunie bij het bedrijf waar ze jarenlang werkte. Jean-
nette Pouw [Ath-a 1976], Yvonne Los-Bosma [Pius 1976], 
Ton Koenders [HBS-b 1967],Irene van Vuuren [Ath, 1974], 
Bernard Luttikhuis [Gym-b, 1975], Hans Hallewas [HBS, 
1964] en Dolf Derks [HBS-b 1962] hadden andere afspra-
ken. De familie Koekenbier,  Gerry van Dooren [Pius 
1971], Sander Koekenbier [VWO 1997], Jeroen Koeken-
bier [Havo 1997], had een familieweekend en Nicole 
Wajer [Havo 1991] moest naar 'een trouwerij'. Ook oud-
docente Do de Graaf [docente NL] kon er niet bij zijn. 
'Inmiddels in mijn 90ste levensjaar.... wens ik voor jullie 
allen een geslaagde reünie'. Tot slot meldde Johan Weg 
[Havo 1984] zich af omdat zijn vrouw hoogzwanger was. 

Beatrixpark

Tja, wat gebeurt er met het Beatrixpark als de oude 
school straks gesloopt is? Wel, het Beatrixpark wordt 
'weer een stukje groener', aldus Anne-Mariken 
Raukema, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van 
het Beatrixpark. Deze actieve vereniging strijdt voor elke 
meter groen en is trots dat er goede afspraken gemaakt 
zijn, ter compensatie van alle nieuwe kantoor-gebouwen 
aan de Zuidas, veel groen terugkomt. 'Voor elke 
baksteen komt een grasspriet terug'. En zo zal het 
geschieden: op de plek van het oude gebouw komt onder 
meer een grote waterpartij, een terras aan het water 
'waar je in de zomer heerlijk kunt zitten' en een houten 
uitkijktoren vanwaar de hele omgeving te zien is. Een van 

de randvoorwaarden is dat de kapel blijft staan. Dat is 
prima, vindt Raukema. 'Water geeft rust en de kapel is 
een bijzonder gebouw'. Ze vergelijkt het park, 
aangelegd in 1938 en dus dit jaar 75 jaar oud, zelfs met 
Central Park in New York, 'zo tussen de kantoortorens'. In 
het nieuwe deel van het park zullen alleen inheemse 
bomen en heesters worden aangeplant. 'Het wordt dan 
een heerlijke plek om je hond uit te laten, met de 
kinderen te spelen of op een bankje de krant te lezen'. 
De Vereniging, die een 'warme band' heeft met de 
school, bood de school ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe gebouw een geschenk aan: een echte 
Icoon met de afbeelding van Sint Nicolaas. 
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Cilinder baffles

Een van de meest in het oog springende 
nieuwigheden in het schoolgebouw zijn 
die witte kokers aan het plafond van het 
centrale atrium. Dit atrium, dat zich uit-
strekt over vijf verdiepingen, vormt het 
hart van het Nicolaaslyceum: het verbindt 
alle ruimtes, zorgt voor licht, lucht, over-
zichtelijkheid en leesbaarheid. Maar hoe 
handel je de akoestiek in zo'n enorme 
ruimte? Architectenbureau DP6 vond de 
oplossing in zogeheten flamex cilinder 
baffles die als een soort stalactieten aan 
het plafond moesten komen. De cilinder-
vormige, geluidsabsorberende elemen-
ten zijn gemaakt van brandveilig melami-
neschuim (flamex). Ze zijn speciaal ont-

wikkeld om hinderlijke galm te vermin-
deren in ruimten waar geen systeem-
plafond kan worden toegepast. In 
totaal hangen er bijna veertigduizend 
(!) van deze cilinder baffles, in drie ver-
schillende maten. Met een mal is een 
van te voren berekend maar willekeu-
rig ogend patroon op het plafond uit-
gezet waaraan de baffles gemonteerd 
zijn met safeglue lijm – 'met gagaran-
deerde hechtingsgarantie'. De baffles 
geven het gebouw volgens architecten-
bladen 'een origineel en modern uiter-
lijk met eenduidige akoestische voor-
zieningen waarin het prettig werken en 
verblijven is'. 

Nieuwbouw genomineerd voor BNA-prijs

"Je krijgt zin om naar school te gaan.

 Deze school is spannend, prikkelt en fonkelt zonder een kakafonie te zijn.”

De nieuwe school is, als winnaar van de regionale voorronde, genomineerd voor de landelijke architectuurprijs BNA 
Gebouw van het Jaar 2013. Volgens het juryrapport is het hele gebouw doordrongen van een 'sublieme ruimtelijk-
heid'. In de entree word je 'bijna weggeblazen door een grandioos atrium'. De 'prachtige trappartij' in het hart van de 
school doet de jury denken aan Harry Potter: 'ze wordt continu verleid om te bewegen en op ontdekkingstocht te 
gaan'. 
Het gebouw wordt als 'bijna te perfect' omschreven. Kritiek is er op de trap in de tribune – te smal en te steil – en op de 
ondergrondse gymzaal die de 'grandeur van de andere ruimten' mist. Maar dat mag de pret niet drukken, schrijft de 
jury. 'Het St. Nicolaaslyceum is een feestje. Dit is een school die je in je hart sluit en waar je na twintig jaar graag nog 
eens een reünie bezoekt'. 

Meer informatie:  www.gebouwvanhetjaar.nl

Nicolaas Nu

Toen De Tobbe na ruim vijftig jaar ter ziele ging, verscheen Badkuip. Niet erg succesvol, na een paar nummers liep 
die al weer leeg. Sinds kort is er een nieuwe schoolkrant, Jacuzzi. 

 https://www.facebook.com/SchoolkrantJacuzzi

Badkuip is nu Jacuzzi

Macharen, dicht bij Oss, vluchtte. Deze Jan woonde op 
het kasteel van de burggraven van Montfoort, die zich de 
Rovere van Montfoort noemden. Of hij een afstamme-
ling is van het geslacht van de burggraven heb ik –nog- 
niet kunnen vinden. Latere generaties verhuisden van 
Macharen, naar Lith, Alphen aan de Maas, Houten/'t Goy, 
Schalkwijk, Loenen en Abcoude."
Sjaak sloeg alle gegevens op in een simpel stamboompro-
gramma op de computer. Maar hij wilde meer. "Ik wilde 
de familieverbanden sneller en duidelijker zien. Ik heb 
daarom de gewenste onderdelen geprint, verknipt en in 
de goede volgorde op vellen papier geplakt. Toen alles 
op papier stond, was het 90 x 150 cm groot!" Bepaald 
knullig, vond hij, maar het totaaloverzicht beviel hem 
goed. Via oude rollen behang – "53 cm breed dus een 
winst van 23 cm ten opzichte van gewoon papier"- werk-
te hij het idee van zo'n fotostamboom verder uit. "Ik knip 
en plak eigenlijk nog steeds zoals ik dat tijdens de Twee-
de Wereldoorlog op de bewaarschool in Abcoude bij 
zuster Delphina heb geleerd. Alleen heeft het lijmkwast-
je plaats gemaakt voor een lijmstift". 
In de jaren die volgden, perfectioneerde Sjaak zijn fotos-
tambomen. Hij maakte ook collages en placemats, verd-
uidelijkte zo familieverbanden en bracht de geschiedenis 
van vele mensen in beeld. 
Speciale belangstelling kreeg hij voor dementerende 
mensen. "Toen mijn zus en zwager deze ziekte kregen, 
vlak voor ze zestig jaar getrouwd zouden zijn, ontstond 
het idee een collage te maken. ”Want een bloemetje of 
een plantje vond ik maar flauwekul.” Bovendien ben ik 
gaan beseffen wat een ellende dementie met zich mee-
brengt". Het resultaat was een plaat van 90 x 200 cm, 
voorzien van tientallen foto's van de mooiste momenten 
van hun leven. "Feesten, huis-
dieren, portretten van kinde-
ren, klein- en achterkleinkinde-
ren, hun eigen ouders, en oude 
vrienden, de huizen waar ze 
woonden, hun bedrijf, maar 
ook hun bezigheden bij de 
vrijwillige brandweer en het 
optreden als Sinterklaas. Een 
flinke klus, maar prettig om te 
doen als je het als een hobby 
ervaart."
De fotostamboom bleek toen 
een positief effect te hebben 
op het leven van zus en zwager. 
"Zolang ze naar de plaat kijken, 
hebben ze geen last van al die 
verwarde en vaak verdrietige 
beelden die in hun hoofd rond-
spoken. En bij het kijken naar 
de plaat prikkelen en trainen ze 
hun hersens en geheugen, ze 

versterken hun identiteit en beseffen weer beter in 
welke wereld ze thuis horen. En in de praktijk is misschien 
het meest belangrijke dat er weer aanknopingspunten 
zijn om nog enigszins gezellig en zinnig met elkaar te 
praten. Ge-sprekken-voor-de-vuist-weg met demente-
renden vallen vaak niet mee", aldus Sjaak. "Ik denk dat 
de collage inderdaad positieve effecten heeft gehad. 
Mijn zwager werd rustiger als hij langere tijd naar de 
plaat keek. En toen ik mijn zus een keer plaagde het ding 
mee te nemen, moest ik het ontgelden: Ze dreigde me te 
vermoorden!" Sjaaks zus en zwager zijn inmiddels over-
leden maar de fotostamboom blijft hem bezighouden. 
Voor andere dementerenden maakte hij fotostambomen 
op A3 formaat. Die werden geplastificeerd en als place-
mat gebruikt. De patiënt kan naar de beelden kijken die 
weer als bron dienen voor gesprekken met bezoek en 
personeel. Met zijn fotostamboom haalde Sjaak niet 
alleen de (regionale) pers en het vakblad Gens Nostra. 
Ook de interesse van zorginstellingen en andere organi-
saties was gewekt. Van de Rabobank en uitvaartverzor-
ger Dela kreeg Sjaak ondersteuning. 
"Genealogen kunnen op veel manieren, uit veel verschil-
lende invalshoeken en met veel verschillende doeleinden 
bezig zijn met stamboomonderzoek. Door een aantal 
ziektegevallen in mijn directe omgeving heb ik een ver-
lengstuk aan mijn hobby kunnen geven. Als mijn idee een 
aantal mensen die buiten hun schuld met deze vervelen-
de ziekte geconfronteerd worden in hun dagelijks leven 
een steun kan zijn, zal mij dat voldoening verschaffen", 
aldus Sjaak die uiteraard bereid is zijn werkwijze aan 
anderen uit te leggen en door te geven. "Als mensen de 
kluts maar weer een beetje terugvinden … ”
Meer informatie :  reuverj@ziggo.nl
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Cilinder baffles
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Nieuwbouw genomineerd voor BNA-prijs
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Nicolaas Nu

Toen De Tobbe na ruim vijftig jaar ter ziele ging, verscheen Badkuip. Niet erg succesvol, na een paar nummers liep 
die al weer leeg. Sinds kort is er een nieuwe schoolkrant, Jacuzzi. 

 https://www.facebook.com/SchoolkrantJacuzzi

Badkuip is nu Jacuzzi
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Heropening ’Rijks’ met Nicolaas

Bij de opening van het verbouwde RijksMuseum was de school met twaalf enthousiaste leerlingen aanwezig. In totaal 
720 Amsterdamse scholieren gaven, in samenwerking met kunstenaar Job Koelewijn en choreograaf Penny Jones, een 
performance op het Museumplein. In deze 'massale liefdesbetuiging aan de kunstwerken' draaiden de scholieren in 
wervelende bewegingen borden boven hun hoofd, waardoor vanuit de lucht steeds een nieuw fragment van een 
meesterwerk uit de enorme collectie van het 'Rijks' zichtbaar werd. De afbeeldingen, waaronder het beroemde schil-
derij De Joodse Bruid van Rembrandt van Rijn, verbeelden ieder op een andere manier de liefde. Zichtbaar waren 
onder meer De Joodse Bruid van Rembrandt en Venus en Adonis van Ferdinand Bol. 
'Op handen gedragen' is nog te zien op Youtube:   http://youtube/lzSNKgNLPAc

Het nieuwe gebouw doet de school goed. De open dagen werden door duizenden mensen bezocht en het aantal aan-
meldingen was zo groot dat er geloot moest worden. Wat wil je, als je les krijgt in een ́ licht en ruim nieuw gebouw', 
met studiezaal, mediatheek, sportplaats en wandelgebied om de school, en waar je digiborden heb en beamers en 
waar je digitale opdrachten en portfolio's krijgt, waar ouders Magister mogen inzien.Waar je behalve voor NLT (na-
tuur, leven en technologie) ook voor BSM (bewegen, sport, maatschappij) kunt kiezen, waar een er behalve een 
sport+klas (atheneum) nu ook een cultuur+klas (havo) is. Waar hekken, kluisjes, pasjes en camera's bij alle ingangen 

Februari jl. waren klooster en kapel het – letterlijke – toneel van het 'documentair performance project' Onbewoond 
geheugen. Kunstenares Danielle van Vree verzamelde herinneringen, verhalen, beelden en gebeurtenissen door 
onderzoek en interviews met voormalige gebruikers van de gebouwen: de Priesters van het Heilige Hart, (oud-) 
leerlingen en (oud-) docenten van de school. Al die herinneringen werden in de lege kamers en zalen van klooster en 
kapel opnieuw geconstrueerd 'als een levend deel van het collectieve geheugen'. Bezoekers trokken in het klooster 
van kamer naar kamer, van verdieping naar verdieping. In elke kamer was een andere herinnering te zien of te horen. 
Kenners herkenden daarin onder meer de geschiedenis van pater Van Langen, die zijn entree in het klooster nog 
precies wist. Ervaringstheater, aldus Van Vree. 'We bewegen ons door de gebouwen als tussen fictie en werkelijkheid, 
tussen verleden en heden'. 

Onbewoond geheugen

Kunstvlaai

over je veiligheid waken. Waar aandacht is voor pesten, gezond gedrag en waar een rookontmoedigingsbeleid is. 
Waar je in de brugperiode ook nog eens bijgestaan wordt door een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, 
switchmedewerker, faalangstreductietrainer, dyslexietrainer en remedial teacher. En waar je dagexcursies, een drie-
landenreis, reizen naar culturele hoofdsteden en theatervoorstellingen kunt bezoeken. (Bron: Parool Scholengids 
2013)

Wie begin december de Kunstvlaai 2012, een alternatieve kunstbeurs, gemist heeft, maar nog wil zien wat kunste-
naars met /in een (bijna) verlaten schoolgebouw kunnen doen, kan op diverse websites terecht. Aan de Kunstvlaai 
deden meer dan zeventig onafhankelijke kunstorganisaties mee. Rector Hans van Rooijen was uiteraard aanwezig bij 
de opening. Hij vond het fantastisch ́ dat ze in zo korte tijd in dit oude en nare gebouw een mooi festival hebben neer-
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Jaarverslag 2012
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Ledenaantal per 31-12 door de jaren heen

In 2012 keek Myrakel vooral vooruit naar de feestelijkheden rond de opening van het nieuwe schoolgebouw. Veel 
verenigingswerk vond verder plaats zonder dat u er iets van merkte. Er werd druk gediscussieerd en nagedacht over 
de toekomst van de vereniging: hoe levensvatbaar is Myrakel nog, in deze virtuele tijden waar facebook en twitter de 
plaats van het verenigingsleven hebben ingenomen? In 2012 kreeg het bestuur gelukkig uitbreiding: Joost Kenter 
trad toe als bestuurslid. Maar het bleek wederom onmogelijk drie Binders te maken. 

Leden
Het ledenaantal bleef gelijk, Myrakel telt nog steeds 580 leden.

Is u verder het beeld vóór het nieuwe schoolge-
bouw al opgevallen? Dat beeld moet u kennen. 
'Beeld in drie delen' (Leo de Vries, 1965) stond 
jarenlang aan de achterzijde van het oude pand. 
Precies, bij de ingang van de Pius mms! Het monu-
mentale beeld is schoongemaakt en heeft een 
ideale plek gevonden. 
De maker, Leo de Vries (1932-1994), maakte tien-
tallen van dit soort beelden, in hout, in steen, 
soms meters hoog en vooral robuust. De 
Vries´oeuvre wordt gekenmerkt door helder-
heid en overzichtelijkheid. Bij zijn stenen beel-
den moest het karakter van het oorspronkelijke 

stuk steen duidelijk herkenbaar 
blijven. De steenbrokken bewerk-
te hij rechtstreeks, zonder hulp en 
meestal zonder voorstudies of 
modellen. Geobsedeerd door 'de 
steen', zo wordt hij wel omschre-
ven. Zijn beelden gaan altijd over 
mensen: eenzame figuren, solide 
torsen. Veel beelden van De Vries 
werden onlangs geëxposeerd in 
Museum Beelden aan Zee in Sche-
veningen, waar – o toeval –oud-
leerling Jan Teeuwisse (Ath-A, 
1975) (………..)museumdirecteur 
is.

Oude plaats

Nieuwe plaats

Beelden

Het Nicolaas-beeld, gemaakt door Frans van der Burgt 
(1915-1985), is verplaatst naar de zijkant van het nieuwe 
schoolgebouw. Het staat nu tijdelijk in een woestijn – 
totdat de oude school is afgebroken. Dit beeld stelt zoals 
bekend de 'opleiding van de studerende jeugd' voor. Van 
der Burgt hakte het uit een blok van vier ton. Links zit een 
docent, in het midden twee leerlingen, en de rechtse 
figuur is een leerling die na zijn zojuist voltooide studie 
“het leven binnenkort zal instappen”. 
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gezet´. De gehele school werd gebruikt. Op de bovenste verdieping werden Russische dumplings gekookt én gegeten, 
in de gymaal was een performance te zien, in B11 hingen honderden boekcovers uit de wereldliteratuur, met een 
whiskybar in de hoek. 

  
http://www.lost-painters.nl/kunstvlaai-2012/ 
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19855/opbouw-kunstvlaai-2012.html
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Aan deze Binder werkten mee:

Koos van Langen
René Leijen
Theo Pondaag

Sjaak de Reuver
Leon de Rooij 

Algemene Ledenvergadering, vrijdag 28 juni 2013, 19:30 uur

Op een andere dag dat u gewend bent, maar dat heeft alles te maken met het grote Openingsfeest annex Reünie die 
we in januari hadden, wordt u hierbij van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. 

Agenda 
1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring notulen ALV 2012
3. Jaarverslag plus financieel verslag  2012
4. Verslag kascommissie plus décharge bestuur
5. Bestuurssamenstelling 2013 en verder
6. Jubileumboek, openingsfeest/reünie 
7. Rondvraag 

Toelichting bij punt 5. Bestuurssamenstelling
In 2012 bestond het bestuur weer uit drie personen. Joost Kenter werd op de ALV 2012 benoemd tot bestuurslid. Dit 
neemt niet weg dat 'nieuw bestuursbloed' nog steeds gewenst is. Wie interesse heeft of iemand kent die dat wel wil 
worden, kan contact opnemen met het bestuur.
 
Toelichting bij punt 6: Jubileumboek, openingsfeest/reünie
Elders in deze Binder kunt u lezen dat de Reünie van januari jl door minder mensen is bezocht dan vorige reünies. Naar 
de reden kunnen we – zonder ledenenquete – slechts gissen: was het omdat het januari was, omdat het 'maar' tot 
1900 uur duurde, omdat het nieuwe schoolgebouw u 'niets meer zegt'? Hoe dan ook, onze verwachtingen zijn niet 
helemaal uitgekomen. Ook financieel niet: in de aanloop naar het feest werd Myrakel ondersteund door 
schoolmedewerkster Ilana Cukier. Haar kosten zijn vanwege het lagere aantal bezoekers niet terugverdiend – op de 
reünie 2013 heeft Myrakel daarom een fiks verlies geleden.
Beter nieuws is er rond het Jubileumboek. Dat blijkt u massaal als leuk, interessant en positief te beoordelen – ook al is 
er bij het converteren van de grote excel-bestanden met alle geslaagden naar het uiteindelijke boek wat misgegaan. 
Het boek is overigens bij de school te koop. 

Bestuurszaken
Het bestuur van Myrakel werd in 2012 uitgebreid tot drie personen: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-
Binder), Leon de Rooij (penningmeester en administrateur) en Joost Kenter (lid). De Binder werd zoals altijd opge-
maakt door Koos van Langen. Het bestuur besteedde veel tijd aan het Jubileumboek over 65 jaar St Nicolaaslyceum 
dat inmiddels verschenen is, en aan de reünie van januari 2013. Aansluitend op de ledenvergadering (20 januari 2012) 
werd – voor het laatst – de oudleerlingensoos in de bekende Soosruimte gehouden. 

Binder, internet, promotie
Ook in 2012 bleek het niet mogelijk om drie Binders te publiceren. Tijdgebrek bij de redactie – veel meer dan gebrek 
aan kopij – was wederom de achterliggende reden. Het samenstellen en schrijven van ons clubblad blijkt keer op keer 
veel tijd te kosten. Weliswaar is er in 2012 flink geïnvesteerd in facebook en twitter en we zien dat met name die face-
bookpagina een succes is. Enkele honderden oudleerlingen zijn lid (geworden) van deze groep. Steeds duidelijker 
wordt dat de Myrakel-site voor de meer statische informatie is, en dat de actualiteit en de interactiviteit meer op 
facebook plaatsvinden. In de twee Binders die wel verschenen, kwamen ruim dertig oud-leerlingen en oud-docenten 
aan bod. Het vermelden waard zijn de speurtocht naar een Pius-leerlinge uit de jaren dertig van de vorige eeuw en de 
vaartocht die vier oud-leerlingen uit 1968 ondernamen richting hun oude school. Het is in 2012 verder niet gelukt die 
nieuwe webmaster te vinden. Meerdere pogingen hadden geen succes. Myrakelse promotie was er trouwens weer 
op de t-shirts die eindexamenkandidaten kregen. 
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Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging 
van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS te Amsterdam.  
Myrakel werd opgericht 22 februari 1989.

Bestuur bestuur@myrakel.nl
René Leijen (Voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl

Byzantium 14
3823 KL Amersfoort
Tel. 06 - 413 769 74

Leon de Rooij (Penningmeester)
Joost Kenter (lid)
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

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 St Nicolaaslyceum, 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

Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het
gebruiken van hulpmiddelen.

Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht.
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis.
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus.
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis.
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen.

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
info@werksaam.nl
www.werksaam.nl

MYRAKEL
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