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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
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Monique Reeders (Ledenadministratie)

Redactie redactie@myrakel.nl
René Leijen (Hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Koos van Langen (Lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl

Website Myrakel www.myrakel.nl
Website St. Nicolaaslyceum www.nicolaas.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 60 INGB 000 035 9877
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

Verzoekje van de administratie

Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging

alle leden, waarvan ik een goed e-mail adres heb, 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.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog 69 wanbetalers.

Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager

dan 2014 dan ben jij er één van!

In dat geval gaarne zo spoedig mogelijk de verschuldig-

de contributie overmaken.

Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening NL60

INGB 0000 359877 tnv “Oud LLV Myrakel Sint Nicolaas-

lyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels

getal kleiner dan 2014, dan incasseer ik de contributie

van 2014 samen met die van 2015. Vanwege de kosten

is het niet meer te doen om voor ieder nieuw lid apart

een incasso te draaien.

Je kan ook de verschuldigde 10,00 euro zelf overma-

ken, zie hierboven.

Heb jij in dit jaar een andere rekening in gebruik geno-

men stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1

februari 2014 er een Europese betalingsregeling gaat

gelden. Deze SEPA regels gebruiken de zogenaamde

IBAN en BIC codes.

Een van de consequenties is dat ik nu voor de incasso's

een uniek machtigingsnummer moet invoeren.

In verband met incasso van reünies, waar ook veel niet

leden komen, heb ik een uniek SNLnummer opgeno-

men in ons bestand..

Dit staat op de envelop (in plaats van je lidnummer); het

lidnummer verliest hierdoor zijn bestaansrecht en wordt

dan ook niet meer gebruikt.

Leon de Rooij

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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Aan deze Binder werkten mee

Dit is de 77e SNL-Binder, in het 25e jaar van vereniging. 

Het is de 60e Binder die is opgemaakt door Koos van 

Langen, de 37e die door René Leijen is geschreven en 

samengesteld en de 31e die Leon de Rooij betaalt, laat 

drukken, inpakt en op de bus doet. De getallen geven 

goed weer dat Myrakel weliswaar een levende vereni-

ging is, maar ook een met beperkte slagkracht. Veel 

wordt gedaan door weinigen, maar u weet ook dat vele 

handen licht werk maakt. Da´s ook de reden voor deze 

verlate Binder – geen voorjaarsnummer maar eerder 

een zomernummer! Hoe dan ook, we hopen dat u in 

deze Binder weer vindt wat u wilt vinden. En we staan, 

zoals altijd, open voor al uw bijdragen, foto's, herinne-

ringen, anekdotes, schoolgeheimen, amoureuze ont-

boezemingen en andere opmerkingen.

René Leijen

1989 - 2014
OLV Myrakel &

SNeLbinder
25 jaar

1989 - 2014
OLV Myrakel &

SNeLbinder
25 jaar
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Tja. Vijfentwintig jaar. Wie had dat 

gedacht? We gaan terug naar het eind van 

de tachtiger jaren. Op de reünie ter gele-

genheid van het veertigjarig bestaan van 

de school, eind 1988, kregen alle bezoe-

kers een brief mee. De brief was een initia-

tief van toenmalig rector Jan Overwater, 

zelf ook oud-leerling. Hij vroeg wie wilde 

meedenken over een  "op te richten com-

missie die een OLV gaat overwegen". Zo'n 

zeventig à tachtig oud-leerlingen en -

docenten reageerden. Een voorlopig 'Da-

gelijks Bestuur', met Gerdwin Lammers 

(Havo, 1973) als eerste voorzitter,  zette 

de eerste stappen. En op 22 februari 1989 

zaten vijf van de elf oprichters bij de notaris 

– uiteraard ook een oud-leerling! -  om de 

oprichtingsakte te ondertekenen. Paul 

Kreetz (Gym, 1962) had toen al de naam 

Myrakel bedacht; Frans Smit (HBS-B, 1968) 

bedacht later de naam van het verenigingsblad 

de SNeL-Binder. 

Volgens de statuten heeft de vereniging ten doel 

"de vriendschapsbanden tussen oud-leerlingen en 

(oud)-leraren/personeelsleden van het St Nicolaasly-

ceum en de voormalige St Pius mms/havo te Amster-

dam in stand te houden en te bevorderen". Ook 

benoemd is "het bevorderen van de goede betrekkingen 

van haar leden met het St Nicolaaslyceum". Last but not 

least staat er letterlijk dat deze doelen bereikt worden "door 

het uitgeven van een periodiek en het organiseren van bij-

eenkomsten". 
Artikel 3 van de statuten bepaalt dat de vereniging "voor onbepaalde tijd voort duurt". Kortom, we gaan dus nog 

maar even door! Ook al is het met weinig menskracht, ook al liggen sociale media op de loer, ook al vergrijst de vere-

niging fors, ook al is de continuiteit – u las het al in het voorwoord - moeilijk te waarborgen. 

Het bestuur van Myrakel feliciteert alle leden met het 25-jarig bestaan. We denken nog na over een passende vie-

ring maar kunnen al beloven dat de Kerstbinder volledig in het teken van "M25" zal staan. 

Op 22 december 2013 overleed Michiel Versluis (HBS-

a, 1970). Hij leed al lang aan een zenuwaandoening, die 

langzaam verergerde, en werd 61 jaar oud. Ed ter Laak, 

die Michiel in 1968 leerde kennen via de biologieclub, 

was jarenlang met hem bevriend. Ed: "Na zijn opleiding 

tot sportleraar verhuisde Michiel naar Friesland. Omdat 

hij enkele keren geopereerd werd aan een hernia in zijn 

rug, schoolde hij zich om tot geograaf. Soms verdiende 

hij de kost met zijn passies zeilen en vogels kijken, maar 

in het algemeen was werk hieraan ondergeschikt. Zijn 

langste dienstbetrekking was bij de afdeling Milieu van 

de provincie Friesland. De belangstelling voor vogels 

had hij al toen hij pas acht jaar was. Op zijn 16de werd 

Michiel lid van de RKVN, de RK Vereniging voor Natuur-

studie. Dat was de 'biologieclub' van het St. Nicolaasly-

ceum. Hij vervulde al snel een bestuurstaak. In Frie-

sland ontwikkelde hij zich tot een belangrijke amateur-

vogelaar. Michiel was eerste auteur van het standaard-

werk 'Vogels van Ameland' (1997) en van 'Schaarse 

vogels in Fryslân' (2002). Ook schreef hij mee aan de 

'Atlas van de Nederlandse Broedvogels' (2002) en tallo-

ze artikelen in diverse vogeltijdschriften. Alle publicaties 

dragen de auteursnaam 'Versluys'. Michiel speelde zelf 

met de i en y van zijn naam", aldus Ed. 

"De passie zeilen reikte van zeilinstructeur op de Friese 

meren en schipper op vakantiezeilschepen in de Mid-

dellandse Zee tot het bouwen van twee kleine houten 

kajuitzeiljachten waarmee hij de kustwateren bevoer en 

een enkele keer de oversteek naar Engeland waagde. 

Als bemanningslid ging hij ook mee op grotere zeilsche-

pen waarbij hij vooral ook erg genoot van alle 'echte' 

zeevogels. "

"Michiel kreeg zes jaar geleden last van een progressie-

ve zenuwaandoening die hem het lopen dermate hin-

derde, dat hij steeds meer moeite kreeg om eropuit te 

trekken, om vogels waar te nemen. Ook zijn armen wer-

den aangetast en hij had veel pijn. Uiteindelijk heeft hij 

besloten dat hij zo niet verder wilde leven en heeft hij zijn 

leven beëindigd op 22 december. Hij laat zijn levensge-

zellin Marijke achter." 

Op 16 februari overleed Brigitte (Schrijer-) Van Rood-

en (Ath-A, 1976). Brigitte deed eerst de Havo, daarna 

Atheneum. Ze trouwde met een broer van een klasge-

noot. Na diens dood vond ze een nieuwe partner met 

wie ze van Amsterdam naar Heemstede verhuisde. Via 

Facebook hield ze familie en vrienden de afgelopen 

maanden op de hoogte van haar ziekte. Velen vonden 

dat moedig hoe ze op deze wijze over haar ziekte sprak. 

Ze vond het prettig als mensen meeleefden en waar-

deerde de likes en comments. Tot het op een gegeven 

moment heel stil werd … 

Laat scheidende ouders beslissen, betoogde advocaat 

Frans Panholzer (HBS-a, 1970) in Het Parool (27 febr 

2014) naar aanleiding van het verplichte ouderschaps-

plan voor scheidende stellen. Volgens Panholzer werkt 

zo'n verplicht plan averechts: 'het is een hoop papier-

werk dat meer problemen te weeg brengt dan het voor-

komt'. Zijn ervaring is dat het juist leidt tot meer ruzie. 

'De rechter heeft het op papier gezet, dus heb je een 

recht'. Veel scheidende stellen konden door de uit-

spraak zelf hun problemen niet meer oplossen. Panhol-

zer zegt er niet rouwig om te zijn als de regeling weer 

wordt ingetrokken. 

Midden in het Vondelpark staat, van 15 juni tot 24 

augustus, een kunstwerk van Havo-leerlinge Esther 

Oude Ophuis – er zijn 17-jarigen met een mindere staat 

van dienst, schrijft Het Parool (18 maart 2014). Esther is 

een van de twintig winnaars van de wedstrijd die kunst-

project ArtZuid Junior uitschreef omdat het park 150 jaar 

bestaat. Bij de opening van de tentoonstelling waren 

behalve burgemeester Eberhard van der Laan, prins 

Maurits en prinses Marilène aanwezig. Het werk van 

Esther is getiteld 'De terugkeer van de zwaan'. De drie 

meter hoge zwaan met uitgeslagen vleugels komt aan 

het water, vlak voor het beeld van Vondel. Dat was ook 

haar inspiratie: Vondel schreef het gedicht Waar bleef 

In Memoriam Michiel Versluis

In Memoriam Brigitte (Schrijer-) van Rooden

SNL’ers in de media

De Vereniging
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de zwaan? Of Esther beeldend kun-

stenaar wordt, weet ze nog niet. Ze 

kan zich ook voorstellen stewardess 

of politierechercheur te zijn,  'maar 

het kleien en verven was zo leuk dat 

ik nu wel heel graag naar de kunst-

academie wil'. Ze vraagt zich alleen 

af of ze daar wel van kan leven. Maar 

eerst geniet ze van haar beeld. 'Als 

het er staat, ga ik meteen een selfie 

maken'. 

https://www.facebook.com/artzuid 

Cabaretiers en prijzen – wie er nooit een gewonnen heeft, 

hoort er eigenlijk niet bij. En dus hoort Tim Fransen (Gym, 

2006) er nu wel bij want hij won, februari jl, met zijn voorstel-

ling Het Failliet van de Moderne Tijd zowel de Juryprijs als de 

Publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Tim wist, vol-

gens het juryrapport, te boeien 'met filosofische beschou-

wingen over begrippen als vrijheid, eigen verantwoordelijk-

heid, individualisme en idealen'. Niet direct onderwerpen voor 

een avondje lachen. Volgens Tim moet humor 'een achter-

grond van ernst' hebben, 'anders wordt het al snel triviaal of 

futiel'. En als je ernstige onderwerpen aansnijdt, valt er goed 

iets te relativeren – en daar gaat het natuurlijk om bij humor. 

Hij is 'een sterke grappenschrijver', aldus een recensie in De 

Volkskrant (17 febr 2014). Hoewel Tim inmiddels afstudeerde 

in filosofie en psychologie, is hij fulltime cabaretier. 'Mijn moe-

der heeft lang gehoopt dat ik leraar filosofie zou worden op 

een middelbare school maar dat gaat er niet van komen'. Tim 

is sinds 2011 verbonden aan de Comedy Train en schreef al 

mee aan programma's van Theo Maassen. 

https://www.facebook.com/tim.fransen.94 

  http://www.timfransen.nl/

Lerares Frans Latifa Bouras zat, januari jl, in het Popcorn Panel. Ze bezocht de film Fruitvale Station en vond die 

'intens'. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge man die wordt doodgeschoten op een metrostation 

in de VS. Latifa 'voelde dat naar iets wordt toegewerkt' en dat je anders naar een film kijkt 'omdat je weet dat het 

waar gebeurd is'. Het is duidelijk, zegt ze, dat de makers hun best hebben gedaan de hoofdpersoon zo sympathiek 

mogelijk te maken.

Per juli 2014 is Hans Vemer (Gym-B , 1967) benoemd 

tot chief executive officer van de Concept Foundation in 

Geneve, Zwiterland. De Concept Foundation beijvert 

zich ervoor dat vrouwen overal te wereld tegen de laag-

ste mogelijke kosten toegang hebben tot seksuele en 

reproductieve gezondheidsproducten van gegaran-

deerde kwaliteit. Hans was de laatste jaren in de VS 

werkzaam, waar hij de naam van zijn oude school hoog 

hield door elk jaar de reislustige heilige te helpen met 

zijn werk en zich begin december met mijter en staf te 

vertonen aan de Nederlandse kinderen in New Jersey. 

Na zijn schooltijd studeerde Hans medicijnen, speciali-

seerde zich in verloskunde en gynaecologie, werkte aan 

universiteiten in Amsterdam en Nijmegen en was later 

werkzaam bij pharmaceutische bedrijven als Organon 

en Schering-Plough, waar hij uiteindelijk 'Senior Vice-

President Women's Health' was. Hij is ook executive 

editor bij de Global Library of Women's Medicine en 

fellow bij de Royal Society of Medicine. 

Een hele avond 'Ni-

colaas' op televisie. 

28 maart 2014 was 

zo'n avond. Eerst 

Kees Driehuis in Per 

seconde wijzer, die 

notabene vragen 

stelde over Dennis 

Bergkamp en Louis 

van Gaal. Vervol-

gens kwamen de 

z u s j e s  K l e m a n n 

(Lois Lane) aan het 

woord in Hello Good-

bye. En bij Pauw & 

Witteman zit ten slot-

te Fati Benkaddour, 

docente biologie en 

schrijfster, die dis-
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cussieerde naar aanleiding van Wilders' Minder-minder uitspraken. Benk-

addour, van Marokkaanse komaf, schreef het boek Hoe overleef ik 

Nederland, dat 99 ideeën voor Marokkaanse jongeren omvat. Het boek 

wordt gezien als 'hét handboek voor de moderne Marokkaanse jeugd die 

zelf het initiatief neemt'. 

Ook op tv, in de quiz Twee voor Twaalf, was oud-leerling 

Jean Ziedses des Plantes (Gym-b, 1985). Jean, inmid-

dels 46, ´relatiebeheerder pensioenen´ en woonachtig 

in Castricum, won net niet de derde ronde. Terugkijken 

kan nog, op 2voor12.vara.nl (zoek op uitzenddatum 21 

maart 2014). 

Tot slot in deze rubriek – WK voetbal nietwaar – een oude klassenfoto van Louis van Gaal (Hbs-A, 1968). 

Het is het eindexamenjaar en  de leraar is mr Kalb. 

Teamspeler in sport- en kunstklas

De sport- en cultuurklassen op het Nicolaas zijn erg in 

trek. De helft van de aangemelde achtstegroepers kan 

niet geplaatst worden en dus zijn er speciale selectieda-

gen, meldt Het Parool (22 maart 2014) . Voor de sport-

klas wordt daarbij niet alleen gekeken naar sportieve 

prestaties maar ook naar houding en gedrag. Oscar 

Gonzales, leraar LO, zegt op zoek te zijn naar teamspe-

lers op menselijk vlak en naar ambitieuze, sociale, hulp-

vaardige kinderen die een positieve invloed op elkaar 

hebben. In de sportklas zitten alleen vwo'ers, 'gemoti-

veerde kinderen die goed kunnen plannen en hun studie 

vooropzetten'. Eén middag in de week doen ze aan 

sporten als zwaardbootzeilen, capoeira, golf, cricket, 

snowboarden en windsurfen. Leerlinge Milou Molenaar 

(14) geniet van de sportklas, hoewel het soms lastig te 

combineren is. Maar 'als een bepaalde sport niet lukt, 

helpen we elkaar, net als bij moeilijke wiskundesom-

men'. In de cultuurklas ziet lerares Jantje Jonkman 

veel leerlingen uit een artistiek nest. 'We zoeken geen 

Rembrandtjes of aankomende acteurs', zegt Jonkman, 

'maar kinderen die openstaan voor diverse kunstvor-

men'. 

Dat beide klassen zo populair zijn, komt omdat veel 

ouders op zoek zijn naar een peergroup voor hun kinde-

ren. 'Je ziet dat dit soort kinderen elkaar steunt en moti-

veert. Het zijn vaak hechte klassen met een bepaalde 

moraal', verklaart Jos van den Brink, leraar LO, die 

elke aangemelde leerling bespreekt met een leerkracht 

van de basisschool. Het zijn wel drukke klassen, 

beaamt hij. Maar het zijn kinderen die te sturen zijn. 

Buitenspel is buitenspel. Geef je ze de ruimte, dan pak-

ken ze die. Dat is sport eigen'. 

Myrakelse Dating Service

Toen oud-leerlinge K. van een mms in Amster-

dam – als u verder leest, weet u waarom we 

discreet blijven - mailde over leerling J. van 

het Nicolaaslyceum, trokken we alle opspo-

ringsregisters open. De dame in kwestie wilde 

die leerling graag weer eens ontmoeten "om 

te delen hoe het ons vergaan is in ons leven". 

De leerling was snel gevonden, en via Myra-

kel zijn de twee weer in contact gekomen. 

"Een schot in de roos!", mailde J. ons. "Het 

was mijn eerste liefde". 
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Zuster Cordula

In het blad van het Bisdom Amsterdam-Haarlem ontdekten we een foto van 

Zuster Cordula, waar we veel oude Pius-leerlingen vermoedelijk een plezier 

mee doen. Zuster Cordula werd op 3 december 1901 geboren als Gertrud Mar-

garetha Hülskamp, in Neuss, Duitsland. In 1921 trad ze in bij de Zuster van 

Tilburg, officieel de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Moeder van 

Barmhartigheid. In 1928 vertrok ze naar Amsterdam, waar ze de rest van haar 

leven woonde. In 1931 behaalde ze de akte Duits MO en werd ze vaklerares op 

de (toen nog) St Pius Ulo aan de Prinsengracht. Ze verhuisde mee toen de Pius 

MMS werd en gaf ook nog les aan de Prinses Irenestraat. Ze overleed op 31 

januari 1995. 

Hoe een eindexamenklas aan de orde kwam
                                                        bij B&W van Amsterdam

Het grootste deel van mijn werkzame 

leven ben ik financieel bestuursadviseur 

geweest bij de gemeente Amsterdam, 

schreef ons Adrie de Koning (HBS-b, 

1967). Een herinnering: 

"Het College van Burgemeester en Wet-

houders krijgt wekelijks een groot aantal 

stukken ter besluitvorming voorgelegd. 

Dat varieert van enige tientallen tot soms 

wel honderden. Alle stukken worden 

tevoren door een aantal ambtenaren 

beoordeeld of ze wel rijp voor besluitvor-

ming zijn. Daarbij wordt vooral gekeken 

of alle juridische, financiële en personele 

aspecten wel duidelijk gemaakt zijn, of 

de nodige interne afstemming wel heeft plaatsgevon-

den, kortom of de stukken zodanig zijn dat de dames en 

heren (kunnen) weten wat ze besluiten. Ik deed dat voor-

al vanuit de financiële discipline. Maar daarnaast voor-

zag ik de wethouder voor de Financiën bij elke agenda 

ook nog eens van een annotatie waarbij ik ook meer op 

politiek-bestuurlijke aspecten kon wijzen. Op een gege-

ven moment, het zal ergens in 2011 geweest zijn, kwam 

een voorstel voorbij inzake Prinses Irenestraat 21. Dat 

trok natuurlijk mijn bijzondere aandacht ! Het voorstel 

moest leiden tot het formele besluit om het St. Nicolaas-

lyceum toch te slopen. Op zich zaten daar geen financi-

ële consequenties aan, dus had ik daar normaal gespro-

ken een vinkje bij kunnen zetten. Maar dat vond ik toch 

lastig, het ging tenslotte om een gebouw waar ik zes jaar 

in had doorgebracht. Zaken en privé horen gescheiden 

te blijven, maar ik kon me in dit geval wel een 'uitspat-

ting' veroorloven. Ik schreef daarom aan Lodewijk 

Asscher: 'Hier heb ik me al jaren geleden bij neergelegd'  

en voegde bijgaande foto van het examen HBS-B 1967 

bij. Op die foto lig ik rechts vooraan.

Na de vergadering meldde Lodewijk Asscher me dat de 

foto het hele college was rondgegaan omdat ze het zo'n 

mooi tijdsbeeld van de jaren 60 vonden. Alleen maar 

jongens, bijna allemaal een stropdas, kuiven en Beat-

leskapsels. Ze vonden het prachtig. De foto had kenne-

lijk zoveel indruk gemaakt dat Lodewijk Asscher in zijn 

speech op mijn afscheidsreceptie er nog eens op terug-

kwam. En dan vooral op dat ene jochie in T-shirt en zon-

der stropdas! Inderdaad, dat was ik!“

Adrie de Koning
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Mijn oude school is al zijn vleugels kwijt

Theo  Danes (Vwo, 2001) is dichter. Het volgende gedicht schreef hij voor een benefietavond in het kader van een 

maatschappelijk stage van twee huidige leerlingen van het SNL. Hij dacht dat er die avond veel docenten aanwezig 

zouden zijn, die hij misschien nog kende, maar dat viel wat tegen. Het was wel een bijzonder geslaagde avond, 

schrijft hij. Zijn gedicht is 'voor melancholici':

Soms fiets ik langs een vreemde, kale vlakte

Daarop stond ooit mijn middelbare school

Zodat ik dan al snel in wijdvertakte

Gedachten door de oude vleugels dool

De A-vleugel die altijd naar me keek

Als ik de fietsenstalling binnen racete

Waarna ik met het rooster van de week

Begon aan mijn waar-heb-ik-les-nu?-queeste

De A met steeds dezelfde klaslokalen

Toch werd per deur iets anders gedoceerd

De brugklassers met typische verhalen:

Hoe stoer het was als je niet had geleerd

De B-vleugel, het spel in de kantine

Van blikken, blozen, wie kijkt er naar wie?

Van de hormonen en adrenaline

Soms van gevechten om de hiërarchie

De B ook met de kamer voor docenten

Die je als leerling niet betreden mocht

De lol bij de chemie-experimenten

Als je met gasbranders de grens opzocht

De C-vleugel, de plek om te ontgroenen

De eerstejaarskantine en de soos 

Waar schuifelen soms uitmondde in zoenen

Maar hartstocht vluchtig bleek en liefde broos

De C: het schoolplein om te basketballen

Daar heb ik leren dunken op een dag

Stil hopend dat de meisjes met z'n allen

Die hoge dunk vertaalden in ontzag

De D-vleugel, verzorging, aardrijkskunde

Gescheiden met een luchtbrug van de rest

Waar je een goede vriend het spieken gunde

Omdat hij ingreep toen je werd gepest

De D: daar is niet veel van bijgebleven

Maar wel de humorklik met die kompaan 

Het werd een sterke vriendschap voor het leven

Hoewel de stenen muren niet meer staan

Ik zie de vlakte aan met lede ogen

Daarnaast een nieuw gebouw, van deze tijd

Maar niet van mij, die jaren zijn vervlogen

Mijn oude school is al zijn vleugels kwijt

© Theo Danes

www.theodanes.nl
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Rectificatie: Van Veen is Groot

We kregen enkele reacties op het stuk in de vorige Binder van Wim Vloon. 

Die vertelde onder meer over een vervanging van lessen scheikunde. Dat 

klopt, meldt oud-docent Jan Overwater. "Op één aspect na: de naam van 

de docent was niet Van Veen, maar Nico Groot. Ook de bijgeplaatste foto 

is onmiskenbaar van hem." Ook Loek van Nus en Paul Nieuwenhuis meld-

den ons dat het om Nico Groot gaat, docent scheikunde van 1955 tot 1975. 

"Van Veen was leraar Duits", aldus Paul. "Ik heb dat niet alleen uit mijn 

geheugen maar ook uit mijn schoolagenda uit 1962 die ik bewaard heb. 

Bovendien heeft de heer Groot mij zo geinspireerd dat ik ook zelf Schei-

kunde ben gaan studeren. Ook het aantal scheikundelessen dat Wim 

Vloon noemt, is denk ik niet juist; mijn agenda vermeldt per week maar vier 

lessen in het eindexamenjaar en ik kan me niet voorstellen dat dat in twee 

jaar tijd (Vloon is 'van 1964') tot zeven is gestegen."

Paul Nieuwenhuis vindt het leuk dat Wim het publiceren in de krant van de 

geslaagden ook vermeldt. "Ik heb het vergelijkbare artikel uit de Volks-

krant van 1962 ook nog. Ook op de afgedrukte geslaagdenlijst uit 1963 

een paar mij bekende namen: Harald Aarts, die bij mij in de klas zat, maar 

in 1962 helaas niet slaagde (in 1963 dus gelukkig wel) en Cees de Meij 

(HBS-A), die ik later in het leger tegenkwam als officier-opleider bij de Lua 

(luchtdoelartillerie) in Ede."

12 Jaargang 25 SNeLbinder 1-2014 13Jaargang 25SNeLbinder 1-2014

Lentekriebels

De twee leerlingen van 4VWO die de benefietavond 

organiseerden, waren Ismay van der Klei en Nina te 

Groen. Geïnspireerd door Bijles, het benefietfeest van 

2013, bedachten ze voor dit jaar LENTEKRIEBELS. 

Ismay: "Lentekriebels zou in eerste instantie alleen een 

benefietfeest voor jongeren worden, maar nadat we met 

de eigenaar van Akhnaton, de zaal waar het feest uitein-

delijk zou plaatsvinden, hadden gesproken, bleek het 

handig en leuk te zijn er iets extra's bij te organiseren. 

Toen kwamen we op het idee om voor het feest nog een 

benefietavond te organiseren voor de ouders en docen-

ten. Hierdoor zou onze opbrengst hoger zijn en hadden 

de ouders en docenten de mogelijkheid om met elkaar 

te praten. Wij hebben dus eerst een Lentekriebels Bene-

fietavond voor ouders en docenten gehouden en daar-

na het Lentekriebels Feest voor jongeren van 15 tot en 

met 18 jaar. Allemaal om geld op te halen voor Make-A-

Wish Nederland! 

Op zoek naar vrijwilligers die ons wilden helpen er een 

leuke avond van te maken, wist Nina de Jazz Juniors te 

kunnen regelen. Zij heeft lang in deze band gespeeld en 

ze vonden het dan ook erg leuk om dit voor ons te doen. 

Ik wist dat mijn atletiektrainer, Theo Danes, dichter en 

oud-leerling is. Daarom vond ik het een leuk idee om 

aan hem te vragen of hij wat van zijn gedichten wilde 

voordragen. Dit wilde hij wel, en zo hadden we de avond 

al best gevuld. Aan het eind van de avond hielden we 

ook nog een loterij. Hiervoor zijn we langs verschillende 

restaurants en winkels gegaan voor donaties. 

We zijn erg blij met hoe zowel de benefietavond als het 

feest is verlopen, ook al hadden we op een grotere 

opkomst gehoopt bij de benefietavond. Onze opbrengst 

is uiteindelijk rond de 800 euro en daar zijn we best trots 

op! Wij hebben onze stage dus niet bij een instelling of 

organisatie gelopen, maar hebben op eigen wijze iets 

bijgedragen aan de maatschappij. 

Ismay van der Klei, 4 VWO
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Bestuurszaken

Het bestuur van Myrakel bestond in 2013 uit drie personen. René Leijen is voorzitter en hoofdredacteur SNeL-

Binder), Leon de Rooij is penningmeester en administrateur en Joost Kenter is bestuurslid. Koos van Langen deed 

de lay-out van de Binder. Omdat reünie en openingsfeest in januari werden gehouden, verschoof de algemene 

ledenvergadering (traditioneel op de derde vrijdagavond van januari) naar juli, de avond van de diploma-

uitreikingen. 

Binder, internet, promotie

De laatste jaren verschijnen 'nog maar' twee Binders. In vorige jaren verschenen altijd drie Binders, gemiddeld in 

april, september en december. Het blijkt echter veel tijd en energie te kosten om die productie vast te houden. In de 

Binders van 2013, verschenen in juni en december, kwamen rond de vijftig oud-leerlingen van Nicolaas én Pius aan 

het woord. Aan de website werd vooral door Koos van Langen gewerkt. Hij zette alle oude jaargangen van de Bin-

der online! De Facebook-groep Myrakel is het afgelopen jaar flink gegroeid en telt nu bijna vierhonderd leden. En op 

de t-shirts die eindexamenkandidaten kregen, stond wederom de slogan 'Keep in touch' plus het webadres van 

Myrakel. 

 

Reünie

Werden bij vorige reünies regelmatig meer dan duizend bezoekers geteld, de reünie/openingsfeest van 2013 werd 

door circa vijfhonderd oud-leerlingen en oud-docenten bezocht. Het was in januari, het weer was slecht, het duurde 

'maar' tot 1900 uur en er was geen diner – kortom, anders. Kennelijk had het nieuwe gebouw minder aantrekkings-

kracht dan gedacht. Financieel was de reünie daardoor geen succes. Uitgaande van de verwachte duizend bezoe-

kers had Myrakel iemand ingehuurd voor het administratieve en organisatorische werk. Haar kosten konden echter 

niet terugverdiend worden waardoor de reünie per saldo 8000 euro verlies opleverde. 

Het jaar 2013 stond voor Myrakel vooral in het teken van de opening van het nieuwe schoolgebouw. Januari 2013 

werd een grote reünie annex openingsfeest georganiseerd, die door circa vijfhonderd oud-leerlingen werd bezocht. 

Op die reünie werd ook het Jubileumboek 1948-2013 gepresenteerd, waaraan (bestuurs)leden van Myrakel veel 

medewerking hebben verleend. Voor andere zaken was minder tijd beschikbaar. 

Leden

In 2013 werden drie oud-leerlingen lid van Myrakel, vier zegden hun lidmaatschap op. Per 1.1.2014 heeft Myrakel 

563 leden. Opvallend is dat veel opzeggingen te maken hebben met het nieuwe schoolgebouw. Kennelijk is de 

band tussen leerling en schoolgebouw groter dan tussen leerling en school. In 2013 overleden de leden Ceciel 

Zwijsen (Gym-a, 1977) en Jan Brul (HBS-b, 1956). Ook overleden Herman van Stijn (HBS-b, 1963) en Michiel Ver-

sluis (HBS-a, 1970).

Jaarverslag 2013

Zo maar een klassefoto

René Tolen (HBS-b, 1969) stuurde ons een klassenfoto. Het is januari 1967, de klas is HBS4B2 en de 'docent van 

dienst' is wiskundeleraar Van der Harst. 
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Aan deze Binder werkten mee

Adrie de Koning

Ed ter Laak

Koos van Langen

René Leijen

Paul Nieuwenhuis

Loek van Nus

Jan Overwater

Leon de Rooij 

Cees Smit

Verslag Ledenvergadering 2014

Op vrijdag 17 januari jl hield Myrakel haar jaarlijkse ledenvergadering. Er waren tien leden aanwezig. Een kort ver-

slag zetten we in deze Binder. 

1. Opening en mededelingen: Voorzitter opent de vergadering om 2015 uur. Hij verwelkomt alle aanwezigen 

en merkt verheugd op dat de opkomst groter is dan in andere jaren. Behalve de drie bestuursleden René 

Leijen, Leon de Rooij en Joost Kenter, zijn zeven leden aanwezig: Johan Olsthoorn, Koos van Langen, 

Reina Atteveld, Koos Atteveld, Tom Paffen, Jan Hogen en Theo Wiering (nieuw lid). Er is een afmelding 

ontvangen van René Tolen. Het bestuur ontving verder per post enkele haiku's van Paul Kreetz. 

2. Het verslag van de ALV 2013 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ook het jaarverslag over 2013 en de financiële verslagen worden zonder op- of aanmerkingen behandeld. 

4. De kascommissie gaat akkoord met het financiële beleid van het bestuur, de stukken zijn "oke bevonden". 

De vergadering verleent het bestuur décharge. 

5. Er zijn geen veranderingen in het bestuur te verwachten. Dat neemt niet weg, stelt de voorzitter, dat 'vers 

bloed' gewenst is. Van belang is verjonging van de vereniging: ongeveer de helft van de leden is 60+. 

Slechts tien leden zijn geboren ná 1980. 

6. In 2014 bestaat Myrakel 25 jaar. Weinig oud-leerlingenverenigingen hebben die leeftijd bereikt, leert een 

korte rondgang op internet. Bij de Kamer van Koophandel staan zo'n veertig oud-leerlingenverenigingen 

ingeschreven, veelal stichtingen. Bestuur en leden bespreken enkele manieren om dit jubileum te vieren. 

Bij het 20-jarig bestaan was er een etentje voor oprichters en oud-bestuursleden maar het idee om dat te 

herhalen, vindt weinig bijklank. Gesuggereerd wordt om via de drukbezochte Facebookpagina de vraag te 

stellen wat de oud-leerlingen zélf willen. Een receptie? In de Kapel? Toch een etentje? Bij As? Het bestuur 

zegt toe hierover én over een budget te gaan nadenken. Een andere vraag is de toekomst van de Binder. 

De afgelopen jaren bleek het onmogelijk om drie Binders te maken en de vraag is opportuun of er in deze 

digitale tijden niet veel meer via website en/of Facebook kan. 

7. Er zijn geen vragen, zodat voorzitter de vergadering om 21.15 sluit en alle aanwezigen zich in het feestge-

druis van de jaarlijkse oud-leerlingensoos mengen. Het bleef nog lang onrustig in en rond de school …
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Colofon

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

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

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

Leon de Rooij (Penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
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

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: NL 60 INGB 000 035 9877
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

Verzoekje van de administratie

Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging

alle leden, waarvan ik een goed e-mail adres heb, 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.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog 69 wanbetalers.

Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager

dan 2014 dan ben jij er één van!

In dat geval gaarne zo spoedig mogelijk de verschuldig-

de contributie overmaken.

Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening NL60

INGB 0000 359877 tnv “Oud LLV Myrakel Sint Nicolaas-

lyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels

getal kleiner dan 2014, dan incasseer ik de contributie

van 2014 samen met die van 2015. Vanwege de kosten

is het niet meer te doen om voor ieder nieuw lid apart

een incasso te draaien.

Je kan ook de verschuldigde 10,00 euro zelf overma-

ken, zie hierboven.

Heb jij in dit jaar een andere rekening in gebruik geno-

men stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1

februari 2014 er een Europese betalingsregeling gaat

gelden. Deze SEPA regels gebruiken de zogenaamde

IBAN en BIC codes.

Een van de consequenties is dat ik nu voor de incasso's

een uniek machtigingsnummer moet invoeren.

In verband met incasso van reünies, waar ook veel niet

leden komen, heb ik een uniek SNLnummer opgeno-

men in ons bestand..

Dit staat op de envelop (in plaats van je lidnummer); het

lidnummer verliest hierdoor zijn bestaansrecht en wordt

dan ook niet meer gebruikt.

Leon de Rooij

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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