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

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

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

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

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

Robert Ferretti in 1965: Dansen, beatmuziek

                                            en een "godsdienstconflict"

Oud-leerling Logchies opent museum

Op schoolreis met … Elianne Blaas

Herinneringen van een Nicolaas-leerling

                                            aan Johan Cruijff

Roy Voogt: Frankrijk, Philips en glas

Jaarverslag 2015

Verslag ALV

Aan deze Binder werkten mee

Met een weemoedig gevoel schrijven we deze Binder. We 
worden niet alleen ouder, maar zien om ons heen de 
wereld in rap tempo veranderen. Tientallen jaren lang 
was het leven min of overzichtelijk. Als je tv aanzette, zag 
je Cruijff voetballen of praten, je hoorde Mart Smeets bij 
wielrennen en andere sporten. En elke stad had een V&D. 
Allemaal weg, overleden, gestopt, failliet. Als dan ook 
nog bekend wordt dat 'monumentale' docenten en mar-
kante leerlingen van je oude school overlijden, en je de 
verhalen van leerlingen uit de jaren 50 en 60 leest, tja … 
Gelukkig zijn er in deze Binder voldoende lichtpuntjes te 

vinden die het zomerse gevoel weer moeten terugbreng-
en. We hebben geprobeerd er wederom een goede mix 
van te maken, tussen weemoed en verlangen, tussen 
Nicolaas en Pius, tussen de oude tijd en de nieuwe. Veel 
leesplezier en alvast een fijne vakantie!

René Leijen,
Joost Kenter,
Leon de Rooij,
Koos van Langen

...... en

Louk Sier

Machelien (van der Laarse-) Veling

Mirjam Groenewoud

Piet van Duin

......... zie pagina 2 en 3

Ons ontvielen ........

Pien Saris-Bertelsmann

Frans Panholzer
Ger Bruin

Bert Ydema
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In Memoriam

Tot schrik van velen overleed op 16 februari 2016 Bert Ydema (HBS-A, 
1958). Bert was behalve oud-leerling natuurlijk vooral die legendarische 
docent Nederlands, van 1969 tot 2001. 'Beaten by the bastard', staat er 
bovenaan de overlijdensadvertentie – Bert werd 74 jaar. Zijn dood leverde 
talloze reacties op. Ydema wordt daarin een toffe dan wel inspirerende 
docent genoemd,  een 'absolute topper' en door meerderen zelfs de 'leuk-
ste leraar Nederlands ooit'. Veel oud-leerlingen zeggen genoten te hebben 
van zijn lessen en zelfs wie geen les van hem, prijzen hem. Een kleine greep 
uit alle reacties: Prachtige kerel, geweldige verteller, leuke man met enorm 

Op 74e jarige leeftijd overleed op 3 februari 2016 Pien 
Saris-Bertelsmann, docente Engels aan de Pius mms van 
1977 tot 1999. Ze was getrouwd met Frans Saris (HBS-B, 
1960) die ze tijdens haar studie had leren kennen. Na hun 
studies werd het serieus. 'Jij begon Engelse les te geven 

als vervanger op de Pius MMS en ik ging na m'n kandi-
daats op het lab van Kistemaker werken. Ineens wisten 
we wat we wilden worden, genoeg om ons te motiveren 
en  hard te studeren, jij aan je laatste struikelvak, de the-
ma, en ik aan mijn eerste computerprogramma', aldus 
Frans Saris in Het Voorspel, een liefdevol boekje met 'zeer 
korte verhalen' dat hij voor Pien schreef in 2014, toen ze 
vijftig jaar getrouwd waren. 'Als beginnend docent op de 
Pius MMS verdiende jij 250 gulden en ik precies hetzelfde 
als assistent bij Kistemaker. Dus samen 500 gulden per 
maand, genoeg om te trouwen'. Pien, die de eerste jaren 
van haar leven met haar moeder in een jappenkamp zat, 
bleef tot 1999 op de Pius, Frans werd fysicus, directeur bij 
ECN, professor en schrijver – en natuurlijk: Pien vertaalde 
Frans' boeken.  
Meer over Pien is te lezen op 
http://www.franswsaris.nl/home .

Tijdens een fietsvakantie in Frankrijk overleed, juli 2015, 
Ger Bruin (Gym-B, 1972). Hij werd 61 jaar. In de SNL-
Binder van augustus 2010 vertelde Ger over zijn leven ná 
school. Hoe hij na een studie biochemie en een onder-
zoeksbaan uiteindelijk in de automatisering terecht 
kwam. Eerst bij Ordina, later bij LeasePlan en sinds 2003 
voor zichzelf. Daarnaast was hij actief in de Karate-do 
Bond waar hij voor buitenlandse delegaties vaak het 
'eerste gezicht in Nederland' was tijdens kampioenschap-
pen; Ger regelde het vervoer van/haar Schiphol, hotel en 
sporthal. Hij voetbalde jarenlang bij Wilskracht, later 
Middenmeer. Naar eigen zeggen zat hij in 'de meest 
beruchte klas ooit', 4 Gym 1970. Wel een kleine klas: in 
zijn eindexamenjaar zaten slechts zes Gym-B leerlingen.

Op 10 maart overleed huurrechtadvocaat en 'pamfletto-
loog' Frans Panholzer (HBS-A, 1970) aan de gevolgen van 
kanker die zomer 2015 bij hem werd vastgesteld. Panhol-
zer, die 63 jaar oud werd, gaat de geschiedenis in vanwe-
ge zijn enorme collectie pamfletten. Ruim 32 duizend 
verzamelde hij er, 'met ijzeren consequentie en toewij-
ding'. Zijn pamflettenkatalogus 'De Panholzer' is zo uit-
gegroeid (Indymedia, 12 maart 2016) tot 'een onont-
koombare bron' voor sociale geschiedschrijving over de 
periode 1960-2010. Bij vrijwel elke demonstratie stond 
Frans, 'met zijn gebruikelijke plastic tasje waarin gesten-
cilde of gedrukte zielekreten verdwenen om thuis keurig 
geordend en beschreven te worden'. Panholzer wordt 
een pionier van de sociale advocatuur genoemd. Hij was 
gespecialiseerd in alles wat met wonen en recht te maken 
had, het huurrecht 'had hij boven zijn bed in marmer 
gebeiteld'. Hij streed onvermoeibaar voor huurders met 
lage inkomens, procedeerde zo nodig tot de Hoge Raad 
en bestreed 'met bijna satanisch genoegen' het horkeri-
ge gedrag van huisjesmelkers, pandjesbazen, projectont-
wikkelaars en speculanten. Een van zijn huzarenstukjes 
was het ongedaan maken van een huurverhoging van 
900 procent voor boekhandel Fort van Sjakoo aan de 
Jodenbreestraat - volgens De Volkskrant (16 april 2016) 
was dat 'een juridisch en diplomatiek meesterstuk'. Pan-
holzer, zoon van een kapper uit de Jordaan, was recht in 
de leer, begon moeiteloos een zaak over een huurgeschil 
van vijf euro. Uitgesproken aardig was hij daarbij niet, 
zeggen collega´s (het Parool, 14 maart 2016): 'voor een 
arm om je heen moest je niet bij Frans zijn, maar als hij 
voelde dat zijn cliënten gewetenloos werden behandeld, 
ging hij er altijd met volle kracht in'. Panholzer publiceer-
de ook, onder meer eigen overzichten van juridische 
uitspraken - uiteraard uit onvrede met de hoge kosten 
van de officiële uitgaven. Maar ook dichtbundels en klas-
sieke strips. Begin 2016 werd duidelijk dat het slecht met 
hem ging. Hij zegde zijn lidmaatschap van Myrakel op, 
stuurde alle verzamelde Binders naar het Gemeentear-
chief. Publicaties waar hij nog aan werkte, zullen pos-
tuum worden uitgegeven, de pamflettencatalogus 

(http://www.panholzer.nl/ ) krijgt een plek binnen het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Op 
YouTube is een recent interview met Frans te vinden 
https://www.youtube.com/watch?v=a9j3LW3fmNM .

Frans Panholzer verzamelde ook in zijn schooljaren al: 
uitspraken van leraren. Een selectie daarvan verscheen in 
de SNL-Binders 2 en 3 van (juni en oktober) 1997. Deze 
zijn terug te vinden op www.myrakel.nl 

De afgelopen maanden overleden ook de oud-leerlingen 
Louk Sier (HBS-A, 1961), Machelien (van der Laarse-) 
Veling (Pius mms, 1970), Mirjam Groenewoud (Havo, 
1974) en oud-docent Piet van Duin.
Louk stierf op 74-jarige leeftijd op 4 mei jl. Hij werkte 
jarenlang als trainer-adviseur bij diverse trainingsbu-
reaus, richtte er ook een paar op en was de laatste jaren 
zelfstandig adviseur op het gebied van e-learning. 
Mirjam overleed op 16 mei jl . Ze werd 60 jaar. Volgens 

haar facebook-profiel werkte ze als financieel admini-
stratief medewerkster bij VAT Logistics. 
Machelien stierf op 12 november 2015 en werd 64 jaar. 
Volgens het Parochieblad werkte ze 'met hart en ziel 
voor gehandicapte kinderen op een school voor speciaal 
onderwijs'. Ze 'investeerde in mensen'.
Piet van Duin overleed op 22 januari 2016. Hij doceerde 
godsdienst van 1965 tot 1974. Van Duin was priester, 
maar trad uit en trouwde. Hij werd 83 jaar oud. 

goeie humor, geweldige collega, docent met passie voor 
zijn vak. Een paar reacties springen er uit. Qays Mighawry 
(havo, 2001) herinnert zich discussies over 'gestofzuigd, 
gestofzogen of stofgezogen'. 'Hij kon je de grond in kij-
ken als je daar je verkeerde keuze in maakte'. Meerdere 
oud-leerlingen zeggen dat Ydema de aanleiding was om 
Nederlands te gaan studeren. Zoals Patricia Elsenburg 
(Ath-A, 1986) die hij, toen ze dat vertelde, voor gek ver-
klaarde. 'Ga Reve en Wolkers lezen, en als je ouders daar 
aanstoot aan nemen, dan zoek je maar een zaklamp en 
lees je onder de dekens'. Of Mei-Ling Djoa (Ath-A, 1995) 
die dankzij Ydema's 'aanstekelijk enthousiasme' Neer-
landistiek ging doen. Ook op Marleen Dermout (VWO, 
2001) maakte Ydema zoveel indruk dat ze Nederlands 
ging studeren. 'Als je geinteresseerd was in zijn vak, nam 
hij alle tijd voor je'. Henk Karg (Havo, 1980), ook al door 
Ydema geïnspireerd voor verdere studie, zegt De Klucht 
van Nu Noch nooit te vergeten. Weer andere leerlingen 
herinneren zich het woord Quatsj, waarmee hij aangaf 
dat je antwoord ofwel flauwekul, geklets, kletspraat, 
nonsens dan wel gewoon onzin was. En natuurlijk dat hij 
Sinterklaas was …

http://www.franswsaris.nl/home
http://www.myrakel.nl
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Vijf miljoen euro is er 'opgehaald' voor de Haagse start-
up Robot Robots Company (RRC) dat zorg- en patrouille-
robots gaat ontwikkelen. Een van directeuren van RRC is 
prof.dr.ir. Pieter Jonker (HBS-B, 1970) die zich aan de TU 
Delft bezig houdt met intelligent vehicles. Jonker en zijn 
studenten verzorgen onder meer de technologie achter 
de WEpod, het onlangs gepresenteerde zelfrijdende 
karretje en achter patrouillerobot Sam die, zonder afge-
lost te worden, gebouwen en terreinen 24/7 kan bewa-
ken. Meer info: http://delta.tudelft.nl/

In de media

Op zondag 21 februari herhaalde omroep Human de 
documentaire 'HELP! Een homo in de klas' uit 2010. In 
deze documentaire volgt COC-voorlichter Claudia van 
Deudekom (Ath, 1991) samen met regisseur Doesjka van 
Hoogdalem een aantal van die voorlichters die op 
Amsterdamse scholen 'seksuele diversiteit' bespreken. 
De reacties van leerlingen? Zowel onthutsend, 
hoopgevend als ontroerend. Van Deudekom was ook een 
van de mensen met wie tv-interviewer Coen Verbraak 
sprak in Kijk in de ziel. Verbraak praat daarin met mensen 
die te horen hebben gekregen dat ze nog maar korte tijd 
te leven hebben, zoals wetenschapsfilosoof René Gude 
en oud-zwemster Hansje Bunschoten. En dus ook met 
Claudia, moeder van een tweeling van drie. Ze kreeg 
huidkanker in 2008 en werd in 2011 opnieuw ziek. Het 
programma, uitgezonden op 11 januari 2016, is terug te 
zien op
http://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-op-de-drempel/

Als je na het lezen van het dubbelinterview met Volks-
krant-columniste Aleid Truijens (Gym-A, 1974) en haar 
echtgenoot Rik Planting, docent Nederlands op het Fons 
Vitae, nóg geen zin heb om in het onderwijs te gaan wer-
ken, dan weten we het niet meer. Truijens en Planting, 
een stel sinds ze samen Nederlands studeerden, zijn 'hel-
der, fel en uitgesproken' als het over (goed) onderwijs 
gaat. 'Het vonkt en het knettert', schrijft Trouw (9 april 
2016) als ze terugblikken op de radicale onderwijsver-
nieuwingen die de afgelopen decennia over de Neder-
landse jeugd zijn uitgestort. Dat onderwijs is 'therapeu-
tisch' geworden, en school is een plek 'waar kinderen als 
een te repareren object worden behandeld'. Terwijl de 
belangrijkste taak natuurlijk is om kinderen te leren 
nadenken over de wereld waarin zij leven, maar waarin 
die kinderen wel zelf hun weg moeten leren vinden. De 
kwaliteit van de leraar is daarbij doorslaggevend, vinden 
ze alletwee. Volgens Truijens zit die kwaliteit vooral in 
een combinatie van persoonlijkheid en bagage. 'Het 
klinkt ouwezakkerig maar een docent moet echt een 
stevige basis van kennis hebben'. Ze signaleert echter dat 
er de laatste jaren op andere zaken wordt geselecteerd. 
'De inhoud is op de lerarenopleidingen verdwenen ten 
gunste van allerlei didactische rimram zoals werkvormen, 
reflectie, attitude en lesplan'. Ook in de lessen Neder-
lands, waar literatuurkennis voor leraren niet vanzelf-
sprekend meer is. 'Bij een deel van hen zit het gewoon 
niet meer in de studie' en dus heeft echtgenoot Rik stagi-
aires die wel veel vaardigheden 'op metaniveau' hebben 
maar niet weten wie Lucebert was. Aleid ziet verder dat 
het respect voor de leraar en het aanzien van het vak al 
jaren dalen, dat docenten zich niet serieus genomen 
voelen. 'Ze worden ook voortdurend met allerlei idiote 
vernieuwingen geconfronteerd', al dan niet opgedragen 
door 'een kliek al dan niet commerciële adviseurs' die 
schoolbesturen bijstaan. 'Tussen het schoolbestuur en de 
docent zit de schoolleiding, gekneveld en gesandwicht'. 
Beiden zijn kritisch over alle experimenten met iPads en 
internet-in-de-klas en merken dat de concentratiespanne 
van leerlingen heel kort is. 'Deze generatie wordt vooral 
zappend bediend', zegt Rik. Waarna Aleid aanvult dat 
dat door internet komt. 'Dat internet is hun wereld' en 

De Matthäus Passion is in Nederland onverminderd populair. Met 
Pasen zond de EO de documentaire 'Mijn Matthäus' uit waarin koor-
leden vertelden over hun voorbereiding op de uitvoering. Een van 
hen was Frank Ramakers (Gym-B, 1974) die ooit een toekomst als 
operazanger voor ogen had. In Duitsland deed hij meerdere audities, 
hij kreeg positieve reacties en hoopte in een groot operakoor te 
mogen zingen. Maar Frank kreeg MS en dat zette zijn leven op zijn 
kop. Toch zingt hij nog steeds in het koor van de Matthäus Passion. De 
documentaire is nog te bekijken op
 http://www.eo.nl/tv/eo-documentaires

daar kun je het niet van winnen. 'Juist daarom moeten 
scholen iets anders bieden dan wat kinderen thuis ook al 
hebben en doen'. Maar ja, digitaal is goedkoop. 'Echte 
grasvelden, echte muziekinstrumenten en echte toneel-
voorstellingen zijn veel duurder dan tweederangs erva-
ringen op een schermpje', zegt Aleid die benadrukt dat 
ze niet tegen onderwijsvernieuwing is, mits deze 'langs 
de weg van geleidelijkheid' gaat. 'Leid docenten beter 
op, selecteer leraren op hun inhoud en kennis, dan krijg 
je vanzelf beter onderwijs'. 

Omdat Nederland eventjes EU-voorzitter is en het Scheepvaartmu-
seum daarbij als vergaderlocatie is gekozen, moeten reguliere 
bezoekers van dat museum het tijdelijk doen met een mini-versie 
van het museum: een Scheepvaartmuseum XXS. Rondleidingen 
daarin worden verzorgd door historica Anne-Maria van Hilst (Gym, 
2006). Ze geeft normaliter uitleg over de Nederlandse maritieme 
geschiedenis maar in het XXS-huisje over het decor van het voorzit-
terschap. Dat Nederland een succesvolle, welvarende natie werd 
door de wereldzeeën te bevaren én door de wereld binnen te laten. 
Er was in die 17e eeuw immers geen plek in Europa die zo etnisch 
gemengd was als de Republiek der Zeven Provinciën. 'Het ene 
moment heb je een gesprek over kaarten met een woestijngids uit 
Egypte in het Engels en het andere moment een verhaal in het Duits 
over religieuze vrijheid in de DDR met een katholiek stel houtbewer-
kers uit Duitsland. Doordat je de gelegenheid hebt om echt even 
met elkaar in gesprek te komen leer je heel veel van elkaar', blogt 
Anne-Maria op
 https://annemariavanhilst.wordpress.com/.
Van Hilst deed na school een bachelor Wereldreligies, studeerde 
geschiedenis en hebreeuws en deed onderzoek naar de Joodse 
geschiedenis van Amsterdam. Ze is betrokken bij meerdere pro-

gramma's en projecten over de relaties tussen het Jodendom en andere geloven, zoals Gelijk=Gelijk waarbij ze samen 
met een moslim en een homoseksueel op Amsterdamse scholen praat over discriminatie en diversiteit. 

http://delta.tudelft.nl/
http://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-op-de-drempel/
http://www.eo.nl/tv/eo-documentaires
https://annemariavanhilst.wordpress.com/
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prof.dr.ir. Pieter Jonker (HBS-B, 1970) die zich aan de TU 
Delft bezig houdt met intelligent vehicles. Jonker en zijn 
studenten verzorgen onder meer de technologie achter 
de WEpod, het onlangs gepresenteerde zelfrijdende 
karretje en achter patrouillerobot Sam die, zonder afge-
lost te worden, gebouwen en terreinen 24/7 kan bewa-
ken. Meer info: http://delta.tudelft.nl/

In de media
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De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert is een 
van de drie scholen in Amsterdam die meedoen aan een 
experiment met een jongerenrechtbank. Deze jongeren-
rechtbank, waarin een vaste groep leerlingen uit de 
bovenbouw afwisselend aanklager, advocaat of rechter 
is, handelt kleine delicten in en rond de school af. Uitspra-
ken van de drie 'rechters' zijn bindend. CSB-rector Henk 
Ligthart (Ath-B, 1980) zegt (de Volkskrant, 28 april 2016) 
dat de straffen op school normaliter alleen van volwasse-

Jongerenrechtbank Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

nen komen: rector, conrector, teamleiders. 'Ik vind het 
beter om de leerlingen erbij te betrekken. Hoe kijken zij 
tegen een incident aan? Ik denk dat we hun die verant-
woordelijkheid best kunnen geven'. De scholieren heb-
ben lessen 'rechtspraak' gehad, geleerd hoe ze iemand 
moeten ondervragen, zijn bij de politie geweest en bij 
échte rechtszaken. Ligthart zegt dat de school nog aftast 
welke zaken geschikt zijn. Als iemand al eens met de 
politie in aanraking is geweest bijvoorbeeld, komt een 
zaak niet voor de jongerenrechtbank. Ook niet als het 
incident tot het van school sturen van een leerling kan 
leiden. Maar verder? Ligthart vertelt over een leerling die 
iets had gestolen in een supermarkt, waarbij de eigenaar 
van die supermarkt het prima vond dat de school zélf een 
passende straf zou opleggen. De jongerenrechtbank 
veroordeelde de jonge winkeldief: hij moest een bos 
bloemen naar de supermarkt brengen. 'Dat vind ik dus 
mooi', zegt Ligthart die op de koop toe neemt dat hij als 
rector macht uit handen moet geven. 'Ik kan na een uit-
spraak niet zeggen: die straf is me te laag, we doen het 
anders. Maar dat hoeft ook niet. De leerlingen nemen 
hun taak serieus'. 
Meer informatie: http://www.jongerenrechtbanken.nl/

Aartsbisschop Wim Eijk (Gym-B, 1971) komt zo vaak in de krant dat 
we dat nauwelijks kunnen bijhouden. Maar als hij iets over zijn 
oude school zegt … Met De Volkskrant (vlak voor kerst 2015) sprak 
Eijk uitgebreid over zijn boodschap en zijn kerkbeleid. En over de 
tijd, de jaren zestig en zeventig, waarin hij de kerk 'nog net in haar 
volle glorie' meemaakte. 'Op de middelbare school werd eerst echt 
nog wat aan het geloof gedaan, met catechese en missen op vrij-
dagmorgen'. In 1967 werd alles anders, 'helemaal seculier, alsof er 
een knop werd omgezet'. Eijk herinnert zich dat veel medeleerling-
en dat gewoon ondergingen, maar zelf was hij het met die ontwik-
keling 'helemaal niet eens'. In 1969 kreeg Eijk in Duivendrecht 'ge-
lukkig een pastoor die verkeerde ontwikkelingen gewoon tegen-
hield, waardoor hij geregeld in conflict kwam met mensen'. Deze 
pastoor, zegt Eijk, 'heeft mij geholpen om op het rechte spoor te 
blijven'. 

Aan "De Tafel van Taal" zat onlangs acteur Raynor Arkenbout (Havo, 
2006). Samen met royalty-deskundige Marc van der Linden nam hij het 
op tegen nieuwslezeressen Merel Westrik en Sanne Staarink. Zonder 
succes, ze verloren. 
Zie http://tvblik.nl/de-tafel-van-taal/10-mei-2016 

Robert Ferretti in 1965 
Dansen, beatmuziek en een ‚godsdienstconflict’

Klas III b werd klas IV b, weinig mutaties, 18 leerlingen, er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Echter, klassen IV a en b 
waren niet te spreken over de wisseling van docenten. Dat sloeg nergens op, vonden we. Geen probleem voor de 
directie, klas IV a werd b, en b werd a. Ik belandde dus in IV a, kreeg een ander rooster, maar ontmoette wel weer 
bekende docenten. Uiteraard kregen we weer een boekje met het programma van het SNL. Over de inhoud is niets 
schokkends te melden. Wel is opvallend dat het nu niet meer een gestencild boekje was, maar een degelijk opge-
maakt en gedrukte bundel.
Van klas IV is bewaard gebleven het aardrijkskunde schrift met de harde kaft. Drie jaar ging dat schrift mee. In klas II 
t/m het continent Azië, in klas III startten we met natuurkundig aardrijkskunde, en later in het jaar hadden we als 
onderwerp o.a. de uitleg van Amsterdam. In klas IV bij pater Duindam draaide alles om Het antieke Middellandse 
zeegebied. Handboek, Duindam-Duindam, ƒ 6,90. Ik heb al heel wat boeken van Fik Meijer gelezen, maar mijn 

belangstelling voor deze 
materie heb ik helaas niet aan 
mijn aardrijkskunde lessen in 
klas IV te danken.
Waarom ik het schrift van 
Grieks (J. A. Bank sr.) heb 
bewaard is me een raadsel. 
We lazen Xenophons Anaba-
sis .

De inhoud van het schrift is het bekende werk, woordjes en vertalingen. De kaft van het schrift, dat moet het zijn. Alle 
beatgroepen van toen staan er op vermeld, o.a. The Four Pennies, met Juliet, een ééndagsvlieg. Kijk maar op Youtube. 
Om mijn geheugen weer wat op te frissen haal ik de bewaarde proefwerken er maar weer bij. Bij Latijn (Lujber) lazen 
we dus Cicero en Ovidius

Met de herinneringen van Robert Ferretti (Gym-A, 1968) zijn we aangeland in 1965, Klas IV-a Gymnasium. Weinig 
mutaties, schrijft Robert. Achttien leerlingen, 'er leek geen vuiltje aan de lucht'. Maar de klassen IV-a en IV-b waren 
niet te spreken over de wisseling van docenten. 'Dat sloeg nergens op, vonden we. Geen probleem voor de directie. 
Klas IV-a werd b en b werd a'. Robert belandde aldus in IV-a, kreeg een ander rooster, maar ontmoette wel weer 
bekende docenten. 'Uiteraard kregen we weer een boekje met het programma van het SNL. Over de inhoud is niets 
schokkends te melden. Wel is opvallend dat het niet meer een gestencild boekje was, maar een degelijk opgemaakte 
en gedrukte bundel.
 
Robert: ‚
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Klas IV-a werd b en b werd a'. Robert belandde aldus in IV-a, kreeg een ander rooster, maar ontmoette wel weer 
bekende docenten. 'Uiteraard kregen we weer een boekje met het programma van het SNL. Over de inhoud is niets 
schokkends te melden. Wel is opvallend dat het niet meer een gestencild boekje was, maar een degelijk opgemaakte 
en gedrukte bundel.
 
Robert: ‚
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Bij Nederlands (Lockefeer) gebruikten we Lodewick, Literaire Kunst, en natuurlijk Knuvelder: Inleiding
tot de Nederlandse 
Letterkunde. Het soci-
aal gevoel bij Vondel 
en Hooft, daar ging 
het eindproefwerk 
over:

De proefwerken Duits (Wolfs), Frans 
(Verbruggen) en Engels (Van Nus) 
bestonden uit lappen tekst. Vertaal in 
goed Nederlands (zonder woorden-
boek). Opgave inleveren!  Altijd 
gedonder over te letterlijk of te vrij 
vertaald. Het was ook nooit goed. Het 
werd wel duidelijk, voor mij was de 
alpha richting de aangewezen weg. 
Het werd een spannende eindsprint, 
want deze jongen had dit schooljaar 
andere aantrekkelijke kanten van het 
leven ontdekt. Ik zal mijn agenda er 
nog eens op naslaan. Met name de 
exacte vakken konden me weleens de 
das omdoen. Wat moest ik de laatste 
ronde wiskunde (Veldman), natuur-
kunde (Van Rooden) en scheikunde 
(Groot) nog presteren?

Ik weet nog dat ik veel extra tijd aan scheikunde heb besteed. Na veel geploeter begon ik het door te krijgen en geloof 
het of niet, ik vond het best leuk. Eindlijst: voldoende. Die angel was eruit. Ook bij de 6 talen ging het allemaal niet van 
harte, maar ik werd bevorderd. De overgang van onderbouw naar bovenbouw is altijd wel groot, maar deze jong-
eman was teveel met andere dingen bezig geweest.
Met agenda en Tobbe als bronnen moeten we dit maar nog eens even nalopen.

Geschiedenis. Dit jaar niet Dr. C. van de Wansem als docent, maar de zoon van Jan Bank sr., onze leraar Grieks. Dat was 
Jan Bank jr., geboren 10 mei 1940 (!), dus 25 jaar oud. Hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden, zo kenden we 
hem later. Mijn herinneringen aan vader en zoon? Vader Bank was ook musicoloog en dat liet hij merken door ons in 
zijn lessen aspecten van muziek, o.a. bij de Grieken, voor te houden. Culturele diepgang is altijd een punt geweest dat 
ik miste bij de heren klassieke talen. Jan Bank sr. was een positieve uitzondering. Een lieve man, die zich zorgen maak-
te over het functioneren van zijn zoon als geschiedenisleraar op Gym IV. Van Gelder: Leerboek der Oude Geschiedenis, 
dat moest hij met ons behandelen. Hoe doet mijn zoon het bij jullie in klas? Hij moet nog veel leren, meneer, maar het 
komt wel goed. Hij was niet de man van de Oude Geschiedenis, hij vertelde wat in het boek stond en was ons gewoon 
een hoofdstuk voor. Herkenbaar voor een beginneling. De proefwerken waren prima te doen.

AGENDA. Toch nog even bladeren om een antwoord te vinden op de vraag wat ik dat jaar allemaal heb uitgespookt. 
Natuurlijk, de danslessen, dat was op woensdagavond bij De Jong op de Reguliersgracht. Ik kreeg de smaak van het 
uitgaan te pakken. In mijn agenda hield ik precies bij met wie en waar iets te beleven viel. Het was de tijd dat een golf 
aan Beatmuziek, vooral uit Engeland, over ons heen kwam. Er moest ook nog getraind worden, anders kon er zondag 
niet gepresteerd worden op het voetbalveld. Hoe heb ik het kunnen klaren, als ik zie wat een hoeveelheid huiswerk  
hadden? Terwijl ik dit schrijf valt er een plaatje van Sophia Loren uit mijn agenda! 

TOBBE.
November 1965. 
De lijst van geslaagden van het eindexamen 1965. Burgemeester van Hall, hij woonde in de flat tegenover school, 
onthult op 7 september de bekende beeldengroep. 
Drs. J.A. Bank, mijn leraar Grieks, richt een schrijven aan pater van Buuren, n.a.v. diens afscheid en vertrek naar Bergen 
op Zoom. Ik schreef al eerder dat pater van Buuren mijn favoriete docent was in klas. 3. Jan Bank zegt het fraaier: Van 
U kan worden gezegd, dat U les gaf 'fortiter in re, suaviter inmodo': streng en veeleisend in Uw lessen, maar mild 
tegenover Uw leerlingen. Leerlingen zouden gezegd hebben: Pater van Buuren is verschrikkelijk streng, maar hij is 
toch eigenlijk zo'n goeie mens! Ik zeg het maar weer, hij was een kanjer.
 
Verrassend is een artikel over Provo's van redacteur Theo Rossen uit HBS-4. Hij refereert aan de nozemperiode, het 
optreden van de nozem-horden, toen (….) kwamen de provo's zich reeds presenteren: jongelui met een andere én 
veel gevaarlijkere instelling dan de nozems. Zij zijn individueler ingesteld. Dit uitgangspunt brengt ze tot de meest 
vreemde, rare, bizarre en ergerniswekkende acties. Het verstand wordt uitgeschakeld en ze laten zich leiden door een 
gevoel van totale vrijheid, dat via losbandigheid tot pseudo-anarchie moet leiden. Hun haargroei, de happenings, 
demonstratie van leeghoofdigheid, demonstratief nihilisme, Theo ergerde zich mateloos. Conclusie: treedt op tegen 
deze provo's, tactvol maar scherp. 

Waar was ik? Dit was niet mijn jargon, dat beheerste ik helemaal niet. Was ik een demonstratieve nihilist? Wanneer ik 
huiswerk zat te maken in mijn kamer in de Kerkstraat, en het raam stond open, dan hoorde ik het gedonder in de stad. 
Dan glipte ik weg, althans dat probeerde ik, en dan riep mijn moeder, Robbie, geen gekke of stomme dingen doen. Ik 
had geen idee waar het allemaal om draaide, maar ik vond het wel spannend. Die gummiestok van oom agent, hij was 
geenszins tactvol, wel scherp, kwam hard aan. Gerechtigheid, Theo? Er is ergens een redactiefoto, toch eens zoeken 
naar die Theo. Tobbe, maart 1966, Theo heeft de school en dus de redactie verlaten. 

December 1965. 
De toon van het blad wordt wat scherper. Kritiek op de redactie en dan een felle reactie. De toon is gezet, nu nog wach-
ten op Vincent Bakker. Gelukkig dat klasgenoot en dan redacteur Hans Martens ook wat luchtigs inbrengt. Ik kende 
zijn teksten al, dat waren zijn opstelletjes, 'gedoogd' door pater Lockefeer.

Januari 1966. 
Een artikel over 'Beat'. De schrijver gaat in de verdediging, de aanval kun je raden. Toch zijn er altijd mensen, die bewe-
ren, dat tienermuziek en in het bijzonder de 'beat', geen muziek, geen kunst is. Oké Bach is een hoger niveau, maar 
kunst is toch voor het grootste gedeelte een gevoelsuitdrukking (…) en bedoeld om zijn of haar opvattingen of idea-
len uit te drukken, dan is tienermuziek wel degelijk een kunstvorm. Op het Ignatiuscollege rommelde het al wat eer-
der, Van Kilsdonk en Oosterhuis, maar op het SNL werd nu pas een beginnetje gemaakt met de strijd naar voren (?).

Februari 1966.
Nieuwe omslag en een nieuwe drukker. Kleiner letter-type. Kwestie van financiën! Onder het kopje GEMENGDE 
GEVOELENS: Een dezer dagen komt er weer een schoolbal. Nou ja, bal …. . Laten we het maar jaarlijkse schoolfeestje 
noemen want een bal tot half twaalf (en geen minuut later), nee, voor ons kàn dat gewoonweg niet. Dat half uurtje 
erbij lukt niet, want dan kunnen de meisjes niet met de laatste bus mee (…). De redactie vindt het onzin.

Programma talent '66, pius, st. nicolaas, 9-10 maart.
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Een mooie flyer. Wat weet ik nog van die avond? Thera Coppens, Frau Kossmann aus Hannover, ja, Anke Warten-
bergh, nee. Jury, o.a Skip Voogd en Gerard de Vries. Opbrengst voor een goed doel, Werkgroep Afrika.

Maart 1966.
Veel gedoe rond een ballroom-dansavond, zaterdag 16 april. Dat is in de paasvakantie, dus dat zal geen moeilijkhe-
den opleveren met de studie. Uit het verslag Schoolbal 1966 blijkt dat het geen succes was. De band had moeilijkheden 
met de apparatuur, het was om 11.39 uur afgelopen, de rector was er niet en de opkomst was mager. Waar waren de 
docenten? 
In mijn agenda staat dat ik op dat moment vakantie werk deed in België, Ronse. Samen met Wout van der Heiden 
werkte ik in een magazijn van ARWA, nylonkousen sorteren. Dat verdiende goed. Dan is hij er, Vincent Bakker, alles 
duidt er juist op, dat we aan het begin staan van een geheel nieuwe periode, een periode met ongekende mogelijkhe-
den, maar ook ongekende problemen. Over pessimisme (…) er is altijd nog wel iemand bereid de elektriciteitscentrale 
voor een poosje onklaar te maken…. . Vincent was lange tijd een brave jongen, keurig in zijn blauwe blazer. Het zat er 
aan te komen. Een mooie Puch, andere kleding, cassetterecorder met de laatste hits. Pater Verbruggen kon zijn borst 
nat maken. Dan komt Raymond Boyer ook zijn steentje bijdragen met een heerlijk puber gedicht met de titel 'blauw-
geglansde bajonetten'.

Mei 1966. 
De redactie klaagt, het begint er langzamerhand op te lijken dat het hele leerlingencorps van ons Sinterklaas-
instituut langzaam maar absoluut zeker, aan het indutten is. Vincent Bakker bespreekt tienermuziekbladen. Hij is niet 
te spreken over de kwaliteit. Ik las in die tijd met plezier de Muziek Expres. Enkele exemplaren heb ik nog.

Juli 1966. 
Gesprek van de redactie met godsdienstleraren pater Klaassen, Hommels en Verstege. Even bladeren in mijn agen-
da's. Dat waren mijn leraren godsdienst in resp. klas 3, 4 en 5. Pater Hommels kan ik me nog goed herinneren. De ande-
re twee kan ik me niet meer voor de geest halen. In juni vond er een gesprek plaats n.a.v. twee kranten-publicaties in 
De Tijd. De paters waren niet blij met deze publicaties. Pater Klaasen had ontslag aangevraagd, daarna weer in-
getrokken, maar vervolgens hebben hij en de twee andere paters opnieuw een ontslag-aanvrage ingediend ten 
gevolge van de huidige situatie. Wat is de kern van de moeilijkheden? 'Communicatie-stoornis' tussen de leiding en 
de drie godsdienstleraren, die ontstaan is uit een 'begripsverwarring'. Er is sprake van een nieuwe catechese, de 
schoolleiding schaart zich daar in theorie wel achter, maar komt niet tegemoet aan de wens de godsdienstlessen een 
passende, d.w.z. anders dan de andere lessen, plaats in de structuur van de school te geven. Denk daarbij aan de 
momenten in het rooster. Deze godsdienstleraren geven geen cijfers, dat hoort bij hun opvatting. Ik blader in mijn 
agenda's. Inderdaad, godsdienst stond voor één uur in het rooster, maar op het rapport ontbreekt een cijfer voor 
godsdienst. (…) de moderne catechese gaat uit van de dialoog (….), dat contact kan soms ontstaan in een discussie, 
maar ook in een 'informatieve' les, waarbij de leerlingen zich toch betrokken voelen, ook al zijn ze zelf niet aan het 
woord. De nadruk wordt niet meer gelegd op kennis, die wordt overgedragen, maar het gaat om de persoon van de 
leerling en de situatie, waarin die zich bevindt. Het blijft nog de vraag of de leraren terugkeren. Dat hangt af van de 
reactie van het schoolbestuur op het voorstel en de voorwaarden. De conclusie van de redactie naar de lezers toe: we 
hebben te maken met een schoolleiding, die allereerst van een andere generatie is dan deze  godsdienstleraren, een 
schoolleiding die (….) soms moeilijk een standpunt weet te bepalen, zodat men niet altijd weet, waar men aan toe is. 
Is het ook een prestige kwestie? De paters blijven lesgeven, als de schoolleiding zich nergens mee bemoeit. Pater Ver-
stege kwamen we tegen in V a, dus hij bleef. In het rooster kreeg godsdienst als vak niet een speciale plek. Volgens 

emijn agenda hadden we in klas V godsdienst het 5  uur op zaterdag en dan nog wel in de dependance, de gebouwen in 
het verlengde van de gymzalen. De lessen waren wel afgestemd op de nieuwe benadering. De dialoog, veel praten 
met elkaar. De pater kon ons zo goed begrijpen, net als de kapelaan dat deed in mijn parochiekerk. Ik was daar aller-
gisch voor, brrrrr. Het was een ultieme poging om de moderne jeugd niet kwijt te raken. 

Op naar klas V a. Mijn eindsprint was geslaagd!

‚
Oud-leerling Logchies opent museum

Ze hadden al de galerie in de Nieuwe Spiegelstraat, nu 
hebben ze ook een eigen museum. Lionel Logchies 
(Ath-B, 1990) en zijn vrouw Kim Logchies-Prins open-
den recent hun Moco Museum – Moco  staat voor 
modern contemporary – op een droomlocatie, tussen 
Stedelijk, Van Gogh en Rijksmuseum. De eerste expo-
sitie in het Moco is van Andy Warhol en straatkunste-
naar Banksy. En ingegeven door het verlangen deze 
werken 'met de wereld te delen'.  Een Banksy-
tentoonstelling in hun galerie trok zo veel bezoekers, 
dat ze uitbreiding zochten. En Lionel had de villa al 
tien jaar op het oog. De hoge huur weerhield hem 
toen van actie maar met steun van enkele klanten 

durven ze het nu wel aan. Zonder subsidie. Niettemin, 
de drie genoemde musea trekken jaarlijks vijf miljoen 
bezoekers en een groot deel passeert de villa, die 
jarenlang leegstond (zie hieronder).  Museum, een 
'frisse nieuwkomer tussen de giganten' aldus de 
Volkskrant (26 maart 2016), en galerie moeten elkaar 
versterken. Doordat Logchies en zijn vrouw nu een 
expositieruimte hebben tussen musea van wereld-
faam, stijgt hun marktwaarde. Banksy, 'de nieuwe 
Warhol', is hun grootste troef. 'In Europa zijn we een 
van de grootste spelers geworden. We verkopen elke 
week een Banksy'. 

Opvallend is natuurlijk dat oud-leerling Logchies zijn 
museum vestigt in een pand waar jarenlang zijn oud-
leraren van het Nicolaas verbleven. Villa Alsberg, sinds 
1980 op de monumentenlijst, was tientallen jaren in bezit 
van de Priesters van het Heilig Hart. Pater Rein van Lang-
en, voormalig biologieleraar, haalt herinneringen op aan 

het monumentale pand, dat door de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg wordt omschreven als een  “vrijstaan-
de villa, gebouwd in 1904-1906 door Ed Cuypers in een 

eenigszins op de Engelse 19  eeuwse landhuisstijl 
geïnspireerde trant”.  

DE PRIESTERS VAN HET HEILIG HART EN HONTHORSTSTRAAT 20

De band van de Priesters van het Heilig Hart met dit pand is nauw verweven met de werkzaamheden van hun paters en 
broeders in Amsterdam. Op 30 december 1947 kocht de congregatie het pand van de Staat. In de oorlog was het pand 
eigendom van de “Nederlandse Volksdienst”. Na de bevrijding was het als vijandig bezit toegevallen aan de Staat, 
onder het beheer van het Nederland Beheerscentrum. Het huis was gevorderd door de Koninklijke Marechaussee.

De Priesters van het Heilig Hart kochten het pand voor de huisvesting van hun paters en broeders die werkzaam waren 
in het Sint Franciscus Liefdewerk (SFL). De paters waren directeuren van clubhuizen in de volksbuurten van Amster-
dam. Samen met maatschappelijk werk(st)ers en vele vrijwilligers probeerden ze de jeugd op te vangen en via hen ook 
het een en ander te betekenen voor de ouders. Aanvankelijk woonden ze op de Keizersgracht. Maar dat huis werd veel 
te klein. De toenmalige rector pater W. Meffert vond Honthorststraat 20 een ideale woning als huisvesting. Maar… de 
Koninklijke Marechaussee was voor haar werk dezelfde mening toegedaan. Pas op 1 juni 1955 geven zij te kennen het 
huis te verlaten en op 1 juli 1955 droegen ze het pand aan de Priesters over.

Toen in het verloop der jaren de taak van directeur in de clubhuizen meer en meer werd overgenomen door afgestu-
deerden van de Sociale Academie, werden aan de paters andere taken toebedeeld, vaak ook buiten Amsterdam. Het 
huis kwam hoe langer hoe meer leeg te staan. Ook al hadden twee paters uit de Bonifatius-parochie in de Oosterpark-
straat de gelederen versterkt. Die parochie had ook banden met het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis. Toen de zusters 
van dat ziekenhuis een nieuw onderkomen zochten omdat hun klooster werd afgebroken voor de nieuwbouw van het 
ziekenhuis, was Honthorststraat 20 een logische keus. Begin december 1978 namen tien zusters hun intrek in de twee 
bovenverdiepingen van Honthorststraat 20. Juni 1990 werden zij opgevolgd door de laatste paters en broeders uit het 
St. Nicolaasklooster, die verbonden waren geweest aan het St. Nicolaaslyceum. Dat klooster was verkocht aan het 
bisdom Haarlem. 

Vanaf 1970 zijn er in de Nederlandse Provincie van de Priesters van het Heilig Hart geen nieuwe leden meer ingetre-
den. Zo hebben zij ook hun werkzaamheden in Amsterdam moeten opgeven: het SFL, de school, de parochies, zorg 
voor de zeelieden.

Omdat de accommodatie in het huis van de Honthorststraat minder geschikt was voor de ouderwordende paters en 
broeders, hebben in 2000 de laatste paters het huis verlaten. Er is nog lang gezocht of het pand beschikbaar kon blijven 
voor sociale doeleinden. Maar “je kunt het pand beter publiekelijk verkopen en de opbrengst daarvoor besteden”, zo 
werd door een makelaar aangeraden. En zo geschiedde. En dus geven de Priesters van het Heilig Hart ieder jaar nog 
financiële steun aan 'Projecten in Nederland' voor opvang en steun aan speciale doelgroepen.
Pater Rein van Langen scj
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Een mooie flyer. Wat weet ik nog van die avond? Thera Coppens, Frau Kossmann aus Hannover, ja, Anke Warten-
bergh, nee. Jury, o.a Skip Voogd en Gerard de Vries. Opbrengst voor een goed doel, Werkgroep Afrika.

Maart 1966.
Veel gedoe rond een ballroom-dansavond, zaterdag 16 april. Dat is in de paasvakantie, dus dat zal geen moeilijkhe-
den opleveren met de studie. Uit het verslag Schoolbal 1966 blijkt dat het geen succes was. De band had moeilijkheden 
met de apparatuur, het was om 11.39 uur afgelopen, de rector was er niet en de opkomst was mager. Waar waren de 
docenten? 
In mijn agenda staat dat ik op dat moment vakantie werk deed in België, Ronse. Samen met Wout van der Heiden 
werkte ik in een magazijn van ARWA, nylonkousen sorteren. Dat verdiende goed. Dan is hij er, Vincent Bakker, alles 
duidt er juist op, dat we aan het begin staan van een geheel nieuwe periode, een periode met ongekende mogelijkhe-
den, maar ook ongekende problemen. Over pessimisme (…) er is altijd nog wel iemand bereid de elektriciteitscentrale 
voor een poosje onklaar te maken…. . Vincent was lange tijd een brave jongen, keurig in zijn blauwe blazer. Het zat er 
aan te komen. Een mooie Puch, andere kleding, cassetterecorder met de laatste hits. Pater Verbruggen kon zijn borst 
nat maken. Dan komt Raymond Boyer ook zijn steentje bijdragen met een heerlijk puber gedicht met de titel 'blauw-
geglansde bajonetten'.

Mei 1966. 
De redactie klaagt, het begint er langzamerhand op te lijken dat het hele leerlingencorps van ons Sinterklaas-
instituut langzaam maar absoluut zeker, aan het indutten is. Vincent Bakker bespreekt tienermuziekbladen. Hij is niet 
te spreken over de kwaliteit. Ik las in die tijd met plezier de Muziek Expres. Enkele exemplaren heb ik nog.

Juli 1966. 
Gesprek van de redactie met godsdienstleraren pater Klaassen, Hommels en Verstege. Even bladeren in mijn agen-
da's. Dat waren mijn leraren godsdienst in resp. klas 3, 4 en 5. Pater Hommels kan ik me nog goed herinneren. De ande-
re twee kan ik me niet meer voor de geest halen. In juni vond er een gesprek plaats n.a.v. twee kranten-publicaties in 
De Tijd. De paters waren niet blij met deze publicaties. Pater Klaasen had ontslag aangevraagd, daarna weer in-
getrokken, maar vervolgens hebben hij en de twee andere paters opnieuw een ontslag-aanvrage ingediend ten 
gevolge van de huidige situatie. Wat is de kern van de moeilijkheden? 'Communicatie-stoornis' tussen de leiding en 
de drie godsdienstleraren, die ontstaan is uit een 'begripsverwarring'. Er is sprake van een nieuwe catechese, de 
schoolleiding schaart zich daar in theorie wel achter, maar komt niet tegemoet aan de wens de godsdienstlessen een 
passende, d.w.z. anders dan de andere lessen, plaats in de structuur van de school te geven. Denk daarbij aan de 
momenten in het rooster. Deze godsdienstleraren geven geen cijfers, dat hoort bij hun opvatting. Ik blader in mijn 
agenda's. Inderdaad, godsdienst stond voor één uur in het rooster, maar op het rapport ontbreekt een cijfer voor 
godsdienst. (…) de moderne catechese gaat uit van de dialoog (….), dat contact kan soms ontstaan in een discussie, 
maar ook in een 'informatieve' les, waarbij de leerlingen zich toch betrokken voelen, ook al zijn ze zelf niet aan het 
woord. De nadruk wordt niet meer gelegd op kennis, die wordt overgedragen, maar het gaat om de persoon van de 
leerling en de situatie, waarin die zich bevindt. Het blijft nog de vraag of de leraren terugkeren. Dat hangt af van de 
reactie van het schoolbestuur op het voorstel en de voorwaarden. De conclusie van de redactie naar de lezers toe: we 
hebben te maken met een schoolleiding, die allereerst van een andere generatie is dan deze  godsdienstleraren, een 
schoolleiding die (….) soms moeilijk een standpunt weet te bepalen, zodat men niet altijd weet, waar men aan toe is. 
Is het ook een prestige kwestie? De paters blijven lesgeven, als de schoolleiding zich nergens mee bemoeit. Pater Ver-
stege kwamen we tegen in V a, dus hij bleef. In het rooster kreeg godsdienst als vak niet een speciale plek. Volgens 

emijn agenda hadden we in klas V godsdienst het 5  uur op zaterdag en dan nog wel in de dependance, de gebouwen in 
het verlengde van de gymzalen. De lessen waren wel afgestemd op de nieuwe benadering. De dialoog, veel praten 
met elkaar. De pater kon ons zo goed begrijpen, net als de kapelaan dat deed in mijn parochiekerk. Ik was daar aller-
gisch voor, brrrrr. Het was een ultieme poging om de moderne jeugd niet kwijt te raken. 

Op naar klas V a. Mijn eindsprint was geslaagd!

‚
Oud-leerling Logchies opent museum

Ze hadden al de galerie in de Nieuwe Spiegelstraat, nu 
hebben ze ook een eigen museum. Lionel Logchies 
(Ath-B, 1990) en zijn vrouw Kim Logchies-Prins open-
den recent hun Moco Museum – Moco  staat voor 
modern contemporary – op een droomlocatie, tussen 
Stedelijk, Van Gogh en Rijksmuseum. De eerste expo-
sitie in het Moco is van Andy Warhol en straatkunste-
naar Banksy. En ingegeven door het verlangen deze 
werken 'met de wereld te delen'.  Een Banksy-
tentoonstelling in hun galerie trok zo veel bezoekers, 
dat ze uitbreiding zochten. En Lionel had de villa al 
tien jaar op het oog. De hoge huur weerhield hem 
toen van actie maar met steun van enkele klanten 

durven ze het nu wel aan. Zonder subsidie. Niettemin, 
de drie genoemde musea trekken jaarlijks vijf miljoen 
bezoekers en een groot deel passeert de villa, die 
jarenlang leegstond (zie hieronder).  Museum, een 
'frisse nieuwkomer tussen de giganten' aldus de 
Volkskrant (26 maart 2016), en galerie moeten elkaar 
versterken. Doordat Logchies en zijn vrouw nu een 
expositieruimte hebben tussen musea van wereld-
faam, stijgt hun marktwaarde. Banksy, 'de nieuwe 
Warhol', is hun grootste troef. 'In Europa zijn we een 
van de grootste spelers geworden. We verkopen elke 
week een Banksy'. 

Opvallend is natuurlijk dat oud-leerling Logchies zijn 
museum vestigt in een pand waar jarenlang zijn oud-
leraren van het Nicolaas verbleven. Villa Alsberg, sinds 
1980 op de monumentenlijst, was tientallen jaren in bezit 
van de Priesters van het Heilig Hart. Pater Rein van Lang-
en, voormalig biologieleraar, haalt herinneringen op aan 

het monumentale pand, dat door de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg wordt omschreven als een  “vrijstaan-
de villa, gebouwd in 1904-1906 door Ed Cuypers in een 

eenigszins op de Engelse 19  eeuwse landhuisstijl 
geïnspireerde trant”.  

DE PRIESTERS VAN HET HEILIG HART EN HONTHORSTSTRAAT 20

De band van de Priesters van het Heilig Hart met dit pand is nauw verweven met de werkzaamheden van hun paters en 
broeders in Amsterdam. Op 30 december 1947 kocht de congregatie het pand van de Staat. In de oorlog was het pand 
eigendom van de “Nederlandse Volksdienst”. Na de bevrijding was het als vijandig bezit toegevallen aan de Staat, 
onder het beheer van het Nederland Beheerscentrum. Het huis was gevorderd door de Koninklijke Marechaussee.

De Priesters van het Heilig Hart kochten het pand voor de huisvesting van hun paters en broeders die werkzaam waren 
in het Sint Franciscus Liefdewerk (SFL). De paters waren directeuren van clubhuizen in de volksbuurten van Amster-
dam. Samen met maatschappelijk werk(st)ers en vele vrijwilligers probeerden ze de jeugd op te vangen en via hen ook 
het een en ander te betekenen voor de ouders. Aanvankelijk woonden ze op de Keizersgracht. Maar dat huis werd veel 
te klein. De toenmalige rector pater W. Meffert vond Honthorststraat 20 een ideale woning als huisvesting. Maar… de 
Koninklijke Marechaussee was voor haar werk dezelfde mening toegedaan. Pas op 1 juni 1955 geven zij te kennen het 
huis te verlaten en op 1 juli 1955 droegen ze het pand aan de Priesters over.

Toen in het verloop der jaren de taak van directeur in de clubhuizen meer en meer werd overgenomen door afgestu-
deerden van de Sociale Academie, werden aan de paters andere taken toebedeeld, vaak ook buiten Amsterdam. Het 
huis kwam hoe langer hoe meer leeg te staan. Ook al hadden twee paters uit de Bonifatius-parochie in de Oosterpark-
straat de gelederen versterkt. Die parochie had ook banden met het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis. Toen de zusters 
van dat ziekenhuis een nieuw onderkomen zochten omdat hun klooster werd afgebroken voor de nieuwbouw van het 
ziekenhuis, was Honthorststraat 20 een logische keus. Begin december 1978 namen tien zusters hun intrek in de twee 
bovenverdiepingen van Honthorststraat 20. Juni 1990 werden zij opgevolgd door de laatste paters en broeders uit het 
St. Nicolaasklooster, die verbonden waren geweest aan het St. Nicolaaslyceum. Dat klooster was verkocht aan het 
bisdom Haarlem. 

Vanaf 1970 zijn er in de Nederlandse Provincie van de Priesters van het Heilig Hart geen nieuwe leden meer ingetre-
den. Zo hebben zij ook hun werkzaamheden in Amsterdam moeten opgeven: het SFL, de school, de parochies, zorg 
voor de zeelieden.

Omdat de accommodatie in het huis van de Honthorststraat minder geschikt was voor de ouderwordende paters en 
broeders, hebben in 2000 de laatste paters het huis verlaten. Er is nog lang gezocht of het pand beschikbaar kon blijven 
voor sociale doeleinden. Maar “je kunt het pand beter publiekelijk verkopen en de opbrengst daarvoor besteden”, zo 
werd door een makelaar aangeraden. En zo geschiedde. En dus geven de Priesters van het Heilig Hart ieder jaar nog 
financiële steun aan 'Projecten in Nederland' voor opvang en steun aan speciale doelgroepen.
Pater Rein van Langen scj
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Op schoolreis met ... Elianne Blaas

Elianne (Weijens-) Blaas (Pius, 
1976) stuurde een flink stel 
foto's van de tijd dat ze op de 
Pius zat. Hoe het precies zat, 
weet ze niet meer , maar de 
schoolreisjes gingen in 1974 en 
1975 naar de Ardennen en naar 
Duitsland. Elianne zat in het 
laatste Pius-jaar, het jaar na haar 
eindexamen ging de Pius volle-
dig op in het Nicolaas. Op haar 
diploma staat 'Nicolaaslyceum  
afd. Pius-havo'. Ze kreeg dat 
diploma overigens van rector 
Verbruggen, zr Angelina en 
juffrouw Giesen. 
Zr Angelina had 'een bijzondere 

Wie herkent de Pius-meisjes op de foto's?

manier van lopen', herinnert Eli-
anne zich. Haar schooltijd was net 
ná de tijd dat de Pius-meisjes nog 
goed gescheiden werden van de 
Nicolaas-jongens. De pauzes 
waren inmiddels gelijktijd, er was 
immers ook al een luchtbrug tus-
sen beide scholen dus het contact 
was niet meer te vermijden. Elian-
ne: 'We hebben in de tweede klas 
een keer een klassenavond gehad 
met een jongensklas van het Nico-

laas. Ze konden toen nog niet 
alle klassen gemengd vullen 
en er waren nog een of twee 
echte jongensklassen. Wij, de 
meisjes van de Pius, mochten 
toen even "proeven" aan de 
jongens – je begrijpt hoe dat 
ging. Aan de ene kant de jong-
ens en aan de andere kant de 
meisjes, gewoon in de kantine 
van de Pius'. Trouwens een 
schoolfamilie, die Blaas: Elian-
nes zusje Marjolein deed havo 
eindexamen in 1979, zoon 
Dennis Weijers haalde in 2004 
zijn Gymnasium-diploma. 

Herinneringen van een Nicolaas-leerling aan Johan Cruijff

Het woord dat direct opkomt is weergaloos. Ja, het was een voetballer 
zonder weerga.
Geweldige doelpunten die je nooit meer vergeet. Een spelinzicht dat 
we daarna nooit meer hebben gezien. Hij was altijd 10 seconden verder 
in de wedstrijd dan alle anderen. De bal lag al ideaal voor de voeten 
van de opkomende Suurbier of op het hoofd van Nuninga voordat die 
het zelf doorhadden. Hij moet duizenden tackles ontweken hebben, 
met zijn springtechniek. Niet gek dat juist hij op ons eigen SNL het 
grote talent doorzag van een jongere opvolger en hem na een proef-
werk liet overkomen naar Malmö.

Ballet op het gras, kunstwerken van een voetenschilder, magie in rood-
wit.
Binnen het veld een heerser, erbuiten een boeiende persoon met veel 
gezichten. Zijn geschiedenis is al in talloze kranten, weekbladen en TV-
programma's verteld, dat hoeft hier niet opnieuw. Daarom de per-
soonlijke ontmoetingen als leidraad, en niet de alom bekende beelden 
van JC. Op Witte Donderdag heengegaan, zoals het hem betaamt.
Wij woonden in Diemen, letterlijk op steenworp afstand van de Water-
graafsmeer. Het gejuich na een Ajax-doelpunt galmde altijd enkele 
seconden eerder door de lucht dan via Langs de Lijn op de radio.

Hoe vaak zag ik Johan? Niet te tellen, want ik stond bij elke training te 
kijken. En dat was niet met 100 of 200 anderen, dat was met hooguit 2 
of 3 anderen! Op het bijveld langs de Middenweg, of bij VVGA naast de 
tennisclub. Ik stond er al als ze kwamen aanrijden: Rinus, Bennie, Sja-

kie, Pietje, Wim, Gert, Tonnie, Theo, Klaas,  Johan himself en ook Velibor. Allemaal per auto (Barry nog wel eens op de 
fiets), gewoon een Opel, VW of Ford, en pas in een later seizoen verscheen de eerste echte sportauto. Jullie raden het al: 
de Porsche  die Hij van Ben Pon kreeg. Velibor kwam altijd met zijn Joegoslavische vrouw en hun jonge kind.

Op het SNL en in de maatschappij vond ondertussen een revolutie plaats: democratisering, Kabouters, Damslapers, Viet-
nam, the Summer of Love, de Mammoetwet.

Wat was er te horen en te zien bij die Ajax-trainingen? Een bulderende Michels, een streek van Suurbier, hogeschoolvoet-
bal van Pietje en Johan, nog echte leren ballen met touw dichtgebonden… Het oude stadion De Meer was in de jaren '60, 
begin '70 niet veel meer dan een kouwe, kale gymnastiekhal die je op een kazerne zou verwachten, met een doodnormale 
kantine en een paar douches. Glamour? Héééél ver te zoeken. Pershokjes voor interviews? Welnee. Lichtmasten moesten 
nog komen. Op de vier hoeken van het stadion stonden leuke huisjes, en daar woonde personeel dat de shirtjes waste.

De NTS (NOS) kwam met straalauto's met een uitschuifbare antenne, Theo Koomen of Herman Kuiphof vroeg beleefd of 
er iemand iets wilde zeggen over de (alweer dik gewonnen) wedstrijd.

Het waren de jaren dat de Ajacieden meer dan 100 doelpunten per seizoen maakten. Hun woonadressen stonden gewoon 
in het boek dat iedere fan kocht of kreeg: “Een juichtoon davre langs de velden….”
Nu Johan is overleden denk ik terug aan die jaren, ik kreeg na de training zwart-wit foto's (ook de iconen van Paul Huf) 
van de spelers, handtekeningen in notitieblokjes en antwoord op vragen of even een minuutje samen voetballen bij de 
auto. Johan was altijd bereid om een foto uit het dashboardkastje te halen of nog even te toeteren als hij wegreed. Zijn 
handtekening kan ik uit duizenden herkennen. 

In 1972 maakte deze binding met de Meer het voor mij mogelijk om bij het Europese kampioensteam, vlak voor de inhul-
diging (een autorit door de stad, van het Ajax-stadion naar het Leidseplein) een fotoserie te maken die uniek is. Ajax had 
Inter Milaan met 2-0 verslagen, Johan scoorde beide doelpunten, de tweede Cup was binnen.

Tot slot de herinneringen aan Betondorp. Betondorp! Dat was voor Diemense kinderen met een slee de helling af van de 
Middenweg, een geweldige afdaling, en dat was voetballen op Onderlangs. Onderlangs: dat was de groene zoom van 
Betondorp. Men sprak er met eerbied over dat brutale jochie van Ajax. Johan woonde al niet meer in de woning in de 
Akkerstraat 32 met de groentewinkel, maar met moeder en broer even verderop op Weidestraat 37, beide adressen 
slechts 1 minuut lopen van Onderlangs. Van moeder Cruijff kreeg je een koekje of ze zei “Johan komt over een kwartier-
tje”, ze vond het best als je even probeerde Johan te ontmoeten.

Johan, bedankt voor je openheid en voor je weergaloze voetbalkunsten!

Cees Smit, Lichting examen 1975
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Tot slot de herinneringen aan Betondorp. Betondorp! Dat was voor Diemense kinderen met een slee de helling af van de 
Middenweg, een geweldige afdaling, en dat was voetballen op Onderlangs. Onderlangs: dat was de groene zoom van 
Betondorp. Men sprak er met eerbied over dat brutale jochie van Ajax. Johan woonde al niet meer in de woning in de 
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Johan, bedankt voor je openheid en voor je weergaloze voetbalkunsten!

Cees Smit, Lichting examen 1975
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deIn die tijd was ik ook een schaakfanaat. Ik had op mijn 10  al het beroemde schaakboek Zo speelt Botwinnik gekocht, 
een bloemlezing van partijen van de toenmalige Russische wereldkampioen. En op het Nicolaas speelde ik tijdens de 
lunchpauzes vaak tegen onze natuurkundeleraar de heer Drs. C.S.W. van Rooden en tegen pater Lauwers, wanneer 
we op zomerkamp waren. Ik was lid van SNL Schaakclub tegen een contributie van 0,15 cent per week. Ik speel overi-
gens nog steeds, mijn ELO-rating is 2200 en in mijn huis staan meerdere schaaktafels met de stukken erop, gereed om 
een partij te spelen!

Latijn kreeg ik van de heren Gerversman en Theo Huurdeman. De laatste ging met ons mee op zomerkamp. Hij heeft 
mij het Latijn goed bijgebracht, waarbij ik bij mijn latere studie Romaanse talen veel probaat heb gehad, onder meer 
het onthoud-rijmpje: “na si, num en ne gaat ali- niet met quisje mee”! Ook herinner ik mij nog goed, dat de heer Huur-
deman op zomerkamp tijdens een puzzle-rit ons toen confronteerde met de vraag: “Aangekomen bij het dorp 
Dorst”; hoe vervoeg je in het Latijn “dorst”?…..  Latinisten onder ons weten, dat “sitis,-is” verbogen wordt volgens 
groep II van de “zuivere i-stammen” van de substantiva van de derde declinatie. 

Roy – klein mannetje links zittend vooraan op Zomerkamp Oosterhout 1955 met paters Van Beurden en 
Lauwers, leraar Latijn Huurdeman (midden) en amanuensis Ad Ruigrok van de Werve (staand links).

Engels werd aan mij onderwezen door de heren Toon Noyons en H.C. Rolf. Noyons vroeg mij vaak om voor hem naar 
het Engels instituut te gaan op een van de Amsterdamse grachten – ik meen op de Prinsengracht – om Engelse boeken 
op te halen. En van de heer Rolf heb ik echt goed Engels geleerd. Een markante man, die van orde en tucht hield, die 
gevreesd werd, maar van de andere kant ook begiftigd was met die typische droge Engelse humor. Vaak stond ik 
naast zijn lessenaar om een overhoringsbeurt te ondergaan, waarbij hij niet schroomde om je terecht te wijzen, als je 
je “Common Things” niet had geleerd, terwijl hij met enig sarcasme met een puntig potloodje het “verdiende” cijfer 
in zijn lerarenagenda noteerde.

Van Rolf kreeg ik de bijnaam “de weemoedige poëet van Java”…..! Rolf was een uitstekende leraar, die elk van ons 
bijstond om een zo hoog als mogelijk eindexamenresultaat te halen. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. 's 
Zaterdags moesten wij destijds nog naar school. De eerste twee uren hadden we gymles op de sportvelden achter 
Sloterdijk. Daarna, 's middags om 13:00 uur al fietsend teruggekeerd van de sportvelden van de Spaarndammerbuurt, 
hadden wij nog les van de heer Rolf en moesten William Shakespeare vertalen…., half in de bank in slaap sukkelend 
wegens de vermoeidheid van de twee uren gym van de heer Reygersberg en het terugfietsen van de Velserweg achter 
Sloterdijk naar de Da Costastraat.

Mijn eerste leraar Duits was de heer B. Bak. Het leren van deze taal kostte mij weinig moeite. In het laatste kwartier 
devan de grammaticales droeg de heer Bak het “Het Nibelungenlied”, een  middel- hoogduits heldenepos uit de 13  

eeuw bestaande uit 2300 strofen, voor. Ik begon Duits een leuke taal te vinden. Verder heb ik gedegen Duits gehad 
van de heer J.H. van Veen.

Joost Kenter haalde onlangs schoolherinneringen (*) op met zijn oude klasgenoot Roy Voogt (HBS-A, 1961), die een 
leven lang bij Philips werkte, maar nog steeds zeer actief is. 
Roy werd in 1943 geboren op Java  en was tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geïnterneerd in een 
krijgsgevangenkamp in Tjilatjap. Pas toen hij drie jaar was, zag hij zijn vader voor het eerst! December 1949 verhuisde 
het gezin, na de souvereiniteitsoverdracht, naar 'ons Holland', waar ze na enige omzwervingen uiteindelijk in 
Amsterdam een huis vonden, vlak bij de Kolenkit in Bos en Lommer. Op de lagere school op de Admiraal de Ruyterweg 
mocht Roy in de 6e klas toelatingsexamen doen voor het Nicolaas. 'Ik was 12 jaar toen ik in 1955 slaagde voor mijn 
toelatingsexamen en door pater L. van Marrewijk, toentertijd rector, volgens alfabetische naamvolgorde werd 
geplaatst in brugklas 1 E in de Da Costastraat'. Na zijn schooltijd studeerde Roy Frans in Groningen. Hij wilde leraar 
Frans worden, Fransman zelfs, leven in Frankrijk. Maar hij wilde ook profvoetballer worden bij Saint Etienne, hij wilde 
'international business manager' worden bij een groot internationaal bedrijf, hij wilde de wereld in … 
Maar we lopen op de zaken vooruit. Eerst maar eens die middelbare schooltijd

Wat herinner je je nog van je docenten in 1955-1961?
 
Roy denkt met plezier terug aan zijn middelbare schooltijd. "Het Nicolaaslyceum bezat een uitstekend lerarencorps, 
waarbij hun vakkennis aan ons leerlingen bekwaam werd overgebracht. Gedurende een aantal jaren achtereen werd 
er dan ook een score van 100% geslaagden bij de eindexamens bereikt. Naast vakkennis brachten de leraren, met 
name de paters, je ook wijze levenslessen bij. Ze corrigeerden je gedrag en attitude en ze bereidden ons uitstekend 
voor op verdere studie en/of de echte werkpraktijk. Hard studeren was vanzelfsprekend hoofdzaak, maar discipline in 
alles ook. Ik verwijs hier naar de regels uit onze verplicht aan te schaffen gele SNL schoolagenda. Je mocht slechts lid 
zijn van R.K. verenigingen!

Pater Rector drs. L. van Marrewijk herinner ik mij als een zeer grote en strenge man met handen zo groot als kolen-
schoppen. Van hem moest ik altijd op de voorste rij banken zitten, omdat ik de kleinste van de klas was. Ik schrok hevig 
wanneer hij voor mijn bank stond te gesticuleren met die immens grote handen…., in het bijzonder wanneer hij voor 
de zoveelste maal zijn favoriete gedicht Boerke Naas van Guido Gezelle 
[ ] voordroeg.http://www.boerkenaas.be/algemeen/guido-gezelle

Als ik aan Pater Prefect Lauwers denk, is dat altijd gerelateerd aan sport: voetballen bij Wilskracht-SNL, paasschool-
voetbaltournooien, schaken en het al fietsend van de Utrechtse brug op zomerkamp gaan in een Brabants dorpje de 
buurt van Breda. Elke maandag, als ik in de Da Costastraat de trappen opliep naar het leslokaal voor het eerste uur van 
die dag, stond pater Lauwers boven aan de trap en was hij benieuwd van mij te horen hoe ik zondag gespeeld had en 
wat ik wist van de voetbaluitslagen van de diverse andere elftallen. 

 SNL Paastournooi 1955 Roy staat staand links, verder zien we o.a. Ton Reekers, Theo Minneboo,
 Wim Koekebier, Carel Alberts, ….?

Roy Voogt
Philips, glas, chemie, computers, optical storage, voetbal, schaken en golf

(*)        Het complete verhaal van Roy Voogt is te vinden op Myrakel.nl 

http://www.boerkenaas.be/algemeen/guido-gezelle
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Boekhouden en Financieële rekenkunde werden onderwezen door de heer J.P.M. Fluitman. Mijn interesse ging hier 
speciaal uit naar de algebraïsche aspecten van het vak Financieële rekenkunde. Ik had minder aandacht voor het dub-
bel-boekhouden.  In zijn vrije tijd gaf de heer Fluitman bridgeles.

Economie kregen wij van de heer B.H. Schoonenberg uit Woerden; een zachtaardige man. Later, bij de cursussen 
Bedrijfsmanagement van Philips Electronics over pricing control dacht ik vaak aan hem; aan zijn gedegen uitleg over 
de totale- en marginale kosten, de curves, het maximum en het minimum in een grafiek weergeven.

Godsdienst kregen we van pater prefect Lauwers of van pater Drs. J. Welage. De laatsgenoemde vertelde ons vaak 
over zijn tijd in de oorlog doorgebracht in het Jappenkamp. Pater Lauwers hield ook altijd goed bij, wanneer en of je 
ter communie ging. Bij het verplicht twee keer in de week de HH. Mis bijwonen in het zolderkerkje “De Liefde” vlak bij 
de Da Costastraat kon het gebeuren, dat je plotseling uit de groep aangewezen werd om als misdienaar te fungeren. 
Daarna mocht je je onbijt in de (in de winter verwarmde) klas nuttigen. Diegenen die niet de mis hadden bijgewoond, 
moesten gewoon op straat blijven, totdat de bel ging om naar de klas te gaan. Op het SNL werd het Rooms-Katholieke 
geloof in harmonie met de regels van de school uitgedragen.  „

Heb je nog contact met klas- of schoolgenoten?

„Aan mijn tijd op het SNL en voetballend bij Wilskracht-SNL heb ik tot op de dag van vandaag twee dierbare vrienden 
overgehouden: Rob Gadella (HBS-A, 1958) en Peter Groot ( Gym-A, 1959). In die tijd speelden Rob Gadella (toen 17) en 
Peter Groot ( toen 16) in de A1 junioren van Wilskracht-SNL, terwijl ik (toen 14) nog in de B1 speelde. Het kwam even-
wel vaak voor, dat men een appèl op mij deed om in te vallen in de A1. Van die tijd kennen we elkaar. Intussen zijn wij 
vaak gezamenlijk opgetrokken: op vakantie naar Frankrijk en Spanje in een kleine Mini; dag en nacht schaken met 
Peter; bridgen leren van Rob. En hedentendage ook nog, samen golfen op Papendal, op de Nieuwegeinse GC en bij 
BurgGolf Gendersteyn…....! En bij dat golfen nodigen wij soms Wim Stut (Gym-A, 1958) uit."

Dr. Peter Groot (Gym-A, 1959) en Rob Gadella ( HBS, 1958) 
in Amsterdam 2014

Rob Gadella (75) HBS, 1958

Komt je schooltijd nog wel eens terug in je dagelijks leven?

"Jazeker! Nu ik gepensioneerd ben, heb ik weer enige taalstudies opgepikt. Ter opfrissing doe ik weer Latijn, ik oefen 
vooral het spreken van het Latijn met moderne woorden. Ook geef ik Engelse en Franse les aan een geïnteresseerde 
groep ouderen hier in de buurt, en schrijf ik gedichtjes in het Frans, Engels. Of in het Brabants! 

En dan pak ik ook weleens mijn oude schoolboeken uit mijn bibliotheek en denk aan vroeger op het Nicolaas. Maar 
ook, nu mijn kleine neefje van tien uit groep 7 volgend jaar samen met zijn ouders een juiste keuze voor de beste mid-
delbare school moet maken. Zij zijn al op de introductie-avond van het Nicolaaslyceum geweest dat toch al een fami-
lieschool is: mijn drie broers zaten er ook.  Dat neefje is een kind van mijn jongste broer Rob (Havo, 1977)."

Nederlands heb ik van verscheidene leraren gehad, doch de meest aansprekende man, die het vak uitstekend doceer-
de was de heer J.P. Louman, oneerbiedig door ons leerlingen bijgenaamd “Pum Pum”.

Mijn voorliefde voor de Franse taal en cultuur heb ik te danken aan ál mijn leraren Frans van het SNL. De eerste was de 
heer Wassenberg, een artistiek uitziende man met golvend haar, waar inderdaad zijn hand vaak doorheen streek. Hij 
had een speciale uitspraak van de naam van onze klasgenoot Theo Minneboooo…., wanneer hij deze wilde onder-
werpen aan een overhoringsbeurt. Daarna heb ik de heer Drs. A.F. de Cock als leraar Frans gehad. Mijn liefde en inte-
resse voor het Frans groeide en bloeide, terwijl ik mijn kennis van de taal maar zo hoog als mogelijk wilde positione-
ren. Daartoe bestudeerde ik in die tijd reeds de leerboeken die men op de universiteit gebruikte. Buiten de feitelijke 
middelbare leerstof om, schreef ik opstellen in het Frans en maakte vertalingen, waarvan ik de heer De Cock vroeg om 
die voor mij na te willen kijken. Voor sommige klasgenoten maakte ik hun Frans huiswerk in ruil voor hun bijdrage aan 
mij voor het oplossen van enige sommen wiskunde.

Drs. P. van de Heuvel tenslotte, heeft mij zodanig goed voorbereid, dat ik op het eindexamen 1961 slaagde met een 10 
voor Frans. Op mijn eindexamen sprak ik reeds vloeiend Frans en zette het toneelstuk “L'Annonce faite à Marie” van 
Paul Claudel uiteen aan de daarbij aanwezige gecommitteerde van 's Rijkswege.  

Frankrijk, het Frans en de Franse cultuur had mij toentertijd al (en overigens nu nog!) vast in zijn greep. In de 50/60-er 
jaren had je de “bloussons noirs”; beroemde chansonniers en chansonnières als George Brassens, Guy Béart, Dalida, 
Julliette Gréco, Patachou, Edith Piaf, Yves Montand, Charles Trenet en nog vele anderen. Ik vertaalde zo goed als ik 
kon hun chansons; las Franse boeken en kranten; en de vertalingen van gedichten door Ernst van Altena, zoals in 

de de“Chansons van NU” en in het boek “Jij goudgepunte lans”, over de 16  en 17  Franse Priapeeën.

Ik was zo “verfranst”, dat ik de dictaten van de diverse vakleraren meteen in het Frans vertaalde. Hele episodes van 
het Oude- en Nieuwe Testament gedicteerd door pater Welage, vertaalde ik meteen in het Frans. Pater Welage stond 
eens naast mijn bank en vroeg of ik ander huiswerk aan het maken was in plaats van op te letten tijdens zijn gods-
dienstles. Hij viel om van verbazing toen ik antwoordde, dat mijn schrift precies weergaf, wat hij juist gedicteerd had.

Op het Leidseplein schaakte ik in het beroemde schaakcafé naast “Broodje van Kootje” waar ik vriendschap sloot met 
Fransen en waar ik schakers als Kick Langeweg, Jan-Hein Donner en zijn goede vriend Harry Mulisch ontmoette. Ik 
ging Franse films kijken, voor zover mijn zakgeld dat nog toestond, in De Uitkijk in de buurt van het Leidseplein. 

Wiskunde kreeg ik in de brugklas van de heren Van Leeuwen en Veldman. De leraar, die mij het meest aansprak, was 
de heer A.A.M. Elders. Wat kon hij wiskunde goed uitleggen, terwijl we in de klas bewondering hadden voor het uit 
de hand tekenen van plani- en stereometrie figuren op het bord. Algebra en goniometrie waren voor mij de wiskun-
de-onderdelen, die ik met plezier deed, maar ik had niet zo'n kijk en inzicht op andere wiskunde-figuren. Ik was meer 
een alfa.

Biologie kreeg ik onderwezen door de heer Van Leeuwen uit Leidenschendam, ook een voormalig Hollands-Indische 
man. Wij gaven hem de bijnaam “Pukkel”. Hij droeg ons eens op om een boterbloem te zoeken en die al determine-
rend in ons verplicht aan te schaffen herbariumboekje met scheidingsvel te laten drogen. Helaas was ik in die tijd niet 
zo natuurbewust. In plaats van met een boterbloem kwam ik tot grote hilariteit van de leraar en medeklasgenoten 
met een paardenbloem aanzetten…, want ik dacht, die is toch (ook) geel..? 

Vakken als natuurkunde en scheikunde waren niet erg aan mij besteed. Ik was meer een talenman. Niettemin, wat 
scheikunde betreft, in mijn carrière bij Philips Electronics heeft dit vakgebied voor mij toch een belangrijke rol 
gespeeld. Daarover later.

Scheikunde werd gegeven door Nico Groot, destijds nog studerend voor zijn doctoraal aan de Gemeentelijke Univer-
siteit Amsterdam. Toevallig was hij een oudere broer van een van mijn beste ouderjaarsvrienden van Wilskracht-SNL, 
Peter Groot (Gym-A, 1959). Ik kwam weleens bij de familie Groot thuis en damde dan tegen vader Groot en schaakte 
tegen Peter Groot, die later promoveerde op het toetsen van taalvaardigheid tot Dr. Peter J.M. Groot en als weten-
schapper verbonden was aan de RU Utrecht. 

Geschiedenis was een van mijn lievelingsvakken. Zeker vanwege pater Ruth, een heel bijzondere man die ons inder-
daad enthousiasmeerde voor de oude geschiedenis. Wij moesten tijdens zijn dictaten heel veel schrijven en een mooi 
geschiedenisboek bijhouden met zo veel mogelijk plaatjes ter illustratie. Ik kon het goed met pater Ruth vinden, het-
geen altijd in een hoog cijfer resulteerde. Later kreeg ik geschiedenis van pater Van der Vleuten, geboren in Strijp 
Eindhoven, afgestudeerd aan de RK Universiteit Leuven. Pater Van der Vleuten was een fenomeen op zijn vakgebied 
dat hij tot op hoge leeftijd bijhield.

Aardrijkskunde werd destijds gedoceerd door pater drs H.P. Duindam; later door de heer drs. G.F. van Zuijlen. Zij 
doceerden geografie vanuit een meer fysisch perspectief, terwijl ik mij meer interesseerde voor de sociaal-
demografische inhoud van het vak. Daar was ik beter in.
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Rob Gadella (75) HBS, 1958
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Eind 2005, toen hij 62,5 jaar was, dacht Roy met pensioen te gaan. Maar van golfen kwam niks. Al snel vroeg Philips 
Lighting om nog een keer een project te doen. Eind 2007, bijna 65, nam Roy echt afscheid van Philips. Zijn afscheids-
speech voor een (uiteraard) internationaal gezelschap deed hij in het Engels, maar op de beamer stond, net zo van-
zelfsprekend, een Frans gedicht. Dat begon zo: 

Dans les années 60, un gamin d'Amsterdam partit pour le ''Sud Obscur''
Portant dans son cœur une Mission et une Vision

Quittant son bel Amsterdam, son AJAX, inconnu des étranges sonneries:'brabançonneries'' 'Gij'' et ''Gullie''
Pour gagner sa vie, faire son boulot de 24 heures le jour, oh, la, la, ça fut une grande aventure!

Maar Roy kon het werken niet laten. Met een goede Britse collega en vriend zette Roy een eigen consultancy inkoop-
bedrijfje op dat in Engeland en Canada al projecten uitvoerde. En verder is er die sport. Elke ochtend om half zeven 
schaakt Roy, verse koffie in de hand, tegen een sterke schaakcomputer. Hij golft nog steeds, zijn handicap is 19 – "niet 
gek hè voor een 73-jarige oude Nicolaasciaan… " En hij kijkt naar voetbal, naar 'mijn kluppie Ajax', hij geeft Engels en 
Frans aan bekenden uit de buurt, schrijft gedichtjes, kookt graag en reist veel, onder meer naar Frankrijk natuurlijk. 

Terugkijkend vindt Roy dat het St. Nicolaaslyceum een belangrijke rol in zijn leven heeft gespeeld. "Het lerarencorps 
heeft op pedagogische en deskundige wijze een basis gevormd voor kennis van hun vakgebieden. Met name onder de 
schoolleiding van de priesters van het H. Hart is de waarde van het R.K. onderwijs voor de opgroeiende na-oorlogse 
jeugd van de jaren 50/60 versterkt. De ontwikkeling van mijn maatschappelijke carrière toont aan, dat in de praktijk 
een alfa-talenopleiding met verdere studie en plichtsgetrouw hard werken tot succes kan leiden in een zuivere tech-
nische werkomgeving van een electronische industrie

Roy Voogt in de Auvergne

Was je SNL-tijd de tijd van je leven?

"Ik heb een geweldige tijd gehad op het SNL. Veel geleerd qua specifiek vakkenpakket, maar vooral wijze lessen ter 
voorbereiding op je verdere leven van het uitstekend docerend lerarencorps! Je denkt vaak aan de leuke dingen, die 
je toen hebt meegemaakt zoals straatvoetbal op het Da Costapleintje, waar twee dikke en hoge bomen als doel gol-
den. De voetbal truckendoos ging dan open van Ton Reekers, Co Groot, Tuyp etcetera. Ook was het fijn om als het ijs 
het toeliet, op de Nassaukade te kunnen schaatsen tijdens de pauze, of als we 's middags ijsvrij kregen.
 
De SNL-tijd is evenwel niet “mijn tijd” van mijn leven! Dat zijn de circa veertig jaren die ik in de electronicatechniek bij 
Philips Electronics in de wereld werkte. „

Ging je daar meteen na school naar toe, of ben je eerst gaan studeren? 

"Na mijn eindexamen ben ik Frans gaan studeren aan de RU Groningen. Ik wilde leraar Frans worden en moest toen 
ook nog een extra cursus Latijn doen. In die tijd kon ik aardig voetballen, ik speelde in mijn studententijd bij GVAV, 
het latere FC Groningen, en in het studentenuniversiteitteam van Groningen. Mijn ambities van die tijd waren ver-
schillend van aard. Ja, natuurlijk, ik wilde Fransman worden, in Frankrijk leven; ik wilde profvoetballer worden bij 
Saint-Etienne in Frankrijk….., maar ik wilde ook “international business manager” bij een groot internationaal 
bedrijf worden, ik wilde de wereld zien, de wereld ingaan!

Na mijn studie heb ik inderdaad even een voetbalstage gevolgd bij Saint-Etienne. Ik heb toen ook bij een groot Frans 
defensiebedrijf gesolliciteerd, maar dat werd niks. Ik kreeg een ernstig scooterongeluk bij Montelimar, lag er enkele 
weken in het ziekenhuis en ben er zo in ieder geval in geslaagd om een beetje van mijn bloed op mijn geliefde Franse 
aarde achter te laten….

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om bij Philips Electronics in Eindhoven te gaan werken. Men zocht bij Philips name-
lijk naar commerciële medewerkers met talenkennis voor het Corporate Purchasing department. Bij Philips ben ik 
veertig jaar gebleven, in meerdere functies, in vele landen op verschillende continenten én met veel plezier. In die 
beginjaren viel het me zwaar om elk weekend van Amsterdam naar het donkere Eindhoven te rijden. In Amsterdam 
had ik mijn vrienden, de cultuur en mijn voetbalclub. In het diepe donkere zuiden kwam ik slechts om te werken, tus-
sen mensen met een zachte g die carnaval vaak als hoofddoel van hun leven leken te bestempelen en die 'pisvee' de 
beste voetbalclub vonden … 

Maar ik deed het kennelijk goed en werd al spoedig als purchasing manager naar Parijs gestuurd. Behalve een culture-
le taalbarrière was er in die tijd ook een 'vertrouwens-gap' tussen purchasing enerzijds in de Benelux en sales in Frank-
rijk. De inkopers spraken nauwelijks Frans, de verkopers nauwelijks Engels en er was soms sprake van achterdocht. Ik 
onderhandelde over oplaadbare batterijen voor Philishaves, over optiek voor nachtkijkers, ultra-zuivere O2 voor de 
fabricage van glasfibercommunicatievezels en nog veel meer. In Parijs was ik trouwens nog betrokken bij de verkoop 
van voetballer Jan Poortvliet, international destijds, van PSV aan Olympique Nimes. Poortvliet werd verkocht aan 
'monsieur Le Maire de Nimes', eigenaar van een beroemd parfumeriebedrijf  en voorzitter van de club. 

Terug in Eindhoven werd ik benoemd tot purchasing manager van de Main Group Glass. Daar was ik verantwoordelijk 
voor de inkoop van grondstoffen, glas en vuurvaste materialen dat werd gebruikt voor het bouwen van glasovens in 
de Philips-fabrieken wereldwijd. Ik had vele cursussen gevolgd en wist zo welke raw materials daarvoor nodig waren. 
Je wilt niet weten hoeveel soorten glas er zijn: kalkglas, hardglas, borosilicaat glas, H5-glas voor spot light, kwartsglas, 
vliegtuigbaanverlichting glas (blank, rood of blauwgekleurde glazen stolpen), optisch glas, PAR 38 glas en nog veel 
meer.

Het was een mooie tijd, ik reisde naar deVS en Japan, naar Duitsland en natuurlijk Frankrijk. Midden jaren 80 kreeg 
ook Philips een computerdivisie. Ik werd uitgezonden naar Seoul, als bruggehoofd, om een components group op te 
zetten. Zo kon ik daar ook de Olympische Spelen van 1988 meemaken", lacht Roy.

Je bent de hele wereld over geweest? 

Zeker! Want vanuit Zuid-Korea verhuisde ik naar Montreal, Canada waar ik purchasing process supply manager voor 
personal computers werd. Inkoop was in die jaren nog lang niet het volwassen vakgebied dat het nu is. Ik wist door 
goed naar het 'technische' verhaal te luisteren al snel het proces te doorgronden en kon zo voor Philips veel voordelen 
behalen -in een vreselijke competitieve business, met oorlogzuchtige leveranciers en waar elke cent besparing er één 
is. 

In 1993 keerde ik terug naar Eindhoven, met als taak om de businessgroup Philips Optical Storage te helpen. Met colle-
ga's en suppliers uit Japan, Taiwan, Singapore, Hongarije en andere landen organiseerden we best practice meetings 
en supplier days. Een van de gevolgen daarvan was dat ik op Nyenrode lezingen mocht geven over het omgaan met 
cultuurverschillen bij de onderhandelingen met leveranciers. 
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weken in het ziekenhuis en ben er zo in ieder geval in geslaagd om een beetje van mijn bloed op mijn geliefde Franse 
aarde achter te laten….

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om bij Philips Electronics in Eindhoven te gaan werken. Men zocht bij Philips name-
lijk naar commerciële medewerkers met talenkennis voor het Corporate Purchasing department. Bij Philips ben ik 
veertig jaar gebleven, in meerdere functies, in vele landen op verschillende continenten én met veel plezier. In die 
beginjaren viel het me zwaar om elk weekend van Amsterdam naar het donkere Eindhoven te rijden. In Amsterdam 
had ik mijn vrienden, de cultuur en mijn voetbalclub. In het diepe donkere zuiden kwam ik slechts om te werken, tus-
sen mensen met een zachte g die carnaval vaak als hoofddoel van hun leven leken te bestempelen en die 'pisvee' de 
beste voetbalclub vonden … 

Maar ik deed het kennelijk goed en werd al spoedig als purchasing manager naar Parijs gestuurd. Behalve een culture-
le taalbarrière was er in die tijd ook een 'vertrouwens-gap' tussen purchasing enerzijds in de Benelux en sales in Frank-
rijk. De inkopers spraken nauwelijks Frans, de verkopers nauwelijks Engels en er was soms sprake van achterdocht. Ik 
onderhandelde over oplaadbare batterijen voor Philishaves, over optiek voor nachtkijkers, ultra-zuivere O2 voor de 
fabricage van glasfibercommunicatievezels en nog veel meer. In Parijs was ik trouwens nog betrokken bij de verkoop 
van voetballer Jan Poortvliet, international destijds, van PSV aan Olympique Nimes. Poortvliet werd verkocht aan 
'monsieur Le Maire de Nimes', eigenaar van een beroemd parfumeriebedrijf  en voorzitter van de club. 

Terug in Eindhoven werd ik benoemd tot purchasing manager van de Main Group Glass. Daar was ik verantwoordelijk 
voor de inkoop van grondstoffen, glas en vuurvaste materialen dat werd gebruikt voor het bouwen van glasovens in 
de Philips-fabrieken wereldwijd. Ik had vele cursussen gevolgd en wist zo welke raw materials daarvoor nodig waren. 
Je wilt niet weten hoeveel soorten glas er zijn: kalkglas, hardglas, borosilicaat glas, H5-glas voor spot light, kwartsglas, 
vliegtuigbaanverlichting glas (blank, rood of blauwgekleurde glazen stolpen), optisch glas, PAR 38 glas en nog veel 
meer.

Het was een mooie tijd, ik reisde naar deVS en Japan, naar Duitsland en natuurlijk Frankrijk. Midden jaren 80 kreeg 
ook Philips een computerdivisie. Ik werd uitgezonden naar Seoul, als bruggehoofd, om een components group op te 
zetten. Zo kon ik daar ook de Olympische Spelen van 1988 meemaken", lacht Roy.

Je bent de hele wereld over geweest? 

Zeker! Want vanuit Zuid-Korea verhuisde ik naar Montreal, Canada waar ik purchasing process supply manager voor 
personal computers werd. Inkoop was in die jaren nog lang niet het volwassen vakgebied dat het nu is. Ik wist door 
goed naar het 'technische' verhaal te luisteren al snel het proces te doorgronden en kon zo voor Philips veel voordelen 
behalen -in een vreselijke competitieve business, met oorlogzuchtige leveranciers en waar elke cent besparing er één 
is. 

In 1993 keerde ik terug naar Eindhoven, met als taak om de businessgroup Philips Optical Storage te helpen. Met colle-
ga's en suppliers uit Japan, Taiwan, Singapore, Hongarije en andere landen organiseerden we best practice meetings 
en supplier days. Een van de gevolgen daarvan was dat ik op Nyenrode lezingen mocht geven over het omgaan met 
cultuurverschillen bij de onderhandelingen met leveranciers. 



Aan deze Binder werkten mee

Joost Kenter
Koos van Langen
p. Rein van Langen
René Leijen
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Leon de Rooij
Cees Smit
Roy Voogt 

Verslag ALV

Op vrijdagavond 15 januari 2016 werd de jaarlijkse leden-
vergadering gehouden. Behalve de drie bestuursleden, 
waren vijf leden aanwezig: Jan Hogen, Koos van Langen, 
Johan Olsthoorn, Tom Paffen en Cees Smit. 
De vergadering staat kort stil bij de overleden Myrakel-
leden. Daarna worden alle verenigingszaken doorgeno-
men:  notulen, jaarverslag, financieel verslag. De verga-
dering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde 
beleid en merkt op dat de vereniging financieel een zon-
nige toekomst voor zich heeft. Er is geld in kas, de inkom-
sten zijn stabiel, er zijn geen schulden en er is een flink 
vermogen opgebouwd. 
Cees Smit verrast vervolgens voorzitter René Leijen met 
een extra agendapunt, hij heeft een 'plan uit de achter-
ban'. De voorzitter wordt vanuit een min of meer geheim 
'Syndicaatsberaad', voor het erelidmaatschap van Myra-
kel voorgedragen. Dit 'genootschap van ereleden', deze 

'vrijmyrakelaarsloge, is vervolgens unaniem in haar 
keuze om hem tot erelid te benoemen. Waarvan akte! 
Een vast punt op de agenda is altijd de toekomst van 
Myrakel. Die ziet er, zoals al opgemerkt, financieel zeer 
rooskleurig uit. Ondanks een licht dalend ledental in de 
afgelopen jaren zijn er geen zorgen. Maar inhoudelijk? 
De vereniging 'produceert' twee Binders per jaar en orga-
niseert eens in de vijf jaar een reünie. Er is een Facebook-
groep waarin enkele honderden oud-leerlingen het 
prima zónder overkoepelende vereniging blijken te kun-
nen en er is een LinkedIn-groep met ongeveer evenveel 
leden. Wat is dan nog het nut van een vereniging, waar je 
contributie voor betaalt? Mogelijk kan de komst van een 
nieuwe rector op het Nicolaas voor een nieuwe impuls 
zorgen, zeker als daarbij ook (het bestuur van) de Ouder-
raad betrokken wordt.  

Jaarverslag 2015

Meer dan 25 jaar oud … and still going strong! Myrakel kabbelt langzaam richting de dertig … Terugkijkend is er weer 
een jaar voorbij waarin de vereniging én de leden maar weinig activiteiten ontplooiden. Is dat erg? Ja en nee. Ja, 
omdat er soms wel érg weinig gebeurt. Nee, omdat het verklaarbaar is. Verenigingen als Myrakel kennen vaak een 
'harde kern' van leden die vooral 'consumeren'. Oproepen aan leden blijven meestal onbeantwoord, terwijl er toch 
nog veel schoolzaken roepen om een goed onderzoek, die moeten worden uitgezocht, beschreven en vastgelegd. 
Wat is bijvoorbeeld het verhaal rond de Wonogiri? Enfin, er is een volle verenigingskas maar kennelijk toch weinig tijd 
dan wel animo.  

In 2015 daalde het ledenaantal licht, van 542 naar 533. In 2014 beëindigden zestien 
leden hun lidmaatschap. Er meldden zich geen nieuwe leden aan. Buitenlandse leden 
(19 in totaal) krijgen, in verband met verhoogde portokosten, met ingang van dit jaar 
géén papieren Binder meer toegestuurd, alleen een digitale. 
In 2015 overleden, voor zover bekend, de oud-leerlingen Ludy Meijer (Ath-A, 1980), Paul 
Louman (Gym-a, 1965) en Ger Bruin (Gym-B, 1972). Ook oud-wiskundeleraar Pieter 
Groot overleed. Hij gaf les tussen 1968 en 2002 en stond aan de wieg van alle Myrakelse 
ict.
 
Het bestuur van Myrakel bestond ook in 2015 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredac-
teur SNeL-Binder), Leon de Rooij (penningmeester en administrateur) en Joost Kenter 
(lid). Koos van Langen deed als vanouds de lay-out van de Binder. 
 
Net als in 2013 en 2014 verschenen in 2015 twee Binders. Daarin schreven we over bijna 
25 oud-leerlingen en oud-docenten. Koos van Langen zette in 2015 wederom een serie 
oude Tobbes online. De Facebook-groep Myrakel telt ruim vierhonderd leden, de Link-
edIn-groep vrijwel evenveel. Aan promotie werd niet veel gedaan. Bij de diploma-
uitreiking kregen alle leerlingen een Jaarboek maar het lukte niet daarin een adverten-
tie van Myrakel te plaatsen. 

Leden

Bestuurszaken

Binder, internet, promotie



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 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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