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Patty KleinScholten

Karel Smit

Voorwoord

30
JAAR

Vraag ons niet hoe maar het is weer gelukt een SNLBinder samen te stellen. De kater van de mislukte
Reünie is nog niet helemaal weggespoeld en na
dertig jaar (!) Binders lijkt de rek er ook wel een
beetje uit. De vereniging is dertig jaar geleden
opgericht en het zou een myrakel zijn als we de
veertig halen. Mogelijk gaan we het daarom vanaf
volgend jaar ánders doen.
Hoe dan ook, we hopen dat je toch weer ouderwets
plezier beleeft aan deze Binder, aan al die verhalen
van/over oud-leerlingen of –klasgenoten, aan al
dat wel en wee over je school(tijd).
Rene Leijen / Leon de Rooij / Joost Kenter / Koos van
Langen
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In Memoriam
Patty Klein-Scholten
Op 15 maart jl overleed op 73-jarige leeftijd onze
Myrakelse 'huisdichteres' Patty Klein-Scholten
(Pius, 1964). Patty werd niet alleen bekend als
schrijfster van de strip Noortje, maar (vanaf 1975)
ook als dichteres. Haar tijd op de Pius MMS was niet
altijd even leuk, bekende ze in meerdere gedichten.
In De ziel is een pannenkoek, haar 'autobiografie in
sonnetten' dicht ze hoe ze zich via de nonnenschool
ontworstelde aan haar jeugd. Waarin ze zich, iets te
zwaar en brildragend, niet altijd op haar gemak
voelde tussen giechelende seksegenoten. Het liefst
schreef ze gedichten en verhalen. "Pa vond aan mij
geen eer meer behalen. / Mijn zus was mooi, mij
deed hij in de ban. / Ik was, met bril en dik, een rampenplan, / verschoolde me in suffe klaslokalen. /
Daar was het eender tussen enkel meiden / die giebelden, mijn padje liet hen koud. / Wat was ik ongelukkig in die tijden."
Ze ontdekte de dierenwereld toen ze, op haar 16e
in Artis ging werken, als vrijwilligster. "Ik was voor
geen lama bang, hier kon ik me verschuilen, levenslang."
Na haar eindexamen studeerde ze korte tijd biologie maar ze brak die studie af toen ze voor Toonder
Studios kon werken. Daar kwam het goed. Ze werkte voor onder meer Donald Duck, Sjors, Eppo, Tina,
Okki en Taptoe. Sinds 1975 schreef ze, met tekenaar
Jan Steeman, de strip Noortje – later de langstlopende strip van Nederland. Ze schreef Noortje, over
een roodharig onhandig pubermeisje dat bang is

voor spinnen en die een vervelende broer heeft, tot
2018 toen ze gezondheidsklachten kreeg.
Humor was haar wapen, schrijft Trouw in een mooi
Naschrift (6 mei 2019) 'Tot er niets meer te lachen
viel'. Onvoorspelbaar bleef ze ook. Zo reageerde ze
eens met een gedichtje op een advertentie op een
datingsite: 'O geitenogige zuignappeling … goedbloedig schoonzwemding'. Dat leidde tot een
jarenlange vrienschap. Inspiratie voor Noortje haalde ze uit haar eigen jeugd én haar eigen wereld.
Noortje was net zo stuntelig, chaotisch, vindingrijk
en origineel als Patty zelf, aldus Trouw.
Rond haar 45e was ze weer begonnen te dichten,
vooral dierentuinsonnetten. In 1995 verscheen haar
eerste bundel, later volgden nog zeven dichtbundels. Haar gedichten, soms humoristisch, soms
serieus, over de ouderdom, de dood en (vooral)
troosteloze dieren in de dierentuin, werden meerdere malen genomineerd voor poëzieprijzen. In
2000 kreeg Patty de Kees Stipprijs, in 2005 een nominatie voor Dichter des Vaderlands. Van 2011 tot
2013 was ze Dorpsdichter van de gemeente Renkum.
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Dubbelnummer
Een nummer van de schoolkrant Flitsen met
De Tobbe van het Nicolaas Lyceum
stelden we samen voor een jubileum.
Scheiding der seksen was de nonnenwet,
slechts bij de schoolmis mocht men in gebed
elkaar kuis prijzen bij de zang Te Deum
of zwijgend kunst kijken in een museum.
Nu werden zinnen bij elkaar gezet.
Het was een ramp. De jongens deden raar
met steelse stompen, stoer doen, bakkeleien.
Bij mij thuis maakten we het blad persklaar.

Na een val in 2018, ze had de ziekte van
Ménière, woonde ze in een verzorgingstehuis. Op de muur van haar kamer stond een
beamer geprojecteerd met een onderwereld
met vissen … Drie weken voor haar overlijden was ze nog onderscheiden en benoemd
tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche
Leeuw.
We eren Patty (lees ook nog eens het interview in de SNL-Binder van juli 1999, te vinden
op de website) hier met het gedicht Dubbelnummer, verschenen in De ziel is een pannenkoek (Atlas, 2011).

Een knul en ik bespraken André Gide,
terwijl de rest al stevig zat te vrijen.
Wij wilden ook, maar waren te timide.

Karel Smit
Vlak voor oud/nieuw ging Karel Smit (Ath-B, 1978)
maar eens naar de dokter. Hij voelde zich al paar
weken niet lekker. Wat hij daar te horen kreeg, zag
hij absoluut niet aankomen: dat hij nog maar kort
te leven had. 'Het is niet anders', schreef hij bewonderenswaardig in een afscheidsmail aan de vereniging. In het nieuwe jaar sloeg hij zich dapper door
de eerste weken, maar hij ging zienderogen achteruit. Op 19 februari overleed de “kleurrijke Karel”,
58 jaar oud nog maar.
En kleurrijk was hij. Karel was een van de zeven
broers en zusters die allen redelijk braaf tot braaf
waren. Behalve Karel. Want Karel was nu eenmaal
Karel. Er gebeurde altijd van alles met Karel en door
Karel. Hij kwam onder de blubber thuis, haalde
winkelhaken in zijn kleding en hij had natuurlijk de
nodige schrammen, verwondingen en builen. Ook
op het Nicolaaslyceum had Karel zo af en toe zijn
streken, bijvoorbeeld met het sturen van ongebruikelijke berichten via de intercom. Dan klonk door
de hele school de vraag 'welke leerling is zijn ring
kwijt, hij is er erg aan gehecht' en dan wist iedereen, zeker zijn broer en zus die toen ook nog op
school zaten, dat Karel weer bezig was. Onduidelijk
is Karel hiervoor bestraft werd. Wel bekend – en
door velen gezien – was de altijd aanwezige lach op
zijn gezicht. Zo'n lach waardoor je je afvraagt wat
hij nou weer uitgehaald heeft … Ook met excursies
en schoolreisjes, zoals die naar het Evoluon en naar
Parijs, was er steevast drukte en gedoe rond Karel,
die alles nam zoals het kwam.
Na zijn eindexamen werd Karel, geloof het of niet,
aangenomen op de Koninklijke Militaire Academie. Al bij het kennismakingsgesprek zei de gou-
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verneur van die KMA dat hij Karel 'even niet wilde
zien' – had hij daar ook al iets uitgehaald? – maar
dat hij wél was aangenomen. Karel haalde vervolgens zonder problemen zijn KMA-diploma. Maar
toen hij later niet 'op missie' wilde naar (het toenmalige) Joegoslavië, nam hij ontslag. Consequent
als hij was, zonder scrupules of berouw. Terug in de
burgermaatschappij werkte Karel bij onder meer
als manager bij papierfabriek Parenco, NS Reizigers, deurenfabrikant Svedex en (als laatste) bij de
gemeente Apeldoorn waar hij enkele tientallen
medewerkers aanstuurde.
Met het heengaan van Karel is ons een altijd opgewekt en positief ingesteld mens ontvallen. Hij laat
een echtgenote en drie prachtige kinderen achter,
die wij heel veel sterkte wensen in de komende
zware tijden.
Joost Kenter
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SNL’ers in de media

Als medisch directeur van de raad van bestuur van het Prinses Maxima
Centrum bezocht Rob Pieters (Gym-B, 1978) eind maart een Utrechtse
basisschool. 'Meet the Professor', heette het programma, waarbij leerlingen uit groep 8 de kans krijgen een professor 'de toga van het lijf te
vragen'. Het centrum is ook prominent aanwezig op de tentoonstelling
'Vind het uit', over 'wereldverbeteraars van eigen bodem'. De tentoonstelling brengt innovatie Nederlandse oplossingen voor het voetlicht,
onder meer in de categorie Gezondheid. Innoveren kun je leren, is het
motto. Op de tentoonstelling hangt een spiegel met het verhaal van Rob
Pieters.
De tentoonstelling Vind het uit is tot en met 31 december 2019 te bezoeken. Meer informatie: https://www.paleissoestdijk.nl.
Hij werd 'Golden Boy 2018', landskampioen en bekerwinnaar. Hij haalde de halve finale van de Champions League
en speelde zich definitief in het Nederlands Elftal. Matthijs
de Ligt (Havo, 2016), want over hem hebben we het, maakte op het Nicolaas al veel indruk. Gymleraar Joran Schalkwijk zegt, in Metro (17 december 2018) dat Matthijs al op
jonge leeftijd zijn volwassenheid toonde. 'Hij was nooit
bezig te laten zien dat hij de beste was'. Al in derde klas
'zag je al dat hij het in zich had om aanvoerder te worden'.
De Ligt stapte na de derde van atheneum naar havo, om
zich op voetbal te focussen. Schalkwijk: 'Toen hij als zeventienjarige zijn debuut maakte, wist ik wel direct: "Dat is
Matthijs. Die heb ik in mijn klas gehad". Ik keek af en toe
samenvattingen van de jeugd van Ajax, dus ik wist dat hij er
aan kwam. Maar het is niet zo dat ik hem alleen maar had
onthouden doordat hij bij Ajax speelde. Een jaar lager dan
hij zat nog een jongen die in de Ajax-jeugd speelde en eerlijk gezegd zou ik je niet meer kunnen vertellen hoe hij
heet. Die was veel meer met zichzelf bezig'.

Pius examen 1939: “Een levensperiode afgesloten“

We gaan tachtig jaar terug. Naar juni 1939. Per
'mail coach' lieten elf jonge vrouwen, net met
succes eindexamen gedaan aan de Pius MMS, zich
'opgewekt' door Amsterdam rijden. 'Er was alle
reden tot vroolijkheid, want geen der candidaten
voor het eindexamen werd afgewezen'. De elf
geslaagden waren: Margriet Hoes, Alice Kleijntjens, Carla Kropman, Annie Ligthart, Ina Luykx,
Agnes van Pampus, Guus Peters, Bep Snijders,
Mary Stolwijk, Netty Toben en Ans Vroom.
(Zie foto Pius geslaagden koets volgend pagina)
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De Pius bood in die jaren
onderwijs dat 'boven het ULO
onderwijs en het vakonderwijs
op huishoudschool' stond. Dat
onderwijs moest 'eindonderwijs blijven voor de meisjes die
op 14 à 15-jarigen leeftijd het
leven in moeten, gedwongen
door de omstandigheden'.
Terwijl de MMS, met vier
moderne talen en 'de meer
vrouwelijke keuzevakken',
geheel gericht was 'op den
specifieken aard van het meisje' en 'voorbereiden voor het
leven'. Want ook al stond in
die tijd al vast 'dat een meisje
niet minder intelligent is dan
de jongen, haar intelligentie is
een andere'. Meisjes verschillen in geest en hart 'radicaal'
van de jongens. Hun belangstelling gaat uit 'naar de concrete wereld die rondom haar
leeft; de wereld der theorie
laat haar koud. Zij heeft geen
neiging voor het abstracte, al
kan zijn, als het noodig is, zich
daarin wel verdiepen'.
Leerplan en werkwijze van de MMS zijn daarom 'uitsluitend op het meisje ingesteld, om den vrouwelijken
aanleg te cultiveren en zoo volledig mogelijk te ontwikkelen'. De MMS 'voedt de vrouw op voor het gezin
[..] die vruchtbare cel der gansche maatschappij'. De zon van het gezin is de moeder, lezen we, en die hoeft
niet 'geleerd' te zijn maar 'ontwikkeld, verstandig, breeddenkend, met een hoog plichtsbesef, tactvolle
liefde, moedig idealisme en oprechten godsdienstszin'.
(Pius brochure pagina 13)

Dertig jaar Binder

We gaan dertig jaar terug. Naar oktober 1989. Toen
verscheen de eerste Binder. Naamloos nog, en niet
meer dan twee A4-tjes met een nietje. We lezen dat er,
na afloop van de Reünie 1988, zo'n 1200 acceptgiro's
zijn verstuurd. Daarop kwamen zo'n 250 betalingen –
de eerste groep leden! Dat was 'boven verwachting',
aldus toenmalig MutaSNoL-beheerder Pieter Groot.
Een van de oprichters, Jan Overwater (oud-leerling,
oud-docent, oud-rector) schrijft over de wortels van de
vereniging. 'Een gezonde boom staat in een goede en
gezonde verhouding tot zijn wortels'. Nog dezelfde
maand verscheen het tweede nummer, waarin het
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voorlopig bestuur wordt voorgesteld en de rubriek 'Do
You Remember' wordt geïntroduceerd. Daarin schrijft
Cees Smit – dertig jaar later nog steeds actief voor de
Binder – over de Nicolaasshawl (zie volgende pagina).
Die anekdote is zo mooi dat we 'm hieronder graag herhalen.
Ook de vereniging had nog geen naam. "Tot 31 december kunt u uw bedenksels insturen". Paul Kreetz kwam
daarop met de naam Myrakel; Frans Smit bedacht
'SNeL-Binder'. Ze wonnen een jaar gratis lidmaatschap
… Inmiddels zijn we 85 Binders verder …
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Jos van den Brink: Afscheid van een collega,
vriend tevens
Aan het eind van dit schooljaar neemt het Nicolaaslyceum afscheid van LO-docent Jos van den Brink,
een coryfee in zijn vak, een fantastisch lesgever en
een geweldige en veelzijdige collega. Joost Kenter
had het voorrecht vele jaren met Jos te mogen
samenwerken, vele ervaringen met hem te mogen
delen. Hij denkt daar met veel voldoening aan
terug. "Jos en ik hadden aan een half woord
genoeg om elkaar te begrijpen".
Helaas ging niet alles van een leien dakje, herinnert
Joost zich. "Jos stond op verzoek een aantal lesuren
af aan collega Peter Blokdijk die in een afkeuringsproject zat en daarvoor terug in de sectie LO moest.
Het uiteindelijke resultaat was dat er voor Jos minder lesuren waren en hij op meerdere andere scholen (waaronder het Ignatius Gymnasium) bivakkeerde, zonder zicht te hebben op een vervolg op
het Nicolaas. Gelukkig voor het Nicolaas is alles toch
goed gekomen en heeft hij tot ieders voldoening
zijn jaren hier kunnen volmaken.
Een vervelende knieblessure, een voorste kruisbandluxatie om precies te zijn, zorgde er bijna voor
dat Jos afgekeurd werd. Het zegt wel iets over zijn
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instelling én fascinatie voor het vak dat hij er tot op
het ministerie in Den Haag voor heeft gepleit om
niet afgekeurd te worden.
Naast het lesgeven organiseerde of werkte de sectie LO vaak mee aan activiteiten. Jos had daar uiteraard een groot aandeel in: de zeilwerkweek met de
leerlingen van 2 Havo; en niet te vergeten de nachtelijke dropping van de examenkandidaten in Bergen, direct na afloop van het centraal schriftelijk.
Vele leerlingen slaagden er daar in om te verdwalen. Sommigen moesten zelfs van het strand
geplukt worden! Veel pret hadden we bij het uitzetten van die dropping, door bijvoorbeeld een
kabel die gevolgd moest worden, zó over de struiken te werpen dat de leerlingen dwars door het
struweel moesten. Waarbij wij dat zelf na afloop
ook moesten bij het opruimen. Ik herinner me ook
de excursies van de brugklassen naar Nijmegen en
Xanten, waar leerlingen in de 'Arena' in toga onze
'Olympische Spelen' hielden en natuurlijk de jaarlijkse sportdagen.
Al deze gebeurtenissen vergden een uitgebreide
organisatie, welke steeds in goede harmonie bin-
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nen de sectie plaatsvond. Tot slot noem ik hier de
inbreng van Jos bij de oprichting van de sportklas,
een initiatief van Oscar, en de rol die hij hierin
speelde bij de organisatie en als mentor.
Veel plezier beleefden we ook buiten de lessen: als
we leerlingen tijdens de pauze uitdaagden voor
een spelletje volleybal 6 tegen 2 - dat we uiteraard
altijd wonnen – of het basketbalspelletje Tienen (1
tegen 1). Dat beviel mij minder, want Jos won altijd.
Maar dat was hij aan zijn stand als echte basketballer ook wel verplicht.

Jos zal niet alleen binnen de sectie LO gemist worden, maar ook als collega en als LO'er pur sang door
de leerlingen. Ik ben heel blij dat ik Jos als naaste
collega heb mogen meemaken en dank hem daar
recht hartelijk voor.
Beste Jos, ga genieten van de toekomst, iets wat je
toe komt!, samen met Caroline en de kinderen. Ik
ben ervan overtuigd dat je geen tijd zult hebben
om aan een zwart gat te kunnen denken.
Joost Kenter

Melody Klaver: in de hoofdrol

Het Myrakelteam heeft met Melody afgesproken in
de Rivierenbuurt. Bekend terrein voor haar, en voor
wie eigenlijk niet? Zij woont daar nu, maar kan ook
meepraten over hele andere Amsterdamse buurten. Ze heeft een tijdje midden op de Zeedijk
gewoond en ook in hartje Albert Cuijp. Ja, dan is de
Rivierenbuurt een oase. Park dichtbij, de Amstel
dichtbij. Een ontmoeting met haar is een feestje, ze
is opgewekt en praat honderduit.
Wie is Melody Klaver? Voor velen zal geen introductie van deze ex-Nicolasiane nodig zijn. Ze is
recent veel in de publiciteit geweest vanwege haar
hoofdrol in de film Rafaël. Deze prachtige film van
regisseur Ben Sombogaart is een – op ware gebeurtenissen gebaseerd – verhaal van een Tunesische
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vluchteling en zijn West-Europese, zwangere
vrouw. Melody is blij dat ze deze moeilijke, ingrijpende rol heeft mogen spelen. Ja, mensen, ga die
film zien, als dat nog niet gebeurd is. Drama van
deze tijd, met sentimenten en ingrediënten die in
de huidige samenleving nogal wat teweeg brengen.
De goede lezer heeft in de eerste zin wellicht al
gedacht dat uw reguliere interviewer deze keer
niet alleen is. Dat klopt, ook zijn dochter Louise is
van de partij, zij zit midden in haar Atheneumperiode (in Zeist) en ze kent Melody van de film 'Afblijven'. Ze heeft vandaag het geluk dat ze een paar
uur extra vrij heeft vanwege de eindexamens. Melody, spontaan als ze is: “Natuurlijk komt ze bij ons
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zitten, ze doet lekker mee met het gesprek”.
De jeugd en thuisbasis van onze oud-leerlinge was
niet in Amsterdam. Ze is opgegroeid in Abcoude,
het mooie Utrechtse dorp waar ieder jaar een groep

daarna pas naar het SNL reed. De bus was heel
gezellig. Terug om half 3 of half 4, en dan weer
langs de VWO's in Amsterdam Zuid en vervolgens
huiswaarts. Dit maakt de Myrakel-redactie nieuwsgierig, laten we in een komend nummer van de
SNL-Binder eens inzoomen op
het Schoolbusje. Beste Myrakel-leden, wie heeft foto's en
vooral wie heeft anekdotes?
We noemden reeds de twee
zussen van Melody. Dat zijn
Stephanie en Kimberley Klaver.
Ze hebben uiteraard ook op
ons Lyceum gezeten, en plaveiden de weg voor hun jongste
zusje. Toch gaf dat een verrassing en zelfs een frons op de
wenkbrauwen van menig
pater. De twee oudere zussen
waren ijverige leerlingen met
mooie rapportcijfers, kenmerkend voor de waarden van de
school aan de Prinses Irenestraat. Ze zijn daarna ook succesvol verder gegaan. Oudste
zus Stephanie is nu onder meer
choreografe bij de Voice of
Holland, Kimberley timmert
aan de weg als model, actrice
en presentatrice. Maar die
Melody, die leek toch een tikkeltje anders. Scooter, ja dat
kon nog, maar op het eerste
gezicht niet zo braaf en niet
altijd gedreven om alleen maar
hoge cijfers te halen.

scholieren voor het SNL kiest. Haar moeder heeft
daar in het dorpscentrum de kledingwinkel Extasis.
Nog voor de geboorte van de drie zussen Klaver is
zij daar met een kledingzaak begonnen en intussen
draait de zaak al 38 jaar.
In het verre SNL-verleden kwamen de Abcoudenaren in grote groepen naar Amsterdam-Zuid
gefietst, dwars door boerenland en een Bijlmer in
wording, met overal ontzettend veel zand en bouwmaterialen. De Amstel had alleen de oversteek bij
de Rijnstraat (De Utrechtsebrug) en de Berlagebrug. De veel gunstiger gelegen Rozenoordbrug
tussen Duivendrecht en Buitenveldert werd pas
later gebouwd.
Fietsen uit Abcoude was niet meer de gewoonte in
Melody's SNL-tijd. Dat was van 2002 tot 2008, en bij
haar ging dat met een supersnelle scooter. In
slechts 11 minuten van huis tot school! Zie je het
voor je? De scooter hoort bij haar latere schooljaren. In de eerste jaren profiteerde ze van de speciale middelbare schoolbus, die dagelijks met leerlingen vanaf Abcoude naar Vossius, Ig, Fons Vitae en
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Melody is nu 28 jaar, en dan zou je kunnen denken,
dat ze bijna aan het begin van haar carrière staat.
Beste lezer, dan nodig ik u uit om even te Googlen.
Ze heeft al een fraaie lijst van theater, film en TV op
haar naam staan. Het is begonnen met audities op
de basisschool. Ze schreef zich in bij musicals: bij
Annie en Oliver Twist lukte het nog niet, maar bij
The Sound of Music was het prijs. In deze productie
van Joop v.d. Ende speelde ze, nota bene in Carré,
30 x [het maximum op kinderleeftijd] de rol van de
derde dochter van het grote gezin Von Trapp: Brigitta.
Andere activiteiten in haar begintijd waren reclamespotjes, via de bureaus van Martha Mojet en
Elskes Kast. Haar eerste film was de afstudeerfilm
op de Filmacademie; dat is een verplicht studieopdracht van 30 minuten. Melody brak snel daarna
door in de Art House film “Diep”.
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Diep
Gebaseerd op
“Het leven bestaat niet”
van Hendrickje Spoor

Melody is 14 jaar en speelt een heftige rol als het punkmeisje
Heleen dat zich afzet tegen de gevestigde orde en haar eigen
weg zoekt. Het scenario speelt in begin Jaren '70, tijdens de
Sexuele Revolutie en in een vrije rol mag ze haar moeder
nadoen en de wereld van de liefde ontdekken. Ze draagt zwarte kleding, loopt in een skatebroek, en speelt pittige scenes.
Voor deze rol krijgt ze een Nominatie voor een Gouden Kalf.
Ze is de jongste filmactrice ooit die een Nominatie krijgt. Ze
wint voor de film tevens een Tudor Award.

We vragen Melody, hoe dat kan onder schooltijd.
Het SNL staat niet te boek als een school waar alles
kan en mag, eerder als plichtsgetrouw, formeel en
zelfs een tikkeltje streng. “Ja, het SNL werkte wel
mee om mij op de opnamedagen verlof te geven, al
was dat aarzelend omdat ik geen voorbeeldleerling was. Ik was brutaal, eigenlijk een kwajongen. Omdat mijn cijfers OK waren, ontving ik van de
leiding van de school het vertrouwen dat het haalbaar was. Een kinderbegeleider nam soms de SO's
af, want mijn ouders wilden wel bewaken dat ik
mijn diploma zou halen. De SNL-tijd zelf was één
groot plezier voor me, ik heb nog steeds heel veel
vriendinnen uit die tijd. Mijn leukste leraar was
absoluut de leraar Geschiedenis, Alejandro de Diego! Hij is echt cool. En grappig”.
Nou, dat zit duidelijk in familie. Haar zus Kimberley
zocht Alejandro al een keer in 2013 op in het kader
van een rubriek in Het Parool, 'Wat voorafging',
een serie die de jeugd van bekende jonge Amsterdammers schetst. Zie in onze SNL-Binder van juni
2013, op www.myrakel.nl.
“Ja, ik heb fijne herinneringen aan de school, en
daarom vind ik het echt pijnlijk, juist omdat ik nu
zelf in Amsterdam-Zuid woon, dat ons schoolgebouw weg is. Het basketbalplein, de Soos, dat
waren favoriete plekken. Het SNL was in die tijd een
school waar niet werd gepest, en dat heb ik erg
gewaardeerd. Je hoefde niet netjes te zijn, of duur
te doen. Zelf hoorde ik bij de skaters, een aparte
groep met kleding die in de richting van Gothic
ging, maar dat was gelukkig niet verboden. Ik had
veel jongens als vrienden, en ook een heel leuke
groep vriendinnen. Mijn vrienden waren bijvoor-
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beeld Willem Dikkers en Oscar Melo. Met veel vriendinnen van school heb ik nog steeds goed contact,
zoals met Cheyenne Haatrecht (Teamleider van een
heel grote afdeling bij de politie Amsterdam), Chiara Paludanus en vooral ook mijn nicht Lisa Vermeij
met wie ik zes jaar in de klas heb gezeten, en met
wie ik maar twee dagen scheel. We lagen bij elkaar
in de wieg en zijn ook nog een paar jaar buren
geweest”.
Dat wisten oplettende lezers misschien al, want
voor de Metro van 20 december 2018 heeft Lisa
haar nichtje uitgebreid geïnterviewd. Het leuke
interview in de treinkrant legt het accent op de film
Rafaël, maar beschrijft ook de reis die Melody begin
2018 maakte naar India en enkele landen daaromheen.
Ze heeft ook een anekdote voor Myrakel. “Zomaar
op een ochtend was in koeienletters op het basketbalveld 'Verliefd op Melody Klaver' gekalkt. Uit alle
lokalen van de school was dit eenvoudig door de
medeleerlingen te lezen, zo groot was de tekst”.
Maar hoe kon dat, en wie had dat gedaan? Er was
ingebroken in de beveiligde schoolomgeving! En
Melody kon wel vermoeden wie de dader was en
later bleek dat ook zo. “Ja, het was mijn tegenspeler uit de film Diep”. Dat werd een hele ochtend
schrobben, voor haar en anderen. Maar Melody
kijkt er met plezier op terug. “Ik was gevleid en
vond het een leuke stunt”.
Volgens Melody is het hedendaagse SintNicolaaslyceum (nu op de hoek van de Beethovenstraat) een zeer populaire school, vooral vanwege
de elitaire uitstraling. In haar tijd was het de school
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waar ook 'tuig met hersenen' terecht kon, uit alle
buurten en dorpen, zoals grote groepen uit
Amsterdam-Zuidoost.

De in Antwerpen wonende Nabil Mallat is haar
tegenspeler, Medina Schuurman speelt haar moeder.

Rafaël

Melody is trots op het resultaat, het is een mijlpaal
in haar loopbaan. Ze vindt het een uitdaging om te
transformeren in een ander individu. Kimmy is een
karakter met zeer sterke humane eigenschappen
zoals vechtlust en doorzettingsvermogen. De film
trekt ook sterk de internationale aandacht en krijgt
waardering en staat regelmatig op de erelijst van
festivals. Zo waren Melody en Nabil een week geleden nog uitgenodigd voor het jubilerende Bifest
(Bari International Film Festival) in Bari, en verder in
Caïro, in Kroatië (voor het Pula Filmfestival), in Brussel ('Beste film') en bij het Duitse festival EmdenNorderney. De film die in oktober 2018 in première
ging, is intussen niet meer in de bioscoop, maar wel
terug te zien bij kanalen als Pathé Thuis of Ziggo
Thuis.

Al had Melody in 2018 al meer dan 10 jaar een prima
carrière, in een loopbaan als filmster zijn er soms
uitschieters waar je alleen van kunt dromen. Met op
het CV reeds een indrukwekkende lijst, waaronder
rollen in TV-programma's en films (Diep, Afblijven,
Oorlogswinter e.a.) heeft haar carrière een echt
hoogtepunt gekregen door haar hoofdrol in Rafaël. Deze film van de topregisseur Ben Sombogaart
(denk aan Het Zakmes, De Tweeling, Knielen op een
bed violen) brengt voor Melody de optimale rol.
Het vergde een lange auditie die helemaal goed
heeft uitgepakt. In scenario's en op draaidagen met
veel internationale acteurs uit onder meer Italië en
Arabische landen kon Melody zich ten volle manifesteren. “Deze film gaat ergens over”, zegt ze.
”Het is waar gebeurd”. Rafaël is gebaseerd op het
verhaal van een Eindhovense kapster en haar Tunesische man, dat in 2011 wereldnieuws werd.

Haar filmactiviteiten brengen haar vaker in het
buitenland. Zo werd Oorlogswinter grotendeels
opgenomen in Litouwen. Ook is ze op Curaçao aan

Wanneer de Tunesische Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te
maken. Tijdens deze helse reis krijgt hij alleen hulp van zijn zwangere vrouw, Kimmy.

10

Jaargang 30

SNeLbinder 1-2019

het werk geweest. Als het om haar TV-programma's
gaat, is ze vooral tevreden over de serie “Ik weet
wie je bent” van vorig jaar. Daarin speelt ze de
vriendin van het hoofdpersonage Anna van Leer.

Rivierenbuurt samen met mijn vriend Floris en dat is
helemaal top. We zijn al acht jaar bij elkaar. Hij
komt van het Hervormd Lyceum en ik heb hem in
Amsterdam ontmoet. Floris zit in de wereld van het
grafisch design”. Omdat wij bij Myrakel niet zo van
de 'sluik' zijn, maar gewoon een handje helpen,
promoten we bij deze zijn eigen bedrijf: zie op
www.killerwork.nl, of loop eens bij Floris binnen op
de Tweede Schinkelstraat 41.

De interviewer vermoedt dat het acteren al haar
tijd vraagt. “Nee, hoor, juist nu is het niet erg druk
en kan ik me in een andere hobby uitleven: schrijven! Binnenkort start ik mijn eigen Podcast en ik
ben een jeugdboek aan het schrijven over 'Een meisje, en die zit … op het SNL'.
Wij zijn ook van de leuke nieuwtjes, beste lezers,
dat hoort bij ons instinct. We laten doorschemeren
De komende tijd staan er ook weer opnames te dat er een gerede kans is dat Melody in de zomer
wachten. In juni zijn er opnamen voor een western voor het eerst tante gaat worden, want in huize
over goudkoorts. Daarvoor zal niet met decors wor- Kimberley wordt momenteel een en ander heringden gewerkt, maar naar levensechte grotten.
ericht…
Waar Melody in haar leven veel van heeft meegekregen, zijn de tegenpolen lief en leed. Ondanks de
grote portie van het laatste is liefde nu gelukkig de
overheersende factor. “Ja, zeker! Ik woon hier in de

Cees en Louise Smit
14 mei 2019

Iwan Wijono: van tandheelkunde naar mode

Drie keer uitgeloot voor een studie Tandheelkunde, zo ging dat
in de beginjaren '90. Dan maar
wat anders: Commerciële Economie op de HES.
Joost Kenter praatte bij met Iwan
Wijono (Havo, 1993) die de modewereld 'inrolde' en eigenlijk
nooit meer iets anders is gaan
doen.
Iwans entree op het Nicolaaslyceum staat hem nog levendig bij.
Alles was nieuw, er viel van alles
te ontdekken, van nieuwe mensen tot een nieuw gebouw – er
ging een wereld voor hem open.
Al dat nieuwe betrof echter niet
meteen het actief opdoen van
nieuwe kennis, lacht hij tegen
zijn oude gymleraar. Hangen in
de B-kantine, ja dat is hem bijgebleven. Maar al die lessen …
Niettemin kijkt Iwan met veel
plezier terug op zijn Nicolaasjaren (1988-1993). 'In mijn SNLtijd had ik één van de tijden van
mijn leven'. Hij deed uiteindelijk eindexamen op
het KKC in Amstelveen. Na een jaartje Medische
informatiekunde, je moet wat als je uitgeloot bent,
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stapte hij over naar de HES. Hij maakte de opleiding
in deeltijd af: in het tweede jaar vond hij een fulltime baan in de modewereld. Het modevak leerde hij
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vervolgens in de praktijk.
'Ik realiseerde me dat wholesale, groothandel dus,
eigenlijk heel leuk is. Van mijn hobby kon ik zo mijn
beroep maken. Ik kwam bij Giorgi Armani Nederland terecht waar ik twaalf jaar heb gewerkt. Wij
leverden de gehele Armani Jeans Collection aan
alle verkooppunten in heel Nederland. Fantastische
tijd'.

Later werkte Iwan bij andere merken, vooral als
sales manager. Hij zette sales teams op, bouwde
distributienetwerken en werkte aan introductiecampagnes voor nieuwe merken.
Aan school wordt hij tegenwoordig vooral herinnerd door zijn drie kinderen. 'De oudste en de jongste moet ik flink achter de vodden zitten met huiswerk. Dan komt al die leerstof van vroeger weer
voorbij'.
Spontaan schiet hem de naam van lerares Nederlands Agnés Snitker te binnen. 'Ik moet dan meteen
denken aan mediteren', vertelt hij. 'Als ik druk en
onrustig ben voor het slapen gaan, denk ik aan haar
meditatiemethode'. Verder merkt hij op dat Snitker

12

je nooit onterecht iets zou laten doen. Ook aan
Gymnastiek heeft hij goede herinneringen. 'Ik haalde bij Tom van der Meijs en bij jou Joost, alleen
maar tienen – in tegenstelling tot bij andere vakken'.
'Bij godsdienstdocente Paula Bekooij zaten we een
keer met z'n vieren ontzettend te keten. Na meerdere waarschuwingen werd een van ons er uit

gestuurd. Dat vonden we raar. We deden het toch
met z'n vieren? We hebben er dus maar voor
gezorgd dat de andere drie er ook uit moesten'.
Met enkele klasgenoten heeft hij nog steeds contact. Sterker nog, Edgar van den Broek (Havo, 1994)
en Paula Willems (Havo, 1992) zijn beste vrienden
geworden. 'En met Martine Hachmang (Havo,
1994) zat ik pas nog te appen en ik volg via sociale
media Mike Schwalbach (Havo, 1983) en Chris Souren (Havo, 1992). In zijn vrije tijd doet Iwan nog vrijwilligerswerk, organiseert hij events en is hij bezig
met het opzetten van beachvolleybal in Haarlem.
'Vrienden en kennissen bellen mij als er iets georganiseerd moet worden'.
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Theo Durenkamp: Over toen, nu en later
Onder deze titel houdt Theo Durenkamp (HBS, 1966) een website bij:
www.theodurenkamp.nl. In een van de artikelen op zijn site blikt hij
uitgebreid terug op zijn schooltijd, tussen 1962 en 1966. Met veel gevoel
voor detail en humor schrijft Theo over die roerige jaren '60. Zijn eerste
lesuur op school? 'Mijn eerste lesuur op het Nicolaas op 6-9-1962 was de
muziekles bij de blinde muziekleraar in lokaal 31 met het typisch aflopende dak op de bovenste etage'.
We citeren, met toestemming uiteraard, een alinea uit het verhaal
'Twee keer van oud naar nieuw'.

De eerste helft van de jaren 60 waren orde en gezag heel vanzelfsprekend. Ik herinner me echter slechts één voorval waarbij een aantasting
dreigde. In de winter van 1966 had dhr. De Rijk (wiskunde) de taak op
zich genomen erop toe te zien dat we niet de speelplaats af mochten richting Pius MMS. Als een generaal had hij zich daarom geposteerd bij het
hek en binnen niet al te lange tijd moest hij een kogelregen van sneeuwballen zien te trotseren. Totdat enkele voltreffers hem deden ontploffen.
Ik herinner me nog de collega-docenten die vanuit de lerarenkamer dit
tafereel (met leedvermaak?) volgden.
Geïnteresseerd in de rest van het verhaal?
Zie https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/het-st-nicolaas-twee-keer-van-oud-naar-nieuw

Tobbe Poëzie
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het St Nicolaas, verscheen in oktober 1978 een speciale editie van De Tobbe, geheel gevuld met gedichten die de dertig jaar daarvoor in de schoolkranten hadden
gestaan.
Leerlinge Linda (wie weet nog welke …) dichtte op de openingspagina het volgende sonnet:
Creatieve geesten
kunnen, als oase in woestijn,
onder lyceumleerlingen zijn,
- want dor van geest zijn de meesten –
En wat leraren vreesden
gedrochten te zullen zijn
werd soms, heel fris en fijn,
gemaakt door hen, bedeesden.
De mooiste resultaten
uit de laatste dertig jaar
- toen anderen hier zaten –
Vind je hierin bij elkaar
je kunt er over praten,
er om lachen, dus lees ze maar!
Het boekje bevat, behalve anonieme gedichten, ook werk van de oud-leerlingen Jos van Kemenade, Tom
Kooijman, Hugo Verdaasdonk, Casper Stevens, Leon de Haas en Annemieke Stoke. De uitgave staat binnenkort, gescand en gedigitaliseerd, op de Myrakel-website.
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Dick Backer: IJs- en Wederdienende

In de Snelbinder van december 2016 berichtten wij
over Dick Backer (Havo, 1977) en zijn boeken over
zijn vader, over Ouderkerk en Duivendrecht. Eind
januari 2019 jl. kwam zijn zesde boek in eigen
beheer uit: Elfstedenkoorts aan de Amstel. Het
boek werd gepresenteerd in de kantine van ijsclub
De Amstelbocht in Ouderkerk aan de Amstel. Het
dooide 8 graden maar vele prominenten en genodigden waren aanwezig bij de 'tewaterlating' van
zijn boek, waaronder winnares in 1985 Lenie van
der Hoorn, ex-wereldrecordhouder triathlon Axel
Koenders, Jan Kroon, meervoudig nationaalmarathon kampioen Henk Portengen, Frans Boon en exwerelduurrecordhoudster Lilian van Tol.
Zodra de eerste nachtvorst zich aandient, wordt er
al over een Elfstedentocht gesproken. Schaatsen zit
in onze DNA. Schaatsen is in Holland uitgevonden
… In dit boek vindt u het eerste volledige onderzoek naar Ouderkerkers in de meest aansprekende
sportgebeurtenis van het land: De Elfstedentocht.
Een uniek naslagwerk met interviews van deelnemers uit Ouderkerk en omgeving aangevuld met
persoonlijke documenten en fotomateriaal. Allemaal verhalen die normaal gesproken in de verge-

vlnr oud-journalist De Telegraaf en historicus Ron Couwenhoven, auteur Dick Backer en winnares
1985 Lenie van der Hoorn bij de landijsbaan van De Amstelbocht in Ouderkerk a.d. Amstel.
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telheid raken en nu zijn vastgelegd in dit 'Ouderkerkse geschiedenisboek'.
Elfstedenkoorts aan de Amstel is een 'must' voor
iedere schaatsliefhebber.
Volgens kenners werd 22 jaar geleden de laatste
Elfstedentocht gereden. Door klimaatverandering
is de kans op een nieuwe tocht klein. Maar in 2012,
nog niet zo lang geleden, ging de tocht bijna door.
Dus er is nog hoop. Elk jaar zijn we weer dichterbij
de volgende Elfstedentocht. Het wordt hoog tijd
dat heel Nederland weer op z'n kop staat en dat de
geschiedenisboeken herschreven moeten worden.
Dick kwam zelf niet verder dan de Botsholtocht

over dertig kilometer, maar zijn vader Cor, zijn
ooms Joop (3x de wedstrijd) en Wim en neven Theo
en John reden wel de Tocht der Tochten. Na de vele
interviews en het voltooien van het full color boek
met maar liefst 252 pagina's, heeft Dick inmiddels
meerdere keren de E-tocht achter de PC volbracht!
Heeft Dick nog plannen voor andere titels? Jazeker,
hij zit nog vol met ideeën en concept-titels! Snelbinder houdt hem in de gaten! Wil je meer weten
over deze uitgave(s) of in contact komen met Dick
Backer: dickbacker@gmail.com

SNL Nu

Wie wel eens op Google Maps kijkt, ziet behalve de
locatie van het St Nicolaaslyceum ook enkele recensies. De school scoort aardig, met 3,2 op een max
van 5. De achtergelaten reacties zijn niet verrassend. Zo laat Yusuf weten dat er wat hem betreft
'geen genoeg Turkse specialiteiten in da kantine'
zijn en vindt David het wel een prima school 'Het
feit dat despacito altijd aan staat is jammer'. Sem is
helderder in zijn oordeel. 'Op open dagen doen ze wel aardig maar in werkelijkheid is deze school het niet
waard'.

Verslag ALV
Traditiegetrouw werd ook in 2019 op de derde vrijdag van januari de algemene ledenvergadering
gehouden. Behalve de drie bestuursleden (René
Leijen, Leon de Rooij en Joost Kenter) waren vijf
leden aanwezig: Co Bleeker, Jan Hogen, Koos van
Langen, Johan Olsthoorn en Ad Tiggeler. Bericht
van afmelding is er van Tom Paffen en van Cees
Smit.
De vergadering omvat vooral 'verplichte nummers'.
De leden gaan akkoord met het verslag van de vorige ALV, met het jaarverslag en met het financieel
verslag. Daarbij wordt opgemerkt dat het ledental
fors gedaald lijkt, van 511 naar 480. Niet meer meegeteld worden de oud-leerlingen die in het buitenland wonen. Zij krijgen de Binder sinds vorig jaar
per e-mail – de kosten voor postverzending naar
buitenlanden zijn voor ons té fors gestegen. Andere opzeggers geven aan dat ze geen binding meer
hebben met school en/of gebouw. Niettemin (desondanks?) werd in 2018 wederom een positief
resultaat behaald en steeg het eigen vermogen van
de vereniging tot ruim 26 duizend euro. De kascommissie die de boeken controleerde, verleent het
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bestuur vervolgens décharge voor het gevoerde
financiële beleid.
Voorzitter meldt dat Myrakel van plan is bijdragen
te gaan leveren aan leerlingen-van-nu die, om wat
voor reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan
schoolactiviteiten zoals een excursie of een extra
lesprogramma. Daarvoor wordt geen aparte stichting of andere rechtspersoon opgericht maar zal in
voorkomende gevallen een donatie aan de school
gedaan worden. Deze bijdrage zal volgens voorzitter niet meer dan een paar honderd euro per
jaar bedragen. Dit zal op de jaarrekening 2019
zichtbaar worden waarna de leden op de volgende ALV kunnen instemmen met deze uitgaven. De
vergadering is positief kritisch over het plan en
vindt het vooralsnog een goede besteding van de
Myrakel-gelden.
Het teleurstellende reüniejaar 2018 was voor het
bestuur aanleiding om na te denken over de toekomst. Hebben we genoeg gedaan om die reünie
een succes te laten worden? Zijn anderen beter in
staat de vereniging beter te leiden? Vrijwel jaar-
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lijks hebben we het over 'vers bloed' dat 'nieuwe
inzichten' meeneemt en de vereniging weer jaren
vooruit kan helpen. Kandidaten zijn echter moeilijk
te vinden.
Voor het niet doorgaan van de reünie zijn al vele
verklaringen gegeven, van 'geen band meer met de
school' tot 'te duur'. Veel oud-leerlingen, zo blijkt
uit meerdere reacties, hebben niks (meer) met het
nieuwe gebouw—hun schoolherinneringen zijn
gekoppeld aan dat oude lokaal van docent X, aan
de kantine of aan die eerste zoen in de fietsenstalling. Anderen gaven aan dat ze pas op het laatste
moment wilden beslissen om wel of niet te gaan, of
vonden het overdreven dat je je moest aanmelden.
Weer anderen vonden dat we te veel hebben benadrukt dat het een 'feest' was en niet een gelegen-

heid om bij te praten met oud-klasgenoten. Er
waren er die niet wilden betalen voor het eten. En
een enkeling vond het programma niet interessant.
Terwijl we voor het eerst eigenlijk een behoorlijk
vol programma hadden, met workshops en zelfs
een dj—waar ze bij vorige reünies nog naarstig
naar zochten … Het zal vermoedelijk een combinatie van alle factoren zijn geweest. De aanwezige
vergadering zien ook geen duidelijke reden. Punt is
en blijft dat de vereniging zich moet afvragen wat
de nog de reden van het bestaan is: het organiseren
van reünies is zelfs statutair bepaald en daarmee
één van de doelstellingen van de vereniging.
Met de boodschap sluit voorzitter de vergadering,
aansluitend wordt de oud-leerlingensoos bezocht.

Jaarverslag 2018
2018 zal de Myrakel-geschiedenis ingaan als het
jaar waarin voor het eerst een reünie werd afgelast.
Voor het evenement, gepland op zaterdag 6 oktober 2018, waren eind september nog maar 148 aanmeldingen ontvangen. Het bestuur zag zich daarom, na rijp beraad, genoodzaakt de reünie te cancelen. In de Kerst-Binder staan meerdere mogelijke
verklaringen: van 'te duur' en 'ik wil niet voor eten
betalen want ik blijf maar een uurtje' via 'ik wou
wel komen maar had me nog niet aangemeld' en 'ik
wilde aan de deur een kaartje kopen' tot 'er komt
toch niemand van mijn klas' en 'ik heb niks meer
met school of gebouw'. Die veelheid aan verklaringen maakt het lastig om een afdoende verklaring te geven voor het mislukken. Feit is en blijft dat
een reünie met zo weinig mensen—en een behoorlijk gevuld programma—niet interessant is, nog
afgezien van de financiële risico's.
Leden
Het ledental daalde in 2018 verder, van 511 naar
480. Dat lijkt een forse daling maar sinds een jaar
worden niet meer meegeteld de oud-leerlingen die
in het buitenland wonen. Zij krijgen de Binder per
e-mail en betalen daarom geen contributie meer.
De belangrijkste reden om op te zeggen, lijkt het
ontbreken van een binding met school of schoolgebouw.

In 2018 overleden (voor zover bekend) de oudleerlingen Rob van Avezaath, Rob van den Boogaard en Dave Mantel, en de oud-docenten Joop
Bekkers, Huub Schwerzel en Gerard Fleur.
Bestuurszaken
Het bestuur van Myrakel bestond ook in 2018 uit:
René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeLBinder), Leon de Rooij (penningmeester en administrateur) en Joost Kenter (lid). Koos van Langen
deed als vanouds de lay-out van de Binder. Het is
niet gelukt opvolgers te vinden.
Binder, internet, promotie
In de twee Binders van 2018 kwamen in totaal ruim
dertig oud-leerlingen en –docenten voor. Er waren
drie 'grote' interviews te lezen. De Facebook-groep
heeft inmiddels 527 leden (+40 tov 2017), de LinkedIn-alumni groep 519 (+50 tov 2017). Beide groepen hebben daarmee méér leden als Myrakel zelf!
Koos van Langen vulde wederom de Myrakel-site,
met oude Binders en andere school-memorabilia.
Met zijn zoon werkte hij aan de reünie-website
waarop zelfs een e-commerce module werd
geïnstalleerd om iDeal-betalingen mogelijk te
maken.

Aan deze Binder werkten mee
Dick Backer
Theo Durenkamp
Joost Kenter
Koos van Langen
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René Leijen
Leon de Rooij
Cees Smit
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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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