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Voorwoord
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Inhoudsopgave

In de hoop dat u allen nog gezond bent en dat 
het corona-virus aan u en de uwen voorbij is 
gegaan, openen we hier de Kerst-Binder van 
2020. Ook deze wordt alleen nog digitaal ver-
spreid – niks drukkerij, postzegels en envelop-
pen meer. Houdt ons wel op de hoogte van uw 
juiste mailadres. Het zou zonde zijn als u niet 
(meer) kunt genieten van de interviews van 
Joost Kenter, de fraaie vormgeving van Koos 
van Langen en de belevenissen van al die ande-
re oud-leerlingen die we her en der in het 

nieuws zagen. Lezenswaardig zijn natuurlijk 
ook de ‘in memoriams’ in deze Binder: we her-
denken oud-docent en -conrector pater Ben 
Verbruggen en oud-leerling Fons Eickholt. En 
zoals hierboven al aangekondigd: onze ALV 
stellen we uit, tot we weer bij elkaar mógen 
komen. 
Tot ergens in 2021,

René Leijen / Joost Kenter / Tom Paffen / Koos 
van Langen
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ALV  2021 wordt uitgesteld.
De derde vrijdag van januari is traditiegetrouw de avond van de Algemene Ledenvergadering, gekop-
peld aan de (door school georganiseerde) Oud-Leerlingen Soos. Vanwege alle corona-beperkingen is 
er op vrijdagavond 15 januari 2021 géén Soos en daarmee ook geen ledenvergadering. Elders in deze 
Binder lees je méér. 
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Ben
Verbruggen SCJ

Fons Eickholt

Voorwoord
In Memoriam Ben Verbruggen SCJ
In Memoriam Fons Eickholt
SNL’ers in de media
Martijn Stokhof: Opeens weet je het
Conservatorium breidt uit op Zuidas
Nicolaas Nu : Corona proof onderwijs
Nicolaas Toen en Nu : Shakespeare
Reliek van Heilige Nicolaas terug in 
      Amsterdam
Van voetbal in de Watergraafsmeer naar nooit-
meer-voetbal in de Johan Cruijff Arena
ALV
Aan deze Binder werkten mee
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In Memoriam

In Memoriam Ben Verbruggen SCJ

Op 17 juli jl. overleed pater Ben Verbruggen, 
94 jaar oud. Hij was meer dan 25 jaar lang een 
van de meest gezichtsbepalende paters op het 
Nicolaas, als docent, conrector maar vooral als 
maker van de lesroosters. De ‘rooster-pater’ 
wordt hieronder herdacht door oud-rector Jan 
Overwater. Ook zijn oud-collega pater Rein 
van Langen (Biologie) haalt herinneringen op. 
Zie ook de SCJ-website:

Bernardus Wilhelmus Hubertus Verbruggen 
werd op 5 februari 1926 in Delft geboren. Al 
jong wilde hij priester worden en dus meldde 
hij zich na de lagere school aan bij het semina-
rie van het bisdom. Tot zijn teleurstelling, en 
ook wel verontwaardiging, werd hij niet aan-
genomen, omdat men hem nog te jong vond. 
Maar bij de Priesters van het Heilig Hart van 
Jezus (SCJ) kon hij wel terecht. 

Na zijn opleiding werd hij in 1952 in Nijmegen 
tot priester gewijd. De congregatie had behal-
ve het eigen seminarie ook een middelbare 
school in Den Haag, het Sint-Janscollege, en 
het Sint-Nicolaaslyceum in Amsterdam. Er was 
behoefte aan docenten en Ben kreeg opdracht 
om in Nijmegen Frans te gaan studeren aan de 
Katholieke Universiteit. Na zijn doctoraal-
examen, waarvoor hij cum laude slaagde, werd 
hij in 1961 benoemd als docent in Amsterdam. 
Hij had zelf mogen kiezen tussen Den Haag en 
Amsterdam en koos voor de hoofdstad, waar-
mee hij achteraf zeer tevreden was. Hij hield 
van de ongedwongen sfeer onder de collega's 
en kon hartelijk lachen om de Amsterdamse 
humor. Tijdens zijn studietijd had hij ook 
gewerkt in een parochie in Parijs. Hij kende die 
stad daardoor goed, hetgeen prima van pas 
kwam tijdens de latere excursies van het SNL. 
Hij was een enthousiast docent die graag zijn 
vakkennis doorgaf aan zijn leerlingen. Maar 
zijn pastorale taak vond hij zeker zo belang-
rijk. Hij ging vaak bij leerlingen en hun ouders 
op huisbezoek en trachtte te helpen wanneer 
mensen het moeilijk hadden. Huwelijken van 
docenten en van oud-leerlingen werden door 

hem gesloten. Met velen hield hij heel lang 
contact.

In 1964 werd hij door het bestuur benoemd tot 
conrector. Al gauw had hij de zorg voor het 
maken en onderhouden van het lesrooster. 
Vóór de invoering van de Mammoetwet was 
dat, met alle leerlingen in een vast klasver-
band, een taak die goed te overzien was. Maar 
vanaf 1971, met de komst van bovenbouw 
HAVO en VWO en allerlei vakkenpakketten, 
werd dat veel ingewikkelder. Maar Ben was 
inventief, kon exact denken en loste graag pro-
blemen op. Hij kocht een groot aantal punaise-
vormige spelden in diverse kleuren en voor-
zien van allerlei symbolen. Elke speld stelde 
een klas of een vak voor. Met twee grote bor-
den, de een voor de leerlingen en de ander 
voor de leraren, waarop alle spelden hun plek 
kregen, bouwde hij het rooster. Als na enkele 
weken het karwei klaar was, straalde hij en gaf 
graag, gevraagd of ongevraagd, een college 

https://scj.nl/overledenen/pater-ben-verbrug
gen/

‘
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roostermaken. Hij stond 
open voor nieuwe ont-
wikkelingen. Toch niet 
meer de jongste, ging 
hij gebruik maken van 
een computer. Dat was 
in het begin van de 
jaren tachtig en de mo-
gelijkheden waren nog 
beperkt. Maar hij was 
trots op zijn 'Nicolient-
je', zoals hij het appa-
raat noemde.

Al die jaren bleef hij 
geïnteresseerd in men-
sen. Als zij problemen 
hadden, probeerde hij 
die op te lossen. Ofwel 
zelf, of hij schakelde 

iemand van zijn uitgebreide netwerk in. Als hij 
vroeg of je vandaag al een goede daad had 
verricht, wist je dat hij een klus voor je klaar 
had liggen.

In 1986 ging hij met pensioen. Kort daarna 
werd hij pastoor van de parochie HH Petrus en 
Paulus in Amsterdam, bij velen bekend als 'De 
Papegaai' in de Kalverstraat. Daar heeft hij 19 
jaar gewerkt. Onder zijn leiding werd er veel 
gerestaureerd aan gebouw en inventaris. Hij 
was er op zijn plek tussen de vrijwilligers en 
gelukkig met de goed verzorgde liturgie. Hij 
kon zelf goed zingen en had een vriendschaps-
band met het 'Rafael Ensemble'. Daarnaast 

werd hij ook nog eens 
verwend door de Vo-
lendamse dames die 
zijn huishouding ver-
zorgden.
In 2006 ging hij dan 
toch echt met emeri-
taat. Hij verhuisde 
naar het kloosterver-
zorgingshuis 'St. Jo-
zef' in Nijmegen, waar 
ook andere leden van 
de congregatie, oud-
medewerkers van het 
SNL, gewoond heb-
ben. Zijn behuizing 
daar was minder riant 
dan in Amsterdam, 
maar dat deerde hem 
niet .  Hi j  prees de 

goede verzorging die hij daar kreeg en was 
met alles tevreden. Nog steeds onderhield hij 
zijn vele contacten. Helaas vielen steeds meer 
vrienden en bekenden weg. En toen hij enkele 
jaren geleden zijn auto afdankte, werd zijn 
wereld aanzienlijk kleiner.

De laatste keer dat wij elkaar spraken zei hij: 
"En over een tijdje word ik 94". "Maar Ben, je 
bènt al 94". "Wat zeg je nou? Even rekenen 
hoor. Ja, je hebt gelijk. Dan ben ik toch ouder 
dan ik dacht". Hij kon er hartelijk om lachen.

Jan Overwater

‘
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Pater Ben Verbruggen overleed, ruim 94 jaar 
oud, op 17 juli 2020 in ons Klooster-Verzor-
gingshuis in Nijmegen, gesteund door enkele 
medebroeders. Hij werd op 8 september 1946 
lid van de Congregatie van de Priesters van het 
Heilig Hart van Jezus (SCJ), ontving in 1953 de 
H. Priesterwijding en kreeg daarna de 
opdracht om Frans te gaan studeren. Die stu-
die heeft hij ‘cum laude’ afgesloten. Verbrug-
gen werd leraar Frans op het St. Nicolaasly-
ceum, de school die was gesticht door ‘zijn’ 
Congregatie. Drie jaar later werd hij conrector. 
Aan het begin van de grote vakantie maakte 
hij het nieuwe lesrooster voor het komende 
schooljaar. Hij probeerde daarbij zoveel moge-
lijk rekening te houden met de wensen van de 
leraren. In de latere jaren maakte hij daarbij 
gebruik van een computerprogramma. Gedu-
rende het schooljaar ging hij in de avonden 
veel op huisbezoek om met de ouders oplos-
singen te zoeken voor problemen van leerling-
en.

In de woelige zestiger jaren heeft hij alles op 
alles gezet om de onrust buiten de school te 

houden. Februari 1987 ging hij met ‘VUT’. Er 
wachtte een nieuwe uitdaging: Ben werd door 
de bisschop van Haarlem benoemd tot pastoor 
van ‘De Papagaai’ in de Kalverstraat. Hij werd 
aanvankelijk benoemd voor vier jaar, maar dat 
werden er maar liefst negentien! Als pastor 
had hij hier de glorietijd van zijn leven. Hij wist 
veel kennissen in te schakelen en mensen ent-
housiast te maken om met hem mee te werken. 
In de kerk liet hij veel onderhoud en vernieu-
wing uitvoeren. Met de traditionele liturgie in 
De Papagaai had hij geen moeite. En hij wist 
deze te laten ondersteunen door goede koren.

Ben werd ook landelijk voorzitter van de 
‘Geestelijke Bedevaart naar Lourdes’, een Broe-
derschap die haar zetel had in ‘De Papagaai’ en 
aidspatiënten en invaliden de mogelijkheid 
gaf om gratis naar Lourdes te gaan. Na 45 jaar 
Amsterdam ging hij eind mei 2006 naar ons St. 
Jozefklooster in Nijmegen. Van daaruit bleef 
hij zijn vele contacten onderhouden. 

Pater Rein van Langen scj

‘

‘

Een herinnering aan pater Ben Verbruggen scj

Pater Verbruggen haalde, voor zover ons bekend, één keer de krant. De 
voorpagina zelfs! In De Telegraaf van 30 mei 1967 ging het over een ‘Ver-
geefse poging’ van leerlingen van 6Gym om de eindexamens te bemachti-
gen. “Conrector Verbruggen en zijn staf hebben een kleine catastrofe 
weten te voorkomen door vermeende fraude bij de examenopgaven tijdig 
te signaleren”. Alle 34 leerlingen werden “langdurig ondervraagd” nadat 
Verbruggen gealarmeerd was “door de loslippigheid van enige leerlingen 
[..] die tegenover hun medescholieren pochten dat ze leerstof kenden waar-
over straks bij het mondeling examen Grieks en Latijn vragen zouden wor-
den gesteld”. Ze zouden hebben “gesnuffeld” in een tas van een leerkracht. 
Verbruggen vertelde ze, volgens de krant, dat het examen bij fraude moge-
lijk niet zou doorgaan. “Wie iets te vertellen heeft, komt maar even bij mij”. 
Een paar leerlingen meldden zich inderdaad maar alle pogingen de exa-
mens in handen te krijgen, bleken mislukt. Niemand kreeg straf, de examens 
gingen gewoon door. 

Examenfraude
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Nicolientje

In de Jubileum-Tobbe bij het 35-jarig bestaan van de school, in 1983, werd Verbruggen 
geïnterviewd door collega-docent (en oud-leerling –HBS-a, 1968) Hans van der Straeten. Uit dat 
interview halen we enkele uitspraken van Verbruggen. 

Kunt u eens uitleggen waarmee u rekening moet 
houden bij het opstellen van een lesrooster?

BV: Gezien de strekking van dit onderhoud zou ik 
vooral willen spreken over de meestal onuitgespro-
ken wensen van de leerlingen. Immers zij hebben het 
meeste belang bij een goed en prettig opgezet les-
rooster. Naar mijn mening wenst iedere leerling een 
lesrooster waar de verschillende vakken zó over de 
dag en de week zijn verspreid dat er afwisseling 
bestaan tussen ‘zware’ en ‘minder zware’vakken, 
een rooster waar niet steeds hetzelfde vak op het 
laatste uur staat, een rooster vooral ook zonder vaste 
tussenuren. Je moet bijvoorbeeld proberen een drie 
uurs vak niet op maandag-dinsdag-woensdag te 
plaatsen, je moet niet op maandag achter elkaar wis-
kunde, natuurkunde en scheikunde plaatsen en daar-

na Frans, Duits en Engels om dan op dinsdag te 
beginnen met 2 uur LO, gevolgd door 2 uur 
tekenen, een uur muziek en 1 uur handarbeid. 
[..] De kunst is om al deze roosterwensen van 
leerlingen samen te brengen met de vaak even 
gerechtvaardigde roosterwensen van docen-
ten. 

U bent van origine docent Franse taal en letter-
kunde. Hoe komt het dat u - met zo’n achter-
grond van een talenstudie - in de schoolleiding 
juist werk verricht dat men traditioneel bij de 
exacte vakken indeelt? 

Ja, het is moeilijk om het van jezelf te zeggen 
maar ik was gewoon veel beter in de wis- en 
natuurkunde. Mijn orde had iemand nodig die 
Frans kon geven, zodoende ben ik op de wens 
van mijn overste ingegaan. 

Van al uw zomervakanties heeft u in het verle-
den altijd zo’n drie weken moeten opofferen 
om een goed rooster te kunnen maken. Is dat 
met de invoering van de computer, Nicolientje, 
eenvoudiger geworden? En wat zijn volgens u 
de mogelijkheden in de toekomst?

Tot nu toe is het rendement nog niet zo groot; 
voor het maken van het rooster heb ik er nog 
niets aan gehad. Wel scheelt het aanmerkelijk 
veel tijd wat betreft het maken van de adres-
lijsten. Wat de toekomst aangaat: men bena-

drukt voortdurend dat ik me niet te veel moet 
voorstellen van de hulp die een computer kan 
bieden. 
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‘

‘
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Examenfraude
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Nicolientje

In de Jubileum-Tobbe bij het 35-jarig bestaan van de school, in 1983, werd Verbruggen 
geïnterviewd door collega-docent (en oud-leerling –HBS-a, 1968) Hans van der Straeten. Uit dat 
interview halen we enkele uitspraken van Verbruggen. 
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na Frans, Duits en Engels om dan op dinsdag te 
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Dick Nieuwenhuis vond Verbruggen, zijn leraar Frans in het eindexamenjaar 1970-71,  “geen 
gemakkelijke man en behoorlijk autoritair. Hij moest niets hebben van de ontluikende demo-
cratie op school. Maar later bij reünies was hij altijd zeer vriendelijk en hij wist na al die jaren nog 
precies wie je was”. 

Ruud Röben was naar eigen zeggen heel goed in Frans. “Ik hoefde van hem halverwege het exa-
menjaar de lessen niet meer te volgen. In de periode daarvoor nam hij Franstalige Asterixen voor 
me mee zodat ik tijdens de les iets te doen had”. 

Eric Brinkhof zocht Verbruggen nog wel eens op in de Kalverstraat. Hij had weinig problemen 
met hem “in tegenstelling tot zijn opvolger Harry Teeuwen”. Verbruggen deed volgens Eric 
“wel alsof hij iets heel erg vond maar hij liet vaak genoeg doorschemeren dat hij het diep in zijn 
hart ook wel weer grappig vond als ik de deuren van de B-kantine had vastgebonden met 2 ket-
tingsloten en we niet op tijd naar de volgende les konden”. 

Voor Marcel Ekelschot was het niet zijn favoriete leraar Frans. Maar toen hij Verbruggen nog 
eens bezocht in de Papegaai “had hij wel nog steeds een boekje met al mijn rapportcijfers”. 

Directiesecretaresse Lily Berndsen-Tiggeler heeft goede herinneringen Verbruggen. “Ik was 
van 1973 tot 1980 directiesecretaresse op het SNL en heb prettig en nauw met hem samen-
gewerkt. Vooral in de weken dat het lesrooster gemaakt moest worden in de zomervakantie. Hij 
ging soms door tot diep in de nacht... al die speldjes op het bord. Altijd wist hij het tot een goed 
einde te brengen. Zijn zomervakantie schoot er vaak bij in. Hij was een harde werker, een sympa-
thiek mens en heeft veel voor het SNL betekend”.

Omdat de moeder van Els Couenberg in de schoolraad en Els daar veel van mee kreeg, weet ze 
hoe goed Verbruggen was met al die roosterzaken. “Hij ging net zo lang door totdat alles klopte 
en er zo weinig mogelijk tussenuren waren. Wat dat betreft versloeg hij latere roosterprogram-
ma's met gemak! Dat kwam natuurlijk ook omdat hij een groot deel van de leerlingen kende en 
dus precies wist wat echt belangrijk was en wat minder belangrijk”. Volgens Els had hij best wel 
gevoel voor humor, maar hield hij er absoluut niet van als je lessen verstoorde. “Dan had je wel 
een probleem. Als je lessen verstoorde, ontnam je andere mensen die het misschien meer nodig 
hadden dan jou, de kans om te leren. Daar was hij niet flexibel in”.

Op facebook deelden meerdere oud-leerlingen hun herinneringen. 

Facebook

In Memoriam Fons Eickholt

Op 9 oktober jl. overleed dramaturg, regisseur en 
theatermaker Fons Eickholt (HBS, 1955). Eickholt 
was een 'theaterdier pur sang'. Hij was in Amster-
dam medeoprichter van de Melkweg en de Enge-
lenbak, bedacht toneelgroep Dokumentair Aktu-
eel Theater (DAT), was docent aan de Akademie 
voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht, 
produceerde talloze theatervoorstellingen en 
schreef hoorspelen voor de KRO-radio. Begin jaren 
80 richtte hij nog schrijversvakschool 't Colofon op. 
Theater moest voor hem actueel zijn, dicht op het 
nieuws zitten. Eickholt (Het Parool, 12 oktober 
2020) werd ook bekend door zijn werk voor het 
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vierde Russell Tribunaal (Rotterdam) waarmee 
hij het lot van inheemse volken op de agenda 
van de Verenigde Naties wist te krijgen. Het 
theater zat er al vroeg in bij Eickholt, met een 
bekende pianiste als moeder. Zijn Nicolaas-
jaren sleet hij op de Westzaanstraat en de Da 
Costastraat, waar hij door rector Van Marre-
wijk nog eens naar huis werd gestuurd vanwe-
ge lang haar. Via Pius-leerlinge Trins Snijders 
had het toneelvirus hem te pakken gekregen. 
Omdat hij na zijn eindexamen te oud was voor 
de theaterschool, was een studie Nederlands 
een noodsprong, zo vertelde hij in een inter-
view met de SNL-Binder (september 2004, te 
vinden op Myrakel.nl). “Verschrikkelijke ding-
en gedaan op dat Nicolaas”, wist hij zich te her-
inneren. Veel kattenkwaad, stunts bij het eind-
examen en toen ook al meerdere theaterpro-
ducties, binnen en buiten school. Tijdens zijn 
studietijd, met bijvak dramaturgie, ontmoette 

hij cabaretiers George en Ank Groot, die later 
Don Quishocking oprichtten. Op de Akademie 
gaf hij les aan onder meer actrice Adelheid 
Roosen en muzikant/tekstschrijver Geert Tim-
mers, beter bekend als Bob Fosko van de Rag-
gende Manne. Toen hij later Maya-professor 
Don Adrián Chávez ontmoette, de belangrijk-
ste vertaler van het Maya-scheppingsverhaal 
Pop Wuj zoals de indianen dat hadden 
bedoeld, richtte hij met Chávez een Maya-
studiecentrum in Guatemala op. Hij haalde 
Chávez, toen al 80, naar Nederland voor 
lezingen aan universiteiten. Ook gepensio-
neerd bleef hij actief. Hij gaf Nederlandse les 
aan vluchtelingen en buitenlandse studenten, 
deelde zijn kennis over de Tweede Wereldoor-
log en werkte nog als kaartjescontroleur bij 
filmmuseum Eye. Tot het niet meer ging. Eick-
holt leed aan afasie en alzheimer en werd 84 . 

Oud-klasgenoot Loek van 
Nus (Gym, 1955) kende Fons 
goed, onder meer van ver-
jaardagsvieringen in zijn 
ouderlijk huis, een banket-
bakkerij aan de Amstel. Fons 
was “een beetje een gekke 
druif”, herinnert Loek zich. 
“In een winters landschap, 
op de plek waar later het SNL 
kwam te staan, werd onder 
zijn regie, en hijzelf getooid 
in jacket en hoge hoed, de 
zogenaamde eerste paal en 
steen voor de school gelegd 
en geslagen. Zijn klasgeno-
ten genoten van de lekker-
nijen die hij voor ons mee-
nam uit de winkel van zijn 
ouders”. Ook Fons´ 50e ver-
jaardag staat Loek nog bij 
“toen had hij eenieder uit-
genodigd die hij zich kon 
herinneren, van kleuter- en 
lagere school en van het 
SNL”. Volgens Loek is ons 
“en kleurrijk mens ontval-
len”.
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SNL’ers in de media

In Volkskrant Magazine (15 augustus 2020) beschrijven enkele ‘bekendere Nederlanders’ aan de 
hand van een jeugdfoto wie ze toen waren, wat ze dachten en hoe het allemaal zo gekomen is. 
Een van de ondervraagden is cabaretier/filosoof Tim Fransen (Gym, 2006) die op school “niet de 
knapste of de coolste was” maar vooral grappig wilde zijn. “Dat voelde goed”.
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Gemeenteraadslid Don Ceder (Gym, 2007) staat 
hoog genoteerd op de kandidatenlijst van de Chris-
ten Unie voor de Kamerverkiezingen van komend 
voorjaar. Politiek talent Ceder staat op nummer 4, 
een fantastische plek “die ik niet zag aankomen”. 
De partij heeft nu vijf zetels, volgens de peilingen 
worden dat er in maart zes tot acht. De selectiecom-
missie roemt Ceder (Het Parool, 10 oktober 2020) 
omdat hij in de Amsterdamse raad “in korte tijd een 
eigen positie heeft weten te verwerven” en vaak de 
media –daar rekenen we de SNL-Binder dan ook 
maar toe –haalt. Bij de vorige Kamerverkiezingen 
stond Ceder 7e en haalde hij de Kamer net niet. 

Nederland is het enige Europese land 
waar de politie “ongedocumenteer-
de migranten” stimuleert aangifte te 
doen van een misdrijf. Deze groep 
migranten durft dan vaak niet, uit 
angst voor uitzetting onder meer. Bij 
de politie is daarom het project Veili-
ge Aangifte ingevoerd, dat migran-
ten moet garanderen dat ze na hun 
aangifte niet meteen naar de Vreem-
delingenpolitie worden doorge-
stuurd. Bij die Vreemdelingenpolitie 
is dat beleid inmiddels beter bekend 
dan bij de gemiddelde agent (de 
Volkskrant, 1 augustus 2020). Vol-
gens projectleider Hester Hageman 
(Gym-A, 1988) van de Nationale Poli-
tie hebben agenten met zo veel 

zaken, wetten en richtlijnen te maken “dat het haast ondoenlijk is die allemaal uit je hoofd te 
kennen” Hageman heeft dan ook “niet de illusie”dat alle agenten de richtlijn goed gaan toe-
passen. “De politie heeft veel op haar bord” Niettemin, ze is tevreden dat 88% van de agenten in 
de basisteams inmiddels een cursus Veilig Aangifte hebben gevolgd. Daarin, zegt Hageman, 
“maken we collega’s duidelijk dat er een wederzijds belang is” het slachtoffer-zonder-papieren 
kan hulp krijgen, de politie kan de veiligheid van burgers vergroten én informatie inwinnen 
over strafbare feiten in een wereld waartoe zij geen toegang heeft. 

Een heel leven lang chirurg zijn, vond hij 
maar niks. En dus stopte Joost Brugge-
man (r.) (Ath, 1996) met zijn opleiding tot 
chirurg. In 2015 richt hij samen met klas-
genoot Arvind Rao (l.) (ook Ath, 1996) 
Siilo op, een platform waar artsen veilig 
en 'privacy proof' met elkaar kunnen 
overleggen. Siilo wordt inmiddels het 
'Whatsapp voor de zorg' genoemd - 
zomer 2020 wordt bijna 10 miljoen euro 
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van zijn carrière “alleen nog ope-
raties doet waar je heel goed in 
bent”. Als de moeder van Brug-
geman ziek wordt, valt opeens 
een brief van Rao op de mat. De 
twee waren elkaar na het eind-
examen uit het oog verloren 
maar komen opnieuw in contact. 
En besluiten samen een bedrijf 
op te zetten. In 2018 halen ze en-
kele miljoenen op, als het plat-
form al honderdduizend gebrui-
kers heeft. Dan wordt het 2020: 
de corona-pandemie geeft het 
platform vleugels. Op Siilo draai-
en tientallen 'covidgroepen' 
waarin GGD-artsen, immunolo-
gen, huisartsen en intensivecare-
medewerkers hun laatste inzichten delen. “Die zouden normaal gesproken elkaar niet zo snel 
weten te vinden”. Siilo telt momenteel zo'n 260.000 gebruikers. Het bedrijf maakt nog geen 
winst maar de eerste stappen zijn gezet: huisartsen kunnen à la Netflix een maandabonnement 
afsluiten en vragen stellen aan ziekenhuisspecialisten, verzekeraar Menzis betaalt. Maar het 
uiteindelijke doel, de echte waarde, is voor Bruggeman niet “om veilig een berichtje van A naar 
B te sturen”. Het draait wat hem betreft “om het bij elkaar brengen van mensen”. Meer info: 
https://www.siilo.com/nl/ 

opgehaald aan nieuw investeringsgeld (het Financieele Dagblad, 29 
oktober 2020). Joost wilde eerst lucht- en ruimtevaarttechniek gaan 
studeren, net als Arvind, maar kiest toch voor een studie medicij-
nen. “De zorg zag er toen heel anders uit, artsen waren heel auto-
noom in hun aanpak. Die tijd is voorbij”. De zorg is complexer 
geworden, er zijn meer zorgverleners betrokken. “In de jaren 
negentig had een patiënt twee contactpersonen, nu vijftien”. Die 
moeten elkaar snel weten te vinden en niet langer in silo's werken. 
Als Joost in Boston aan het Massachusetts Institute of Technologie 
onderzoek doet naar nieuwe biomaterialen, lonkt het ondernemer-
schap. Terug in Nederland bedenkt hij dat een chirurg aan het eind 

“Als de ramen zwart zien van de vliegen" of als "de matras-
sen met lijkvocht doorweekt zijn", verschijnt Tuğrul 
Çirakoğlu (Havo, 2007) met zijn schoonmaakbedrijf. Dat 
bedrijf is gespecialiseerd in het schoonmaken van 'extreme 
klussen' (Het Parool en Trouw, 11 september 2020). 
Çirakoğlu, "de man met het smerigste beroep van Neder-
land", haalt er zijn neus niet voor op. Hij deed na zijn school-
tijd een master Management en Business en wilde daarmee 
de financiële wereld in. Omdat hij nergens uitgenodigd 
werd, begon hij maar voor zichzelf, naar eigen zeggen als 
'schoonmaakturk'. Hij startte schoonmaakbedrijf Frisse 
Kater, speciaal gericht op studentenfeestjes, maar inmid-
dels gespecialiseerd in het schoonmaken van 'crime scenes': 
huizen waar bewoners lang onopgemerkt dood liggen, 
suïcide pleegden of die extreem vervuild zijn. Voor dat werk 
halen huis-tuin-en-keukenschoonmakers hun neus op, 
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maar Çirakoğlu zegt simpelweg “iemand moet 
het doen”. BNNVARA ging met hem op pad, 
het resultaat is de vierdelige serie ‘Niet nor-
maal vies’ over Tuğrul en zijn werk. Natuurlijk 

gaat het daarin ook over zijn schooltijd, niet de 
leukste tijd van zijn leven. Hij voelde zich bui-
tengesloten en werd gepest. Daarom was hij 
vastbesloten toen hij in een gang (van het 
oude gebouw nog) enkele foto's zag hangen 
van beroemde oud-leerlingen: daar moest zijn 
foto ook tussen. In het nieuwe gebouw hang-
en zulke foto's helaas niet meer, ze komen er 
ook niet. Maar Tuğrul zou er zeker tussen pas-
sen, schrijven alle recensenten die de tv-serie 
zagen. Çirakoğlu blijft ambitieus: hij vlogt over 
zijn werkzaamheden, verkoopt t-shirts met 
logo en schrijft een boek. Dat moet politiek en 
gemeente duidelijk maken dat “dingen moe-
ten veranderen op het gebied van eenzaam-
heid en verwaarlozing”. 

De tv-serie is terug te kijken op https://www.npo3.nl/niet-normaal-vies-de-wereld-van-
schoonmaker-tugrul/10-09-2020/BV_101401124 , 
de wekelijkse 'reinigings-vlogs’ staan op 
https://www.youtube.com/channel/UC8LJRmPMnf_BxfQ3aqXhaEA   

Wat begon met een petitie van drie oud-leerlingen om racisme en 
discriminatie meer aandacht te geven in het onderwijs, leidde een 
jaar later tot een motie in de Tweede Kamer en een herziening van 
het onderwijscurriculum. Achter de petitie zaten drie SNL-meiden: 

Sohna Sumbunu (r.), Veronika Vygon 
(l.) en Lakiescha Tol (o.) (allen VWO, 
2019). Hun petitie (zie link hieronder) 
werd maar liefst 60 duizend keer 
ondertekend en dat viel op in de Twee-
de Kamer. De drie, die al spraken al met 

premier Mark Rutte en minister 
Wouter Koolmees, startten Zetje 
In, een burgerinitiatief om gelij-
kwaardigheid, racisme en discrimi-
natie te verplichten in het onder-
w i j s .  Z e  w o r d e n  i n m i d d e l s 
gesteund door een team experts 
dat meedenkt over onderwijs en 
didactiek. Want de weg die “we als 
samenleving nog te gaan hebben 
voor we onszelf daadwerkelijk 

kunnen beschouwen als 
inclusief en gelijkwaardig, is 
nog een lange. En dus: Zetje 
In voor een samenleving 
waarin gelijkwaardigheid 
de norm is!” 

https://www.petitie24.nl/petitie/3098/racisme-moet-verplicht-behandeld-worden-op-school
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Meer info is te vinden op:
https://www.zetjein.com/ 
en op 
https://www.instagram.com/zetjein/
maar ook bij NOS Stories
https://www.instagram.com/p/CBybvEmhuGk/  
en bij EenVandaag 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meer-les-over-slavernij-
en-kolonialisme-in-de-klas-je-hoort-alleen-over-het-witte-
perspectief/   

Als ik Baas B niet was, wie 
zou ik dan nog zijn? Bart 
Zeilstra (VWO, 2000) ging 
door een diep dal voordat 
hij stopte met optreden. Een 
burn-out leek een einde te 
maken (Psychologie Magazi-
ne, 3 september 2020) aan 
zijn muziekcarrière maar hij 
hervond zichzelf. Hij maakte 
zijn studie psychologie af en 
ging aan de slag als thera-
peut. Die muziekcarrière 
was op school al begonnen. 
“Ik kende Lange Frans al van 
baby af aan. Rond mijn 15de 
begonnen we rap te luiste-
ren, Amerikaanse maar ook 
Nederlandstalige rap, van 
Osdorp Posse en Extince. 
Wat zij kunnen, kunnen wij 
ook, dachten we”. Bart 
bedacht de naam Baas B - de 
B staat voor beats. “Lange 
Frans en ik schreven allebei 
onze eigen teksten en ik 
maakte de beats”. Dat leid-
de snel tot succes. Het num-

mer Moppie kwam op nummer 3 in de Top-40 en Bart genoot van het succes. “Ik was 22, we tra-
den soms vier, vijf keer per dag op”. Het bleek het begin van de achtbaan, maar de twee vrien-
den “dachten nergens over na”. Als ook Zinloos een groot succes wordt en ze 'opeens' bij Barend 
& Van Dorp moeten aanschuiven, begint de onzekerheid. Bart ging twijfelen, had hij wel iets te 
bieden? Hij verschool zich, zat “liever tot diep in de nacht aan liedje te schaven” dan dat hij in de 
spotlights stond. Maar er was geen houden meer aan, zeker als ‘Het land van’ ook een megahit 
wordt. Maart 2006 krijgt hij in de Heineken Music Hall een hyperventilatieaanval, een eerste sig-
naal dat het ánders moet. Op de automatische piloot maakte hij de tournee af maar het duurde 
nog drie jaar voordat hij uiteindelijk eruit durfde te stappen en met Frans brak. “Wat als ik Baas 
B niet meer ben?” Hij leert dat hij geen rol meer hoeft te spelen en weer gewoon Bart kan zijn. 
“Ik begon weer grapjes te maken, net als op de middelbare school. Daar was ik altijd aan het gei-
nen tot de hele klas moest lachen”. De oude Bart kwam langzaam terug. Hij rondde zijn studie 
psychologie af en ging aan de slag bij een zorginstelling voor jongeren met verslavings- en 
gedragsproblemen. “Ik begeleidde daar jongeren, zat bij groepssessies en hield oudergesprek-
ken. Vooral die groepssessies waren leerzaam. Daar zag ik de kracht van het delen. Als je oprecht 

Bart Zeilstra
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Martin van Hecke (Ath-B, 1985) won dit jaar de 
Physicaprijs 2020. Martin, onderzoeker aan het 
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkun-
de (LION) en het NWO-instituut Amolf, kreeg de 
prijs voor de 'excellentie en originaliteit van zijn 
onderzoek, het vernieuwende karakter voor de 
Nederlandse natuurkunde, zijn inzet voor de 
jonge generatie en zijn excellente outreach'. Hij 
wordt 'een van Nederlands meest innovatieve 
onderzoekers' genoemd die zich bezighouden 
met 'het verrassend complexe gedrag van op het 
eerste gezicht simpele systemen'. In zijn werk, 
aldus een lovend bericht op Physica.nl, komen 
'zeer serieuze fysica- en begrijpelijke en interes-
sante alledaagse problemen samen'. In dit nieuwe 
vakgebied, Designer Matter geheten, is het werk 
van Martin 'een voorbeeld van hoe fundamenteel 
en toepassingsgericht werk hand in hand kunnen 
gaan'. Martin studeerde na zijn Nicolaas-tijd 
natuurkunde aan de UvA en promoveerde in 1996 
aan de Universiteit Leiden. In 2008 werd hij daar 
benoemd tot hoogleraar. Internationale aan-
dacht trok hij met een elastische kubus waarin een 
gatenpatroon zit, zo ontworpen dat bij samen-
drukking van twee zijdes van de kubus, twee ande-
re zijdes opeens een smiley tonen - een voorbeeld 
van een vormveranderend metamateriaal.

je verhaal vertelt en je gevoelens deelt, dan 
raak je iedereen”. Bart zelf werd ook geraakt: 
“Het was werken en therapie tegelijk”. Ge-
sprekken met een haptonoom volgden. Die 
“voelde waar de energie zat in mijn lichaam” 
en leerde hem “meer ruimte te durven inne-
men, op verschillende vlakken in mijn leven”. 
Uiteindelijk werd ook de band met Frans her-
steld hoewel ze nog steeds niet over ‘diepe 
shit’ praten. Bij Beau kondigden ze hun come-
back aan. “We deden een nieuwe uitvoering 
van ‘Het land van’. Het land waar ik mezelf in 
2009 verloren ben en waar ik tien jaar later als 
herboren ben, zong ik”. Bart zegt goed te mer-
ken dat hij nu ‘echt connectie maakt’ met het 
publiek en daarvan geniet. Najaar 2020 komt 
hij met zijn eerste soloalbum, Die goede nieu-
we tijd geheten. “Het eerste liedje heet ‘Delen 
is helen’. Voor mij is het al een succes, omdat ik 
er met zo veel plezier en vertrouwen aan heb 
gewerkt. En omdat het zo persoonlijk is 
geworden”. Bart kan inmiddels ook weer met 
trots terugkijken op zijn muziekcarrière. “De 
wereld waarin ik terecht kwam was heftig, ik 
was erg jong en had niet de juiste mensen om 
me heen. De omstandigheden hielpen me niet. 

Ik luister nu naar mijn gevoel en vertrouw erop 
dat het dan goed komt. Alles staat weer in ver-
binding met elkaar: hoofd, hart, lichaam”.

Lange Frans en Baas B
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Martijn Stokhof: ‘Opeens weet je het’

Toen Martijn Stokhof (Gym, 1991) begin dit 
jaar eens nadacht over zijn leven en zich 
afvroeg wat hij de ‘tweede helft van zijn 
arbeidsleven’ wilde doen, kwam ‘het onder-
wijs’ weer in beeld. Dat leek hem wel wat. Hij 
ging naar open dagen, nog net voordat het 
land in lockdown ging. Hij liet zich voorlichten 
en hakte de knoop door. Hij werd leraar! Een-
maal toegelaten op de lerarenopleiding op de 
Vrije Universiteit kreeg hij zelfs zijn oude stu-
dentnummer weer toegewezen, “Uit de tijd 
dat ik daar na mijn eindexamen Bedrijfswis-
kunde en Informatica ging studeren” En toen 
hij contact opnam met zijn oude school, waar 
hij eind jaren 80 de tijd van zijn leven had, om 
er eens een kijkje te nemen, bleek er net een 
vacature voor een Informaticadocent. U raadt 
het al: Martijn werd aangenomen! Op zijn 
oude middelbare school! 

“Onervaren, nog niet bevoegd, maar met volle 
enthousiasme sta ik sinds begin dit schooljaar 
voor de klas, op het Sint Nicolaas Lyceum, als 
docent Informatica. En ik vind het hartstikke 
leuk! Tegelijkertijd volg ik het zij-instroom-
traject aan de lerarenopleiding van de VU, ik 
hoop eind dit schooljaar mijn eerstegraads 
bevoegdheid te halen. Het valt niet mee, een 

compleet nieuwe baan en tegelijkertijd stude-
ren op je 47e, maar gelukkig word ik thuis 
goed gesteund en is de begeleiding vanuit 
school en universiteit goed. De cirkel is rond: 
terug op de VU, tijdelijk, maar vooral terug op 
het SNL”

Op het Nicolaas werd hij ingeschreven door 
administrateur Mirjam van Wakeren. Martijn 
lacht: “Die heeft mij dus in 1985 eerst als leer-
ling ingeschreven en nu in 2020 als docent!”Hij 
(her)kende nog slechts drie docenten uit zijn 
schooltijd: Josee Driessen (tekenen), Ton Spliet 
(Latijn en Grieks) en Frans van Leeuwen (Duits). 
“Ik heb toen nooit les van ze gehad, maar toen 
ik in 1991 het SNL verliet liepen zij daar al 
rond”
 
Zijn nieuwe werkplek is niet het enige dat Mar-
tijn nog aan het Nicolaas bindt. Sterker nog, de 
school loopt als een soort rode draad door zijn 
leven. Hij had er allereerst een hele fijne 
schooltijd:
“Mijn studententijd was erg leuk, maar vooral 
hard studeren - iedere tijd heeft z’n charme en 
herinneringen - maar ik heb mijn SNL-tijd wel 
altijd speciaal gevonden. Je komt binnen als 
broekie, brugpieper, amper puberend, en je 
vertrekt als adolescent, (bijna-)volwassene, 
althans, dat denk je dan. In die zes jaar maak je 
een enorme ontwikkeling door, die je samen 
deelt en beleeft met je klas- en schoolgenoten. 
Dat vond ik een mooie, leuke, spannende en 
soms ingewikkelde tijd” 

Herinneringen heeft hij dus nog volop:
“Dat zijn er vele, van elk schooljaar kan ik er 
wel een paar noemen. De Romeinse week in de 
brugklas met opening door Fanny Blankers-
Koen, de excursie naar Trier met heel 2VWO 
(de eerste keer dat deze excursie werd gehou-
den, nadat we ‘gestaakt’ hadden omdat 
2HAVO wel op excursie ging (zeilweek) en wij 
niet), het bezoek aan Keulen in 3Gym (met 
4Gym), het basketballen en volleyballen op het 
schoolplein (of bij regen in de Benedenzaal, of 
op vrijdagmiddag tegen ‘de leraren’), uiter-

e
aard de excursie in de 5  naar Oostenrijk en 
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natuurlijk niet te vergeten het eindexamen-
jaar, met Examenstunt (ik geloof thema Tro-
pen, volledig verregend, met touwtrekwed-
strijd tegen de leraren) en het eindexamen 
zelf. En zo kan ik nog wel even doorgaan: de 
Soos, hardlopen rond de school, honkballen in 
het Beatrixpark, sponsorloop, sportdag bij 
Myra in Amstelveen, bij mooi weer in een tus-
senuur op het gras liggen op de A-cour, de B-
kantine met de familie Drayer, excursies naar 

verschillende musea (ik zat op het gymnasium, 
dus vaak musea/tentoonstellingen over de 
Romeinse of Griekse oudheid) en natuurlijk 
het Grote Gebeuren, gepresenteerd door 
Meneer de Winter. Maar de beste herinnering 
is eigenlijk het geheel: de medeleerlingen, de 
prettige, veilige school, de docenten, het 
gebouw, zo oud als het was, de lessen, de tus-
senuren, de soos. Veel foto’s heb ik niet uit die 
tijd helaas, dus ik moet het doen met de herin-
neringen. Zo weet ik nog dat er in de beginja-
ren nog gewoon gerookt werd door docenten, 
soms zelfs in de klas. De lucht van sigaretten 
(Wevers) of sigaren (Cornelissen) was heel 
gewoon in de klas. Voor de leerlingen was er 
een rookruimte tussen entree en B-kantine, 
maar die was niet afgesloten of geventileerd. 
Ik herinner me dat Janmaat weddenschappen 
aanging voor stroopwafels en cijfers voor over-
horingen. Hij won vaak. Een stroopwafel kost-
te toen een kwartje, zeker in de brugklas best 
veel geld. Er schiet me nu te binnen dat Van 

Hummel vaak in de klas stond met zijn armen 
over een aanwijsstok, die dan op zijn schou-
ders rustte. Tot die stok een keer brak in de les. 
Volgens mij heeft hij het toen nooit meer 
gedaan. Of die keer dat Dennis Bergkamp had 
gedebuteerd in Ajax 1, een competitiewed-
strijd of een voor de Europacup, dat weet ik 
niet meer. We hebben hem toen op school 
juichend welkom geheten. Dennis was 
bescheiden en vond al die aandacht wel leuk, 

maar niet nodig. Een heftige herinnering is dat 
we op een maandagochtend zagen dat de 
school was onder geklad. Op de muren van 
gymzaal, aan de kant van de cour, stonden met 
doodsverwensingen aan het adres van bepaal-
de, minder geliefde leraren. Ik heb nooit gewe-
ten wie dat gedaan had en of er een aanleiding 
voor was, maar het was een heftig, haast lugu-
ber gezicht herinner ik me.”

Ook aan docenten heeft hij nog goede herin-
neringen. 
“Ik moet als eerste Pater De Klerk noemen. De 
meeste lesuren die ik heb gehad op het SNL 
heb ik van hem gehad, met als hoogtepunt 
volgens mij 7 uur per week Grieks en Latijn in 
de tweede klas. De Klerk, een Limburger, uit 
Roermond, pastoor in Mijdrecht, was vooral 
zeer gepassioneerd voor het vak. Hoogtepunt 
van de week was een vertelling uit de mytholo-
gie, of de Romeinse of Griekse geschiedenis. 
Hij kon zo goed vertellen, zijn lessen hebben 

St.NicolaasLyceum  6 VWO 1990/91 
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vele sporen nagelaten in mijn hersenen. Ik kan 
nog vele rijtjes opdreunen! 
Ik heb verder goede herinneringen aan Van 
Hummel (Aardrijkskunde), Bongers (Frans, is 
niet lang gebleven), De Winter (Wiskunde en 
Natuurkunde) en Janmaat, onze eerste mentor 
(Nederlands). Als laatste moet ik ook Theo van 
Scheppingen noemen; hij was amanuensis en 

beheerder van het computerlokaal, waar in de 
beginjaren nog Commodore 64’s stonden, 
later werden dat IBM PC’s, zonder harddisks! Ik 
heb daar vele uren doorgebracht, en onver-
wacht heeft dat misschien wel mijn arbeidsle-
ven bepaald”

“Na school ben ik namelijk aan de VU gaan stu-
deren, Bedrijfswiskunde en Informatica. Ik was 
goed in wiskunde en wilde iets met computers, 
maar was eigenlijk nog te jong, ik had achteraf 
beter nog een jaartje kunnen wachten. Een 
tussenjaar was alleen niet heel gebruikelijk 
toen, terwijl de regels voor de studiefinancie-
ring (toen nog een gift!) strenger werden. Het 
was toen ook gewoon logisch of normaal om 
direct na je eindexamen een vervolgopleiding 

te gaan doen. De studie was nieuw. Wij waren 
de eerste lichting. Ik heb er vijf jaar over 
gedaan en ben direct daarna bij IBM gaan wer-
ken. De IBM PC had midden jaren 80 zijn intre-
de gedaan en vanaf dat moment wist ik dat ik 
daar wilde werken. Oktober 1996 was het 
zover: ik werd er software engineer/IT-
specialist. Ik deed vele projecten in binnen- en 

buitenland, onder meer in de bagageafhande-
ling op vliegveld Heathrow in Londen. Het was 
een mooie tijd bij een prima werkgever. Mis-
schien waren de IBM-jaren ook wel ‘de tijd van 
m’n leven’ Eind 2010 heb ik afscheid genomen 
van IBM om een ander avontuur aan te gaan. Ik 
ben in een klein bedrijf terechtgekomen van 
een studievriend en zijn broer, en daar werd ik 
collega van mijn oud-klasgenoot en goede 
vriend. Toen ik in dienst kwam zaten we nog 
op een zolderkamer, en gezamenlijk hebben 
we het bedrijf laten groeien tot een bedrijf van 
twintig man. Begin 2020 eindigde dit avontuur 
helaas, nog voor de corona-pandemie losbrak” 
Martijn woont al jaren in Abcoude, een beken-
de woonplek voor Nicolaas-leerlingen. 
“Ik sta nu samen met klasgenoten van het SNL 

Excursie Oostenrijk

16 Jaargang 31 SNeLbinder 2-2020

Het Conservatorium van Amsterdam krijgt een dependance in het Beatrixpark. Om precies te 
zijn: in Kapel en Convict, de twee overgebleven delen van het voormalige Nicolaas-complex. De 
gemeente en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten tekenden oktober 2019 al een ‘af-
sprakenbrief’ en nu dus een overeenkomst. In Convict zal conservatorium-onderwijs worden 
gegeven en komen oefenruimtes. Kapel krijgt op de begane grond een horecagelegenheid, de 
oude kerkruimte is voor kleinschalige concerten. Er komen verder twee terrassen met uitzicht op 
het park. 

Het voorlopig ontwerp houdt rekening ‘met de monumentale waarden van Kapel en Convict’, 
aldus een woordvoerder van het conservatorium. Beide gebouwen worden wel aangepakt: 
gebouw Convict krijgt uitbreiding aan de kopse kant, rondom het gebouw komen nieuwe fiets-
parkeerplekken en de parktuin' om de gebouwen wordt ook aangepast. De bouw moet - corona 
volente - starten in de zomer van 2021 en een jaar later afgerond zijn.

Conservatorium breidt uit op Zuidas

op het schoolplein van de basisschool te wach-
ten totdat onze kinderen uit school komen. De 
directrice van de basisschool is een jaargenote 
van me en in het dorp kom ik geregeld jaar- of 
klasgenoten tegen. Daarnaast heb ik wat 
vrienden overgehouden van de brugklas en 
het gymnasium. We zien elkaar niet veel, maar 
als we elkaar zien dan is het als vanouds. Met 
één klasgenoot heb ik een lange geschiedenis 
en vriendschap, want na het SNL hebben we 
samen gestudeerd, speelden we ruim 12,5 jaar 
in hetzelfde volleybalteam en zijn we, tot en-
kele maanden geleden, negen jaar collega’ 
geweest. Ik kom dus nog bijna dagelijks klas-
genoten of schoolgenoten tegen. We halen 

nog wel eens herinneringen op. Interessant is 
dat ik enkele van deze klasgenoten zo’n 25 à 30 
jaar niet meer had gezien. Dat maakt dat je 
elkaar soms nog ziet alsof het die tijd was”
 
Voor hobby’s heeft Martijn weinig tijd sinds hij 
op school aan de slag is én de lerarenopleiding 
volgt. “Zodra ik weer wat meer vrije tijd heb 
wil ik weer gaan hardlopen, trainen voor een 
volgende marathon. Met mijn zoon van negen 
zit vaak te gamen, al moet ik bij steeds meer 
spellen m’n meerdere in hem erkennen. Mijn 
vrouw is een Zeeuwse dus we zijn veel in Zee-
land te vinden, om lekker te eten en uit te waai-
en” 
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op het schoolplein van de basisschool te wach-
ten totdat onze kinderen uit school komen. De 
directrice van de basisschool is een jaargenote 
van me en in het dorp kom ik geregeld jaar- of 
klasgenoten tegen. Daarnaast heb ik wat 
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het gymnasium. We zien elkaar niet veel, maar 
als we elkaar zien dan is het als vanouds. Met 
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samen gestudeerd, speelden we ruim 12,5 jaar 
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nog wel eens herinneringen op. Interessant is 
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land te vinden, om lekker te eten en uit te waai-
en” 
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Door alle corona-maatregelen zaten ook Nico-
laas-scholieren enkele maanden thuis. Daarop 
volgde een rare zomer, met vooral vragen over 
het nieuwe schooljaar. Rector Joséphine Rut-
ten herinnert zich nog goed hoe hectisch de 
eerste dagen na de schoolsluiting waren. “Op 
donderdag 12 maart maakte premier Rutte 
nieuwe maatregelen bekend ter bestrijding 
van het Corona-virus. Basis- en middelbare 
scholen konden open blijven. Slechts drie 
dagen later, op zondag 15 maart was er weer 
een persconferentie. We zaten als voltallig MT 
bij een van de collega’s thuis voor de televisie, 
de pen in de aanslag en klaar om een plan te 
maken voor het geval dat... En ja, de scholen 
gingen dicht! Die avond lieten we alle leerling-
en weten dat ze vanaf 18 maart afstandsonder-
wijs zouden volgen, dat de toetsweek zou ver-
vallen, dat leerlingen een laptop van school 
konden lenen en dat de schoolexamens door 
zouden gaan”. Microsoft Teams was het vorige 
schooljaar al in huis gehaald, de infrastructuur 
lag klaar en leerlingen en docenten kenden de 
weg. “Zo konden we snel het afstandsonder-
wijs opstarten en met elkaar blijven communi-
ceren”. Maar daarna ging het snel: “Het meest 
opmerkelijke besluit was dat er dit jaar geen 
centraal examen zou zijn. Voor sommige leer-
lingen misschien een opluchting, voor heel 
veel anderen toch een teleurstelling”

“Natuurlijk was het voor iedereen zoeken: hoe 
houd je leerlingen online bij de les, wat doe je 
met een vak als gym of tekenen bij afstandson-
derwijs, hoe krijg ik mijn kind thuis überhaupt 
aan het werk, wat hebben we als alternatief 
voor toetsen enzovoort. Dit nieuwe onderwijs 
vroeg van leerlingen, ouders en personeel veel 
flexibiliteit en creativiteit. En soms dwong de 
situatie ons om principes over boord te zetten, 
zoals ons principe dat zelfstandige en verant-
woordelijke leerlingen zélf hun werk moeten 
inplannen. De studieplanners waren daarbij 
een belangrijk instrument, maar helemaal zelf 
plannen: dat bleek echt een brug te ver. Dus 
kwam er toch een weekoverzicht waarin huis-
werk en toetsmomenten stonden vermeld”. 
Pas de laatste weken van het schooljaar moch-
ten de scholen weer open. “Het was fijn om in 

die weken weer gewoon leerlingen en colle-
ga's op school te hebben, ook al was het maar 
tien per lokaal”. Vrijwel iedereen had moeite 
om anderhalve meter afstand van elkaar te 
bewaren ”maar we waren veel te blij om 
elkaar weer te zien”. 

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 begon weer 
gewoon 'op school'. Het Parool (11 augustus 
2020) vroeg aan leerlingen hoe ze dat eigenlijk 
vonden? De meesten stonden te trappelen om 
weer naar school te gaan. Zo ook Nicolaas-
leerling Tijn Tazi (16), die naar 5 havo ging. “Vo-
rig jaar ging ik van 3 vwo naar 4 havo, wat niet 
betekende dat het leren opeens vanzelf ging. 
Het thuiswerken heeft me wel geholpen bij 
mijn cijfers: ik heb vorig jaar geen onvoldoen-
des gehaald. Vlak voor de vakantie begon was 
ik echt wel klaar met corona en het alleen thuis 
zitten. Het was een raar jaar, de eindreis van 
school ging niet door, ik miste mijn vrienden 
en zelfs het vertrouwde schoolgebouw”. De 
geplande vakantie naar Azië werd er eentje in 
Griekenland en een op Terschelling. Tijn ziet 

Nicolaas Nu: Corona proof onderwijs
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“wel op tegen dit eindexamenjaar, het wordt 
vast pittig met al die SE’s. Toch begin ik met 
minder tegenzin dan eerdere jaren. Vooral 
omdat ik nu eindelijk iedereen weer kan zien. 
Ik hoop dat de eindexamenreis naar Albufeira 
dit jaar wel kan doorgaan”. In diezelfde week 
sprak ook NRC.Next (15 augustus 2020) met 
leerlingen. Nicolaas-leerlinge Hannah (15) 
zegt wel klaar te zijn met thuiszitten. “Ik volg-
de mijn lessen in bed. Mijn cijfers gingen wel 
omlaag, maar je kon makkelijk cheaten. Ik had 
echt geen zelfmotivatie meer”. Hannah merk-
te dat leraren voor de zomer meer afstand hiel-
den. “Ze kwamen soms ook gewoon bij je tafel 
staan”. 

Het schoolgebouw voldoet in ieder geval aan 
alle corona-eisen, meldt de schoolleiding bij de 
start van het nieuwe schooljaar. “Onze school 
heeft geen airconditioning, 
maar luchtbehandeling. Dat 
betekent dat het systeem verse 
buitenlucht inblaast en ge-
bruikte lucht uitblaast. Er 
wordt dus géén lucht rondge-
pompt of hergebruikt”. Ook 
de sportzaal, het sanitair, de 
lokalen en kantoren hebben 
allemaal hun eigen ventilatie, 
en die systemen draaien 24/7 
op maximale sterkte. “Ik denk 
dat ons mooie ruime gebouw 
echt bijdraagt” het virus bui-
ten de deur te houden. Docen-
ten houden ramen en deuren 
zo veel mogelijk open, bij 
bureau en bord is ruimte ge-
creëerd om veilig te kunnen 
lesgeven, op elk bureau staat 
een separatiescherm en ook 
handpompjes met desinfec-
teermiddel zijn in ruime mate 
aanwezig. Leerlingen moeten 
anderhalve meter afstand hou-
den tot medewerkers en 
docenten. De kantine is wel 
open, “maar we raden ieder-
een aan voorzichtig te zijn” en 
in de pauze zo veel mogelijk 
naar buiten te gaan “en direct 
na de laatste les naar huis”. 

Inmiddels is het gebruik van 
mondkapjes voor leerlingen 

én medewerkers van het Nicolaas verplicht, 
behalve in de leslokalen en personeelskamers. 
De schoolkrant Jacuzzi maakte een heuse Coro-
na Special en de school geeft ook op de websi-
te veel tips: 'Zet je mondkapje op vóór de bui-
tendeuren of zodra je je fiets in de stalling 
hebt gezet. Zet het kapje pas weer af als je in 
een lokaal op je stoel zit'. en 'Houd het kapje 
ook op in de kantine en zet het alleen af als je 
gaat eten of drinken'. De andere adviezen (an-
derhalve meter, handen wassen etc.) zijn 
inmiddels meer dan bekend. De school heeft 
meer maatregelen getroffen. Oudergesprek-
ken zijn online, activiteiten of voorstellingen 
zijn voorlopig afgelast, meldt rector Rutten. 
“Echt heel saai allemaal, geen soos, geen kerst-
gala, geen Grote Gebeuren, geen reizen of 
excursies. Hopelijk krijgen we snel de kans om 
dat alles weer op te pakken” 
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Nicolaas Toen en Nu: Shakespeare

Sedert jaar en dag is William Shakespeare een bekende figuur op het Nicolaaslyceum. Al in de 
jaren 50 en 60 speelden leerlingen vele stukken van de bekende Engelse dichter en schrijver. 
Schoolkrant De Tobbe van februari 1964 (te vinden op Myrakel.nl) was zelfs grotendeels aan Sha-
kespeare gewijd, ter gelegenheid van diens 400e geboortedag. Levensloop, familiegeschiede-
nis, zijn belangrijkste werken - het komt allemaal uitgebreid aan bod. 

Anno 2020 is Shakespeare nog altijd op school aanwezig: eind september jl. was er weer een 
heuse Shakespeare-dag. Leerlingen van 6Vwo speelden Romeo en Julia, het beroemde romanti-
sche drama. Ze kregen workshops van zes professionele Engelstalige acteurs. De leerlingen 
namen de hele tragedie door en speelden er verschillende scènes uit. Ze leerden niet alleen de 
structuur van het toneelstuk beter begrijpen, maar vertaalden ook sommige passages naar 
modern Engels en zetten tableaux vivants (sic!) neer. De afsluitende voorstelling in de school 

w a s  e e n  d o o r-
slaand succes. De 
begeleidende ac-
teurs waren onder 
de indruk van het 
acteerta lent  en 
concentratiever-
mogen van de Nico-
laas-leerlingen. 
En waar sommige 
leer l ingen  aan-
vankelijk dachten 
dat zo’ hele Sha-
kespeare-dag wel 
wat veel van het 

Romeo & Julia 2020

De Tobbe
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Reliek van de Heilige Nicolaas terug in Amsterdam

Een reliek van de Heilige Nicolaas is terug in 
Amsterdam! De reliek, een cadeau aan de 
bevolking van Amsterdam, is op 6 december jl 
bijgezet in Nicolaas-basiliek aan de Prins Hen-
drikkade. Het was zo'n duizend jaar in bezit 

van de Abdij van Egmond. Aanleiding is het 
aanstaande 750-bestaan van de stad én 
natuurlijk het feit dat Sint Nicolaas dan 750 
jaar stadspatroon is. De reliek krijgt een plek 
onder het icoon van de heilige dat al sinds 
jaren de basiliek siert. De parochie wil in 2021 
'de Heilige Nicolaas als stadspatroon en mens 
van barmhartigheid' breder onder de aan-
dacht brengen. 'Sint Nicolaas is door zijn voor-
beeld inspirator van het feest van aandacht 
voor anderen, van vrijgevigheid en gezellig-
heid. Juist nu is hier grote behoefte aan!'

goede was, ble-
ken ze achteraf 
juist blij dat ze het 
klassieke drama 
op zo’n creatieve 
manier beter had-
den leren kennen. 
En behalve leer-
zaam was het ook 
gewoon een bij-
zonder leuke dag, 
lezen we op de 
Nicolaas-website. 

Shakespeare dag 1961
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Van voetbal in de Watergraafsmeer naar
     nooit-meer-voetbal in de Johan Cruijff Arena

Front van de school, met r.o. de oprichtster

John Beer (foto: Sanneke Beer)

We hadden tal van titels voor het uitkiezen, nadat we John Beer (HBS A, 1970) spraken. 
Ook 'een snoek in de Reinier Vinkeleskade' had gekund, of 'Polen is zo gek nog niet'. Het 
water dat tegen de Reinier Vinkeleskade klotst mag dan Noorder Amstelkanaal heten, 
maar als je dat zegt dan staat iedereen je aan te gapen, van 'hûh'? Er is bij het horen van 
de naam van deze kade altijd direct een associatie met het Fons Vitae, en er blijkt zowaar 
al 100 jaar een lagere school naast te staan, waarop de jeugdige John zich voorbereidt 
op zijn Nicolaas-jaren. De kenner weet dat het hier gaat om de school die vernoemd is 
naar de oprichtster, juffrouw F.A.M. Peeters.

Een –digitaal– gesprek met advocaat John is een waar genoegen. Hij is betrokken, vrien-
delijk en intelligent. Dat zulke eigenschappen in zijn beroep een voordeel zijn, willen 
we hier alvast terloops noemen. 

De Nicolaasjaren, ja, dat liep allemaal wel. 
De periode, de beroemde 'Jaren '60', is 
genoegzaam bekend uit de geschiedenis 
en daarom mag u gerust aannemen dat 
John er zijn portie van heeft meegepakt en 
meebeleefd. Zeker wanneer je hoort dat 

Maarten Spanjer tot zijn maatjes hoorde, 
dan hoef ik niets meer uit te leggen. Ook 
klas- en schoolgenoten als Bram Braam, 
Hein Bronk, Jacques de Roos en Ed Tan val-
len al snel in de conversatie. De oplettende 
lezer vermoedt intussen een hoog voetbal-

gehalte en dat is terecht. John hield zich 
aan de code: “zit je op het Ig, dan ga je naar 
RKAVIC, zit je op het Nicolaas dan ga je 
naar Wilskracht”. Hij treft het bij de groe-
ne shirtjes in de Watergraafsmeer: een 
goed elftal, dat menig tegenstander met 
lege handen naar huis stuurt. De opstelling 
was nog zoals het in die tijd was, en eigen-
lijk hoop je stiekem dat dat ooit nog terug-
komt: een vijfmans-voorhoede! John als 
rechtsbuiten, Ruud Röben naast hem als 
rechtsbinnen, keeper Stravers en Lusten-
houwer, Luub, Frans de Wolf en Frans Smit 
op andere plekken, en Theo Sinnige van de 
melkboer op de Spuistraat als 'spil'. John 
komt dan met een verrassende aanvulling. 
“Cees, heel kort voordat jij namens Myra-
kel contact legde vond mijn vrouw mijn 
oude groene voetbalshirt met witte kraag 
dat ik vervolgens aan mijn kleindochter 
heb gegeven. Frappant”.
John, kind in een Nederlands Indisch gezin 
dat na de oorlog in 1947 berooid naar Ne-
derland kwam, is opgegroeid in een nu 
rijke buurt, op de hoek van de Nicolaas 
Maes en de Van Baerle, niks mis mee. Die 
omgeving heeft ook later in zijn leven veel-
vuldig een rol gespeeld. Zoals hij zelf zegt 
heeft hij op het Museumplein leren lopen 
en fietsen. En een paar jaar geleden heeft 
hij nog contact gehad met Maarten Span-
jer om een cliënt met ernstig hersenletsel 

te helpen. Maar-
ten had ooit een 
mooie TV-docum-
entaire gemaakt 
over patiënten in 
het Amsterdamse 
reval idat iecen-
trum in de Von-
d e l p a r k b u u r t . 
John vond dat die 
documentaire zijn 
cliënt kon helpen: 
b e l l e t j e  n a a r 
Maarten, en … 

Beer advocaten is een toonaangevend 
advocatenkantoor op het gebied van 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 
letselschade en schade door overlijden.

Wij behartigen uitsluitend de belangen van 
slachtoffers en stellen hun belangen centraal. 

Slachtoffers worden ongevraagd 
geconfronteerd met talloze problemen. Ons 

doel is om aan hen de meest professionele en 
specialistische rechtshulp te bieden in de strijd 

om rechtvaardigheid.

snel geregeld; ritje door Amsterdam-Zuid, 
ongedwongen lol met Maarten en John.
John en zijn vrouw Leonore wonen nog 
altijd in Zuid, in de omgeving van de RAI, 

en daarnaast hebben ze al 40 jaar een 
vakantiehuis in Bergen aan Zee, waar ze 
direct bij zee en de duinen heel vaak en 
heel graag vertoeven. Ook nu tijdens het 
Covid-gedwongen, digitale interview. 

Wat deed John na 
zijn HBS-examen? 
Na het verlaten 
van het SNL is hij 
begonnen aan de 
studie Nederlands 
Recht, en in 1976 
studeerde hij af. 
Dan volgt  een 
reguliere periode 
van 3 jaar om in 
het vak van advo-
caat te kunnen 
intreden en dat 

liep naar wens. Twee jaar later, en dus 
eigenlijk heel snel, richtte John een eigen 
kantoor, een eigen bedrijf op. We schrijven 
1982, alweer 38 jaar geleden. En toen al 
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Van voetbal in de Watergraafsmeer naar
     nooit-meer-voetbal in de Johan Cruijff Arena

Front van de school, met r.o. de oprichtster

John Beer (foto: Sanneke Beer)
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We stappen over naar een ander thema, de 
internationale activiteiten van John. Hij is 
de voorzitter van een groot en geografisch 
zeer breed gezelschap van vakbroeders, 
verenigd in Peopil, de Pan European Orga-
nisation of Personal Injury Lawyers. De 
woordspeling in de uitgesproken naam is 
de interviewer niet ontgaan. 
John is de President! Hij is al lang lid, en 
sinds 2016 is hij de voorzitter en het boeg-
beeld van een vereniging die aan John zelf 
heel veel leuke ervaringen geeft, en die 
uitermate waardevol is voor het vakge-
bied. Hij laat weten dat hij regelmatig ver-
rassingen meemaakt. Om een illustratie te 
geven, vertelt hij dat hij meer kan opste-
ken van de advocaten uit Polen, dan zij van 
hem. De medische aansprakelijkheid in dit 
land is veel strenger geregeld, men werkt 
met aangiftes en altijd met strafrecht. Het 
is voor de leden van Peopil ongelooflijk 
interessant om die aanpak te vernemen. 
Eéns per jaar is er de grote vergadering, 
The Annual Conference, die hij voorzit. De 
deelnemers hebben daar plenaire zitting-
en en op andere datums bijeenkomsten in 
thema-werkgroepen zoals Road Traffic, 
Whiplash, Medical Negligence, Product 
Liability, Young Lawyers en Employment. 
De jaarconferentie wordt telkens in een 
andere stad gehouden, de laatste jaren in 
Edinburgh, Madrid, Londen en Parijs, en 
vorig jaar in Amsterdam. John gaat daar 
niet alleen heen, meestal gaan er zo'n drie 
jonge collega's mee. Hij doet extra zijn best 
om ze het vak te laten leren. Ook aan rech-
tenstudenten die hij college geeft advi-
seert hij: “Zorg dat je in de goede trein 
bent gaan zitten; ga er uit als je je niet 
happy voelt”. 
Als kind van de jaren zestig had John wei-
nig op met koninklijke onderscheidingen. 
Hij vertelt: “Ik heb ooit mijn steun betuigd 
aan John Lennon die de zijne aan de Majes-
teit retourneerde. Dat veranderde voor mij 
compleet toen ik in 2017 uit handen van de 
toen al doodzieke Eberhard van der Laan 

onverwacht een koninklijke onderschei-
ding ontving voor mijn werk in Nederland 
en in internationaal verband. Sindsdien 
ben ik Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Eberhard en ik kenden elkaar uit 
het vak en het heeft mij bijzonder geraakt 
dat hij het was die me dit voor de ogen van 
mijn kinderen en kleinkinderen uitreikte”.   
Kort daarna komt de uitspraak om in te 
lijsten: “Ik ben de advocaat geworden, die 
ik wilde worden”. De interviewer gaat er 
op door en vraagt naar zijn sterkste eigen-
schappen. Hij zegt direct: “nooit opge-
ven”. En: “ik kan een verhaal houden”. 
“Het is door mijn moeder aan mij meege-
geven, zij stimuleerde mij om altijd je 
uiterste best te doen”, zo gaat hij verder. 
“Zo heb ik ook briljante advocaten van 
tegenpartijen kunnen trotseren. Dit alles 
om cliënten met letsel en zware gezond-
heidsproblemen te helpen. En als het mij 
gegeven is, ga ik er nog een tijdje mee 
door”.
Gevraagd naar zijn hobby's noemt hij als 
eerste Bergen aan Zee waar hij en zijn 
vrouw nu zijn en het fietsen in de duinen, 
daarna lezen en naar muziek luisteren. Én 
vissen! Vroeger samen met zijn grootva-
der, later ook in het buitenland, zoals in de 
fjorden en zelfs in Vancouver. Het begon 
allemaal op de Reinier Vinkeleskade, en de 
vangst van voorns en brasems…. en op een 
dag een heuse snoek!

Toelichting overbodig

Cees Smit

was hij prominent actief in het specialisme, 
dat menig Myrakel-lezer al van hem weet 
zonder dit interview te lezen: John is letsel-
schadeadvocaat en in dit juridische 
domein, we draaien er niet omheen, een 
icoon. Hij zal het niet zelf zo zeggen, wij 
doen dit voor hem. Op het moment dat hij 
begon, was dit specifieke rechtsgebied 
niet meer dan een niche, maar zijn leer-
meesters gaven hem het vertrouwen dat 
dat een voordeel kan zijn.
Het eerste adres van zijn kantoor was op de 
De Lairessestraat. Dan volgt de Stadion-
kade en de Johannes Vermeerstraat, met 
steeds een grotere groep medewerkers. 
Dan van welvarend Zuid naar welvarend 
Centrum, de Weteringsschans. Hier zit het 
kantoor op dit moment nog steeds, maar 
de volgende verhuizing is in zicht, naar de 
Prinsengracht. Zo samen, zijn dit Amster-
damse straten-op-stand, en daar kun je als 
advocaat natuurlijk een goede bedrijfsma-
tige indruk mee vestigen. John heeft het 
dan even over de eerste keer dat hij een 
glanzend naambord met zijn eigen naam 
op de gevel van het kantoor schroefde, vol 
van de gedachte “Ik begin pas, nu al zoveel 
poeha? Laat ik me eerst maar eens bewij-
zen, wie zit er nu op mij te wachten?”. Je 
ziet het voor je, zo'n vroege mijlpaal in de 

carrière.  
Google wat op zijn naam, en dan kom je 
trouwens ook in de bierwereld terecht, 
maar John is een oud-leerling die zijn spo-
ren heeft verdiend als een vakman met 
grote dossiers. We plukken er één uit. 
Naast bijvoorbeeld de tragedie Probo Koa-
la, de tramschutter in Utrecht, de brand in 
Volendam, de vuurwerkramp in Enschede 
en de luchtvaartongevallen in Faro, de Bijl-
mer, de Oekraïne en nog vele andere, 
heeft John zich volop over de casus en – 
daar gaat het om! – de persoon Abdelhak 
Nouri gebogen en zijn behartiging voor de 
zaak heeft bijzondere gevolgen teweeg 
gebracht: een huilende directeur van het 
Grote Ajax, we kennen de beelden van de 
ex-keeper. Dit dossier is exemplarisch voor 
de drive van John en één van zijn jonge col-
lega's.
De pijnlijke kwestie 'Nouri' vindt plaats op 
8 juli 2017 in Oostenrijk, in een oefenwed-
strijd tussen Ajax en Werder Bremen. 
Abdelhak valt neer en de situatie wordt 
helaas niet op waarde geschat. Het is een 
zeer triest, landelijk bekend incident. We 
gaan het hier niet breed oprakelen, maar 
het is een zó ingrijpende gebeurtenis, ook 
voor John die op dat moment in zijn werk 
al heel veel zware dossiers heeft behartigd. 

De foto die we hier laten zien, zegt al bijna alles. 
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ALV

Aan deze Binder werkten mee

Joost Kenter
Koos van Langen
pater Rein van Langen
Loek van Nus

René Leijen
Jan Overwater
Tom Paffen
Cees Smit

Het nieuwe jaar nadert en daarmee ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Maar die houden 

we in ieder geval niet op onze vaste derde vrijdag van januari. De ALV is gekoppeld aan de oud-

leerlingensoos die de school op die datum organiseert. Die soos is echter gecanceld: door het corona-

beleid is zo'n feest onmogelijk te organiseren. Ook de ledenvergadering kan daarom niet doorgaan. 

Opties zijn dan uitstel van de ALV of een digitale ALV (via een of andere webapp). Het bestuur kiest voor 

het eerste: de ALV wordt uitgesteld, tot een moment dat we bij elkaar mogen komen. 

In plaats daarvan kunnen zich leden zich al wel uitspreken over de gebruikelijke onderwerpen op de ALV. 

 Agendapunt 
1 Opening en mededelingen
2 Goedkeuring verslag ALV 2020
3 Jaarverslag/financieel verslag 2020

4 Verslag kascommissie plus décharge 
bestuur

5 Bestuurssamenstelling 2021 en verder

6 Toekomst

7 Rondvraag en sluiting

Toelichting bestuur
-
Zie Binder 2020-1 (juni 2020)
Vanwege alle corona-beperkingen is de administratie nog 
niet overgedragen naar de nieuwe penningmeester. Het 
financieel verslag houdt u daarom tegoed, net als het jaar-
verslag. 
We melden hier natuurlijk wel dat de Binder in 2020 voor het 
eerst digitaal onder de leden is verspreid. Er zijn daarom 
geen Binder-kosten gemaakt. In 2020 is daarom ook geen 
contributie geïnd. Het bestuur stelt voor ook in 2021 geen 
contributie te innen. 
-

Interesse in een bestuursfunctie? Meld je bij het bestuur. 
Zowel penningmeester Tom Paffen als voorzitter René Leijen 
zoeken opvolgers.
Het besluit de Binder alleen nog digitaal te verspreiden, is bij 
de leden gelukkig goed bé- en gévallen. De reacties zijn over-
wegend positief. Myrakel blijft ook in 2021 bouwen aan een 
toekomst. Leden die bijvoorbeeld (historisch) onderzoek 
willen doen naar het schoolverleden (de Pius in de oorlog, de 
overgang van Hbs naar Havo, om maar wat te noemen) of 
andere Myrakelse projecten willen ontplooien, kunnen zich 
bij het bestuur melden. Wie weet kan de vereniging een 
financiële bijdrage leveren dan wel sponsoren. In 2021 zal 
verder de Myrakelse website weer een facelift krijgen. 
-

Leden die op deze agendapunten willen reageren, kunnen dat natuurlijk doen via . bestuur@myrakel.nl

We hopen dat we voor de zomer van 2021 een ‘fysieke’ledenvergadering kunnen organiseren. Tot die tijd 

volgen we de landelijke RIVM-richtlijnen. 
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Colofon

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

Bestuur   bestuur@myrakel.nl
René Leijen (Voorzitter)    Byzantium 14
   3823 KL Amersfoort
   Tel. 06 - 118 782 28
Tom Paffen (Penningmeester) 
Joost Kenter (lid)

SNeL-Binder en website   redactie@myrakel.nl
René Leijen (Hoofdredacteur) 
Koos van Langen (Lay-out)

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 
NL60INGB0000359877,
tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Amersfoort.
BIC: INGBNL2A
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Het bestuur kan echter besluiten 
deze contributie niet te innen.
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.
Oud-leerlingen die in het buitenland wonen, krijgen de 
Binder per e-mail. Zij betalen geen contributie.

MYRAKEL

http://www.myrakel.nl
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