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Noud de Cock ►3 Huub van Beem ►4 Ad Ruigrok ►5

Erni Bles ►6 Elly Vlaming ►8 Erwin Brugmans ►8 Ton van Dijk ►9

Het viel niet mee, een Binder samen te stellen in corona-tijd. Allereerst vanwege het grote aantal overlijdens-
berichten dat we de afgelopen maanden ontvingen, van oud-docenten en -leerlingen. Met ook nog de recente 
dood van twee Havo-leerlingen die, net afgestudeerd, van een dakterras in Amsterdam vielen. Dat gebeurde 
wrang genoeg in de Staatsliedenbuurt, de buurt waar SNL-leerlingen al sinds de jaren 60 meer dan bekend zijn 
door de jaarlijkse bezoekjes aan oudere Amsterdammers in (tegenwoordig) verpleeghuizen. Gelukkig was er 
ook genoeg positief nieuws over oud-klas- en -schoolgenoten. We laten er in deze Binder weer een aantal aan 
het woord. Het bestuur van Myrakel heeft verder besloten de ALV die we januari  jl moesten cancellen vanwe-
ge alle corona-maatregelen, naar 2022 doorschuiven. Hopelijk is er dan ook weer een Oud-leeringensoos en 
kunnen we, voorafgaand daaraan, een dubbele ledenvergadering houden. Wie weet tot dan! Tot die tijd: blijf 
gezond en geniet van de vakantie. 
René Leijen / Joost Kenter / Tom Paffen / Koos van Langen
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In Memoriam Noud de Cock
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Op 15 januari jl overleed oud-docent Frans Noud de Cock, een van de 
meest legendarische SNL-leraren. De Cock -eind januari zou hij 93 zijn 
geworden- begon in 1955 op het Nicolaas. Hij moest zijn doctoraal stu-
die in Leiden nog afmaken -dat zou hij wel eventjes tussendoor doen. 
Maar omdat hij in zijn eerste jaar al direct drie eindexamenklassen had, 
werd dat een jaartje later. Tot 1987 bleef hij lesgeven. Na zijn afscheid 
was hij ijverig bezig om buitenlandse leerlingen de Nederlands taal bij 
te brengen zodat ze de reguliere lessen konden volgen. ‘Meneer de 
Cock’-met Cee O Cee Kaa -was vele jaren een graag geziene gast op 
reünies en op de jaarlijkse oud-leerlingensoos, ‘met een glaasje rood in 

de hand’. Ongeveer een jaar terug 
verhuisde hij naar een zorgcentrum 
waar hij half januari overleed aan 
het corona-virus. 
 
Zijn dood leidde tot vele reacties op 
onze facebook-pagina. Vrijwel 
iedereen heeft goede herinneringen 
aan hem, zowel binnen en buiten de 
klas. Niet opvallend, gezien zijn vele 
activiteiten op en rond school. En zijn 
geweldige geheugen: ook leerlingen 
die begin jaren 70 eindexamen 
deden, kende hij veertig jaar later 
nog bij naam. En hij wist wie er nog 
meer in die klas zaten, zelfs wie er 
naast je had gezeten, kon hij nog zo 
benoemen. 
Zo weet Dick Nieuwenhuis nog hoe 
De Cock reageerde als je een keer 
'uuhh' zei: 'Luister allemaal naar 
deze schitterende uitspraak van de 

Franse stomme e'. Veel ande-
ren zoals Petra Brinkhof-De 
Rijk kregen van De Cock de lief-
de voor Frankrijk en de taal 
mee en 'het zetje om Frans te 
gaan studeren'. Chris Dolmans 
slaagde 'dankzij hem met een 7 
op de eindlijst' voor zijn VWO-
diploma. 'Als ik hem in Buiten-
veldert tegenkwam, wist hij 
precies wie ik was, wie er in de 
klas voor, naast en achter me 
zat en in welk jaar ik eind-
examen had gedaan'. Henk 
Karg leerde zijn eerste woord-
jes Frans van De Cock en kan 
'nu nog de talloze vervoeging-
en van de werkwoorden op-
dreunen'. Toen Henk een paar 
jaar terug bij De Cock op bezoek ging, om hem te bedanken wat hij voor 
mij betekend heeft, was hij zichtbaar ontroerd. Henk ook: ‘De Cock wist 
nog precies waar ik in de klas zat'. Het afscheid is 'met pijn in mijn hart 
en met tranen in mijn ogen - au revoir'. Onder meer Bianca Delvers, Ste-
ven Schotte en Sandra Hachman herinneren zich dat De Cock altijd twee 
versies van een proefwerk had. 'U zit links, u zit rechts', sprak hij bij het 
uitdelen daarvan. Afkijken was zo onmogelijk. 
In 1966/67 was De Cock klassenleraar (toen nog zonder tussen-n) van 
Kees Kok.'Dat jaar fietsten we naar Muiden en uiteindelijk Oud-
Valkeveen. Een gezellige afsluiting van het eerste jaar op het SNL. Voor 
hem was ik zijn “volle neef” al wordt mijn achternaam wat proletari-
scher geschreven'. 
Nog eerder, in 1962-63 was De Cock klassenleraar van Theo Durenkamp 
die zijn eerste Frans leerde met de 'methode Tour de France'. Theo her-
innert zich een 'gedreven en gedegen docent' die tijdens het dubbele 
lesuur op donderdag de Franse politiek van De Gaulle 'fantastisch en 
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In Memoriam Huub van Beem

Op 22 mei 2021 overleed de heer Huub van Beem in de leeftijd 
van  87 jaar, drie jaar na het overlijden van zijn echtgenote Kitty. 
Ruim een jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd 

waarvan genezing onmogelijk was. Daaraan is hij nu bezweken, 
helder van geest maar met een uitgeput lichaam.
Wie in de jaren van 1967 tot 1993 leerlinge(e) was op het SNL loopt een 
gerede kans hem als leraar Engels te hebben gehad. In maart 1993 had 
hij de leeftijd bereikt waarop hij zijn dagen mocht gaan invullen 
volgens een minder strak schema en meer aandacht kon schenken aan 
zijn andere hobbies. Kortom, hij ging met de VUT, zoals dat toen heette. 
Dit betekende dat hij als vermaard solist zijn laatste voorstellingen gaf 
en dat zijn toehoorders van dat moment een historisch jaar beleefden: 
zij vormden de laatsten die les mochten krijgen van de heer Van Beem. 
Een voortreffelijk docent ging het SNL verlaten; deze sympathieke man 
zouden wij niet dagelijks meer ontmoeten. Wel iets dat het SNL moest 
gaan verwerken. 
Van de moderne talen koos Van Beem het Engels voor verdere ver-
dieping; gaf een aantal jaren les aan een Mulo-school en kwam in 1967 
aan het SNL, alwaar hij de leerlingen van de Onderbouw de fijne 
kneepjes bijbracht en hen op eigen wijze inspireerde om hem te 
evenaren. Niet alleen wat betreft de Engelse taal, maar ook wat betreft 
de wijze waarop hij iedereen tegemoet trad, was hij een goede 
begeleider en droeg hij in niet geringe mate bij aan de identiteit van het 
SNL. In bijna al zijn schoolse jaren was hij mentor van een Brugklas en 
zorgde ervoor dat zijn pupillen zich al gauw thuis voelden op hun 
nieuwe school. Met veel geduld en begrip leerde hij hen Engels en nog 
veel meer. 
Ondanks alle veranderingen in het onderwijs gaf hij onveranderd en 
onverstoord zijn lessen, zoals Roger Ascham al presenteerde in zijn 
boek The Scholemaster (1570): als een leerling het goed doet: Let the 
master praise him and say: Here ye do well. For I assure you, there is no 
such whetstone to sharpen a good wit and encourage a will to learning 

Mei jl. overleed oud-docent 
Engels Huub van Beem. Van 
Beem wordt hiernaast herdacht 
door zijn oud-collega Loek van 
Nus. 

begrijpelijk uiteenzette'. Anne-
marie Semeijn en vele anderen 
zagen De Cock op elke oud-
leerlingen-reünie of -soos. 'Dan 
liep hij als een trots haantje rond 
en had voor iedereen tijd voor 
een praatje'. De herinneringen 
zijn velerlei. Aan Bert Schoonho-
ven gaf hij nog eens een 'waslijst 
van zijn favoriete restaurantjes 
en cafeetjes' mee toen die eens 
een weekend naar Parijs ging. 
Anderen, zoals Renée Hermans, 
hielp hij met overstappen in 
Parijs, toen ze per trein onder-
weg waren naar zuid-Frankrijk. 
'Hij is er echter niet in geslaagd 
mij de liefde voor de Franse taal 
bij te brengen'.  
Orde houden was niet zijn sterk-
ste punt, vindt Wim Teunissen. 
'Maar dat compenseerde hij 
door zijn vriendelijkheid en pret-
tige benadering van de lesstof. 
Na een pauze was het altijd heel 
vol in de gangen. En dan kwam 
hij vlak voor het begin van de les 
aangelopen waarbij hij zich met 
de sleutel van het lokaal in de 
aanslag met uitgestrekte arm 
een weg baande door de menig-
te wachtende scholieren'.



as is praise. En als een leerling een miskleun maakt, dan 
mag de leraar niet afkeurend kijken of berispen, indien 
de leerling ijver betoonde en niet spijbelde, want: a 
child shall take more profit of two faults gently warned 
of than of four things rightly hit. Zó was Huub in zijn 
onderwijs. Wie herinnert zich niet zijn kleverige 
beloning in de vorm van zuurtjes uit het Mackingtosh-
blik op zijn lessenaar of het mogen plaatsnemen op de 
erezetel voorin zijn lokaal?
Bovendien was Van Beem een bijzondere en 
uitstekende touroperator. Zo’n vijftien jaar vormde hij 
de spil van de jaarlijkse excursies naar Engeland, 
waarbij hij altijd het beste tegen de laagste prijs 
probeerde te bereiken. Zo’n excursie wordt een 
levenslange herinnering. 
Zijn kwaliteiten als mens en docent laten zich 
kernachtig samenvatten in wat leerlingen - en die zijn 
kritisch in dit opzicht - van hem zeiden: Van Beem is OK. 
Schrijver dezes was zijn collega Engels en werd al 
spoedig zijn vriend; met onze dames erbij vormden wij 
een hecht viertal, dat elkaar vaak ontmoette. Typerend 
voor Huub waren zijn onafscheidelijke pijp en 
incidentele bowler hat en niet te vergeten zijn 
ondoorgrondelijke poker face bij het lanceren van een 
grapje (of toch geen grapje?). Maar ook kenmerkend 
voor Huub was zijn terughoudendheid om over 
zichzelf te praten. Als je in het voorbije jaar naar zijn 
gezondheid vroeg, kon hij onderkoeld antwoorden 
dat het wel ging, om dan het onderwerp onmiddellijk 
te verlaten; een beschaafde bescheidenheid. 
Huub, fare thee well and God’s speed.

Loek van Nus (1955 en 1960-1998) 

In Memoriam Ab Ruigrok van der Werve

Als amanuensis en manus-van-alles, zo kende vrijwel 
iedere leerling in de jaren 70 en 80 Ad Ruigrok van der 
Werve. Hij was ‘de man in de witte jas’ die als ‘allesdoe-
ner en alleskunner’ op school een bijzondere verschij-
ning was. Ad Ruigrok van de Werve overleed op 23 april 
jl, 85 jaar oud. 
 
Na zijn pensionering trok Ad zich wat terug, weet mede-
Diemenaar en oud-docent James Gerritsen. ‘Ik kwam 
hem nog regelmatig in het winkelcentrum tegen. Dan 
babbelden we wat. Op school kreeg ik ooit een lesje ‘hoe 
boor en gebruik ik een gat in de muur’ van hem. Welke 
afmeting boor gebruik je, hoe diep moet dat gat zijn, 
hoe plaats je de plug, hoe zorg je dat de plug achter in 
het gat terecht komt. Aan die les heb ik, elke keer als een 
gaatje moest boren, terug gedacht!’
Ruigrok was op school voor velen een bijzondere ver-
schijning, zo staat er in het Jubileumboek 1948-2013. “Een gehaast figuur in een niet 
meer helemaal witte laboratoriumjas, een uitstekende antenne die een telefoon ver-
raadde. Ruigrok was scheikundige, in hart en nieren, maar ook in de biologie en de 
natuurkunde stond hij zijn mannetje. 
Van 1960 tot 1998 was hij dè man van de logistiek - facilitair medewerker toen het nog 
niet zo heette. Hij kreeg van alles op zijn bord. Van het vastzetten van een brillenglas tot 
het inzetten van ruiten. Als hij zo door de school rende, was hij vast opgeroepen met een 
speciale code van de schoolbel. Of ingeseind via het oproepsysteem dat door de gehele 
school operationeel was: tussen de kabinetten, de administratie en de conciërges, elk met 
eigen codes voor elke werkruimte. De oproep kon voor van alles zijn: een practicum schei-
kunde, een onderhoudsklus, een gebroken raam, problemen met de centrale verwar-
ming, overleg met dakdekkers, kwaliteitscontrole van het schilderwerk. Ruigrok was een 
spil in de schoolorganisatie. Een heel technisch mens, van oorsprong instrumentmaker. 
Hij kon glasbazen en omgaan met een metaaldraaibank. Sleutels? Maakte hij zelf na. Zijn 
labjaszakken puilden uit van klein gereedschap. Hij moest zijn tijd ver-delen tussen prak-

32 - 2021 - 1 5



tijklessen en het onderhoud van de gebouwen. Hij was dus een van de 
eersten met een draadloze telefoon, zo een met een lange antenne 
waardoor hij zelfs in de ketelhuizen bereikbaar was”.

Ruigrok was ook betrokken bij het beeld dat jarenlang voor de school 

stond. Hoewel de school al in 1961 geopend werd, duurde het tot okto-
ber 1965 voordat het beeld officieel werd onthuld. Voor 'De opleiding 
van de studerende jeugd', gemaakt door beeldhouwer Frans van der 
Burgt legde Ad, samen met collega Ton van der Klundert, de fundering. 
Ze groeven een gat van 2x3 meter, 1 meter diep. Het beton waarop het 
beeld kwam te rusten, werd gegoten in kartonnen kokers, gekocht bij 
een linoleumzaak - veel geld was er niet. Bij de onthulling, een paar jaar 
later, was de financiële positie van de school nog steeds niet bijster flo-
rissant. Over het beeld hing bijvoorbeeld een gordijn uit de B-kantine, 
voor de vrouw van burgemeester Van Hall werd een bos rozen van drie-
en-een-halve gulden gekocht. Voor een fotograaf was ook al geen geld. 
Ruigrok maakte de foto’s van de onthulling en moest de afdrukken zelf 
betalen… 

In Memoriam Erni Bles

Op 19 december 2020 -in de joodse tel-
ling: op 4 Tevet 5781- overleed op 91-
jarige leeftijd mevrouw Ernestine Bles-
Bartfeld, bij leerlingen die nu vijftigers en 
zestigers zijn bekend als oud-docente Erni 
Bles. In 1984, toen ze afscheid nam van de 
school, schreef de sectie Engels onder 
meer het volgende over haar: 
“Een geringer aanbod op de kindermarkt 
en allerlei maatregelen van overheids-
wege verkleinden het aantal lessen en 
maakten een einde aan haar onderwijscarrière. Dat spijt haar zeer, het 
spijt ons allemaal: leerlingen, collega’ en zeker ook de ouders die haar 
kennen. Zij had graag nog een aantal jaren haar leerlingen willen inlei-
den in de geheimen van de Engelse taal, hen over het eigene van de Brit-
ten en hun unieke land willen vertellen. Zij kan dat op heldere, originele 
en speelse wijze; zij beschikt over een arsenaal aan puzzels, spelletjes, 
liedjes en ander aangenaam materiaal dat haar leerlingen gretig doet 
happen in Engelse kost”.
In 1970 begonnen haar lessen aan een Middelbare Meisjes school, de St.-
Pius MMS, de vroegere lieftallige buur van het SNL. In de periode waarin 
deze twee scholen fuserend bezig waren, kwam zij vaak de koffie proe-
ven in de overwegend met mannelijke collega’s gevulde lerarenkamer 
van het SNL. Na de fusie in 1973 was er geen koffie-keuze meer, maar zij 
kende reeds de smaak van haar nieuwe arbeidsterrein. 

Leerlingen die haar voor Engels hadden, zullen zich haar met warme 
gevoelens herinneren, weet oud-collega Loek van Nus nog goed. “Erni 
bleef geïnteresseerd in haar oude school en oud-collega’. Bij alle school-
evenementen was zij aanwezig; ze ontbrak nooit op de jaarlijkse reünie 
van oud-medewerkers. Van haar persoonlijk leven wisten wij dat zij 
haar hele leven grote problemen had met haar gezondheid. Als kind al 
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was zij vaak ernstig en langdurig ziek; vaak geopereerd en lange revali-
daties. Toch altijd opgeruimd en positief ingesteld. Ze sprak echter 
nooit over de periode van de Tweede Wereldoorlog”.
Erni was geboren in 1929, in Zwickau, in het voormalige Oost-Duitsland. 
Als jong joods meisje vluchtte ze in 1937 met haar broertje, ouders, 
grootmoeder én overgrootmoeder uit Duitsland naar Den Haag. Toen 
de situatie steeds precairder werd door de razzia’s en deportaties veran-
derden zij vaak van adres en schuiladres. De familie verbleef een tijd-
lang in het verscholen dorp in Vierhouten, waar ze bivakkeerden in een 
oude caravan. In het dorp verbleven uiteindelijk zo’n honderd mensen, 
het was jarenlang een goed bewaard geheim in Nunspeet en omstre-
ken. Erni haalde haar diploma middelbare school, overleefde de oorlog, 
trouwde met de joodse Jack Bles en woonde de eerste jaren van haar 
huwelijk in Israël waar ze de stichting van de staat Israël meemaakte. Na 
een aantal jaren keerden de twee terug naar Nederland, waar Erni 
Engels ging studeren. Zo werd ze uiteindelijk lerares Engels op het SNL. 
Tot haar afscheid in 2014 dus. 
“Mevrouw Bles gaf les in de onderbouw en grondvestte daar bij haar 
leerlingen de liefde voor het Engels. In onze eigen Engelse bibliotheek 
heeft zij met plezier veel werk verzet: boeken repareren, administreren 
en het uitleensysteem perfectioneren. Wij zijn haar zeer dankbaar voor 
al het werk dat zij in onze sectie verrichtte. Wij nemen niet alleen 
afscheid van een collega, maar wij zullen voortaan ook minder vaak een 
charmante en hartelijke vriendin ontmoeten. Het moge haar bijzonder 
goed gaan” klonk het bij haar afscheid van de school. Tussen 1984 en 
haar overlijden op zeer hoge leeftijd was er het verdriet van het overlij-
den van echtgenoot Jack, maar ook veel vreugde over haar kinderen en 
vele (achter)kleinkinderen en haar bridgeclubjes. Oktober 2020 werd ze 
voor de achtste keer overgrootmoeder. 
In 2019 gebeurde iets wonderbaarlijks. Erni Bles herkende zichzelf in de 
indrukwekkende roman Het meisje uit het verscholen dorp (2017) van 
de Zuid-Afrikaanse schrijfster Irma Joubert. Dat boek beschrijft het 
leven van onderduikers in de beroemde schuilplaats in de bossen bij het 
Veluwse plaatsje Vierhouten, ‘in de rampspoed die Oorlog heet’. Jou-
bert was verrast toen ze hoorde dat haar romanpersonage 'Mentje' nog 

leefde. “Het ek dit korrekt gekry” vroeg Joubert verrast. Ze noemde het 
de droom van elke schrijver: “dat je romanpersonage springlevend 
blijkt. En contact met je zoekt”. De terugvlucht naar Kaapstad werd uit-
gesteld, de twee ontmoetten elkaar, januari 2019, bij Erni thuis in 
Amstelveen. Die vond het heel frappant om het boek te lezen. “Ik kende 
immers alle mensen over wie het gaat”. 

Zie:
https://www.uitgeverijmozaiek.nl/nieuws/personage-uit-het-meisje-
uit-het-verscholen-dorp-duikt-op-auteur-irma-joubert-boekt-vlucht-
om-voor-een-ontmoeting/

en

https://www.boekenwereld.com/irma-joubert-het-meisje-uit-het-
verscholen-dorp-9789023950547 

[Met dank aan Loek van Nus] 
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In Memoriam Elly Vlaming

Op 16 maart jl overleed oud-

leerlinge Elly Vlaming (Ath-a, 

1974). Elly leefde 'acht jaar in 

reservetijd', vertelt ze - een 

maand voor haar dood - in een 

openhartig interview met Rele-

vant, het blad van de NVVE, de 

Nederlandse Vereniging voor 

Vrijwillige Euthanasie. Ze werd 

65 jaar. Op haar 44ste kreeg ze 

borstkanker, ze overleefde na 

'een totaalpakket' aan behan-

delingen: chemokuren, opera-

tie en bestraling. Dertien jaar 

kreeg ze weer kanker, uitge-

zaaid tot in haar botten. Ze keek 

er niet van op. 'Vanaf de eerste 

ronde vergeleek ik kan-ker met 

het zevenblad in de tuin: wat je 

ook doet, het komt altijd weer 

terug'. Volgens artsen had ze 

nog twee tot vier jaar te leven, 

maar dat werden er acht. 

Het hele interview in Relevant is terug te vinden op:
https://relevant.nvve.nl/relevant-2021-1/elly-vlaming/
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In Memoriam Erwin Brugmans

In december 2020 overleed ook 
'vredesduif' Erwin Brugmans. 
Hij was actief bij Na de Oorlog, 
landelijk centrum voor naoor-
logse gastsprekers en onderwijs-
projecten. Brugmans stond 10 
december nog voor een Havo-
klas op het Nicolaaslyceum maar 
toen hij de volgende ochtend 
niet kwam opdagen voor twee 
nieuwe gastlessen, werd alarm 
geslagen. Brugmans bleek te zijn 
overleden, 70 jaar oud. Hij bege-
leidde onder meer leerlingen die 
naar Auschwitz gingen. Daar 
had hij zelf een directe band 
mee: Brugmans' moeder zat er 
gevangen in Blok 10, de barak 
waar kamparts Josef Mengele 
zijn 'experimenten' uitvoerde. 
Zijn moeder overleefde alle gru-
welijkheden, ze emigreerde naar 
Australië. Erwin keerde in zijn 
tienerjaren terug naar Amster-
dam, werd psychiatrisch ver-
pleegkundige en sloot zich 
uiteindelijk aan bij de Sjoel West.  
Na de Oorlog reisde hij langs 
scholen, om gastlessen te geven 
en vooral het verhaal van zijn 
moeder te delen.

Meer lezen? Zie:
https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/

https://relevant.nvve.nl/relevant-2021-1/elly-vlaming/
https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/


In Memoriam Ton van Dijk
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Deze maand overleed ook Ton 
van Dijk (HBS-b, 1962). Hij was al 
jaren ziek en werd 77. Van Dijk 
begon na zijn Nicolaas-tijd als leer-
ling-journalist bij De Nieuwe Dag, 
destijds 'kopblad' van De Tijd en 
studeerde enige tijd politicologie 
en massacommunicatie. Hij werd 
daarna verslaggever en later 
hoofdredacteur van Nieuwe Revu 
en gaf in die woelige jaren 60-70 
een flinke impuls aan de onder-
zoeksjournalistiek. Het blad werd 
onder Van Dijks leiding omge-
vormd van 'braaf familieblad' 
naar het meest spraakmakende 
nieuwstijdschrift van Nederland. 

'Wij waren een van de eerste media die berichtten over het omkoop-
schandaal rond prins Bernhard en [..] de hoofdredacteuren van Vrij 
Nederland en de Haagse Post belden mij om te vragen wat wij de 
komende week zouden melden over de Lockheed-affaire, zodat zij hun 
eigen politiek commentatoren konden voeden'. De sandwichformule, 
'Socialisme, Seks en Sensatie', zorgde voor hoge oplages. 'We waren zo 
rood als de kolere. De tendens op de redactie was: om de massa op te 
voeden, moesten ook arbeiders toegang krijgen tot nieuws en opinies. 
Politiek rechts had zijn zaakjes met Elsevier en De Telegraaf goed voor 
elkaar, maar links had alleen Vrij Nederland en verder eigenlijk niks'. 
Nieuwe Revu werd het 'linkse massamedium worden voor de lagere 

Ton in 1976

klasse'. Het waren de jaren waarin kranten en tijdschriften geld in over-
vloed hadden, schrijft De Volkskrant in een Slotakkoord (11 juni 2021). 
‘waarin journalisten niet te veel last hadden van chefs en het werk 
werd gelardeerd met veel drank, rookwaren, scheve schaatsen en hier 
en daar wat ondeugend spul’. Journalistiek was een levenswijze, een 
roeping misschien wel. En Van Dijk zat er middenin, blijkt uit alle verha-
len. Midden jaren 70 stapt Van Dijk over naar de Haagse Post, in 1982 
gaat hij lesgeven op de School voor de Journalistiek in Utrecht. Hij leer-
de studenten het belang van vasthoudendheid, het doen van gedegen 
onderzoek en het vertellen van verhalen. Meedogenloos, zo moesten 
zijn studenten te werk gaan. ‘anything to get the story’ Iedere keer als 
daarna een naam van een ex-leerling positief opduikt, is hij een beetje 
trots. 'Alsof het succes ook aan mij te danken is, alsof het een beetje op 
mij afstraalt'. Hij schrijft vooral verhalen over moord en doodslag, lang 
voordat het genre in de geschreven media aan bod kwam. Tussen 1988 
en 1991 is hij hoofdredacteur van Panorama maar dat mislukt - de 
afkoopsom van twee ton, in guldens, noemt hij 'mijn leukste misluk-
king'. Met dat geld koopt hij, naar eigen zeggen als 'voormalig asfalt-
junk, kroegtijger, hasjroker, cokesnuiver, nachtbraker', met vrouw 
Marianne een boerderijtje in Schingen, een gehucht in Friesland. Daar-
over schrijft hij prachtige 'Ons dorp. Leven als God in Friesland' (2010). 
Voor geen goud wilde hij nog terug naar de grote stad, naar driehoog 
in de Rivierenbuurt, 'waar je niet eens buiten kunt pissen'. Als freelan-
cer schrijft Van Dijk na zijn Panorama-tijd gewoon door, voor bladen 
als HP/De Tijd, Esquire en VN maar ook een aantal eigen boeken. Tot 
zijn pensionering gaf hij nog les aan de RU Groningen en bij Forum, nu 
het Centrum voor Communicatie & Journalistiek. 



SNL’ers op/in de
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In deze Binder met:

• Boris Lyppens
 Illustrator     
• Ajoud El Miloudi
 Programmamaker

• Rochdi Darrazi
 Eigenaar Boldking

• Don Ceder
 Kamerlid

• Wim Eijk
 Kardinaal

• Theo Schuyt
 Hoogleraar Filantropie

• Matthijs de Ligt
 Voetballer

• Tim Fransen
 Cabaretier/filosoof

• Frits Koopman
 Beheerder ooievaarsstation

• Maarten Spanjer
 Acteur/schrijver

Illustrator Boris Lyppens droomde ooit van 
een grote klus. En toen mailde The New 
Yorker. Lyppens, telg uit de bekende juwe-
liersfamilie, tekent vooral maar is ook partti-
me docent Culturele en Kunstzinnige Vor-
ming op het Nicolaaslyceum (Het Parool, 6 
mei 2021). 'Leuk werk, mijn enthousiasme 
over kunst overbrengen op jonge mensen, 
dat is een verrijking'. Zelf tekenen blijft ech-
ter op één staan. Lyppens tekent ouderwets, 
inkt op papier. Zijn werk is 'gelaagd en poëtisch' maar ook donker. 'Mijn 
leven is al rustig, licht en vredig. Altijd geweest. Fijne familie, vrienden, 
zorgeloze jeugd in Zuid. Daarom zoek ik in mijn werk misschien wel een 
beetje naar het duister'. Lyppens had en heeft de wind mee, al sinds hij 
nog de docentenopleiding deed aan de Breitner Academie en hij in zijn 
eerste jaar het vak Tekenen wilde laten vallen. 'Ik vond mezelf niet 
goed, iedereen om me heen was technisch veel beter dan ik. Met per-
spectief en zo, daar was ik niet goed in. Geen sprake van, zei mijn docent 
Kees Streefkerk toen. Je hebt een eigen hand, je moet blijven tekenen. 
Dat was zo’n zetje de goede kant op, daar ben ik heel dankbaar voor'. 
Toen zijn ouders in New York een grote juweliersconferentie bezoch-
ten, ging hij mee en legde contacten met de School of Visual Arts. Hij 
vond er 'een labyrint van kleine studio’s waar overal tekenaars van over 
de hele wereld de mooiste dingen aan het maken waren'. Hij kreeg er 
het 'prachtige priegelen' onder knie maar leerde ook werken met dead-
lines. 'Voor het eerst in m’n leven heb ik toen niet geslapen, gewoon 
tekenen, tekenen, tekenen. Doorgaan. Op koffie natuurlijk, en water 
en ontbijtkoek. Ik had ergens gelezen dat je om 6.30 uur je oorlellen 
moet masseren als je dan nog wakker wil blijven, dus dat deed ik. Een 
half uur voor de deadline mailde ik het en toen ben ik meteen gaan pit-
ten'. En nu dus The New Yorker, de 'heilige graal op journalistiek 
gebied' en 'misschien wel het hoogste podium in z’n soort'. Boris staat 
te popelen. 'Het liefst krijg ik elke week zo’n opdracht. Ook al moet ik er 
dan de hele nacht wakker voor blijven'.



Een regelmatig terugkomende oud-leerling 
in deze rubriek is programmamaker Ajouad 
El Miloudi (Havo, 2005). Interessant is het 
dan alleen als hij iets over zijn school en 
schooltijd vertelt. Dat deed hij in De Volks-
krant (22 april 2021) waar hij 'Wat zijn dat 
voor vragen' moest beantwoorden. Ajouad, 
die in zijn nieuwe programma #Ajouad en 
de...  onderzoek doet naar bevolkingsgroe-
pen die hem fascineren, vond de aflevering 
over Joden het spannendst om te maken. 
'Dat komt onder andere doordat ik op het 
Sint Nicolaaslyceum zat, in Amsterdam-Zuid. 
Daar had ik veel Joodse klasgenootjes, 
vriendjes en vriendinnen. Tegelijkertijd 
woonde ik in Amsterdam-Oost, in een heel 

multiculturele wijk. Als het daar over Joden ging, lag de nadruk op de 
Intifada en het Palestijns-Israëlische conflict'. Een gemengde school 
heeft zijn voorkeur, 'zoals mijn oude middelbare school. Omdat kinde-
ren daar beide werelden meekrijgen, elkaar naar voren helpen en inspi-
reren. Zelf zat ik op een witte basisschool, een kwartier lopen van ons 
huis. Mijn vader dacht dat ik in stadsdeel Watergraafsmeer beter onder-
wijs zou krijgen en in een beter ontwikkelde omgeving zou zitten. Ik 
begrijp die overweging. Maar ik was de enige Marokkaanse leerling en 
ik vond het moeilijk om anders te zijn, een exoot. Het voelde schizo-
freen. Ik moest dingen steeds opnieuw uitleggen, bijvoorbeeld waarom 
ik geen varkensvlees at. Ik ben blij en trots dat ik genoeg ruggegraat 
had om het te doorstaan'. Als leerling van 4 Havo mocht Ajouad twee 
weken naar Peru, voor een uitwisselingsproject van Edukans, een ont-
wikkelingsorganisatie voor onderwijs. 'In Peru heb ik straatkinderen 
geïnterviewd en reportages gemaakt. Toen ik terugkwam, werd ik 
geïnterviewd door een radioverslaggeefster van FunX. Ik zei: wat jij 
kan, dat kan ik ook. Daar moest ze keihard om lachen. Maar ze bracht 
me in contact met haar eindredacteur, en uiteindelijk kon ik daar aan de 
slag als radioverslaggever'. Daarna volgden AT5 en de overstap naar de 
landelijke omroepen. Als kind wilde Ajouad 'later een dikke Audi', waar-
mee je in Marokkaanse cultuur laat zien dat je het goed voor elkaar 
hebt. 'In de Nederlandse cultuur is het anders, leerde ik al snel. Mijn rijk-
ste klasgenootje werd naar school gebracht op de fiets, door een vader 
met scheuren in zijn broek'. 
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Begin dit jaar zat Rochdi Darrazi (Gym,1999) 

op de Klapstoel in Het Parool (21 februari 

2021). Darrazi –‘voor 20 minuten je beste 

vriend in de badkamer’–is eigenaar van Bold-

king, het bedrijf dat flexibele scheermesjes 

maakt. Hij voetbalde in zijn jeugd ‘met jong-

ens die het ver geschopt hebben’ soms om de 

verkeerde redenen. ‘met zijn vaak kleine keuzes die grote gevolgen 

hebben. Ik prijs mij gelukkig dat ik een goede opvoeding heb gekregen’ 

Daartoe rekent hij zijn schooltijd op het Nicolaas. ‘ik zat op het St. Nico-

laaslyceum: een geweldige school. Rooms-katholiek. Degelijk. Twee 

vleugels voor de meisjes en twee voor de jongens. Mijn leraar Grieks 

stond in driedelig pak voor de klas. Er zaten twee Marokkaans-

Nederlandse jongens: Appie en ik. Appie woonde in Zuid, dus die was 

wel wat gewend, maar ik kwam uit West. Het was een totale cultuur-

schok. Zat ik in de klas met kinderen uit Baambrugge en Abcoude. Som-

migen werden met de auto met chauffeur gebracht’ Hij leerde er ook 

economiedocent Joep Blaas kennen. ‘die droeg Dieselspijkerbroeken. 

In onze ogen was hij enorm hip. Ik wilde chirurg worden, al sinds ik als 

kind bijna ben overleden aan hersenvliesontsteking. Ik was ingeloot 

voor geneeskunde, maar Joep Blaas zei: ga econometrie studeren, dan 

kun je je tenminste onderscheiden. Op een masterclass aan de UvA ging 

het over actuariaat en wiskunde. Ik werd er zo door gegrepen, vooral de 

complexiteit ervan. Ik besloot onmiddellijk om mijn loting weg te 

geven’. Na die studie belandde hij onder meer op business school Inse-

ad, bij Parijs. Daar merkte hij dat hij kaal begon te worden. ‘Best con-

fronterend als je gewend bent elke dag gel in je haar te doen’ Een en 

ander leidde uiteindelijk tot ‘het perfecte mes’ Het bedrijf heeft nu 700 

duizend klanten in elf Europese landen. 



Ook kersvers CU-Kamerlid Don Ceder 
(Gym, 2007) zat op de Klapstoel (Het 
Parool, 1 mei 2021). Ceder werd na drie 
jaar in de Amsterdamse gemeenteraad 
onlangs geïnstalleerd als Tweede Kamer-
lid voor de ChristenUnie. Hij woont nog 
steeds in Zuidoost, dat voor hem lange 
tijd gelijk stond aan ‘Amsterdam’. Pas 
toen hij naar het Nicolaas ging, in Zuid, 
ontdekte hij dat Amsterdam groter was. 
En witter. Het grote voordeel van Zuid-
oost? 'Er is altijd dichtbij wel iets lekkers 
te eten. Ik spring op mijn scooter en haal 

Javaans, Surinaams - het is altijd wel goed'. Ceder werd vooral 
door zijn (Ghanese) moeder opgevoed. 'Ik vond zesjes op school 
goed genoeg, zij vroeg altijd of er niet meer in had gezeten. Ik 
vond dat toen vervelend, maar ik denk wel dat het me heeft 
geholpen om uit het leven te halen wat erin zit'. Hij zag vrienden 
van vroeger afglijden. 'Dat is geen diskwalificatie. Wij groeiden 
op in een omgeving waar je gemakkelijk in de drugscriminaliteit 
belandde. Ik heb ook het onbehagen gevoeld van opgroeien in 
moeilijke sociaal-economische omstandigheden. Dat kan je ener-
gie geven, maar je kunt ook denken: wat heeft het allemaal voor 
zin'. Vanaf zijn 11de ging hij naar de Victory Outreach kerk waar 
misschien wel de basis werd gelegd voor zijn politieke carrière. 
'Elke zondag zat ik als klein jochie naast mensen die na twintig 
jaar verslaving hun leven hebben weten te veranderen. Dat zijn 
voor mij levende wonderen. En dat komt niet alleen door het 
geloof, maar ook door daden van medegelovigen. Het geloof 
speelt niet alleen op zondag, in de kerk. Als je even doorvraagt, 
zie je dat achter veel sociale hulp een kerk zit'. Als kind stotterde 
hij al. 'Ik wilde nooit een spreekbeurt houden'. Hij werd er niet 
echt mee gepest, er werd wel vaak om gelachen maar op een gege-
ven moment maakte hij de keus. 'Laat ik me hierdoor beperken of 
ga ik gewoon de dingen zeggen die ik belangrijk vind'.
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Kardinaal Wim Eijk (Gym,b, 1971) stopt tijde-
lijk met werken. De aartsbisschop van 
Utrecht, sinds 2012 ook kardinaal, lag 
onlangs tien dagen met hoge koorts in het 
ziekenhuis en kampt met de naweeën daar-
van (RTV Utrecht, 2 juni 2021). De reden van 
het ziekenhuisverblijf is onbekend, het 
Aartsbisdom Utrecht zegt niet of Eijk corona 
had, alleen dat het verblijf in het ziekenhuis 
'grote fysieke impact' had. 'Daarom heeft hij 
besloten de komende drie maanden rust in 
acht te nemen. Hij hoopt vanaf 1 september 
zijn werkzaamheden te hervatten'.

Bij de scheiding van Microsoft-oprichter Bill 

Gates en zijn vrouw Melinda gaat het om 

geld, heel veel geld. Niet alleen om privégeld 

maar ook om de Bill & Melinda Gates Foun-

dation, het grootste particuliere goededoe-

lenfonds ter wereld. De stichting heeft 40 

miljard euro in kas, jaarlijks wordt vier mil-

jard euro geschonken (meer dan het bedrag 

dat Nederland aan ontwikkelingshulp uit-

geeft). Bill en Melinda krijgen veel lof voor 

hun liefdadigheidswerk maar ook kritiek 

(Nederlands Dagblad, 6 mei 2021). ‘Je moet 

enorm opletten dat maatschappelijke 

betrokkenheid een verrijking van democra-

tie is, en geen bedreiging', zegt hoogleraar 

Filantropie Theo Schuyt (Gym-a, 1967) . Hij 

vraagt zich af hoe wenselijk het is dat een 

private partij, voorgezeten door twee men-

sen zonder medische achtergrond, zoveel 



Met een EK op komst vallen interviews 
met Matthijs de Ligt (VWO, 2016) extra 
op. Vooral als hij daarin ingaat om jeugd 
en schooltijd. De Ligt, nog altijd maar 21, 
is geen standaard-voetballer. Hij leest 
boeken, luistert naar muziek van Einau-
di, draagt géén dure merkkleding en 
rijdt soms urenlang om een leuk restau-
rantje te vinden. In Italië –hij werd 
zomer 2019 voor 75 miljoen euro ver-
kocht aan Juventus– is hij vooral men-
taal gegroeid, zegt hij tegen De Volks-
krant (15 mei 2021). Hij leerde snel de 
taal maar ook ‘anders verdedigen’ In 
Nederland was hij normale jongen die 
toevallig voetbalde, in Italië ‘sta je als 
voetballer boven de maatschappij’ Ter-
wijl hij als Nicolaas-scholier nog wel 
eens na een mindere wedstrijd probeer-
de de druk voor zichzelf te verlichten, 
wil hij nu –bij Juventus én het Neder-
lands Elftal- wekelijks het beste van zich-
zelf laten zien. 
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zeggenschap heeft over medisch onderzoek dat wordt gedaan. 'Ze kun-

nen op een weinig democratische wijze invloed uitoefenen met een zak 

geld'. De Gates Foundation moet transparant zijn, vindt hij. 'Als zou blij-

ken dat je met je filantropische stichting deugdelijke programma's gaat 

blokkeren, dan krijg je van journalisten en het publiek natuurlijk een 

pek-en-verenbehandeling'. Schuyt verwacht dat de scheiding op de 

korte termijn weinig invloed zal hebben op de stichting. 'Die is strak 

georganiseerd'.

'Meet een succesvolle werkdag nooit af aan 
de output maar kijk naar je inzet'. Het advies 
komt van cabaretier/filosoof Tim Fransen 
(Gym, 2006). In een serie interviews (De 
Volkskrant, 4 juni 2021) over hoe 'succesvolle 
creatievelingen' geïnspireerd en productief 
blijven, vertelt hij over espressodagen en 
onderhoudsdagen. 'Op onderhoudsdagen 
doe ik alle praktische dingen, zoals sporten, 
boodschappen doen, mails beantwoorden 
en mijn sociale media bijwerken. Schrijfda-
gen noem ik espressodagen, want alleen dan 
drink ik koffie, stipt om één uur. Als het me 
niet lukt om een telefoongesprek af te kappen waardoor ik om 10 over 
één mijn koffie drink, vind ik dat niet fijn want dan is mijn planning ver-
stoord. Voor mij werkt die afwisseling tussen inspanning en ontspan-
ning van de geest goed'. Een andere tip haalde hij bij Friedrich 
Nietzsche. 'Wees niet bang om gewoontes te stoppen of aan te passen. 
Zelf had ik dat met pianospelen. Voorheen nam ik me voor om vijf keer 
per week een uur te spelen, maar ik kreeg na 30 minuten een verkramp-
te bovenrug. Toen bedacht ik om twintig keer een kwartier te doen. Ik 
had er opeens veel meer zin in. Een kwartier is laagdrempelig en vaak 
bleef ik langer zitten'. Tim 'koestert de wanhoop'. Er komt bij het schrij-
ven van een voorstelling, een roman (of deze Binder...) altijd een 
moment dat je niet meer weet hoe je verder moet. 'Het is verleidelijk om 
dan afleiding te zoeken [..] maar ik weet dat ik daar niet aan moet toe-
geven. Omarm de wanhoop, duw 'm niet weg. Vaak ga ik wandelen. Als 
ik met het probleem op stap ga, hoef ik er niet steeds aan te denken, 
maar krijg ik toch vaak een ingeving'. Maak verder elke dag een dank-
baarheidslijstje, adviseert hij. 'Ambitie komt voort uit een gevoel dat je 
iets wilt bereiken dat er nog niet is en dat maakt onrustig. Overdag pro-
beer ik die ambitie aan te zwengelen, maar na een werkdag wil ik dat 
gevoel temperen. Het werkt goed voor mij om voor het slapengaan drie 
dingen te bedenken waar ik dankbaar voor ben. Dat is het tegenoverge-
stelde van een gevoel van tekort. Het gaat over dingen die er al zijn. Dat 
mogen ook triviale zaken zijn, zoals aardbeien. Dat zijn toch een soort 
snoepjes van de natuur, bomvol vitamine C'.
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In elk boek van Maarten Spanjer (HBS-a, 
1970) komen zijn Nicolaas-jaren wel ter spra-
ke. Meestal in een anekdote –al dan niet 
waar gebeurd. In ‘Toen godenzonen niet 
bestonden’ figureert de school in het ver-
haal over Maartens ‘televisiedebuut’ Hij 
moest zijn door reuma geplaagde moeder 
van het podium dragen in een programma 
over slecht onderhouden en vochtige 
Amsterdamse woningen. Op school was 
Maarten de volgende dag de bink! ‘We heb-
ben een stoere knaap in ons midden’ riep de 
(niet bij naam genoemde) leraar –die vervol-
gens de klas een opstel liet maken over ‘wat 
moeder voor mij betekent’ Zijn tv-debuut 
kwam een maand later keihard terug: in de 
finale van het school-voetbaltoernooi. Het 
Nicolaas-lyceum moest het daarin opnemen 
tegen ‘aartsrivaal’ het Ignatiuscollege. In de 
wedstrijd tegen de ‘kakkers van het Ig 
’moesten strafschoppen de beslissing 
brengen. ‘Het lot bepaalde dat ik de beslis-
sende moest nemen. Ik voelde een zware 
last op mijn schouders drukken: de eer van 
de school stond op het spel. Luidkeels werd 
ik door ouders, leraren en leerlingen aan-
gevuurd. Mijn medespelers stonden pips te 
wachten op mijn bevrijdende trap’. Om een 
lang verhaal iets korter te maken: Maarten 
miste. Hij produceerde ‘een slap balletje’ 
dat recht in de handen van de keeper 
belandde. ‘Onder de aanhang van de tegen-
partij barstte een luid gejuich los en met 
gebogen hoofd liep ik het veld af. Ga jij je 
moeder maar de trap af dragen, riep een 
vadsig ventje achter het doel mij na’.
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Ooievaarsstation De Lokkerij viert feest. Het station bestond eind mei 

precies veertig jaar. Een jubileumfeestje zit er echter niet in, vertelt 

beheerder Frits Koopman (HBS-a, 1955) aan De Volkskrant (15 mei 

2021). Door corona is het station gesloten, de inkomstenbronnen zijn 

vrijwel opgedroogd, Frits en echtgenote Els moeten regelmatig geld 

toeleggen om hun dieren te verzorgen. Bestuursleden en vrijwilligers 

verouderen, jarenlange donateurs overlijden. Toch is het niet allemaal 

kommer en kwel. De herintroductie van de ooievaar is een succes: het 

percentage thuisblijvers –ooievaars die in Nederland overwinteren 

–daalde van 90 naar 40% en Frits en Els ‘redden’ al enkele honderden 

exemplaren. ‘Elke keer als ik een terugmelding krijg uit het buitenland 

van een bij ons geringde ooievaar, voel ik weer trots’. Zeker met nieuwe 

bedreigingen als hoogspanningsmasten, windmolens, mestinjectie in 

landbouwgronden en grote velden met zonnepanelen, is de toekomst 

echter onzeker. ‘De kunst is niet om ooievaars in de lucht te krijgen 

maar om ze in de lucht te houden’ weet Frits. Het echtpaar heeft het 

nog steeds druk, na al die jaren. ‘De telefoon gaat hier de hele dag. 

Asiels of particulieren, ze bellen allemaal over ooievaars [..] Wij kunnen 

precies vertellen wat ze wel of niet moeten doen’. Maar het einde 

dreigt. Frits, inmiddels 84, weet: ‘Als wij overlijden is het hier waar-

schijnlijk voorbij. Het is niet zo dat mensen hier staan te dringen om 

beheerder te worden. Ja, als ze een gouden salaris zouden krijgen, maar 

dat zit er niet in’. 



Een paar dagen in een leeg Amsterdam –het zette Jaap van der Woude 

(HBS-b, 1970) aan het denken. In september 2020, midden in coronatijd, 

liep hij rond het nieuwe schoolgebouw en langs het lege terrein waar 

kapel en klooster nog staan. “Ik realiseer me dat een en ander heel erg 

veranderd is, vijftig jaar na mijn eindexamen, maar gelukkig: veel staat er 

nog”. Jaap heeft alle tijd. Hij ging in 2015 met vroegpensioen, na een 

arbeidsvol leven, onder meer in de Verenigde Staten. Joost Kenter beeld-

belde uitgebreid met hem. 

“Ik heb alle klassenfoto’s nog,  van 2HBS tot HBS 5B2” roept Jaap direct 
als Joost de Skype-verbinding eenmaal gelegd heeft. “Maar ik moet eer-
lijk zeggen dat ik ze niet allemaal meer herken. Op die van 3HBSE herken 
ik rechts van de leraar boekhouden: Hein Bronk, Chiel Bakx, Maarten 
Spanjer en natuurlijk mijzelf. Ik zie meer bekende gezichten: Dick Nieu-

wenhuis, John Beer, Sjaak van Dam, Wim Lau-
wers (de neef van…) en Peter Weehuizen. De 
naam van de leraar weet ik niet meer. Op de 
foto van 5B2 staan Carlo Huffener, Rudy 
Schmitz, Bart Schomaker, Ruud Röben (ik sta 
er direct achter) en Guus Muller, ook Peter 
Weehuizen weer. Linksonder zit (in t-shirt) 
Olaf Hoonhout, helemaal rechtsonder Jan 
Oor. De leraar is de heer Van Roden, het vak is 
natuurkunde”. 

Terug naar het begin. “Ik ben na mijn HBS-B 
diploma scheikunde gaan studeren aan de 
VU. Studeren was een heel nieuw leven maar 
ik heb nooit getwijfeld aan mijn keuze voor 
Scheikunde. Ik had goede cijfers voor schei-

Jaap van der Woude:
Composieten en cactussen
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kunde; natuurkunde vond ik moeilijk. Toch kwam ik uiteindelijk terecht 
bij de fysische kant van de chemie: de anorganische theoretische chemie. 
Na mijn afstuderen ben ik Aardkunde gaan studeren, totdat mijn beurs 
“op”was. Ik werkte los-vast bij onder andere het Radio-nucleair Centrum 
van de VU, maar wilde op een gegeven moment toch een vaste baan. Zo 
kwam ik in als leraar in Den Helder terecht. Toen kreeg ik de kans om te 
promoveren bij de Universiteit Utrecht in het vakgebied Fysische en Col-
loïdchemie. Daar ben ik in 1983 gepromoveerd”

Tijdens zijn promotie solliciteerde Jaap bij glasvezelproductiebedrijf PPG 
Industries, toen nog Silenka geheten. Het bedrijf maakte glasvezel voor 
versterkte kunststoffen, composieten met toepassing in windmolens, 
automobielen, vliegtuigen, constructie, etcetera. “Ik ben er uiteindelijk 
32 jaar gebleven en mocht meerdere verantwoordelijke functies vervul-
len, onder  andere als lid van het managementteam. In 1994 ging ik naar 

3HBSe 1968
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HBS 5B2 1970

Pittsburgh, PA en was daar vier jaar research-directeur van de wereldwij-
de glasvezeldivisie. Dit was zeer een interessante tijd, maar nogal inten-
sief. Na terugkeer in Europa was ik fabrieksmanager, R&D manager, 
researchmanager Europa en associate director. Ik mocht veel reizen en 
samenwerken met mensen in veel disciplines, zowel binnen als buiten 
het bedrijf. PPG is nu voor alleen nog actief in verf en coatings, de glasve-
zelactiviteiten voor composieten werd enkele jaren geleden afgestoten. 
Dat was voor mij een reden om in 2015 met vroegpensioen te gaan. Sinds 

die tijd houd ik mij bezig met mijn familie uiteraard (meer tijd), mijn inte-
resses en ben actief binnen enkele internationale brancheverenigingen 
voor composieten”.

Zijn schooltijd herinnert hij zich vooral als de periode waarin hij naar vol-
wassenheid groeide. Het SNL was “een goede omgeving” om dat proces 

te doorlopen. Vooral in HBS 4 en 5 voelde hij zich erg thuis. “De verhou-
dingen in deze klassen waren positief en constructief” Niet verwonder-
lijk is dan ook dat hij zich nog meerdere docenten goed herinnert: De Rijk 
voor Wiskunde, Van Rooden (Natuurkunde), Tan (Frans), Wolfs (Duits), 
maar ook Groot (Scheikunde) en Van Beem (Engels) en ‘geschiedenispa-
ters ’Van de Wansem en Van Vleuten’  
Jaap: “Ik weet nog goed hoe Van Beem in 1969 en 1970 voor de hoogste 
klassen de Annual Time Current Affairs Test organiseerde, een jaarlijkse 
test over actuele zaken. Maar niemand vergeet natuurlijk PP en de cour!”
Bij wiskunde waren van tijd tot tijd pakkende uitspraken te horen die het 
bij sommige klasgenoten wel goed deden. Jaap: “Ze hielden zelfs een 
lijstje bij, dat natuurlijk verloren is ge-gaan. Maar eentje kan ik me nog 
herinneren. Als een leerling op een directe wiskundevraag ‘nou ik 
denk…’ antwoordt, reageert de leraar met de legendarische opmerking 
‘denken moet je aan een paard overlaten, dat heeft een groter hoofd’. 
Contact met klasgenoten heeft Jaap nauwelijks nog. “Tot ik naar Gro-
ningen vertrok, had ik via Wilskracht-SNL nog wel contact met een paar 
oud-leerlingen. Eén oud-klasgenoot heb ik enkele jaren geleden weer 
eens ontmoet. Ik heb nog wel eens contact met schoolgenoten, een paar 
jongens die gelijk met mij eindexamen Gymnasium deden. Af en toe zien 
we elkaar, maar daar kan wel eens een jaartje overheen gaan” 
Jaap stopte met werken toen hij bijna 62,5 jaar was. “De tijd was er rijp 
voor binnen het bedrijf waar ik toen werkte, ik was toe aan een wat rusti-
ger tempo”. Toch is hij nog actief in de wereld van de composieten. Jaap 
is nog voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid van de European Com-
posite Association, is actief binnen enkele brancheverenigingen voor 
composieten in Nederland, Duitsland en andere EU-landen. Hij wordt 
nog met enige regelmaat betrokken bij projectwerk, met de nadruk op 
duurzaamheidsaspecten. “Alles strikt pro deo evenwel” lacht Jaap. 
“Ik heb nu meer tijd voor familie en kleinkinderen, voor lezen (vooral 
non-fictie:  geschiedenis) en muziek (vooral klassiek). En straks, als het 
weer kan, stappen we onze camper weer in! Ik hou veel van tuinieren en 
dan vooral van het houden en groeien van cacteeën. Overigens gaan 
werk en cactussen niet echt samen: tijdens mijn Amerikaanse periode liet 
ik per schip eens een container cactussen overkomen. Die bleken bij aank-
omst allemaal dood!” 



‘We kunnen in Nederland 1 miljoen matrassen 
per jaar recyclen’ zegt ceo Otto de Bont (Ath-b, 
1985) van Renewi. Volgens De Bont, die ‘11 Vra-
gen’ kreeg van Elsevier Weekblad (20 februari 
2021), is Europa voortrekker in de wereld op 
het gebied van duurzaamheid en circulariteit. 
Binnen Europa lopen de Benelux en Scandina-
vië voorop, aldus De Bont. “Want wij hebben 
regeringen die zeggen: als een recycle-
methode goed werkt, mag je niet meer ver-
branden of storten. In Nederland wordt nog 
maar 1 procent gestort. Dat is in andere landen 
echt veel meer. Ons streven is niet om méér 
afval te verwerken, maar om de kwaliteit van 

wat we recyclen, steeds hoger te krijgen. Zo dragen we bij aan een schonere 
wereld, waarin afval niet langer bestaat’.

Otto, uit ‘Nicolaas-dorp’ Abcoude, deed eindexamen in 1985  en studeerde 
technische bedrijfskunde in Twente. Via IBM, GE Plastics, GE Bayer en Uni-
ted Technologies stapte hij in 2017 over naar afvalverwerker Renewi –nu 
geheel volgens de tijdgeest een waste-to-productbedrijf geheten. Hij werd 
er eerst managing director Nederland en, in 2019, CEO. 

Van het Nicolaas naar de TU vond hij ‘en aparte move’ Wie in Amsterdam 
naar school gaat, blijft immers vaak in de stad. ‘Maar in Twente had je een 
technische opleiding met bedrijfskunde erbij en die combinatie leek me 
leuk. En er was een campus, dat vond ik interessant’. Hij wilde aanvankelijk 
zijn vader achterna, richting bedrijfsleven. Zijn vader overleed echter toen 
Otto 14 was. ’Als je vader overlijdt op je 14de, is je moeder nog de enige en 
ik denk dat je die dan wel ontziet in de puberteit. Die was niet zo wild als bij 
sommige anderen. Je houdt toch rekening met de thuissituatie’. 

In zijn tijd bij GE Plastics in de VS ontstond het idee meer spullen van plastic 
te gaan maken. Koplampen van een auto, de eerste personal computers 
–niemand dacht er toen aan hoe die te recyclen waren. Een bijkomend 
voordeel in gesprekken met Apple en Compaq was de behoefte aan mooie 
vormgeving. ‘Als je plastic gebruikte, kon je spullen sneller assembleren en 
goedkoper maken’ Dat was leuk om te doen ‘voor iemand als ik, met een 
technische achtergrond en commerciële belangstelling’. 

Bij zijn overstap naar Renewi, dat voortkwam uit een fusie tussen het 
Nederlandse bedrijf Van Gansewinkel en het Britse Shanks, profiteerde hij 
van eerder opgedane kennis over het samenvoegen van teams. Waar Van 
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De luiers en matrassen van Otto de Bont
Gansewinkel vooral gericht was op logistiek en Shanks veel meer gericht op 
het verwerken van afval en het maken van grondstoffen, kwam dat alle-
maal samen. Renewi verkoopt eigenlijk een service, aldus De Bont. ‘Het is 
een iets complexere industrie dan andere, want je hebt twee klanten: de 
afvalproducerende bedrijven die van dat afval af moeten, en de secundaire 
grondstoffen die je maakt en de klanten die dat kopen. Daartussen moet je 
navigeren’.

De Bont zag dat duurzaamheid en circulariteit opkomende trends waren 
die de komende twintig, dertig jaar nog belangrijker zullen worden. ‘En ik 
zag dat het hele systeem van afval ophalen en er zo goedkoop mogelijk 
weer vanaf komen, aan het veranderen was. Nu zie je dat we steeds meer 
geld verdienen aan het verwerken van afval en het produceren van secun-
daire grondstoffen’. Renewi is nu de enige grote speler in Europa die niet 
zelf verbrandt, zegt De Bont. ́ Wij zijn een pure play recycler. Ooit wel, AVR, 
de Rotterdamse ovens, waren verbonden aan Van Gansewinkel. Onze con-
currenten hebben grote afval-energiecentrales. Die ovens zijn heel duur, 
en je bouwt ze voor 40 jaar. Dus zij zitten nu met ovens van tien jaar oud, die 
ze nog 30 jaar gevuld moeten houden. De overheid maakt die ovens steeds 
duurder, en wij krijgen steeds meer ruimte om te recyclen en hoeven die 
oude ovens niet vol te houden. Dus we kunnen vol inzetten op innovatie 
–de “i”van Renewi –en nieuwe manieren van recyclen toepassen, zodat we 
steeds minder naar de verbranding hoeven te brengen.’

Renewi verwerkt nu veel industrieel afval, dat is driekwart van de markt. 
Bedrijven kunnen er al hun afval kwijt. Heineken bijvoorbeeld: ‘we halen 
daar afvalstromen op van plastic van hun kratten maar ook het glas van de 
bottelarij én veel organisch afval zoals gerstenat en dat soort spul’. De Bont 
zegt continu op zoek te zijn nieuwe recycle mogelijkheden. Als voorbeeld 
noemt hij matrassen. ‘Daar konden we tot voor kort niks mee.. Maar er wor-
den hier jaarlijks 1,2 miljoen matrassen weggegooid. Die hakten we in 
mootjes, mengden dat met ander restafval en dat werd verbrand. Toen 
hebben we met IKEA gepraat, de grootste matrassenleverancier van Neder-
land, en samen hebben we RetourMatras gekocht, een bedrijfje dat op klei-
ne schaal matrassen kon recyclen. Dat zijn we gaan opschalen. Nu kunnen 
we één miljoen matrassen recyclen. En het afvalhout gaat naar onze hout-
bewerkingsfabriek in Nieuwegein en vandaar door naar de spaanplaatin-
dustrie’. Een ander voorbeeld? Luiers! ´We hebben elk jaar 600.000 ton in 
Nederland aan oude luiers, zowel van verpleeghuizen als van baby´s. Om 
dat te kunnen verwerken heb je technologie nodig en daarom werken we 
samen met luierfabrikanten en machinebouwers.’Alles om een schonere 
wereld te krijgen waarin afval niet langer bestaat.



Op een van de belangrijkste posities in de 

Nederlandse parlementaire democratie zit 

sinds april oud-leerling Vera Bergkamp 

(Ath-a, 1989). Ze werd, toch wel verrassend 

gekozen boven zittend kamervoorzitter Kha-

dija Arib en is de eerste lhbti-voorzitter in de 

parlementaire geschiedenis. 

Vera (1 juni 1971) groeit op in Amsterdam 
Oud-Zuid, waar haar vader een sanitair-

verkoper is en haar moeder inkoper bij warenhuis Metz & Co in de Leid-
sestraat. Op de kleuterschool weet ze al dat ze 'anders' is, op haar 17de 
komt ze uit de kast. Ze verandert een paar jaar later ook haar achter-
naam. Waar ze op het Nicolaas nog haar vaders achternaam in de 
schoolbanken zit, neemt ze op haar 20ste de achternaam van haar moe-
der aan. Die naam vindt ze gemakkelijker uit te spreken en te schrijven. 
Haar deels Marokkaanse roots blijven dan ook vaak onzichtbaar. Na 
haar eindexamen Atheneum-A in 1989 studeert ze eerst Personeel en 
Arbeid (Hogeschool van Amsterdam) en later Bestuurskunde (Vrije Uni-
versiteit). Via functies bij het CBR, de SVR én het COC belandt ze namens 
D66 in de stadsdeelraad van Amsterdam-Centrum. In 2012 vraagt (toen-
malig) D66-leider Alexander Pechtold haar voor het Kamerlidmaat-
schap. Ze wordt op plek vijf de hoogste nieuwkomer bij de partij. In de 
Kamer onderscheidt ze zich door 'haar vermogen om te luisteren en zich 
in te leven in anderen' (o.a. de Volkskrant, 9 april 2021). De 'gedreven 
polderaar' wordt tot tweemaal uitgeroepen tot het effectiefste Kamer-
lid, met het hoogste aantal aangenomen moties en amendementen van 
alle volksvertegenwoordigers. 
In die Kamer heeft ze als COC-voorzitter dan al een 'stevige voet tussen 
de deur'. Dat blijkt in 2011, als ze bij de Canal Parade in de regerings-
boot naast onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) gaat staan. 
Die ligt onder vuur bij het COC omdat ze niet van plan is homovoorlich-
ting op scholen verplicht te stellen. Desondanks gaat Bergkamp toch de 

“Gedreven polderaar“ Vera Bergkamp wordt kamervoorzitter
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boot op. En net als de boot vaart in het stukje gracht waar alle came-
raploegen staan, haalt ze een poster te voorschijn, met de tekst 'Voor-
lichting op elke school'. Bergkamp staat bij het COC te dansen als Van 
Bijsterveldt later toch akkoord gaat met de verplichte voorlichting. 
Daags voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, waarbij Bergkamp 
gekozen wordt tot D66-Kamerlid, sluit ze als COC-voorzitter met acht 
partijen het allereerste 'roze stembusakkoord' met maatregelen voor 
de lhbti-gemeenschap. 
Eenmaal in de Kamer werkt ze nauw samen met voormalig journaalpre-
sentator Pia Dijkstra. De twee kunnen het uitstekend vinden, ze delen 
een terughoudende opstelling: eerst zaken proberen te regelen, dan 
pas naar buiten treden. Verwacht van Bergkamp dan ook geen pikante 



1971
Geboren op 1 juni in 

Amsterdam
 

1984-1989  
Vwo (Ath-a) St. 
Nicolaaslyceum

1990-1994  
personeel en arbeid, 

Hogeschool van 
Amsterdam 

1994-1996  
bestuurskunde/politico-
logie, Vrije Universiteit 

1994-1998  
organisatieadviseur

 
1999-2001  

manager bij het CBR

2001-2004  
adjunct-directeur CBR

 
2005-2008  

directeur bij Amsterdam 
Thuiszorg

 
2008-2012  

directeur bij Sociale 
Verzekeringsbank 

2010-2012  
voorzitter COC

2010-2012  
raadslid voor D66 

stadsdeel Amsterdam-
Centrum 

2012-nu
kamerlid voor D66

 
2021

Voorzitter van de 
Tweede Kamer 

Vera Bergkamp

Een van de leukste en wellicht onbekendste plekjes 

op internet is het ‘Digitaal weekblad over historisch 

Amsterdam’ van Theo Bakker (HBS-b, 1970). De site, 

te vinden op , bevat http://www.theobakker.net/

onder meer een buitengewoon aardige Foto Quiz. 

Oud-leerlingen hadden begin januari daarin een 

flinke voorsprong toen gastredacteur Jos Mol bij 

onderstaande foto (uit 1960) de vraag bedacht: 

‘Wat was de eerste bestemming van dat ronde 

gebouw?’ wilde Jos weten. Een makkie, toch? 

Theo Bakkers’ Amsterdam Quiz

“Dat zou de paters deugd 
gedaan hebben dat zoveel 
deelnemers terstond hun 
oude school herkenden” 
aldus Theo.

zie http://www.theobakker.net/2021/wk03.html

Van de tien goede oplossingen kwamen er drie van 
oud-leerlingen: Adrie de Koning, Mike Man en 
Frank Mulkens. 

32 - 2021 - 1 19

citaten die de journaals halen, weten bekenden. Achter de schermen 
weet ze echter vaak meerderheden 'bij elkaar te polderen'. Voorbeel-
den genoeg inmiddels: behalve op het gebied van lhbti-rechten zijn er 
de veelbesproken 'wietwet' en haar initiatief om het meerouderschap 
rechtsgeldig te maken, dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Vera zoekt altijd 
het compromis, zegt ex-Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA). 
'Vera wil ook zien waar de problemen van anderen zitten'. De twee 
vechten menig robbertje uit. 'Maar je krijgt nooit een conflict, omdat 
zij, als de ander boos is, eerst luistert en later, soms de volgende dag pas, 
met een oordeel komt. Als het niet meer zo emotioneel beladen is'. 
Of ze haar voorzitterschap nu te danken heeft afspraken tussen VVD, 
D66 en CDA, of aan haar kwaliteiten als voorzitter, of aan de manage-
mentstijl van voorganger Arib - het zal altijd wel in het Haagse verbor-
gen blijven. Ze wordt het wel in een interessante tijd: het vertrouwen in 
de Kamer als controlerende instantie moet hersteld worden, bewinds-
lieden moeten Kamerleden beter informeren, en op de achtergrond 
spelen nog de Rutte-doctrine, de coronapandemie en de grootscheepse 
verhuizing van het parlement plus de verbouwing van het Binnenhof. 
Bovendien zitten er in de huidige kamer meer fracties dan ooit, met 'ie-
der hun eigen deelbelangetjes' en daardoor 'ellenlange en chaotische 
debatten'. Het wordt een uitdaging genoemd, voor de 'wat ingetogen 
en afwachtende' Bergkamp die begin mei ook een Diversity Award van 
het queer lifestylemagazine Winq won en inmiddels getrouwd is en 
twee dochters heeft. Ze is slecht in het onthouden van namen, geeft ze 
eerlijk toe. 'Ik onthoud gezichten, maar in namen moet ik echt getraind 
en geoefend worden. Dat wordt dus nog wat met het stemmen, als het 
zover komt'. Niettemin verwachten velen dat ze het gaat redden. Zoals 
voorganger Anouchka van Miltenburg (Kamervoorzitter tussen 2012 en 
2015). 'Ze is niet iemand die openlijk de strijd aangaat. Dat gaat in haar 
voordeel uitpakken. Ze laat je gewoon in je sop gaarkoken'.

http://www.theobakker.net/
http://www.theobakker.net/2021/wk03.html


Twee Havo-leerlingen overleden na val dakterras

Gruwelijk nieuws! Twee leerlingen van 5Havo, net geslaagd voor hun 

eindexamen, zijn vrijdag 11 juni jl. van het dakterras van een woning in 

de Groen van Prinstererstraat gevallen. De jongen, Roman Sabajo, en 

het meisje, Joara Leghesa, overleefden die val niet. De twee zaten op de 

rand van een dakterras, waar ze vaker zaten. Nabestaanden benadruk-

ken dat het om een noodlottig ongeval gaat en dat er geen sprake is van 

zelfdoding of drugsgebruik. “We zijn als school geschokt en intens ver-

drietig” schrijft rector Joséphine Rutten op de schoolwebsite. In alle 

klassen is stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de twee leerlin-

gen. De school heeft een ruimte ingericht waar leerlingen in stilte bij 

elkaar kunnen komen. Ook zijn leerlingenbegeleiders, docenten en 

andere personeelsleden beschikbaar voor een gesprek. 
“Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Joara en 
Roman.”

In coronatijd lijken alle dagen op elkaar. Er zijn geen volle aula's, geen 

feestjes, je ziet je vrienden niet en krijgt alleen maar online les. Tieners 

vervelen zich te pletter, schreef De Volkskrant (27 februari 2021). Een 

van hen is SNL-leerling Nathan (15). Hij zit in 4-vwo en vond het begin 

van de lockdown nog wel fijn. 'Ik hoefde niet om zeven uur mijn bed uit. 

Maar inmiddels is het wel heel erg saai'. Nathan heeft online les tot half 

Les in corona tijd

drie en moet daarna nog huiswerk maken. 'Daarna ga ik gamen om nog 

wat mensen te zien, al is het online'. In het weekend doet hij bijna niets, 

alleen een beetje rondfietsen. 'Ik weet niet eens wat ik afgelopen zon-

dag deed, alle dagen lijken op elkaar. Ik heb een groot tekort aan con-

tact en aan de buitenwereld. Soms kom ik een hele dag niet buiten'.

Nieuwe rector

Amsterdam is zijn stad en hij ziet er naar uit 

om per 1 augustus as. aan de slag te gaan. 

Peter de Zoete wordt de nieuwe rector van 

het St Nicolaaslyceum (Haarlems Dagblad, 11 

mei 2021). Hij is nu nog rector aan het 'eeu-

wenoude' Kennemer Lyceum in Haarlem-

Overveen, dat hij 'zowel organisatorisch als 

qua uitstraling nadrukkelijk op de kaart wist 

te zetten'. Volgens De Zoete was het 'een eer 

en een voorrecht om rector op het Kennemer 

te mogen zijn, maar Amsterdam is mijn stad'.

De Zoetes benoeming volgt op het ‘persoon-
lijke besluit’ van huidig Nicolaas-rector 
Joséphine Rutten die januari jl haar vertrek 
aankondigde. ‘Een persoonlijk besluit dat 
wij respecteren, al valt ons dat best zwaar’ 
aldus mevrouw P. Herktröter van de Raad van Toezicht van de Stichting 
VO Amsterdam-Zuid. De Raad spreekt https://svoaz.nl/blog-post/peter-
de-zoete-nieuwe-rector-bestuurder-st-nicolaaslyceum/  haar grote 
dank uit ‘voor alles wat Joséphine sinds 2015 als rector van het St. Nico-
laas en als bestuurder van de Stichting VO Amsterdam Zuid heeft bete-
kend’ Met De Zoete, die ‘een rijke achtergrond in het VO en het bedrijfs-
leven’ meeneemt, is een rector-bestuurder gevonden ‘die goed op z’n 
plek zal zijn op het St. Nicolaaslyceum’ en zowel op school als binnen de 
stichting ‘van toegevoegde waarde zal zijn’.
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https://svoaz.nl/blog-post/peter-de-zoete-nieuwe-rector-bestuurder-st-nicolaaslyceum/


Het bestuur van Myrakel voegt daar aan toe dat we na de zomer maar 
snel gaan kennismaken, al was het maar om voorzichtig te gaan 
nadenken over de viering van 75-jarig bestaan van de school, in 2023. 
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Nog steeds loten

In Amsterdam blijft het lastig kinderen uit groep acht te koppelen aan 

hun favoriete middelbare school. Elk jaar levert dat veel gedoe op, met 

lotingen en boze ouders die soms zelfs naar de rechter stappen. Dit jaar 

werd 77% van de bijna achtduizend achtstegroepers goed gekoppeld - 

lees: aan school van eerste of tweede voorkeur. Nieuw is dit jaar een 

onafhankelijke, centrale commissie waar ouders bezwaar kunnen 

maken tegen de procedure (Het Parool, 9 april 2021). Een van de acht-

stegroepers is Charlie Dekker (11). Zijn eerste keus was het St Nicolaas-

lyceum en daar werd hij gelukkig ook geplaatst. 'Helaas zijn veel vrien-

den van mij uitgeloot, dat vind ik wel erg jammer. Deze school werkt 

met boeken in plaats van iPads of laptops, wat superfijn is. Ik heb allerlei 

filmpjes op hun website bekeken en het zag er gezellig uit. Leuke kinde-

ren ook. Het is jammer om de basisschool te verlaten, maar ook fijn dat 

ik na acht jaar nieuwe klasgenoten krijg. Naar de middelbare school 

gaan is ook span-

nend: je bent op-

eens de kleinste 

en de jongste van 

de school. Het lijkt 

me leuk dat je bij 

elk vak van lokaal 

en docent veran-

dert. Ik vind het 

namelijk lastig om 

de hele dag in 

hetzelfde lokaal 

stil te zitten.'

Een van de filmpjes waar Charlie het over heeft, is van een ‘free 

run’door de school. Het is te zien op  https://vimeo.com/501923766

5 december

Wat ook nooit lijkt te veranderen: rond 5 december brengen Nicolaas-

leerlingen door de stad verrassingsbezoekjes aan ouderen in verschil-

lende tehuizen. In de jaren 60 en 70 fietsten we richting Spaarndammer- 

en Staatsliedenbuurt, anno 2020 zijn tehuizen van Amsta het doel. Leer-

lingen uit klas 4 en 5 brachten een Nicolaasmand, 

een kunstwerk, kaart of een vrolijke vlog (?!). 

Andere leerlingen bakten iets lekkers. 
 
Vanuit Amsta werd enthousiast gereageerd op 

de bezoekjes van Nicolaas-leerlingen. Vrijwilli-

gerscoördinator Laurie Kuipers van Amsta 

beschreef hoe bewoners trots hun kamer lieten 

zien waar de leerlingen iets kleurigs hadden 

opgehangen. ‘Allemaal gekregen van jongelui’ 

zei een van de dankbare bewoners. Foto’s van de 

versierde kamers werden grif gedeeld op het 

interne netwerk en honderden keren geliket. 

‘Juist nu er heel veel activiteiten gestopt zijn en er 

heel veel minder bezoek komt, heeft jullie initia-

tief iedereen weer even laten voelen dat ze niet 

vergeten zijn. Ook voor ons, het personeel, is dit 

heel belangrijk als steuntje in de rug! Het lijkt 

niet zo belangrijk, maar er zijn heel veel mensen 

in de verpleeghuizen die nooit meer iemand op bezoek krijgen en dan is 

een kunstwerkje plotseling van onschatbare waarde. Een lief woord op 

een kaart of brief wordt gekoesterd en steeds opnieuw opgepakt om 

opnieuw te lezen. Zodra het virus onder controle is willen we jullie heel 

graag uitnodigen om op verschillende locaties langs te komen’ 

https://vimeo.com/501923766


Toneelspelen in het Engels, het gebeurde al in de jaren zestig en het 
gebeurt nu nog steeds. Eersteklassers lieten onlangs zien dat het moeilijk 
is, maar vooral heel leuk! Samen met de Phileas Fogg Theatre Company 

( ) voeren brugklassers http://www.phileasfogg.org.uk/
elk jaar een toneelstuk op in de aula van onze school. 
April jl. stond 'Little Victorians' op het programma, 
gebaseerd op teksten van Charles Dickens, Charles 
Kingsley en andere Victoriaanse schrijvers. Het doel 
was vooral om echt Engels te horen, om het zelf beter 
te leren spreken en natuurlijk ook om een beetje te 
leren acteren. De avond bestond uit twee delen: het 
eerste uur waren de leerlingen hard aan het oefenen, 
in het tweede werd het toneelstuk opgevoerd, samen 
met échte acteurs van het theatergezelschap. Konden 
ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes in voor-
gaande nog gewoon naar de voorstellingen kijken, dit 
jaar was er een live stream. De leerlingen deden het 
fantastisch, schrijven docenten Violet Kruger en Breg-
tje van Dam op de schoolsite. 'Het was natuurlijk heel 
spannend, om zo snel en bijna zonder voorbereiding 

toneel te moeten spelen. En ook nog in een andere taal!' Het was boven-
dien superfijn om weer eens 
met de hele klas samen te zijn 
en plezier met elkaar te heb-
ben. Een van de leerlingen 
vond het 'really enjoyable'. 'I 
thought it was very fun, be-
cause everyone gets a role, and 
you work together to create a 
fun play. At first, I thought it 
would we hard for everyone to 
learn a whole play in an hour, 
but it wasn’t hard at all. It was 
very interesting to see and 
learn how the children of our 
age lived in that time'.

Conservatorium verhuist in 2022

In de tweede helft van 2022 krijgt het Conservatorium van Amsterdam 
een dependance in de gebouwen 'Kapel & Convict', in de Nicolaas-
wereld beter bekend als kapel en klooster. Ze werden gelijk met de oor-
spronkelijke school gebouwd en, waar de school uiteindelijk gesloopt 
werd, als monument aangewezen. In het nieuwe ontwerp, uiteraard 
langdurig besproken en bediscussieerd door klankbordgroepen met 
onder meer de Vrienden van het Beatrixpark en een stel bewoners uit 
de Prinses Irenebuurt, 
behouden de gebou-
wen dezelfde uitstra-
ling maar vinden er 
toch wat aanpassingen 
plaats. Hoofd Huisves-
ting Erik Duiker van de 
Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten 
(AHK), waarvan het 
conservatorium deel 
uitmaakt, zegt dat het 
'voor ons belangrijk 
was te laten weten hoe 
bijzonder we het vin-
den dat we in deze 
unieke gebouwen en 
op deze mooie plek iets moois mogen neerzetten'. Het definitieve ont-
werp is nu klaar. Volgens Duiker is het 'rustige en serene karakter van 
het park en de gebouwen intact gebleven'. Dat wordt beaamd door Con-
servatorium-directeur Janneke van der Wijk. 'De rijke historie van de 
gebouwen Kapel & Convict, oorspronkelijk onderdeel van het Sint Nico-
laaslyceum, is nog steeds voelbaar aanwezig. Een plek voor rust, bezin-
ning en ontwikkeling. Iets wat ook voor de toekomstige studenten van 
de dependance behouden moet blijven'. Het gebouw wordt volledig 
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Ontwerp conservatorium

Toneelspelen in het Engels

http://www.phileasfogg.org.uk/


In normale jaren houdt Myrakel haar ledenvergadering altijd op de 

derde vrijdag van januari, voorafgaand aan de Oud-leerlingensoos. In 

2021 is deze ALV gecancelled vanwege alle corona-beperkingen en de 

idee was om de vergadering een paar maanden door te schuiven. Vol-

gens de statuten moet die vergadering gehouden worden ‘binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar’. Nu we nog steeds met beper-

kingen zitten, heeft het bestuur na consultatie met (enkele) leden 

besloten de ALV 2021 te combineren met die van 2022. 

ALV dubbeldik

gebruikt als onderwijslocatie. Er komen behalve een concertzaal meer-
dere praktijklesruimtes 'met perfecte akoustiek'; in de kapel komt een 
openbare horecavoorziening, ook voor bezoekers van het park. 

Architect van het nieuwe conservatorium is Jan Peter Wingender van 
Office Winhov. 'We hebben continu gestreefd naar het behouden van 

het monumentale en historische karakter van de gebouwen. Tegelijker-
tijd moesten we de locatie wel geschikt maken voor het toekomstige 
gebruik door het conservatorium. In een vroeg stadium hebben we daar-
om één van de oorspronkelijke architecten, Ted Peters, betrokken bij dit 
project'. Deze Ted Peters is de zoon van Lau Peters (1900-1969) die vaak 
genoemd wordt als ontwerper van het gehele Nicolaas-complex. Vol-
gens het artikel verving zoon Ted vader Lau toen diens ontwerp geen 
genade vond bij de welstandscommissie. Zoon Ted, op dat moment nog 
student aan de Academie van Bouwkunst, moet hem helpen. Hij 

bedenkt naar eigen zeggen het enige hoogbouwklooster van Neder-
land en de ronde kapel. Volgens Ted, zelf in 1943 van het Ignatiuscolle-
ge getrapt wegens belediging van een leraar, werd hij gedreven door 
'een portie gezonde wrok' naar zijn oude school. 'Het Nicolaaslyceum 
was qua aanzien een stap minder dan het Ignatius. Dat heb ik altijd 
geweten en daarom heb ik zo verschrikkelijk mijn best gedaan'. Hij 
heeft van afstand meegekeken naar de nieuwe plannen en 'ziet dat het 
goed is'. Zo blijft 'een restje katholieke geschiedenis behouden, 
gebouwd op slim gekochte veengrond en een gezonde dosis geldings-
drang van een prettig moeilijke jongen'.

Meer informatie
https://zuidas.nl/blog/2021/05/18/monument-dankzij-een-gezond-
portie-wrok/ 
en
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-
definitieve-vorm/  

We zien elkaar dus op vrijdagavond
21 januari 2022. 
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Een tot nu toe onbekende foto van de bijeenkomstbij het slaan van de eerste paal.
Met bril architect Ted Peters

https://zuidas.nl/blog/2021/05/18/monument-dankzij-een-gezond-portie-wrok/
https://zuidas.nl/blog/2021/05/18/monument-dankzij-een-gezond-portie-wrok/
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-definitieve-vorm/
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-definitieve-vorm/
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