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Lidmaatschap

leon.de.rooij@myrakel.nl

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

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

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

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

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

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

MYRAKEL

Verzoekje van de administratie

Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging 
alle leden, waarvan ik een goed e-mail adres heb, een 
mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen 
werkend e-mail adres van jou.
Zou jij mij dan een mailtje willen sturen (naar

 ) zodat wij jullie in de toekomst op de 
hoogte kunnen houden van nieuwe gebeurtenissen.
Want brieven schrijven is voor ons veel te duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat wij ook in de 
toekomst op de hoogte gebracht worden van de wijzi-
gingen.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog slechts 27 wanbetalers over.
Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager dan 
2013 dan ben jij er één van!
In dat geval gaarne vóór 1 januari 2014 de verschuldigde 
contributie overmaken.
Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening 359877 
tnv “Oud LLV Myrakel sint Nicolaaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels getal 
kleiner dan 2013, dan incasseer ik de contributie van 2013 
samen met die van 2014. Vanwege de kosten is het niet 
meer te doen om voor ieder nieuw lid apart een incasso te 
draaien.
Heb jij in dit jaar een andere rekening in gebruik geno-
men stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1 febru-
ari 2014 er een Europese betalingsregeling gaat gelden. 
De zogenaamde IBAN en BIC codes.
Een van de consequenties is dat ik nu voor leden in de 33 
aangesloten landen ook kan incasseren.
Dus lieve leden in de Europese landen: machtig mij!! Dat 
is voor mij makkelijker en voor jullie scheelt het 2 euro.
Stuur mij een mailtje met jouw naam; jouw lidnr (staat 
ook op de envelop); jouw IBAN- en BIC- nummer, en de 
naam die bij die rekening hoort.

Leon de Rooij

admin@myrakel.nl

mailto:admin@myrakel.nl
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De tekst voor deze Binder is afgesloten
 per 1 december 2013

Voorwoord
IM Ceciel Zwijsen
SNL’ers in de media
M25
Haiku’s van Paul Katoen
Beter door Peter
Hans Stam: Fundraising = Friendraising
Hoe staat het nu met het oude gebouw?
Ochtendspits
Proost!
Van barak naar nieuwbouw
De Houten Nicolaas
Schooltassen
Ijspret en eindexamen
Nicolaas Nu
Algemene Ledenvergadering
Aan deze Binder werkten mee

Vrijdagavond 17 januari 2014

vanaf 19:30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Docentenkamer, Sint Nicolaaslyceum

daarna: Oud-leerlingensoos

Vrijdagavond 17 januari 2014

vanaf 19:30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Docentenkamer, Sint Nicolaaslyceum

daarna: Oud-leerlingensoos

Nee, u komt in deze Binder niks tegen over alle gedoe 
rond de naamgever van de school en zijn knechten. Dat 
Sint-Nicolaas fout was in de oorlog, kunt u ook elders 
lezen. En nee, u leest ook niets over alle boeken die 
over/van  onze BN'ers (Bekende Nicolasianen) versche-
nen of over de comeback van de zingende zusjes van Lois 
Lane. Hoofdartikel in deze Binder is een interview dat 
Cees Smit had met Hans Stam (HBS-B, 1966) die onlangs 
met pensioen ging en dus geen directeur van de Neder-
landse Hartstichting meer is. Verder veel oude foto's in 
deze Binder, van een jaar of vijftig jaar geleden. We kij-
ken ook vooruit: in 2014 bestaat Myrakel 25 jaar! Dat 

hadden ze vast niet gedacht, de oud-leerlingen die op 22 
februari 1989 naar de notaris trokken om de vereniging 
op te richten. U leest uiteraard meer over onze plannen. 
We hebben ook weer eens wat haiku's van 'huisdichter' 
Paul Kreetz – in 1989 de man die de naam Myrakel 
bedacht. Enfin, met de bekende mix van wel en wee over 
oud-leerlingen, de oude én nieuwe school, wensen wij u 
fijne feestdagen, een gelukkig 2014 en veel leesplezier.

Uw voorzitter
René Leijen



2 Jaargang 24 SNeLbinder 2-2013

In memoriam Ceciel Zwijsen

SNL’ers in de media

3Jaargang 24SNeLbinder 2-2013

Op 28 augustus overleed Ceciel Zwijsen 
(Gym-a, 1977), na 'een kortstondige strijd 
tegen een ernstige ziekte'. Ze was al langer 
ziek. Voorjaar 2013 vierde ze met man Bert en 
familie nog dat ze genezen was en bijna 12,5 
jaar getrouwd. Het werd haar laatste feest, 
aldus de overlijdensadvertentie.Ceciel werk-
te 12 jaar bij een advocatenkantoor, waar ze 
spreken van een ́ spontane, opgewekte, voor-
al warme collega en lieve vriendin´. Ze was 
een trouw bezoeker van reünies en stuurde 
Myrakel nog wel eens wat oude schoolfoto's 
(zie onder meer de voorjaarsbinder van 2012). 
Op bijgaande foto, van klas 5VWO in het jaar 
1976-1976 en gemaakt op de verjaardag van 
oud-docent latijn J. Kramer, zit Ceciel – met 
keurige scheiding in het haar – midden op de 
tafel. Myrakel wenst Bert en de familie veel 
sterkte met hun verlies. 

In de vorige Binder maakten we melding van de perikelen 
rond Hans van der Liet (Gym-a, 1987) die in het nieuws 
kwam wegens vermeend racistische uitlatingen in kran-
ten en op facebook. We schreven toen dat Hans zijn face-
bookprofiel verwijderd had. Niets is minder waar: zijn 
facebookpagina is volledig operationeel. De door hem-

zelf genomen beslissing om het voorzitterschap van de 
SVA neer te leggen werd ingegeven door zijn opvatting 
dat de SVA niet de dupe mocht worden van zijn verstoor-
de relatie met de KNVB. Die weigerde excuses aan te bie-
den voor de dreigbrief die men Hans vanuit Zeist had 
gestuurd. Onze excuses! 

'Lezer van de week' van het Parool was, mei jl alweer, Bregtje van Dam, lerares 
Engels. Ze leest de krant vanaf 1998 omdat het een Amsterdamse krant is én 
omdat ze vaak bekenden tegenkomt, oud-studiegenoten, leerlingen van 
school, buurtgenoten. Ze leest 'lekker light' oftewel: 'ik heb de krant in een 
avond uit'. De economiepagina 'boeit me gewoon niet zo' en het buitenlandse 
nieuws leest ze – je doceert Engels of niet – in The Guardian. Soms haalt ze een 
schoolonderwerp uit de krant. 'Met 4havo lees ik nu de roman My sister lives on 
a mantelpiece van Annabel Pitcher. Ik werd op dat boek gewezen door een 
enthousiaste recensie in Het Parool'. Over haar leerlingen merkt Bregtje verder 
op dat ze die nooit over Het Parool hoort. 'Die halen alles van internet, ik zie 
nooit iemand met een krant'. 

Jos Mol (HBS-b, 1965) mag van zijn pensioen gaan genieten, schreef Het Parool 
op 16 oktober jl. Jos was vanaf 1989 hoogleraar moleculaire genetica aan de 
VU. Zijn belangrijkste onderzoek was dat naar anthocyaan (bloemkleur) genen 
bij de plant Petunia Hybrida. Verder doceerde hij veel studenten en zat hij jaren 
in het faculteitsbestuur. 

Waarom is er na de oerknal iets en niet niks, vroeg emeritus-hoogleraar fysica 
Frans Saris (HBS-b, 1960) zich hardop af in de Volkskrant (19 aug). Saris reageer-
de op een boek en een krantenartikel waarin een sterrenkundige bewijzen 
geeft voor die oerknal. Saris twijfelt juist wel en geeft 'minstens vier redenen' 
waarom de oerknaltheorie niet (helemaal) klopt. 'Zijn met de oerknal niet 
alleen materie en energie ontstaan, maar ook de natuurwetten, of waren die 
natuurwetten er al. Als dat het geval is, dan was er dus al iets voor oerknal', 
aldus Saris die zich afvraagt waar je uitkomt als je de 'film van heelal niet alleen 
heen maar ook terugdraait' – bij een eerdere oerknal? 'Misschien was er nooit 
echt een begin noch een eind en is ons heelal het resultaat van de zoveelste 
oerknal waarin de condities precies zo waren dat ons huidige heelal kon ont-
staan'. 

Ook in Het Parool (24 aug) een groot interview met Vera 
Bergkamp (Ath-a, 1989) die medio 2012 het voorzitter-
schap van het COC verruilde voor een Kamerzetel, 
namens D66. Vera, Marokkaanse vader en Nederlandse 
moeder, heette op school nog Chaouqui maar nam 'heel 
lang geleden' de naam van haar moeder aan, omdat 
vaders naam 'heel moeilijk uit te spreken en te schrijven 
was'. Ze kreeg een Nederlandse opvoeding en het enige 
Marokkaanse aan haar is 'dat mijn vader daar geboren is'. 
Na haar schooltijd studeerde ze personeel & arbeid maar 
ook bestuurskunde. Ze werkte als organisatieadviseur, 
bij het CBR, in de thuiszorg, bij de Sociale Verzekerings-
bank en het COC en was deelraadslid. Dat daar geen rech-
te lijn in te ontdekken valt, doet haar niks. 'Ik rol van het 
een in het ander. De gemene deler is dat ik werk met men-

sen'. Ook de politiek rolde ze in, toen partijleider Alexan-
der Pechtold haar een keer belde. 'Vlak daarna viel het 
kabinet en kwam het in een stroomversnelling'. Inmid-
dels is ze 'een hele echte' D66-er. In de Kamer houdt ze 
zich bezig met zorg, welzijn en cultuur. Daarin is ze voor-
al zakelijk en gericht op feiten, 'ik ben een evenwichtig 
mens'. Gevoelens zijn één ding maar genuanceerdheid, 
onafhankelijk denken – 'dat hebben mijn ouders me 
geleerd' – en verder kijken dan je eigen mening zijn 
belangrijker. ; Als kind was ik al een enorme observator. 
Ik luister eerst en dan doe ik er wat mee'. Vera woont nog 
steeds in Amsterdam. 'Zolang het kan wil ik niet in Den 
Haag overnachten', zegt ze, 'verliefd' als ze nog steeds is 
op haar geboortestad. 'Ik vind het heerlijk als ik de trein 
uitkom en het Centraal Station zie met zijn dynamiek'.

Nu de basisbeurs komend studiejaar niet wordt afge-
schaft, besluiten meer jongeren na hun eindexamen een 
tussenjaar te doen. Eerst een jaartje werken of reizen 
voordat ze naar de universiteit gaan. Zo ook Maxime 
Niessen die afgelopen jaar haar vwo-diploma behaalde. 
Maxime vertelt (Het Parool, 19 aug) dat ze aanvankelijk 
twijfelde. 'Ik wist al een tijdje dat ik een tussenjaar wilde 
doen maar toen studeren duurder leek te worden, twij-
felde ik'. Omdat haar ouders een deel van haar studie 
willen betalen, kon ze haar plannen doorzetten. 'Als je 
eenmaal gaat studeren en stages gaat lopen, is het niet 

meer zo gemakkelijk er een jaar tussenuit te gaan'. Maxi-
me weet nog niet wat ze wil studeren, ook na verscheide-
ne gesprekken met de decaan op school is er nog niet uit. 
'Ik vind Engels leuk maar ik weet niet zeker of dat ook is 
wat ik wil studeren'. En dus gaat ze vijf maanden naar 
London om een talencursus te doen. 'Eerst dacht ik 
erover om au pair te worden maar als je niet bij een leuke 
familie zit, is je jaar verpest. Bij een talencursus hoef ik 
niet meteen een studie te kiezen maar doe ik wel iets 
nuttigs met mijn jaar'. 

NRC Handelsblad belde (22 juni) voor de rubriek 
Alledaagse Wetenschap met organisch chemicus  Leo 
Jenneskens (Ath-b, 1974) met de vraag  wat er nu 
allemaal op etiketten van doucheproducten staat. De 
auteur, Ellen de Bruin, vroeg zich, toen ze in Griekenland 
een fles douchegel kocht, af wat de 34 ingrediënten, 
waarvan 19 'actieve', waren die op het etiket vermeld 
stonden. Toen ze, eenmaal thuis, van de fabrikant geen 
bevredigend antwoord kreeg, belde ze Leo, die ze kende 
als 'fanatiek etikettenlezer'. Waarop Leo haar, 'met 
hoorbaar genoegen', vertelde wat er allemaal in zat.Dat 
die ingrediënten allemaal zo goedkoop mogelijk moeten 

zijn, dat shampoo gaat schuimen met schuimvervormers 
als natriumlaurylethersulfaat, dat gehydrolyseerde 
eiwitten vocht vasthouden en ervoor zorgen dat 
shampoo niet gaat schiften, waarom er polyethyleen-
glycolen (PEGs) inzitten en polyquaternium: om het haar 
minder statisch te maken. Leo legt haar ook uit dat CI 
77891 titaanoxide is, een verdikker die ook wat uv-
bescherming geeft. En dat natriumbenzoaat, een 
conserveringsmiddel, ook bekend is als is E-211. 'Maar dat 
zetten ze niet op de verpakking omdat veel mensen 
schrikken van E-nummers'. 

Ook in NRC (18 november) reageerde docente Neder-
lands Mirjam Campo op econome en SER-lid Barbara 
Baarsma die geringschattend schreef over het beroep 
leraar. 'Alsof Baarsma het leraarschap ziet als iets wat je 
altijd nog kunt doen als je elders uitgewerkt bent en niet 
als een volwaardig, bijzonder interessant, maar ook las-
tig beroep'. Campo, ook actief als lerarenopleider, ziet de 
laatste tijd steeds meer enthousiaste, maar ook wat oude-
re studenten, die niet gelijk na hun universitaire oplei-
ding kiezen voor het leraarschap, maar pas na een andere 
carrière besluiten toch leraar te willen worden. Hun 
motieven zijn soms idealistisch maar steeds vaker ook 

economisch. Volgens Campo kunnen deze nieuwe lera-
ren van grote betekenis zijn voor het onderwijs. 'Want 
hoe gaaf is het om les te krijgen over Louis Couperus van 
iemand die in haar 'vorige leven'  verantwoordelijk is 
geweest bij het uitgeven van het verzameld werk van 
deze schrijver?' Tegelijkertijd, waarschuwt ze, lopen 
deze studenten tegen problemen aan. 'Pubers zijn over 
het algemeen weinig gevoelig voor de status die iemand 
wellicht heeft. De zogenaamde 'in het verleden behaalde 
resultaten' bieden, zeker bij pubers, geen enkele garan-
tie op succes'. 
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(Gym-a, 1977), na 'een kortstondige strijd 
tegen een ernstige ziekte'. Ze was al langer 
ziek. Voorjaar 2013 vierde ze met man Bert en 
familie nog dat ze genezen was en bijna 12,5 
jaar getrouwd. Het werd haar laatste feest, 
aldus de overlijdensadvertentie.Ceciel werk-
te 12 jaar bij een advocatenkantoor, waar ze 
spreken van een ́ spontane, opgewekte, voor-
al warme collega en lieve vriendin´. Ze was 
een trouw bezoeker van reünies en stuurde 
Myrakel nog wel eens wat oude schoolfoto's 
(zie onder meer de voorjaarsbinder van 2012). 
Op bijgaande foto, van klas 5VWO in het jaar 
1976-1976 en gemaakt op de verjaardag van 
oud-docent latijn J. Kramer, zit Ceciel – met 
keurige scheiding in het haar – midden op de 
tafel. Myrakel wenst Bert en de familie veel 
sterkte met hun verlies. 

In de vorige Binder maakten we melding van de perikelen 
rond Hans van der Liet (Gym-a, 1987) die in het nieuws 
kwam wegens vermeend racistische uitlatingen in kran-
ten en op facebook. We schreven toen dat Hans zijn face-
bookprofiel verwijderd had. Niets is minder waar: zijn 
facebookpagina is volledig operationeel. De door hem-

zelf genomen beslissing om het voorzitterschap van de 
SVA neer te leggen werd ingegeven door zijn opvatting 
dat de SVA niet de dupe mocht worden van zijn verstoor-
de relatie met de KNVB. Die weigerde excuses aan te bie-
den voor de dreigbrief die men Hans vanuit Zeist had 
gestuurd. Onze excuses! 

'Lezer van de week' van het Parool was, mei jl alweer, Bregtje van Dam, lerares 
Engels. Ze leest de krant vanaf 1998 omdat het een Amsterdamse krant is én 
omdat ze vaak bekenden tegenkomt, oud-studiegenoten, leerlingen van 
school, buurtgenoten. Ze leest 'lekker light' oftewel: 'ik heb de krant in een 
avond uit'. De economiepagina 'boeit me gewoon niet zo' en het buitenlandse 
nieuws leest ze – je doceert Engels of niet – in The Guardian. Soms haalt ze een 
schoolonderwerp uit de krant. 'Met 4havo lees ik nu de roman My sister lives on 
a mantelpiece van Annabel Pitcher. Ik werd op dat boek gewezen door een 
enthousiaste recensie in Het Parool'. Over haar leerlingen merkt Bregtje verder 
op dat ze die nooit over Het Parool hoort. 'Die halen alles van internet, ik zie 
nooit iemand met een krant'. 

Jos Mol (HBS-b, 1965) mag van zijn pensioen gaan genieten, schreef Het Parool 
op 16 oktober jl. Jos was vanaf 1989 hoogleraar moleculaire genetica aan de 
VU. Zijn belangrijkste onderzoek was dat naar anthocyaan (bloemkleur) genen 
bij de plant Petunia Hybrida. Verder doceerde hij veel studenten en zat hij jaren 
in het faculteitsbestuur. 

Waarom is er na de oerknal iets en niet niks, vroeg emeritus-hoogleraar fysica 
Frans Saris (HBS-b, 1960) zich hardop af in de Volkskrant (19 aug). Saris reageer-
de op een boek en een krantenartikel waarin een sterrenkundige bewijzen 
geeft voor die oerknal. Saris twijfelt juist wel en geeft 'minstens vier redenen' 
waarom de oerknaltheorie niet (helemaal) klopt. 'Zijn met de oerknal niet 
alleen materie en energie ontstaan, maar ook de natuurwetten, of waren die 
natuurwetten er al. Als dat het geval is, dan was er dus al iets voor oerknal', 
aldus Saris die zich afvraagt waar je uitkomt als je de 'film van heelal niet alleen 
heen maar ook terugdraait' – bij een eerdere oerknal? 'Misschien was er nooit 
echt een begin noch een eind en is ons heelal het resultaat van de zoveelste 
oerknal waarin de condities precies zo waren dat ons huidige heelal kon ont-
staan'. 

Ook in Het Parool (24 aug) een groot interview met Vera 
Bergkamp (Ath-a, 1989) die medio 2012 het voorzitter-
schap van het COC verruilde voor een Kamerzetel, 
namens D66. Vera, Marokkaanse vader en Nederlandse 
moeder, heette op school nog Chaouqui maar nam 'heel 
lang geleden' de naam van haar moeder aan, omdat 
vaders naam 'heel moeilijk uit te spreken en te schrijven 
was'. Ze kreeg een Nederlandse opvoeding en het enige 
Marokkaanse aan haar is 'dat mijn vader daar geboren is'. 
Na haar schooltijd studeerde ze personeel & arbeid maar 
ook bestuurskunde. Ze werkte als organisatieadviseur, 
bij het CBR, in de thuiszorg, bij de Sociale Verzekerings-
bank en het COC en was deelraadslid. Dat daar geen rech-
te lijn in te ontdekken valt, doet haar niks. 'Ik rol van het 
een in het ander. De gemene deler is dat ik werk met men-

sen'. Ook de politiek rolde ze in, toen partijleider Alexan-
der Pechtold haar een keer belde. 'Vlak daarna viel het 
kabinet en kwam het in een stroomversnelling'. Inmid-
dels is ze 'een hele echte' D66-er. In de Kamer houdt ze 
zich bezig met zorg, welzijn en cultuur. Daarin is ze voor-
al zakelijk en gericht op feiten, 'ik ben een evenwichtig 
mens'. Gevoelens zijn één ding maar genuanceerdheid, 
onafhankelijk denken – 'dat hebben mijn ouders me 
geleerd' – en verder kijken dan je eigen mening zijn 
belangrijker. ; Als kind was ik al een enorme observator. 
Ik luister eerst en dan doe ik er wat mee'. Vera woont nog 
steeds in Amsterdam. 'Zolang het kan wil ik niet in Den 
Haag overnachten', zegt ze, 'verliefd' als ze nog steeds is 
op haar geboortestad. 'Ik vind het heerlijk als ik de trein 
uitkom en het Centraal Station zie met zijn dynamiek'.

Nu de basisbeurs komend studiejaar niet wordt afge-
schaft, besluiten meer jongeren na hun eindexamen een 
tussenjaar te doen. Eerst een jaartje werken of reizen 
voordat ze naar de universiteit gaan. Zo ook Maxime 
Niessen die afgelopen jaar haar vwo-diploma behaalde. 
Maxime vertelt (Het Parool, 19 aug) dat ze aanvankelijk 
twijfelde. 'Ik wist al een tijdje dat ik een tussenjaar wilde 
doen maar toen studeren duurder leek te worden, twij-
felde ik'. Omdat haar ouders een deel van haar studie 
willen betalen, kon ze haar plannen doorzetten. 'Als je 
eenmaal gaat studeren en stages gaat lopen, is het niet 

meer zo gemakkelijk er een jaar tussenuit te gaan'. Maxi-
me weet nog niet wat ze wil studeren, ook na verscheide-
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resultaten' bieden, zeker bij pubers, geen enkele garan-
tie op succes'. 



Haiku’s van Paul Katoen

· Myrakel is een mirakel 

· Myrakel is meer dan de som der delen

· Myrakel is er voor u

· Myrakel is een bindende factor

· Myrakel is nostalgie

M25

Tja. Dan is het over een paar weken 2014 en dan realiseer je je dat Myrakel dat jaar vijfentwintig jaar bestaat. De tijd 
vliegt, harder dan we ons soms kunnen voorstellen. We weten nog niet hoe we dit feestelijke feit gaan vieren, maar 
wat we wél willen, is van de volgende Binder een bijzondere uitgave maken. Daarbij is hulp van de leden nodig. Ster-
ker nog, ú mag de Binder maken. Wie reclame wil maken voor z'n bedrijf - prima. Wie iets wil vertellen over zijn SNL- 
(of Pius-) herinnering – ook goed. Wie over zijn woonplaats in, pakweg, Saoudi-Arabië wil schrijven – ga je gang. Wie 
een bekentenis kwijt wil over een verliefdheid of een nooit opgehelderde examenfraude – kom maar op. Wie nu ein-
delijk eens dat verhaal kwijt wil over die afkijkende buurjongen – laat het horen. 

Poëzie in de Binder? Lang hoorden we niks van onze 'huisdichter' Paul Katoen, oftewel oud-leerling Paul Kreetz 
(Gym-a, 1968). Paul zit tegenwoordig in een rolstoel maar schrijft nog regelmatig haiku's, van die Japanse gedichtjes 
van drie regels met ongeveer 5-7-5 lettergrepen. Haiku's zijn 'vingerhoedjes vol emoties', schrijft Wikipedia. En dat 
blijkt goed uit de haiku's die Paul onlangs aan ons stuurde. Een selectie: 

Het is al avond

Maar het zwart ontbreekt

In ons schilderij 

Overdag lees ik 

Een boek en ik drink een wijn

Een rode of wit 

Morgen komt de sneeuw

Het is voorspeld deze eeuw

Dat het vriezen kwelt

Ik houd van dichten

Als werk van een metselaar

En harde stenen

Als jij je mondje 

Opendoet oh mijn kleintje

Laat jij een zuchtje

Beter door Peter

Op 18 oktober nam hoogleraar hematologie Peter 
Huijgens (Gym-b, 1967) afscheid van het VUmc. Hij werk-
te er tientallen jaren, was er hematoloog en specialiseer-
de zich in lymfeklierkanker en leukemie. 'Toen ik begon, 
ging je dood aan acute leukemie. Nu geneest zo'n 60% 
van de mensen. Er is veel gebeurd', blikt hij terug bij AT5 
(http://www.at5.nl/artikelen/113020/na-40-jaar-
hematologie-gaat-peter-huijgens-vogelen).
Huijgens werd ook geïnterviewd door Elsevier (14 sep-
tember). Over zijn werk, zijn hobby - Huijgens is een voge-
laar - en vooral: over het jongensboek dat zijn leven is. 
Afkomstig uit de Indische Buurt, waar de huizen in de 
jaren 30 vooral op instorten stonden, ging hij naar het 
Nicolaas. Hij bleek een goede leerling, vooral in de bèta-
vakken. Dat verwonderde hem. 'Het was een ontdek-

kingsreis. Je komt uit een 
situatie waarin je niet het 
idee hebt dat je iets voorstelt. 
Dus je moet ontdekken dat 
mensen jou slim vinden. Ik 
kreeg in de vijfde, zesde klas 
te horen dat ik wel eens als 
beste van mijn jaar zou kun-
nen eindigen. En dat was ook 
zo'. Peter twijfelde over een 
vervolgstudie: wiskunde of 
scheikunde. Het werd schei-
kunde. 'Het leek me nog inte-
ressanter om scheikunde 'in 
mensen' te gaan doen. Dan 
kom je bij bloed en eiwitten 
terecht. Ik weet niet hoe ik 
daarbij kwam, ik had nooit 
iets in de gezondheidszorg 
gedaan en had ook niet het 

idee dat ik dokter moest worden'. Toch werd hij het. In 
1973 werd hij arts-assistent, in 1986 promoveerde hij en in 
1997 werd hij benoemd tot hoogleraar. In die tijd groeide 
de VU uit van een 'piepklein en primitief' academisch 
ziekenhuisje tot een moloch waar duizenden mensen 
werken. Terugkijkend ziet hij zijn eigen leven als een 
jongensboek. 'Je knijpt jezelf af en toe: hoe kan dit 
eigenlijk? Ik ben op veel fronten druk met van alles, 
belangrijke dingen, en dat komt dan allemaal uit dat 
kleine kereltje van driehoog achter. Wonderlijk'. 
Toen hij interne geneeskunde ging studeren, ontwikkel-
de hij een bijzondere belangstelling voor bloed, voor 
stolling en antistolling. Daarbij horen vaak ernstige ziek-
tes als lymfeklierkanker en acute leukemie. 'Op de een of 
andere manier klikte het tussen dat werk en mijn emo-
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ties'. Een spectaculair vak, noemt hij het. 'Je krijgt iemand 
voor je neus, ins Blaue hinein. Vaak zijn het mensen die 
hartstikke gezond lijken en die blijken dan acute leuke-
mie te hebben. Hun leven komt in vijf minuten op z'n kop 
te staan. Dan ga je samen met die patiënt een pad op dat 
heel smal is, over allemaal richeltjes'. 
Was acute leukemie toen Huijgens begon, in 1973, nog 
een doodvonnis, nu blijft meer dan de helft in leven. 'Het 
is een heel technisch vak, maar ook emotioneel, want je 
bent samen met de patiënt. Die moet je vasthouden. Ik 
kan eigenlijk niets bedenken wat mooier is, in de zin van 
spanningsvoller. Je kunt 's morgens iemand in bed heb-
ben met wie het goed gaat, 's middags kan hij een enor-
me infectie krijgen en 's avonds kan hij dood zijn. Dat kan 
razendsnel uit je handen glippen.' Hij vergelijkt acute 
leukemie met een school. 'Beenmerg maakt bloed uit 
heel jonge cellen, dat zijn er een paar duizend. Die kun-
nen nog niets. Op een gegeven moment gaan die cellen 
uitrijpen, dan ontstaan rode cellen, witte cellen, bloed-
plaatjes. Het is als in een school. Daar zie je de eerste tot 
en met zesde klas, een bont gezelschap. Bij leukemie zie 
je alleen maar eersteklassers en dan ook nog op hun eer-
ste dag. Die cellen kunnen niet uitrijpen. Ze kunnen zich-
zelf wel delen, maar ze kunnen niet verder. Dat gaat in 
een paar dagen.'
Huijgens leerde onder meer dat je 'met huid en haar' in 
een omgeving vastzit en dat samenwerking en overleg 
heel belangrijk zijn. 'Zonder omgeving werkt het niet'. 
Voor zijn afscheid organiseerde het VUmc het seminar 

Beter met Peter. Zijn afscheidscollege betitelde hij - daar 
is die bescheidenheid weer - niet voor niets Veel klein 
maakt groot. 'Ik weet dat je zomaar kunt omvallen. In 
leven, en ook in belangrijk zijn. Die wetenschap zit in het 
merg van mijn botten. Ik heb de afgelopen veertig jaar 
belangrijke mensen op hun bek zien gaan omdat ze zich 
te weinig realiseerden dat ze maar een radertje in het 
geheel zijn.'
Wat nu, vroeg Elsevier. Huijgens leest in zijn vrije tijd 
Kant en Schopenhauer. 'Filosofie gaat over ernstige pro-
blemen, en ik ben een ernstig mens. Ik word hier zo vaak 
geconfronteerd met leven en dood – al moet je niet 
steeds roepen wat Plato heeft bedacht als je aan het bed 
van een stervende zit.' Het besef dat hij onderdeel is van 
een groter geheel, stemt hem nederig. 'De Griekse filoso-
fie is gebaseerd op: gij zult geen overmoed hebben, en: 
ken uzelf. Daar kun je je hele leven over nadenken. Het 
betekent: besef dat je sterfelijk bent. Je bent er straks 
niet meer. Ik vind dat niet erg, al ben ik een dokter die 
strijdt met mensen die prematuur doodgaan. Dat moet 
niet. Doodsangst maak ik vaak mee en dat is erg. Je moet 
daarom op de rand van het bed zitten, een hand vasthou-
den, iemand in de ogen kijken. Je moet het niet eng vin-
den. Je moet er zijn. Je hoeft niet eens veel te zeggen.'
Hij is ook een vogelaar. 'Ik vind vogels mooi, hun manier 
van bewegen is interessant. Er zijn mensen die vinden dat 
het lijkt op mijn manier van bewegen. Ik ben een bui-
tengewoon beweeglijk mens. Stilzitten gaat niet.'

Hans Stam: Fundraising = Friendraising

Deze foto leggen we op tafel in het Rotterdamse Grand 
Café Engels en Hans Stam van examenjaar HBS B  1966 is 
meteen terug in de tijd. Hij begint te wijzen: Hans van 
Veelen, van Putten, Hans ten Broek en Wilbert van Waas 
noemt hij moeiteloos. Nog wat namen komen vanzelf 
boven, zoals Cees Langendorff die vlakbij het Ajax-
stadion woonde en Dick Poppe. “Met Hans ten Broek was 
ik bevriend, hij is scheikunde gaan studeren. Ze hadden 
thuis een grote zolder en daar had hij een eigen laborato-
rium. We fietsten regelmatig na school Amsterdam in om 
bij apothekers nieuw glaswerk zoals kolfjes en erlenmeij-
ers in te slaan. Wilbert's ouders hadden een huisje aan de 
Vinkeveense Plassen, daar werd flink gezeild, behoorlijk 
gepimpeld en nachtelijk gezwommen”. Hans vertelt dat 
zijn lichting is begonnen in de nieuwbouw van de Prinses 
Irenestraat en dat er eerst een toelatingsexamen moest 
worden gehaald voordat je op school mocht beginnen. 
Ook de bekende tweestrijd 'Ig of SNL' komt uiteraard 
even aan de orde, hij weet niet meer precies waarom de 
keus op SNL is gevallen. Hans vinden we in het midden 
van de foto, met hand in de broekzak. Degene die hele-
maal vooraan zit kan Hans niet thuisbrengen (het is Rob 
Huijzer) en hij mist Eddie Spekenbrink op de foto. “We 
noemden hem altijd Speddie Ekenbrink”. 

Myrakel heeft Hans Stam opgezocht, want onze oud-
leerling heeft in 2013 afscheid genomen van zijn laatste 
functie. We hebben het over een prachtbaan! Hans is 
vanaf 2006 de Directeur van de Nederlandse Hartstich-
ting geweest en dan maak je natuurlijk wel wat mee. 
Zoals? Op een vaardige manier fondsen werven. Wat nog 
meer? Een praatje maken met onze Kroonprins, die in 
2013 trouwens ook zijn baan heeft opgezegd, maar Wil-

lem-A. had er zelfs al 33 jaar op zitten.
Hans komt uit Amstelveen, althans in de SNL-tijd. Van de 
broederschool aldaar (de Sint Antoniusschool) ging hij 
samen met een klasgenoot naar het pas gebouwde 
lyceum in Amsterdam-Zuid. Als zoon van een leraar 
Engels en afkomstig uit een sterk katholiek gezin was dit 
een vanzelfsprekende keus. In zijn babytijd woonde hij in 
Abbekerk en al op de leeftijd van anderhalf jaar verhuis-
de hij naar een ander stukje Koninkrijk: Aruba! Het gezin 
van de Engelse leraar, met twee meisjes van vijf en drie 
jaar, en behalve Hans ook een baby van 6 maanden ging 
de Oceaan over. Lesgeven in een omgeving van missiepa-
ters. Het werd een mooie tijd, ook al ervoer Hans enige 
vorm van discriminatie. “Makamba stinki”, zo moest hij 

aanhoren. De meest opmerkzame lezer zal denken, hé 
dat broertje van zes maanden, kennen we die niet? 
Jawel, het is oud-leerling Eugène Stam.

Als je Hans vraagt naar de Nicolaastijd brandt hij los: “Ik 
zie nog PP op de uitkijk staan en tja, ik moet bekennen 
dat ik wel eens voor straf de cour moest schoonmaken. Ik 
was niet de liefste, ook niet de stoutste, maar wilde wel 
meedoen met de leuke grappen en af en toe  ondeugend 
zijn. We hadden best wel een lieve klas, we waren serieus 
en er werd goed gewerkt. In die tijd was vooral sport alles 
voor me. Tafeltennis, volleybal, basketbal, voetbal, ik 
deed mee”.

Als het onderwerp Nicolaas-leraren eenmaal is aan-
geboord, komt er echt veel uit het geheugen tevoor-
schijn. Wellicht verrassend, de eerstgenoemde is … Pater 
Ruth. “Dat was een bijna macabere man. Hij zat daar op 
zijn troon met een jas aan en dicteerde ons Geschiedenis. 
Hij kon soms snel ontploffen. Pijnlijk is het feit dat hij 
chronisch ziek was. Verder herinner ik mij Pater Verbrug-
gen van Frans, die is wel eens bij ons thuis gekomen om te 
klagen over mijn vrijpostigheid. O ja, Pater Rebers van 
Godsdienst is ook al naar mijn ouders gekomen want ik 
had in de eerste klas voor zijn vak een 5! Katholiek en dan 
zo'n cijfer, is die wel geschikt voor onze HBS? Ik kon niet 
anders dan beterschap beloven”. Hij noemt dan Pater van 
Vleuten van Geschiedenis en zijn weinig flatteuze bij-
naam blijkt van generatie tot generatie overgeleverd, zo 
constateert de interviewer. Van Vleuten kon ook al ont-
ploffen, het is kennelijk een gevaarlijk vak. Over van der 
Harst van Wiskunde is Hans vol lof, hij noemt hem een 
inspirator als leraar en als mens. 

Voor Toon Noyons starten we een nieuwe alinea, alsof de 
eerste schooldag op het SNL opnieuw kan worden 
beleefd. “Allemaal staan, op een rechte rij! Jij daar, wie 
ben jij? Ga daar maar zitten. Ik zal je de huisregels in dit 
lokaal duidelijk maken!” Toon ten voeten uit. Hans leer-
de er niet tekenen maar heeft wel goede woorden over 
voor onze markante leraar die zijn bureau achterin (!) 
had en daar meestal tijdschriften zat te lezen. Hoe hij 
daar aan kwam? Via strafwerk aan zijn leerlingen, die 
moesten soms 10 stuks van huis meenemen. Handig gere-
geld. Toon staat hem ook bij als ontwerper voor het Aals-
meerder Bloemencorso en in zijn lokaal 30 werden ook 
papegaaien gehouden.
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het lijkt op mijn manier van bewegen. Ik ben een bui-
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Hans Stam: Fundraising = Friendraising

Deze foto leggen we op tafel in het Rotterdamse Grand 
Café Engels en Hans Stam van examenjaar HBS B  1966 is 
meteen terug in de tijd. Hij begint te wijzen: Hans van 
Veelen, van Putten, Hans ten Broek en Wilbert van Waas 
noemt hij moeiteloos. Nog wat namen komen vanzelf 
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stadion woonde en Dick Poppe. “Met Hans ten Broek was 
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Vinkeveense Plassen, daar werd flink gezeild, behoorlijk 
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maal vooraan zit kan Hans niet thuisbrengen (het is Rob 
Huijzer) en hij mist Eddie Spekenbrink op de foto. “We 
noemden hem altijd Speddie Ekenbrink”. 

Myrakel heeft Hans Stam opgezocht, want onze oud-
leerling heeft in 2013 afscheid genomen van zijn laatste 
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vanaf 2006 de Directeur van de Nederlandse Hartstich-
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lem-A. had er zelfs al 33 jaar op zitten.
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een vanzelfsprekende keus. In zijn babytijd woonde hij in 
Abbekerk en al op de leeftijd van anderhalf jaar verhuis-
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vorm van discriminatie. “Makamba stinki”, zo moest hij 

aanhoren. De meest opmerkzame lezer zal denken, hé 
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meedoen met de leuke grappen en af en toe  ondeugend 
zijn. We hadden best wel een lieve klas, we waren serieus 
en er werd goed gewerkt. In die tijd was vooral sport alles 
voor me. Tafeltennis, volleybal, basketbal, voetbal, ik 
deed mee”.

Als het onderwerp Nicolaas-leraren eenmaal is aan-
geboord, komt er echt veel uit het geheugen tevoor-
schijn. Wellicht verrassend, de eerstgenoemde is … Pater 
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zijn troon met een jas aan en dicteerde ons Geschiedenis. 
Hij kon soms snel ontploffen. Pijnlijk is het feit dat hij 
chronisch ziek was. Verder herinner ik mij Pater Verbrug-
gen van Frans, die is wel eens bij ons thuis gekomen om te 
klagen over mijn vrijpostigheid. O ja, Pater Rebers van 
Godsdienst is ook al naar mijn ouders gekomen want ik 
had in de eerste klas voor zijn vak een 5! Katholiek en dan 
zo'n cijfer, is die wel geschikt voor onze HBS? Ik kon niet 
anders dan beterschap beloven”. Hij noemt dan Pater van 
Vleuten van Geschiedenis en zijn weinig flatteuze bij-
naam blijkt van generatie tot generatie overgeleverd, zo 
constateert de interviewer. Van Vleuten kon ook al ont-
ploffen, het is kennelijk een gevaarlijk vak. Over van der 
Harst van Wiskunde is Hans vol lof, hij noemt hem een 
inspirator als leraar en als mens. 

Voor Toon Noyons starten we een nieuwe alinea, alsof de 
eerste schooldag op het SNL opnieuw kan worden 
beleefd. “Allemaal staan, op een rechte rij! Jij daar, wie 
ben jij? Ga daar maar zitten. Ik zal je de huisregels in dit 
lokaal duidelijk maken!” Toon ten voeten uit. Hans leer-
de er niet tekenen maar heeft wel goede woorden over 
voor onze markante leraar die zijn bureau achterin (!) 
had en daar meestal tijdschriften zat te lezen. Hoe hij 
daar aan kwam? Via strafwerk aan zijn leerlingen, die 
moesten soms 10 stuks van huis meenemen. Handig gere-
geld. Toon staat hem ook bij als ontwerper voor het Aals-
meerder Bloemencorso en in zijn lokaal 30 werden ook 
papegaaien gehouden.
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Dan komen de pijpen, sigaren en sigaretten. Leraren 
rookten in die tijd zonder gêne, Bij Wolfs van Duits kon 
het hele lokaal blauw staan van de rook en bij Natuur-
kunde waren de sigaren nooit ver weg. Voor een verbluf-
fend mooi handschrift moest je bij Scheikunde zijn, Niek 
Groot kon er wat van. “Ach”, zegt Hans, “het was een erg 
leuke tijd en ik mis nog een paar bijzondere leraren. 
Docenten van Nederlands bijvoorbeeld, Haanen vond ik 
een fascinerende man. Wij hadden hem altijd op zater-
dag, op het zogeheten nulde uur (dat was om 8.15 u). Je 
begrijpt wel, Cees, we kwamen daar nogal onverzorgd en 
moe van de vrijdagavond binnen en dan riep Haanen: 
Ongewassen pubers, wat jullie nodig hebben is een goed 
stuk zeep”! Van Noyons van Engels herinnert hij zich dat 
hij altijd met de tram kwam en dat hij tijdens de ritten de 
proefwerken met een rood potlood corrigeerde, met 
dikke, rode strepen dwars over het papier tot gevolg. Je 

zag de bochten in het tramparcours terug in de krom-
ming van die strepen. 
We zijn er nog niet. Veltman van Biologie krijgt een 
pluim voor zijn fraaie helix-tekening van DNA, dat toen 
nog een recente ontdekking was en Elders van Wiskunde 
staat niet alleen in het geheugen omdat hij losjes uit de 
hand een perfecte cirkel kon tekenen, maar ook omdat 
hij bijbracht wat een lijn is: “Jongen, dit is geen lijn wat je 
daar tekent, dat is een balk”! Over naar de gymzaal: “Van 
Blijboom mochten we veel volleyballen, een eldorado 
voor ons”.
  

De SNL-tijd staat voor Hans vooral in het teken van spor-
ten. Het SNL bevorderde dat. Op school zat de landelijke 
tafeltenniskanjer Carel Deken, en hij trok ook het niveau 
van anderen omhoog in het balspelletje. Hans speelde 
jaren tafeltennis, totdat volleybal (de katholieke club 
Armada) hem nog meer bekoorde. Op school ontstond in 
die tijd een volleybalteam dat steeds beter werd. Zelfs zo 
goed dat het Amsterdamse schooltoernooi in de o, zo 
kille Oude RAI meermalen een prooi werd voor zijn team 
van het SNL: natuurlijk tot verdriet van het Ig en vele 
andere scholen. Kampioen! 
Basketbal kwam er ook nog bij, het veldje op het 
Museumplein was vele middagen lang het rijk van Hans 
en zijn medeleerlingen.
Naast sporten deed Hans ook graag toneel. Hij speelde 

zelfs met zijn oudere zus van het Fons Vitae samen in het 
welbekende stuk Karel en de Elegast, onder regie van Jan 
Duijsens. Het optreden, ook voor de ouders van de leer-
lingen, was in de gymzaal van het SNL.

Tomos (Hans) en Puch bepaalden de sfeer en status in die 
tijd, maar de Provo- en Kaboutertijd was nog net niet 
aangebroken en de plagerijen en stunts van de leerling-
en waren niet over de schreef. Zo liepen de leerlingen van 
5 HBS B, precies 100 dagen voor het eindexamen, de hele 
dag rond in pyjama's. Schoolfeesten en klassenfeesten 
werden samen met de Pius MMS gevierd, maar daar zaten 
dan wel leraren bij voor het oogje in het zeil. Die voor-
kwamen niet dat in de stille hoekjes van de fietsenstalling 
stelletjes een mooi plekje vonden voor hun heimelijke 
zoentjes. 

Als je het C.V. van Hans Stam bekijkt kun je concluderen 
dat hij een dijk van een lijst kan overleggen. Die hoeven 
we hier niet in alle glorie te vermelden, Wikipedia voor-
ziet er in. Bestuursfuncties (bijbanen) van Stichting Olym-
pisch Steunpunt Rotterdam tot Economic Development 
Board Rotterdam (EDBR), van Interuniversitair Cardiolo-
gisch Instituut Nederland tot Stichting Hartmetabolisme: 
veel Rotterdam, veel wetenschap en medische thema's. 
Adviesraden, Raden van Toezicht. En dan de banen zelf. 
In de actualiteit net afgezwaaid na 7 jaar als Direc-
teur/Bestuurder van de Nederlandse Hartstichting, en 
daarvoor ook 7 jaar in een opvallende functie als Alge-
meen Directeur OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). 
Intensieve tijden met de grote verbouwingen van het 
Rotterdamse CS en de Kop van Zuid, met de opkomst van 
Leefbaar Rotterdam en Pim Fortuyn. Het OBR volgde na 
een lange periode in het Erasmus.
De interviewer stelt: “Een onverwachte ommezwaai, die 
positie bij het OBR, na zoveel wetenschap in het Erasmus 
Ziekenhuis”. Hans vindt dat wel meevallen: “Ook bij het 
Bestuur van de Erasmus had ik een zeer stevige porte-
feuille te hanteren en ik had vanwege die positie een 
enorm groot netwerk. Met Rotterdamse delegaties 
kwam ik ook regelmatig in het buitenland zoals in zuster-
stad Baltimore en het was dan ook niet gek dat een head-
hunter mij in 1999 benaderde voor de vacante plek bij het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Ik ben er trots op en ik 
heb er veel aan gehad. De spagaat tussen publiek en pri-
vaat, en tussen politiek en maatschappij, alles zat er in. 

We zetten 80 tot 100 miljoen per jaar weg in de Kop van 
Zuid, Nesselande en andere ontwikkelingen. Mijn ken-
merk was vooral een goed oog voor de rationele kant van 
de beslissingen”.
Daarna kwam dus de Hartstichting. “Op die functie heb ik 
zelf gesolliciteerd, de Stichting lag op z'n gat na het sala-
risschandaal van voorganger Manger Cats. Het was publi-
citair een grote klap voor de Stichting. Vanaf jaar 1 moes-
ten we, zonder subsidie, alles werven uit de buitenwereld 
en we kregen het voor elkaar om ieder jaar te groeien”. 
Hoe doe je dat? Hans komt direct met een mooie quote: 
“Fundraising = Friendraising”. Via onder meer goede 
posities in de Bible Belt en via nalatenschappen lukte het 
steeds weer om de doelen te halen. In zijn functie ont-
moette Hans regelmatig een andere Nicolasiaan, name-
lijk de iets jongere Theo Schuyt, professor in de Filantro-
pie.

De cirkel was rond. “Diezelfde Hartstichting had mij ooit 
als jong promovendus aangetrokken. De eerste Establis-
hed Investigator van de Hartstichting uit die tijd, Dr. Jan 
Willem de Jong, kreeg voor zijn academische prestaties 
een geldbedrag als onderzoeksbudget en hij nam mij aan 
om onderzoek te komen doen. De Hartstichting heeft dus 
de start en het eind van mijn carrière mogelijk gemaakt”. 

Het pensioen zal niet echt een pensioen worden. Hans, 

woonachtig in Rotterdam, getrouwd en vader van twee 
volwassen kinderen heeft teveel energie en teveel 'baga-
ge' om zomaar achter de spreekwoordelijke geraniums 
te gaan zitten. Als je hem zo ziet in Café Engels, enthousi-
ast en belangstellend, hoef je die vraag niet eens te stel-
len. Hij heeft initiatieven genomen om actief te blijven. 
Lezers die wat willen opsteken over fondsenwerving? Of 
over dat bijzondere pand in Oegstgeest? Hans staat klaar 
om je te helpen:  

Hoe staat het met het oude gebouw?

Nou dat staat er niet meer: gesloopt!
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Joke Hulsman (Pius mms, 1967) stuurde ons enkele 
prachtige klassenfoto's. Ze zijn gemaakt door de heer 
Van der Mey, indertijd de wiskundeleraar van Joke's klas. 
Twee van de foto's zijn nog gemaakt in de barakken aan 
't Zand, die van het schooljaar 64-65 in net opgeleverde 
nieuwbouw, de C-vleugel. 'Van een verhuizing was geen 
sprake', aldus Joke. 't Zand bleef nog een tijdje voortbe-
staan. 'De eerste twee jaar zaten wij MMS-ers in de barak

ken en in de derde klas kregen we les in het nieuwe 
gebouw. Het laatste gebouw, tegen het park aan, dwars 
op de andere gebouwen, werd later voltooid, toen wij 
daar al een tijdje les hadden. Maar ook dat was geen 
reden voor verhuizing; het was een uitbreiding van de 
lokalen'. Joke weet niet meer wanneer 't Zand is afgebro-
ken. 'Er stonden ook barakken van een Christelijke MMS, 
maar ik weet niet waar die leerlingen heen verhuisd zijn.'

Rechts achteraan: Leonoor Wllenborg, Rini van de Wal

Achterste rij, vlnr: Marieke Zwanenburg, Agnes Baij, 
Paula van de Grint, Annemieke …, Hanneke vd Boom-
en, Marlies …, Florrie van den Biesen, Marijke Wen-
tholt, Joke Hulsman, Monique Beckman, Ans van Hou-
ten, Maria Lases, José van der Drift, Sietske Mulders

Zittend, vlnr: Annemieke Visser, Ruth Ewald, Willy Fon-
tijn, Marijke Pollet, Ruth Heil, Annemieke Knijn

Pius 1963-1964 Klas 2C,  noodgebouw 't Zand

Van barak naar nieuwbouw

Proost!

School en drank – er zijn bibliotheken over vol geschre-
ven. Wie googelt naar woordcombinaties met 
drank/alcohol en scholieren/schoolfeest, of varianten 
daarop, ziet vele tienduizenden hits. Ook op Nicolaas én 
Pius (laten we die niet vergeten …) waren bier, alcohol en 
(in)drinken de afgelopen decennia regelmatig terugke-
rende thema's. Niet alleen het gebruik van alcohol op 
school(feesten) maar ook het drankgebruik tijdens exa-
menreisjes komt dan ter sprake. Juni 2013 ontstond over 
dat laatste wat ophef, toen twee Amsterdamse scholie-
ren op Mallorca werden aangehouden nadat ze een ande-
re scholier hadden mishandeld. Ook het St Nicolaasly-
ceum kwam daarbij in het nieuws. In de pers en op inter-
net circuleerden berichten dat een van de verdachten op 
het Nicolaas zat. Rector Hans van Rooijen ontkrachtte 
dat: 'Er is sprake van een persoonverwisseling. Hij was er 
niet bij betrokken'. De leerling uit 6VWO werd daarop 
vrijgelaten. 
Van Rooijen reageerde in Het Parool (15 juni) op de zaak. 
Examentripjes naar Mallorca – traditioneel de feestbe-
stemming voor honderden Amsterdamse scholieren die 
net examen hebben gedaan – zijn volgens hem 'risicovol 
tot in de hoogste graad'. Zo veel jongeren, zo veel alcohol 
en zo weinig sociale controle – dat moet wel fout gaat. 

Scholen kunnen er weinig tegen beginnen, de leerlingen 
organiseren alles zelf. 'Via de ouderraad kunnen we wel-
licht iets aan doen, maar ik heb daar weinig hoop op. De 
reisjes zijn heel erg populair'. Ook rectoren van andere 
Amsterdamse scholen zeggen dat het vooral een 
privézaak van de leerlingen is. 
Waar de scholen blijer mee zijn, is de verhoging van de 
'alcoholgrens' van zestien tot achttien jaar. Dat maakt 
het kopen van alcoholhoudende drank, dan wel het bezit 
daarvan, op straat, in de horeca én natuurlijk op school-
feesten, voor jongeren strafbaar. 'Opgeruimd staat net-
jes', verwoordde Van Rooijen het gevoel van veel andere 
rectoren. 'Veel scholen zaten met die drank in hun maag'. 
Op sommige 'alcoholvrije scholen' was het een constante 
vraag of leerlingen nog wel naar feestjes komen als daar 
geen drank geschonken wordt. 'Nu heeft de regering de 
keuze voor ons gemaakt'. Het arsenaal maatregelen om 
drank tegen te gaan was de afgelopen jaren al fors én 
creatief uitgebreid. Polsbandjes, leraren die blaastests 
afnemen, een in de schoolstatuten vastgelegd maximum-
promillage, een contract ondertekenen als je op werk-
week gaat – niets ging de scholen te ver om de drankmis-
bruik tegen te gaan. Alleen de neiging om thuis 'in te 
drinken' zal wat groter worden … 

Volgens alle richtlijnen en protocollen is de kruising Beet-
hovenstraat-Prinses Irenestraat  - tegenwoordig officieel 
kruispunt Beethovenstraat-Beatrixpark genoemd – een 
veilig kruispunt. Haaientanden, opstelstroken, verkeers-
borden, drempels – aan alles is gedacht. Maar er zijn ook 
bussen, trams, auto's, voetgangers, bezorgdiensten, 
scooters en fietsers. Heel veel fietsers …  Enfin een prach-
tig filmpje op YouTube

 , laat 
een kwartiertje zien van een gemiddelde ochtendspits. 
We kunnen in de Binder helaas niet het getoeter, gebel 
en geschreeuw laten horen, maar u begrijpt na het zien 
van het filmpje waarom Het Parool onlangs (19 okt 2013) 
twee pagina's wijdde aan dit 'chaotische oversteekpunt', 
waar het alleen maar drukker geworden is sinds het fiets-
pad tussen school en A10 én het tunneltje onder de Beet-
hovenstraat, een luttele 122 meter verderop, vrijwel 
afgesloten werd vanwege bouwactiviteiten. Vier scherpe 
bochten en omrijden – geen fietser die dat doet! 
In het artikel bevestigt gemeentelijk projectleider Grib-

http://www.youtube.com/watch?v=udcUahP9nzc

nau dat 'een veilig kruispunt op papier in de 
realiteit van alledag best een gevaarlijke ver-
keerssituatie zou kunnen opleveren'. Veel 
slagen om de arm, maar ze kaatst de bal ook 
terug. 'Als mensen zich niet aan de regels hou-
den, krijg je vanzelf gevaarlijke toestanden'. 
Tientallen bijna-ongelukken dus, elke dag. 
'Alles wat Amsterdam aan verkeer te bieden 
heeft, komt hier samen tussen acht en half 

negen 's morgens', schrijft de krant, met fijn gevoel voor 
verhoudingen. Moeders met bakfietsen, duizenden 
scholieren die op weg zijn naar een van de vele scholen 
in Zuid, whatsappende jongeren, koptelefoon op 
natuurlijk,  taxichauffeurs en snorscooters die overal 
maling aan hebben, verhuizers, bezorgdiensten, ouders 
die hun kind nog effe snel voor school willen afzetten, 
zakenmannen-met-haast – het WTC ligt om de hoek – 
maken er zo'n puinhoop van dat de krant niets anders 
kan concluderen dat 'twee ogen op deze plek niet 
genoeg zijn'. 
Buurtbewoners ondernamen dan ook actie (zie onder 
meer  ). Tijdens 
de ochtendspits van 11 september vond een schouw 
plaats, waaruit bleek dat het aantal fietsers veel hoger 
ligt dan verwacht, geen 1240 maar 1650. Verkeersplano-
logen van Bureau Goudappel Coffeng adviseerden daar-
om, 'ondanks het afwezig zijn van bijzondere onveilig-
heid', om toch maatregelen te treffen. Verkeerslichten 
zijn daarbij geen optie, aldus het bureau. Die verminde-

http://www.irenebuurt.nl/actueel.html

ren de piekbelasting niet en boven-
dien hebben Amsterdammers zoals 
bekend weinig respect voor rood 
licht. Een bypass moet er daarom 
komen, naar het fietstunneltje te 
maken, om fietsers te 'verleiden' 
toch weer door het (veilige) tunnel-
tje te fietsen. Het stadsdeel heeft 
maatregelen beloofd. 'Kinderen 
zijn kwetsbaar in het verkeer, een 
gevaarlijk kruispunt recht voor een 
school kunnen we daarom niet 
accepteren. Er zal zo snel mogelijk 
weer een volwaardig fietspad 
komen richting de fietstunnel'. 

Ochtendspits
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Joke Hulsman (Pius mms, 1967) stuurde ons enkele 
prachtige klassenfoto's. Ze zijn gemaakt door de heer 
Van der Mey, indertijd de wiskundeleraar van Joke's klas. 
Twee van de foto's zijn nog gemaakt in de barakken aan 
't Zand, die van het schooljaar 64-65 in net opgeleverde 
nieuwbouw, de C-vleugel. 'Van een verhuizing was geen 
sprake', aldus Joke. 't Zand bleef nog een tijdje voortbe-
staan. 'De eerste twee jaar zaten wij MMS-ers in de barak

ken en in de derde klas kregen we les in het nieuwe 
gebouw. Het laatste gebouw, tegen het park aan, dwars 
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daar al een tijdje les hadden. Maar ook dat was geen 
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lokalen'. Joke weet niet meer wanneer 't Zand is afgebro-
ken. 'Er stonden ook barakken van een Christelijke MMS, 
maar ik weet niet waar die leerlingen heen verhuisd zijn.'

Rechts achteraan: Leonoor Wllenborg, Rini van de Wal

Achterste rij, vlnr: Marieke Zwanenburg, Agnes Baij, 
Paula van de Grint, Annemieke …, Hanneke vd Boom-
en, Marlies …, Florrie van den Biesen, Marijke Wen-
tholt, Joke Hulsman, Monique Beckman, Ans van Hou-
ten, Maria Lases, José van der Drift, Sietske Mulders

Zittend, vlnr: Annemieke Visser, Ruth Ewald, Willy Fon-
tijn, Marijke Pollet, Ruth Heil, Annemieke Knijn

Pius 1963-1964 Klas 2C,  noodgebouw 't Zand

Van barak naar nieuwbouw

Proost!
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Dat waren nog eens tijden – toen de kranten nog meldden wie er geslaagd 
waren voor hun eindexamen! Op woensdag 24 juni 1964, dus bijna vijftig jaar 
geleden, stonden in De Tijd/Maasbode ook de namen van de 32 jongemannen 
die hun HBS-b diploma hadden behaald. 'Grappig om nu terug te zien', schrijft 
Wim Vloon (HBS-b, 1964)) die ons enkele foto's stuurde. 'In die tijd kwam je 
blijkbaar in de krant bij het behalen van je diploma'. De krant publiceerde ook 
de namen van studenten die hun diploma op de 'kweekschool' en de 'handels-
dagschool' hadden behaald, hun kandidaats-sociologie en van hen die 'semi-
arts' werden.

IJspret en eindexamen

Schooltassen

Tassenmuseum Hendrikje – ja het bestaat echt, zie tassen-
museum.nl – toonde onlangs de geschiedenis van de 
schooltas. Te zien waren onder meer houten tassen uit de 
17de eeuw, leren boekentassen, uiteraard de zeer popu-
laire 'pukkel' uit de jaren 60 en 70 en natuurlijk de 'eeu-
wige' rugzak. 
De schooltas; volgens begeleidende teksten in het 
museum méér dan een persoonlijke herinnering. Je 
schooltas doet je denken aan leraren, aan spelletjes op 
het schoolplein, aan vriendjes-van-toen. Je schooltas laat 
ook goed zien in welke tijd je naar school ging en welke 
veranderingen onderwijs en maatschappij allemaal 
ondergingen. In de 17de eeuw bijvoorbeeld, toen er bij-
voorbeeld nog geen schoolbanken waren, kreeg elk kind 

een houten doos voor boeken, een lei en een grif-
fel. Tijdens de lessen werden deze dozen als ta-
feltjes gebruikt. Pas vanaf 1900 zaten kinderen in 
houten banken en kregen ze huiswerk –stevige 
schooltassen, vaak van leer, werden populair. Die 
tas werd groter en groter: méér vakken en dus 
meer boeken. Na WOII kwam de pukkel in gebruik. 
In de oorlog was die gedragen door Amerikaanse 
soldaten, ná de oorlog kwamen miljoenen van die 
tassen beschikbaar bij dumpstores als Loe Lap. 
Pukkels werden, vanaf de jaren 60, steeds meer 
versierd, soms met protestleuzen (ban-de-bom 
tekens), soms met namen van popgroepen. De 
pukkel werd een teken van verzet en er waren 
zelfs scholen die 'm verboden, bijvoorbeeld als de 
boeken van school waren. In de jaren 80 maakte de 
rugzak een 'verpletterende entree', en nog steeds 

loopt meer dan de helft van de scholieren met zo'n rug-
zak. Vooral jongens dragen 'm, waar meisjes volgens het 
museum steeds vaker kiezen voor (imitatie) designertas-
sen van populaire merken als Louis Vuitton en Hermès. 
Wat de toekomst brengt, is ongewis. Door het gebruik 
van laptops, tablets, digitale schoolboeken en allerlei 
onderwijs-apps weegt de gemiddelde schooltas – in 2005 
nog ruim zeven kilo – steeds minder. 
Enfin, op de tentoonstelling hing ook een foto die over-
duidelijk bij het oude schoolgebouw genomen is. Wat 
voor de redactie van de Binder aanleiding is om u te vra-
gen: Heeft u uw oude schooltas nog? En wat voor herin-
neringen bergt die in zich?
Reacties kunnen naar  redactie@myrakel.nl 

De Houten Nicolaas

Na de verhuizing heeft-ie een ereplaatsje gekregen – het 
grote houten beeld van Sint Nicolaas staat op de eerste 
etage prachtig te glimmen. Die verhuizing viel mee. Het 
beeld, naar verluidt een schenking van een onbekende 
weldoener bij de opening van school in 1948, heeft wel 
ergere stormen overleefd. Zoals de brand die ooit de 
prijzenkast in de hal van de oude school, recht tegenover 

de ingang van de kantine, in vlammen deed opgaan. Een 
lage daad van een inbreker. De die dag vroeg gearriveer-
de leraar Tom van der Meijs ontdekte de brandende vitri-
ne en wist de houten Sint Nicolaas te redden. Het beeld 
kwam zelfs min of meer ongeschonden uit de vuurzee – 
een tweede Myrakel van Amsterdam? De vraag is echter 
van wie het beeld afkomstig was. Wie was de gulle gever? 

Achteraan, staand en hangend, vlnr: Annemieke …, 
Paula van de Grint, Marlies…, Marijke Wentholt, Han-
neke vd Boomen, Lydia Oppenkamp, Marijke Zwanen-
burg, Marijke Comello, Rini van de Wal, José van der 
Drift, Agnes Baij, Ans van Houten

Vooraan, zittend, vlnr: Ruth Ewald, Elly van Tulder, 
Ruth Heil, Annemieke Knijn, Maria Lases, Florrie van 
den Biesen, Leonoor Willenborg, Monique Beckman, 
Willy Fontijn, Joke Hulsman (met speld in rok), Marijke 
Pollet, Sietske Mulders

Pius 1964-1965 klas 3
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Aan het Nationaal Jeugddebat – een poging 
om jongeren meer bij het overheidsbeleid te 
betrekken – doen straks ook twee Nicolaas-
leerlingen mee. Zakaria Jbari en Bart Segers 
uit de tweede klas 'wonnen' begin 
november het provinciale jeugddebat in 
Haarlem. Ze debatteerden over Buurtbussen 
op het  p latte land,  Ident i te i t  van 
kustplaatsen en de Fusie van provincies. Het 
debat is georganiseerd door NJR, een koepel 
van jongerenorganisaties in Nederland. In 
totaal honderddertig jongeren zijn 
geselecteerd om op 14 april 2014 mee te 
doen aan het nationale debat, in de zaal van 
de Tweede Kamer. Ze worden tot die tijd 
'getraind' in debatvaardigheden en 
presentatietechnieken en zo klaargestoomd 
om ministers en staatssecretarissen te 
overtuigen van hun ideeën. 

Dat de oude school geheel gesloopt is, weet u. Dat de kapel, waarin nu onder meer restaurant As gevestigd is, blijft 
staan, is ook bekend. Nieuw is dat de gemeenteraad september jl akkoord ging met het voorstel ook het voormalige 
priesterhuis te behouden. Klooster en kapel worden gemeentelijk monument.

Met toch wel wat pijn in ons hart melden we hier dat de 
sloop van het oude Nicolaasgebouw gereed is.Er staat 
niks meer, nada, noppes – geen steen of raam van het 
oude schoolgebouw is nog te vinden. Het terrein is 
inmiddels afgezet met hekken, in afwachting van de 
herinrichting van het park. 
Maar ook omdat er op de plaatsen van de vroegere 
fundering en kelders (tot 3,5 meter diep!) kuilen zijn 
ontstaan. En die kuilen zijn volgelopen met grond en 
water. Na de vele regen van de afgelopen tijd is er dus 
een gevaarlijke situatie ontstaan: je ziet niet waar je 
loopt. De school waarschuwt op de website dat 'je diep in 

de prut kunt wegzakken'. 
Begin 2014 wordt begonnen met de herinrichting van het 
park. Ook de plek waar de oude school stond, krijgt 
nieuw groen. Er komt meer water in het park, een 
speelplaats voor kinderen en een uitkijktoren. Het 
ontwerp is overigens gemaakt door gemeente, bewoners 
én leerlingen van het Nicolaas. Eind 2016 moet alles klaar 
zijn. Momenteel wordt ook hard gebouwd voor de 
'nieuwe buren'. Tussen school en A10 is een enorme 
bouwput waar de gebouwen van Akzo en Stibbe komen 
te staan.
Op   is de bouw te volgen. http://zuidas.webcam.nl/stibbe

Begin oktober was op het Nicolaas een 'ludieke live pop-
up rap' te horen. Rapper Marra trad op in het kader van 
de anti-roken campagne van KWF Kankerbestrijding. 
Marra gaf live een extende version van zijn tv-spotje 
waarin hij rappend de regel Roken is zóóó …. afmaakt 
met statements. De optredens, her en der in het land, zijn 

een gevolg van het succes van het spotje (zie 

 ) dat op YouTube al bijna 
honderdduizend keer bekeken is. Bijna 82% van de 
jongeren en driekwart van de volwassenen rook niet 
(meer) – roken is zóóó niet meer van vandaag. 

http://youtu.be/PCpojqnMeBk

Nicolaas Nu

In die tijd werd in het Beatrixpark ook nog 
gevoetbald, voor het Paastoernooi zelfs. 
Amsterdamse basisscholen streden toen tegen 
elkaar en op 31 maart 1959 moest Wim (zittend, 
links vooraan) aantreden op de velden aan de 
Zuidelijke Wandelweg. Op de achtergrond 'bij 
toeval een stukje van het toen bijna afgebouwd St 
Nicolaas Lyceum, nog niet beseffende dat ik daar in 
september van hetzelfde jaar zou beginnen in het 
splinternieuwe gebouw'. 

Wim herinnert zich nog hoe hij, nog op de basisschool, 
vanuit die school in de Heinzestraat naar het tennispark 
aan de Amstel fietste. Dat tennispark zat 'bijna 
vastgeplakt' aan begraafplaats Zorgvliet. In zijn 
herinnering liep de Zuidelijke Wandelweg toen van de 
Amstel tot aan de Amstelveense weg. Hij reed toen, niet 
vermoedend dat hij er later school zou gaan, langs het 
Nicolaas-in-aanbouw. 

De foto hier links is gemaakt in het Beatrixpark, aan de 
achterkant van de Beethovenstraat-flats, 'toen we in de 
pauze even het ijs opgingen'. De twee voorsten zijn Hans 
Köhler en Carel Deken, van de anderen is Wim de namen 
vergeten

In diezelfde periode, september-oktober 1963, mocht 
Wim samen met Teun Eggelte twee keer zelf een schei-
kundeles geven. 'In mijn herinnering hadden we maar 
liefst zeven lesuren scheikunde per week. Op een dag dus 
zelfs twee keer na elkaar, want we kregen toen ook nog 
les op zaterdag. Toen de heer Van Veen ziek werd, was er 
geen vervanger. We zaten in de eindexamenklas dus een 
achterstand moest voorkomen worden. Teun en ik moch-
ten, verspreid over twee dagen, elk een half uur lesgeven. 
Later kwam er wel een vervanger, en wel Jan Overwater. 
Een prachtig tijdbeeld – we gaan terug naar februari 
1964 - geven ook de twee andere foto's (hieronder) die 
Wim stuurde en die gemaakt zijn door Jos de Koster.
De foto onder links  toont scheikundeleraar Van Veen die 
een molecuulmodel vasthoudt, met op de achtergrond 
een schoolbord met 'een nogal aparte zwavelverbin-
ding'. Mogeljk een polysulfide, aldus Wim, die links op 
het bord ziet 'dat we toen ook al te maken hadden met 
orbitals, zwavelverbindingen en hun eigenschappen.
De andere leraar is Van Zuylen die in het aardrijkskunde-
lokaal in die tijd nog gewoon mocht roken. 'Heel karakte-
ristiek: hij had vaak een vulpen in zijn rechterhand en een 
sigaar in zijn linker'. Wim wijst op de rookkringeltjes die 
nog uit zijn mond komen. 'In onze ogen kon hij alleen die 
zo maken'. Dat deed hij op verzoek graag.

Wim vertelt verder dat hij rond september 1963 op school 
een briefje kreeg met de namen van leerlingen die het 
schooljaar daarvoor, 1962-1963 dus, waren afgestudeerd. 
Voor hen is het dit jaar dus wel vijftig jaar geleden dat 
eindexamen deden. 
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Aan deze Binder werkten mee

Joke Hulsman
Paul Kreetz
Koos van Langen
René Leijen

Leon de Rooij
Cees Smit
Wim Vloon

We herstellen een traditie: op de derde vrijdag van januari – dat is dus op 17 januari 2014 – houdt Myrakel haar Alge-
mene Ledenvergadering. Leden zijn van harte welkom om mee te praten over de toekomst van de vereniging (nog 
eens 25 jaar?), maar ook om het glas te heffen in de oud-leerlingensoos.
 
Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring notulen ALV 2013
3. Jaarverslag plus financieel verslag 2013
4. Verslag kascommissie plus décharge bestuurd
5. Bestuurssamensteling 2014 en verder
6. Myrakel 25 jaar en hoe verder?
7. Rondvraag en sluiting

Algemene ledenvergadering

Het Nicolaaslyceum werd ook genoemd in relatie tot een 
groep criminelen van 15 tot 18 jaar die maandenlang 
middelbare scholieren in Amsterdam beroofde en 
afperste. Hun slachtoffers waren vooral tweede- en 
derdeklassers. Ze moesten, onder bedreiging met 
geweld, smartphones, koptelefoons, geld, id-bewijzen 
en kleding afstaan. 'Een klassiek voorbeeld van 
afpersing', aldus een politiechef in Het Parool (25 
november) bij de aanhouding van vijf van de elf 
verdachten. De bende, op twitter actief als de 'soldaten 
van zuid', was vooral actief rond Museumplein en 

Vondelpark, van oudsher plekken waar veel scholieren 
uit Zuid samenkomen. Via twitter gaven ze slachtoffers 
opdracht geld mee te nemen naar school. Ouders van een 
13-jarige jongen die geld en iPhone al moest inleveren, 
huurden beveiligingsmedewerkers in die met de jongen 
naar school meefietsten. Ouders van tien Amsterdamse 
scholieren deden aangifte maar vermoed wordt dat dit 
het topje van de ijsberg is. Onder de slachtoffers zijn 
leerlingen van het Hervormd Lyceum Zuid, het Vossius, 
het Amsterdams Lyceum, het Luzac, het Montessori en 
dus ook het Nicolaaslyceum. 

Twee andere leerlingen-van-nu, 
Sophie Rapp en Sohna Sumbunu 
uit 1HVc, wonnen september jl de 
ArtZuid-prijs voor de leukste foto 
van de ArtZuid Beeldenroute. 
Scholieren tot 18jaar konden 
meedoen aan deze prijsvraag. De 
gehele cultuurplusklas van het 
Nicolaas deed mee, maar Sophie en 
Sohna wonnen de iPad.
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Colofon

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

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

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

Leon de Rooij (Penningmeester)
Joost Kenter (lid)
Monique Reeders (Ledenadministratie)

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

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

Lidmaatschap

leon.de.rooij@myrakel.nl

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

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

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

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

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

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

MYRAKEL

Verzoekje van de administratie

Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging 
alle leden, waarvan ik een goed e-mail adres heb, een 
mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen 
werkend e-mail adres van jou.
Zou jij mij dan een mailtje willen sturen (naar

 ) zodat wij jullie in de toekomst op de 
hoogte kunnen houden van nieuwe gebeurtenissen.
Want brieven schrijven is voor ons veel te duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat wij ook in de 
toekomst op de hoogte gebracht worden van de wijzi-
gingen.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog slechts 27 wanbetalers over.
Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager dan 
2013 dan ben jij er één van!
In dat geval gaarne vóór 1 januari 2014 de verschuldigde 
contributie overmaken.
Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening 359877 
tnv “Oud LLV Myrakel sint Nicolaaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels getal 
kleiner dan 2013, dan incasseer ik de contributie van 2013 
samen met die van 2014. Vanwege de kosten is het niet 
meer te doen om voor ieder nieuw lid apart een incasso te 
draaien.
Heb jij in dit jaar een andere rekening in gebruik geno-
men stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1 febru-
ari 2014 er een Europese betalingsregeling gaat gelden. 
De zogenaamde IBAN en BIC codes.
Een van de consequenties is dat ik nu voor leden in de 33 
aangesloten landen ook kan incasseren.
Dus lieve leden in de Europese landen: machtig mij!! Dat 
is voor mij makkelijker en voor jullie scheelt het 2 euro.
Stuur mij een mailtje met jouw naam; jouw lidnr (staat 
ook op de envelop); jouw IBAN- en BIC- nummer, en de 
naam die bij die rekening hoort.

Leon de Rooij

admin@myrakel.nl

mailto:admin@myrakel.nl
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