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Voorwoord

De tekst voor deze Binder is afgesloten
per 10 juni 2020.
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Dit is vermoedelijk de goedkoopste SNL-Binder 
ooit. Voor het eerst in de geschiedenis wordt deze 
niet meer gedrukt, in een envelop gestopt en met 
veel porto naar de leden verstuurd, maar gaat-ie 
digitaal de wereld rond. We hadden bij deze editie 
zelfs geen reiskosten – Joost skypete, vanwege alle 
corona-beperkingen, met Anne-Maria van  Hilst … 
Hoe dan ook, we gaan met Myrakel een nieuwe 

fase in. Geen papieren Binder dus, zoals op de 
ledenvergadering van januari jl besloten. Een ver-
slag staat in dit nummer. Dat verder gevuld is met 
de vertrouwde combinatie van nieuws en wetens-
waardigheden over onze oude school. 

René Leijen / Joost Kenter / Koos van Langen

Arthur Hoek

Jan Baneke

Frans Sam

Hans de Breet



In Memoriam

In memoriam Jos van Kemenade

Hij was minister van Onderwijs, geestelijk vader van de 
moedermavo, burgemeester, minister van Staat, commissa-
ris van de Koningin, collegevoorzitter van de Universiteit, 
buitengewoon hoogleraar onderwijssociologie, bedenker 
van de 'middenschool', kamerlid, voorzitter van de Max 
Havelaar Stichting, jurylid van de Libris Literatuurprijs en 
nog veel meer. Maar voor Myrakel was hij toch vooral de 
oud-leerling en oud-klasgenoot. Jos van Kemenade was een 
van de eerste leerlingen, van 1949 tot 1955, toen hij met een 
Gym-b diploma de school verliet om te gaan studeren. Dat 
deed hij eerst in Delft en later (sociologie) in Nijmegen. 
Scholen en onderwijs zouden altijd zijn werkgebieden 
blijven. Eenmaal in de politiek bleef hij dat vakgebied 
trouw. Van Kemenade, ooit gezien als de opvolger van Joop 
den Uyl, wilde dat onderwijs 'radicaal vernieuwen', maar 
kreeg uiteindelijk de kans niet. Zijn trouw aan Den Uyl werd 
hem, schreven meerdere kranten in de dagen na zijn dood, 
'uiteindelijk fataal'. Was hij voor het ene PvdA-lid 'de meest 
capabele bestuurder', anderen vonden hem te rechts. Zelf 
vond hij dat het allemaal te lang geduurd had, die opvol-
ging van Den Uyl. 'Ik heb te lang met me laten sollen'. Hij 
verliet de (Haagse) politiek, aanvaardde een topfunctie bij 

[ En Hermes nam het woord en zeide: Door Zeus beminde, op aarde levende stervelingen, mij is door de 
alwijze dochter der bliksemslingeraar Athene de taak opgedragen een overzicht te geven over de zes jaar, 
die ik onder U heb doorgebracht, in bouw en gestalte op een blonde jongeling gelijkend. Hoewel ik een 
godheid ben en dus begiftigd met een alles omvattend geheugen is het voor mij toch onmogelijk om mij 
meer van de eerste twee klassen te herinneren dan de vacantie's en de rectorsfeesten, terwijl mij boven-
dien nog bijstaat dat wij een heilig ontzag koesterden voor eenieder die zich ook maar enigszins op 

Tijdens zijn Nicolaasjaren schreef Van Kemenade veel voor De Tobbe. Hij had een heuse column, onder het 
pseudoniem Hermes, maar schreef ook gedichten. Vlak voor zijn eindexamen schreef hij nog eenmaal als 
Hermes (de Tobbe, juni 1955). We pikken er enkele passages uit: 

de universiteit en werd later burgemeester en CdK. Deze eeuw was hij vooral onderzoeker-van-heikele-
kwesties. Iedere keer als er ergens onderzoek naar gedaan moest worden, 'rolde in Den Haag de naam van 
Van Kemenade uit de rolodex'. Hij onderzocht onder meer de terugbetaling van Joods tegoeden uit de 
Tweede Wereldoorlog en het verdwenen fotorolletje van Srebenica. De laatste jaren verdween hij uit de 
actualiteit. Hij paste er voor in allerlei nieuwe onderzoekscommissies te gaan zitten. 'Dat soort vuurtrek-
kende onderzoeken is slecht voor mijn gezondheid', zo wist hij. 

dwingend gezag kon beroemen, welke 
eigenaardige karaktertrek overigens in 
de loop der jaren wel verdwijnt. [..]

[Toch mogen wij deze geluksperiode niet 
afsluiten zonder melding gemaakt te 
hebben van het U misschien vreemd in de 
oren klinkende feit dat wij bij het over-
blijven onthaald werden op thee, voor-
treffelijk gemaakt door ons aller Sjaan 
Klebach, wier bestaan velen van U zelfs 
niet vermoeden, edoch zij bestaat en 
vanaf de hoogheilige Olympus wuiven 
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Jos van Kemenade Minister van Staat

Maar toen, teerbeminden, toen kwam de eerste slag. Bij het scheiden van de markt bleken velen n.l. de 
grauwe materie boven de goden te stellen, zij kozen H.B.S., wij herhalen dit met diepe verachting, zij 
kozen de H.B.S. Och laten wij ons toch niet laten meevoeren door de diepe ellende van dit moment en 
laten wij deemoedig de taak volbrengen die Athene ons heeft opgelegd. [..]

wij ontzaggelijke lof toe, niet slechts om de nu tot Europia geworden thee, maar ook voor alle moeite die 
zijn vooral op de schoolkampen voor ons heeft gedaan. Sjaan, eens zullen de goden U met Nectar verblij-
den, zoals gij ons met thee verblijd hebt. [..] 

De nu volgende twee 
jaren wa-ren jaren van 
ontluikend verzet , 
jaren ook van de eerste 
kennismaking met de 
schone griekse taal, 
jaren van prille con-
f rontat ie  met  het 
nobele vak scheikunde 
waaraan tot in lengte 
van dagen de namen 
van de Heren Klitsie, 
Bereben, Bokelman, 
pater de Leeuw, Frans 
S c h o u t e n  o n a f -
scheidelijk verbonden 
zullen blijven. Nog 
voelen wij de inktspat-
ten toen een volle 
inktfles jammerlijk tegen de vensterbank haar einde vond, nog zien wij Frans Schouten van onze klas een 
knekelhuis maken en pater de Leeuw in opperste razernij enkele delen van het skelet het raam uitwerpen, 
nog horen wij de zoete stem van de Heer Roosmalen Middeleeuwse liedern ten gehore brengen en de 
smak van ongeveer 60 schrijfstiften die wij de aardrijkskundeleraar aanboden op zijn vraag of iemand 
misschien een potloodje voor hem had, om verder maar te spreken over [..] de verrukkelijke momenten 
die wij doorbrachten met een nauwgezette observaties van Mientjes doen en laten. [..]

Nu nadert met steeds grotere snelheid de zwarte periode 
van het examen. Doch onze geesteskracht is niet zo groot 
dat wij met een blij gemoed enige volzinnen ten beste 
kunnen geven, zodat wij de toorn van Zeus' dochter ten 
spijt er goed aan menen te doen wanneer wij hier het 
stilzwijgen over bewaren. [..]  

Het was een mooie tijd zelfs een heel mooie tijd. Wij 
kregen wel wat weinig vrij, en wat te veel huiswerk, wij 
mochten wel niet roken en vele schooluitvoeringen op 
allerlei gebied heeft slinks voor ons achter gehouden, [..] 
edoch dit mag niet verhinderen dat wij in de punt onzer 
borstkas, van mening zijn dat wij het nog niet zo beroerd 
gehad hebben, wij zijn zelfs al zover dat wij vermoeden 
dat wij wel ééns een doodenkele  straf verdiend hebben. 
Nogmaals, zelf beweren wij het: Het Was Een Mooie Tijd 
!!!! En daarom, pater rector, en pater en heren docenten 
zwaaien wij U, vanaf de toppen van het heilige hoogge-
bergte onze dank toe. Zo scheiden wij nu van U van ons 
dierbaar blad De Tobbe, zo scheiden wij met betraande 
onderkin, en de zakdoek ten groet geheven. [..] Menend 
aan het dringend verlangen van Athene te hebben 
voldaan, verdwijnen wij weer uit het aardse gewriemel 
terwijl wij de leerlingen willen voorhouden de wijze 
woorden 'Libenter ferte sapientes', de leraren willen wij 
herinneren aan de schone spreuk 'Oderint dum metuant'. 
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Op 31 maart jl overleed 

Arthur Hoek (Havo, 1974). 

Arthur kreeg tijdens zijn 

werkzaamheden in het AMC 

– hij was analist – een acute 

hartstilstand. Ook al was de 

crashkar letterlijk dichtbij, 

hij heeft het niet gehaald. 

Hij werd 63 jaar. Klasgeno-

ten van hem wensen hem op 

Facebook 'een goede reis'. 

In memoriam Arthur Hoek

Op https://www.memori.nl/gedenkplaats/arthur-hoek   zijn inmiddels 237 kaarsen voor hem aangestoken.

In memoriam Jan Baneke

Op 6 januari overleed op 77-jarige leeftijd Jan Baneke (Gym-A, 1960). Jan was in zijn schooltijd actief 

voor/bij de Missieclub van de school, 'een club waar alle jongens lid van moesten zijn. Want iedere jongen 

is krachtens zijn doopsel verplicht naar de mate van zijn kunnen mee te helpen aan de verovering van de 

wereld voor Christus'. De Missieclub, onder leiding van pater van Buuren, organiseerde vooral bakfietsen-

rally's, waarmee oud papier werd opgehaald. Een stuk of tien ploegen van twee of drie scholieren, haalde 

oude kranten op. Met succes, schrijft Baneke in 1958 in De Tobbe. 'Ofschoon ik de daarvoor vereiste leef-

tijd nog niet heb bereikt, moest ik zelf een bakfiets besturen'. Een bakbeest, noemt hij de fiets. En het 

regende hard, die dag. 'Toen we na twee uur voortwaden en dankzij onze zwemdiploma's A en B, nog net 

niet verdwenen waren in deze poel, kwam er wat orde in'. De natte kranten werden verstopt tussen de 

droge, en enkele kartonnen dozen werden, 'gehoor gevend aan goede raadgevingen tijdens de koffie', 

onderweg 'verloren'. De opbrengst was 31,05 gulden – een bedrag waarmee je toen ruimschoots je auto 

kon voltanken. Een of twee keer per jaar kwam een missiepater de scholieren verslag doen 'van zijn 

wederwaardigheden in vreemde, onbekende streken'. 

In memoriam Frans Sam

Eind vorig jaar al, op 7 december om precies te zijn, 

overleed Frans Sam (HBS-a, 1966). Hij werd 71. Na zijn 

schooltijd werkte Frans vanaf 1974 bij Schiphol, onder 

meer als redacteur van het personeelsblad, als 

personeelschef, als vervoercoördinator en als 

marketing manager. Daarnaast was hij tientallen 

jaren bezig met het openbaar vervoer. Hij was 

d e c e n n i a  l a n g  r e g i o - v o o r z i t t e r  v a n  o v -

belangenvereniging Rover en kreeg daarvoor in 2019 

de Frans van der Poel penning. Vanwege zijn grote 

kennis van het openbaar vervoer vroeg Schiphol hem 

eind jaren negentig mee te werken aan het opzetten 

van een busnet voor luchthavenpersoneel en 

passagiers. Dat Sternet kwam er in 2000. 'Het maakte 
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Schiphol goed bereikbaar vanuit omliggende woonkernen, met herkenbare bussen'. Hij kon zich enorm 

storen aan al het gedoe rondom concessies. 'Er rijdt nu een lijntje van het GVB tussen Kalfjeslaan en 

Gelderlandplein. Een lijntje van niets. Die zou je aan een lijn in Amstelveen moeten vastknopen, dan trek 

je meer reizigers. Maar in Buitenveldert rijdt het GVB en in Amstelveen Connexxion. De reiziger zal het 

echter een zorg zijn welke naam er op een bus staat. Die wil op tijd en met zo weinig mogelijk ongemak 

Nooit gerookt, nooit 

gedronken, nooit ziek, 

maar overleden aan coro-

na - het virus gaat helaas 

n iet  aan  onze  oud-

schoolgenoten voorbij. 

Op 17 april overleed 

Hans de Breet (Havo, 

1976), 63 jaar. Hans lag 

twintig dagen op de 

intensive care en net 

toen iedereen dacht dat 

hij 'uitgezwaaid' zou 

worden, kreeg hij een 

herseninfarct. Hans ver-

huisde lange tijd geleden 

naar Amstelveen en 

In memoriam Hans de Breet

werkte daar voor de Sociale Verzekeringsbank. Het virus liep hij vermoedelijk op in de supermarkt, denkt 

zijn zoon Jordy. 

Op http://www.condoleance.nl/17708/hans-de-breet.html  staat een condoleance register.

SNL’ers in de media

'We zullen het nooit helemaal weten', zei natuurkundige Frans 

Saris (HBS-b, 1960) tegen journalist Fokke Obbema (De Volks-

krant, 13 januari 2020). Saris, 77 inmiddels, is nog altijd eigenzin-

nig, rebels af en toe en bindt nog steeds de strijd aan met 'arro-

gante' natuurkundigen 'die te veel pretenderen en niet willen 

inzien dat een bescheiden bijdrage leveren aan een iets betere 

wereld het hoogst haalbare is'. In 2019 gaf hij nog een Paradiso-

lezing, 'ik was apetrots dat het vol zat', en dit jaar verschijnt zijn 

boek Darwins cijferslot waarin die hekel aan pessimisten en nihi-
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listen volop beleden wordt. Zinvol leven draaide voor hem om 'iets te doen wat de moeite waard is'. Maar 

wel bescheiden blijven, is zijn advies: we zullen het nooit helemaal weten, wat en hoe vaak we het ook 

onderzoeken. Door zijn (in 2016 aan dementie overleden) vrouw Pien, docente aan het Nicolaas, leerde hij 

om kunst en cultuur in relatie te brengen met zijn natuurkundige werk. 'Daardoor ben ik niet de eendi-

mensionale mens die je als wetenschapper nu eenmaal riskeert te worden'. Na de dood van Pien moest hij 

'een nieuw leven uitvinden'. Dat lukte, ook al merkt hij dat hij 'maatschappelijk' minder meetelt. 'Ik 

geniet van de rol die ik nog kan spelen als partner, vader en grootvader'. Strijdbaar blijft hij, maar weder-

om met mate: 'het feit dat er vooruitgang is en dat wij daaraan bijdragen, vind ik meer dan genoeg'. 

Bij Theo Durenkamp (HBS, 1966) is de teleurstelling groot als 

de gemeente Amsterdam besluit de molen van Sloten geen 

monumentenstatus te geven (Het Parool,26 maart 2020). 

Durenkamp, betrokken bij de stichting die de molen 

beheert, had eerder de indruk gekregen dat het 'min of 

meer in orde was'. De molen kost een hoop geld en moet de 

komende jaren flink onderhouden worden: lift, riolering, 

houtwerk en schilderwerk in het kuiperij-

museum. De gemeente, eigenlijk het stads-

deelbestuur Nieuw-West, vindt de monu-

mentale waarde van de molen, die sinds 

1991 op zijn plek staat, echter 'gering'. 

Oud-aardrijkskundedocent Jan Blankers (78 inmiddels) is terughoudend tegen kranten als die vragen 
stellen (De Volkskrant, 25 april 2020) over het al dan niet ruimen van het graf van zijn beroemde moeder 
Fanny. Jan was 7 toen die in Londen vier keer goud won. Ze werd later verkozen tot Atlete van de Eeuw en 
begraven in het familiegraf van háár ouders. Dat graf zou aanvankelijk geruimd worden, met toestem-
ming van de familie, maar heeft nu toch een 'groene sticker', een speciale status waarmee het graf behou-
den blijft. 

'Alsof het een nieuw schooljaar is', zo beschreef basisschooldirecteur 

BartJan Commissaris (Havo, 1981) de heropening van obs De Polsstok in 

Amsterdam-Zuidoost (Het Parool, 11 mei 2020). Voor veel scholen was/is de 

coronacrisis een 'logistieke en pedagogische uitdaging' . Hij ziet veel angst 

bij ouders. 'Sommigen zijn zó bang dat ze hun kinderen helemaal niet naar 

school durven sturen'. Maar hij wil ook benadrukken 'dat we er voor ze zijn', 

ook al kan dat niet met een knuffel of een hand. 'We moeten nu op een ande-

re manier contact maken. Meer focussen op oogcontact bijvoorbeeld en 

lichaamssignalen checken'. 
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Anne-Maria van Hilst: Thuis in alle wereldreligies

"Ja mijn werk is echt mijn passie. Ik kan nog steeds 

Hoewel veel van haar werk door de coronacrisis is 

stilgevallen, is Anne-Maria van Hilst (Gym-A, 2006) 

nog volop actief, zo vertelde ze Joost Kenter via 

Skype – ook de Myrakel-redactie ontkomt niet aan 

de lockdown. Anne-Maria is als zzp'er al vele jaren 

actief op terreinen waar geschiedenis, levensbe-

schouwing en educatie samenkomen. Ze is 

museumdocent voor onder meer het Scheepvaart-

museum, het Joods Historisch Museum en voor Ons' 

lieve heer op Solder, ze geeft lezingen en lessen 

over het Jodendom – van basisscholen tot universi-

teiten en van kerken tot moskeeën – en organiseert 

'interreligieuze bijeenkomsten'. Ook schrijft ze en 

maakte ze filmpjes – allemaal met het doel meer 

begrip te creëren en antisemitisme, islamofobie en 

discriminatie tegen te gaan en haar boodschap 

tegen polarisatie te wereld in te slingeren. Ze orga-

niseerde een seminar over seksualiteit en traditie, 

maakte een online rondleiding door de Portugese 

Synagoge en gaf onlangs nog een training aan leer-

lingen van de Anne Frank Stichting over het stellen 

van ópen vragen in de dialoog. Druk en gedreven? 

niet geloven dat ik mijn geld kan verdienen met praten over wat ik het allerleukst vind.  Wel is het soms 

erg zwaar. Ik ben meerdere keren bedreigd, zelfs met de dood. Je komt soms erg bijzondere vooroordelen 

tegen, zoals de vraag of iemand mijn hoorntjes mocht voelen omdat ze dachten dat alle Joden dit hadden. 

Ook lukt het mij moeilijk om vrij te zijn".

Die interesse voor religies ontstond deels op het Nicolaas-lyceum, waar ze met docenten als Alejandro de 

Diego (geschiedenis) en Mirjam Ringer (levensbeschouwing) een goede klik had. "Wij hadden veel dezelf-

de interesses en zij maakte me nóg enthousiaster voor hun vak. 

Ik ben niet voor niets iets gaan doen met zowel geschiedenis als 

religie". 

Op het Nicolaas leerde ze vooral dat je 'echt jezelf kon zijn'. 

"Mijn beste vriendin en ik waren beide niet echt de norm. Ik 

was een (religie)nerd die ook nog eens amper alcohol dronk. 

Het mooiste voorbeeld? Ik was eens op een feestje van een van 
ede populairste meisjes in de 5  en ik vroeg om een biertje. Zij 

nam mij toen apart en zei dat ik natuurlijk bier moest drinken 

als ik dat wilde, maar dat het niet nodig was om erbij te horen".

Terugkijkend vindt ze mevrouw Oosterwijk van Economie de 

beste docent die ze had. 

Anne-Maria leerde op het Nicolaas ook dat een school met een 

religieuze inslag niet betekent dat je gedwongen wordt in een 

bepaalde religie. "Ik vind het SNL een mooi voorbeeld hoe die 

religieuze inslag juist kan leiden tot meer openheid naar de 

ander. De voorbeelden van diversiteit bij ons op school gebruik 

ik daarom nog vaak in mijn lezingen". 
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"Mijn beste vriendin en ik hadden Economie 1 gekozen omdat we dachten dat dit, net zoals Frans 1 en 

Duits 1, maar één jaar zou duren. De paniek was dan ook groot toen we hoorden dat we hier ook eind-

examen in moesten doen. Mevrouw Oosterwijk kon echter een vak dat voor mij compleet chinees was, 

vertalen naar iets wat voor mij wel te behappen was. Uiteindelijk heb ik zelfs een 7,5 gehaald voor mijn 

eindexamen en ben ik getrouwd met een econoom. Is het toch nog ergens goed voor!“

 

 
Door de coronacrisis liggen veel werkzaamheden stil. Musea en scholen zijn gesloten, evenementen zijn 

afgelast. "Langzaam wordt nu alles weer opgestart maar ik vraag mij af hoe lang het duurt voordat het 

weer normaal wordt, als dat überhaupt al gebeurt. Wel is ze blij zzp'er te zijn. "Door mijn werk als zzp'er 

kan ik beter uiting geven aan mijn passies en hoef ik niet veel tijd te besteden aan dingen die ik niet zie als 

erg nuttig voor mij". 

"Zij waren zelfs getuigen op mijn bruiloft vorig jaar en Romee Linnekamp (Ath, 2012)) die een paar jaar 

onder mij zat, was de ceremoniemeester! Ook met een aantal meiden waarmee ik op cheerleaden (inder-

daad, op het SNL) zat, heb ik nog contact: we gaan een paar keer per jaar wat drinken en appen elkaar 

regelmatig. Erg leuk te zien hoe iedereen terechtgekomen is. Een ander klasgenootje Sarah van der Vlerk 

(Ath, 2006) kwam ik op werk tegen, zij als regisseur en ik als begeleider van de dialoog na de voorstelling. 

Facebook en LinkedIn zijn daarvoor ook erg handig".

“Levensbeschouwing en Geschiedenis waren altijd al mijn passie, maar ik wist niet goed hoe ik hier vorm 

aan moest geven. Vandaar mijn keuze voor Wereldreligie. Hierbij heb ik alleen mijn propedeuse afge-

maakt. 'Leiden' bleek ook niet een goede match voor mij te zijn als echte Mokumse. Ook was er teveel een 

christelijk perspectief van de verschillende religies. Terwijl ik juist wilde weten hoe de mensen zelf hun 

religie beleefden. Na mijn propedeuse ben ik daarom ook Geschiedenis en Hebreeuws gaan studeren en 

naast mijn studie begonnen met interreligieus werk. De bachelors in Geschiedenis en Hebreeuws heb ik 

wel beide afgemaakt. Bij de studie Geschiedenis heb ik een minor educatie gedaan. Hier heb ik zelfs nog 

stage voor gelopen op het SNL. Daarna heb ik nog een master Sociale Geschiedenis gedaan. Hierbij lag de 

focus op seksualiteit en eerbaarheid voor  Oost-Europese joodse vrouwen. Tijdens mijn studie was ik voor-

zitter van de studievereniging van Hebreeuws, Sechel. Hierbij organiseerde ik meerdere (interreligieuze) 

evenementen.  Ook gaf ik af en toe lezingen in bijvoorbeeld kerken over dit onderwerp. Na mijn studie 

heb ik Mo en Moos gedaan, het trainingstraject van de gemeente Amsterdam voor Islamitische en Joodse 

Young Professionals. De kennis die ik hierbij heb opgedaan, zowel theoretisch over de Islam, als prakti-

sche kennis over presentatie, gebruik ik dagelijks in mijn werk".

Die tijd gaat nu vooral op aan lezen en afspreken met vriendinnen. "Ik eet ongeveer vier keer per week 

buiten de deur en klets dan lekker bij. Mijn man is wat dat betreft wel blij met deze crisis, dan ziet hij mij 

ook nog eens een keer!"

Met haar twee beste schoolvriendinnetjes, klasgenoten Jacquemijne van der Weiden en Rosanne Anholt 

(Gym 2007 en 2006) heeft ze nog steeds contact. 

Na haar eindexamen begon Anne-Maria een studie Wereldreligie in Leiden omdat de verschillende reli-

gies haar erg trokken.

educatie en interreligieuse dialoog

Anne-Maria van Hilst

www.annemariavanhilst.com
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Virtuele tour: Portugese Synagoge - Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=X1icW2t4cmM&t=15s

In deze virtuele tour gaan we 

langs bij de Portugese Synago-

ge. Anne-Maria van Hilst, rond-

leider Joods Cultureel Kwartier, 

neemt ons mee naar deze 

prachtige plek en vertelt over 

de joodse geschiedenis.

Henri de Bakker: gepromoveerd op
                            Forensische radioloogie

Op 26 februari 2020 promoveerde Henri M de Bakker (HBS-B, 1972) aan de 

Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over 'Forensic Radiology in 

The Netherlands'. Dat is een vrij recente tak binnen de radiologie, die 'geheel 

nieuwe inzichten in de 

anatomie van de op 

niet-natuurlijke wijze 

overleden mens heeft 

opgeleverd'. Röntgen-

stralen kunnen, weten 

we nu, helpen bij het 

oplossen van misdrij-

ven, vooral sinds de 

ontwikkeling van de 

CT-scan in 1972. Een 

'postmortale (total 

De Bakker, die wel is omschreven als ' de Godfather 

van de Nederlandse forensische radiologie', gaat in 

zijn proefschrift ook in op het dalende gerechtelij-

ke secties, een halvering in twintig jaar tijd. Terwijl 

het aantal geweldsdelicten niet is afgenomen. En 

geldt niet: hoe minder je onderzoekt, hoe meer je 

mist? 

body) CT-scan' kan bijvoorbeeld antwoord geven 

op de vraag of van natuurlijk overlijden sprake is. 

De Bakker beschrijft de radiologische onderzoeken 

van slachtoffers van ongevallen met kleine (sport) 

vliegtuigjes in Nederland, maar ook die naar strot-

tenhoofden. Speciaal onderzoek deed hij naar ver-

brandingsslachtoffers en overleden duikers. 
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Curriculum Henri de Bakker

1964-1968  St Jozef Ulo

1968-1972  HBS-b, Sint Nicolaaslyceum 

1972-1974 'in service' opleiding tot radiologisch laborant, St Lucas Ziekenhuis

1975-1983 studie geneeskunde, VU Amsterdam

1983-1987 arts-assistent 'niet in opleiding', St Lucas Ziekenhuis

1983-1987 opleiding tot radioloog, Academisch Ziekenhuis Leiden

1987  radioloog en staflid Neuroradiologie

1989  radioloog, Bleulandziekenhuis Gouda

1991  maatschapvoorzitter Groene Hart Ziekenhuis Gouda

2000  introduceert, in samenwerking met NFI, 'forensische radiologie' in Nederland

Henri is getrouwd met Olga, september 2018 waren ze veertig jaar getrouwd. Ze hebben drie 

kinderen.

2014  door raad van bestuur GHZ aangesteld als 'medisch specialist kwaliteit en veiligheid'

2016  neemt afscheid van GHZ

Rochdi Darrazi: Boldking van tien miljoen

Hij moest huilen toen hij zijn eerste loon-

strook zag en vorig jaar haalde hij een inves-

tering van tien miljoen euro binnen voor zijn 

scheermesjes-merk Boldking. Aan het rijtje 

Nicolaas-miljonairs kan er een worden toege-

voegd: Rochdi Darrazi (Gym, 1999). 
Darrazi, nu 38, startte in 2004 bij consultancy-

bureau McKinsey, deed een management-

opleiding bij Insead, bij Parijs, maar gaf die 

'uitgestippelde carrière' op en begon 2013 

zijn eigen bedrijf met die scheermesjes  (Het 

Financieele Dagblad, 21 december 2019; 

Quote, mei 2020). Op school had Darrazi 

nauwelijks moeite met cijfers, wel met taal. 

Op zijn 12de deed hij de loonadministratie 

van de kapperszaak van zijn vader, maar op 

het Nicolaas worstelde hij met Nederlands. 

Een dikke onvoldoende haalde hij. 'Mijn 

leraar Nederland, meneer de Vries, meende 

dat het gymnasium te hoog gegrepen was 

voor mijn. Twee dagen heb ik gehuild. Je 

raakte je zelfvertrouwen kwijt als je merkt 

dat je niet kunt meekomen'.  Voor zijn 

eindexamen Nederlands haalde hij echter 

een acht. 'Een kleine zoete wraak op meneer 

de Vries'. Van Pater De Klerk, 'in zijn lange 

zwarte habijt', leerde hij Latijn. 'Een 

fantastische man, die de hele Ilias uit zijn hoofd kende. En na de lunch vaak even in slaap viel omdat hij last 

had van de diabolus meridianis, de middagduivel, zoals hij dat noemde'. Economiedocent Joep Blaas wees 

hem op de studie econometrie. 'Daar had ik nog nooit van gehoord, maar na een proefcollege was ik 

verkocht. Ik heb een enorme klik met cijfers'. 
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Bij Insead moest hij later een case beschrijven over 

de scheermessenmarkt, van oudsher gedomineerd 

door Gillette en Wilkinson Sword. Hij merkte dat er 

in de VS 'iets stond te gebeuren', met enkele 

nieuwe spelers die hun mesjes vooral online 

verkochten, via abonnementen. Bovendien 

veranderde het scheergedrag: mannen schoren 

zich niet meer elke dag, kozen voor een baard 

terwijl hoofden, benen en andere lichaamsdelen 

juist vaker geschoren werden. Het geluk lachte 
Darrazi toe: hij kreeg een prototype in handen van een nieuw scheermesje, een dat meeboog met de 

vormen van het lichaan. Op vakantie in Portugal kwam zijn eureka-moment: 'dit mes moet ik hebben', 

riep hij tegen zijn vrouw. In de VS ontmoette hij de Israëlisch-Amerikaanse uitvinder en wist hem over te 

halen om samen te werken. Hij gaf een veelbelovende loopbaan bij McKinsey op. Zijn kostje leek daar 

gekocht. 'Ik moest huilen toen ik mijn eerste loonstrookje kreeg. Mijn vader heeft zijn hele leven zo 

ontzettend hard gewerkt. Altijd om zes uur 's ochtends op. En ik verdiende op mijn 23ste meer dan mijn 

vader ooit heeft verdiend'. Toch lonkte het eigen bedrijf. Darrazi – dan zelf al tien jaar kaal - richtte 

Boldking op, samen met een partner. Het bedrijf heeft ruim 600 duizend klanten in elf Europese landen. 

Boldking wil ook in de schappen van de supermarkt hangen. Darrazi zegt er vol voor te gaan. 'Wat voor 

bedrijf staat er uiteindelijk als ik de volle honderd procent geef? Dat wil ik weten. Dus dat ga ik doen'. 

Een deel van de omzet van Boldking gaat naar een 

stichting binnen het bedrijf die als doel heeft 

Europese jongens uit lagere sociaal-economische 

klassen te helpen om het maximale uit zichzelf te 

halen. Darrazi verwijst naar zijn schooltijd: 'Toen 

dacht ik dat succes een keuze was en dat je gewoon 

beter je best moet doen. Nu weet ik dat je op 

sleutelmomenten in het leven mensen kunt 

tegenkomen die je levensloop 180 graden kunnen 

draaien. Zoals mijn economie-leraar Joep Blaas dat 

heeft gedaan. Ik had nog nooit van econometrie 

gehoord. Laat staan van een bedrijf als McKinsey'. 

1981   Geboren in Amsterdam
1993-1999  Gymnasium, St. Nicolaaslyceum Amsterdam
1999-2004  Econometrie, Universiteit van Amsterdam
2004  McKinsey
2007-2008  MBA, Insead Fontainebleau
2007   Start Moroccan Dutch Leadership Institute 

Curriculum Rochdi Darrazi

Verslag ALV

Op vrijdag 17 januari jl hield Myrakel haar jaarlijkse ledenvergadering. Aanwezig waren twee van de drie 

bestuursleden, René Leijen en Joost Kenter, en de leden Koos van Langen, Jan Hogen, Johan Olsthoorn en 

Tom Paffen. Berichten van afmelding waren er van René Tolen, Cees Smit en Leon de Rooij, onze aftre-

dend penningmeester die wegens ziekte verstek moet laten gaan. 

Na de 'verplichte nummers' als opening, vaststelling agenda en goedkeuring verslag vorige ALV, meldt 

voorzitter in het kort de hoogtepunten van 2019 (zie onder dit verslag). Belangrijker is dat deze vergade-

ring door ziekte van de penningmeester geen financieel verslag is dat de vergadering hoeft goed te keu-

11Jaargang 31SNeLbinder 1-2020



ren. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende ledenvergadering. 

Het afscheid van Leon betekent dat we op korte termijn een nieuw bestuurslid zoeken. Tom Paffen stelt 

zich kandidaat en wordt door de ledenvergadering per direct benoemd als bestuurslid, conform artikel 

10.2 van de statuten. Het bestuur bestaat daarmee weer uit drie leden, met Tom als penningmeester. 

Penningmeester en ledenadministrateur Leon de Rooij, vanaf 2003 in het bestuur, stopt om gezondheids-

redenen met zijn werkzaamheden voor Myrakel. Daardoor ontstaat een probleem met (drukken en ver-

zenden van) de Binder maar ook met het incasseren van alle contributies. Gekoppeld aan de hoge kosten 

die drukken/verzenden kost, de dalende oplage en het naar verhouding vele werk, stelt het bestuur daar-

om voor om in (vanaf?) 2020 géén papieren Binder meer te versturen en deze alleen nog digitaal te ver-

spreiden. Leden ontvangen een mail met een link naar de digitale editie die natuurlijk ook op de site zal 

verschijnen, op Facebook en LinkedIn. Zoals elk jaar in het financieel verslag te zien is, zijn de meeste Myra-

kelse uitgaven Binder-kosten. Maar, stelt het bestuur, als we geen geld uitgeven aan de Binder hebben we 

die contributie-inkomsten ook niet echt nodig. Voorgesteld wordt daarom in 2020 géén contributie te 

innen. De vergadering gaat daarmee akkoord. Tom en Johan stellen dat er aandacht moet blijven zijn 

voor de leden zonder e-mail of internetaansluiting. Het bestuur belooft over een oplossing na te denken. 

Een voorstel om alleen contributie te innen bij leden die geen e-mail hebben of die de Binder per se gekaft 

willen hebben, wordt als onuitvoerbaar gezien. Een mogelijkheid is wel om, eind 2020, een brief te sturen 

waarin de leden kunnen aangeven naar welk e-mailadres hun Myrakelse contributie gestuurd kan wor-

den en waarin tegelijk de ledenvergadering wordt aangekondigd – een verplichting volgens het vereni-

gingsrecht. Voorzitter meldt dat een en ander conform de statuten is. Artikel 8.2 van de statuten bepaalt 

dat de hoogte van de contributie weliswaar wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering maar 

dat volgens artikel 8.3 het bestuur zelf beslist 'op welke wijze en op welke datum' die contributie wordt 

geïnd. De hoogte van de contributie blijft in dit voorstel dus gelijk maar het bestuur zal die niet innen. 

In breder verband blijft het bestaansrecht van de vereniging een vraag. Een mislukte reünie, nauwelijks 

animo bij de leden om iets te organiseren of bestuurslid te worden en een gestaag dalend ledental. In nog 

breder verband valt op dat het verenigingsleven in alle sectoren in zwaar weer zit: ook de postduivenvere-

niging heeft het lastig. Wie wordt nog ergens lid van? En waarom? We zien dat terug in het aantal leden 

van de vereniging, van 624 in 2003 tot 480 in 2019. De club vergrijst, er is een zeer geringe aanwas van nieu-

we leden en het aantal 'leden' van Myrakel-groepen op Facebook en LinkedIn is al enkele jaren hoger dan 

het aantal leden van de vereniging!  
Opheffing van de vereniging is echter ook geen optie, al was met het maar vanwege de financiële positie. 

Met ruim 25 mille in kas kunnen besluiten over de toekomst alleen al daarom niet lichtzinnig genomen 

worden. De ledenvergadering spreekt vrijwel unaniem van een luxeprobleem. Het komende jaar wordt 

een 'omslagmoment': geen inkomsten meer uit contributie maar ook nauwelijks kosten (omdat druk-

ken/verzenden van de Binder vervalt).
We blijven dus Myrakels nieuws maken en delen, mogelijk zelf een Myrakels Jaarboek, maar alleen niet 

meer in een geprint clubblad. Het bestuur gaat onderzoeken of in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld 

voor de jaarvergadering, nog een brief of bulletin verstuurd kan worden. 

Jaarverslag 2019

Leden

In 2019 bestond Myrakel dertig jaar. Dat hebben we, nog steeds niet helemaal hersteld van de mislukte 

reünie van 2018, stilletjes gevierd. Dertig jaar Myrakel betekent ook dertig jaar SNL-Binder. Sommigen 

hebben de eerste Binder nog, twee A4-tjes met een nietje erdoor. Namen waren er nog niet. 'Myrakel' en 

'SNL-Binder' werden pas later bedacht. Inmiddels zijn we 86 Binders verder (allemaal te vinden op Myra-

kel.nl).
 

 Het ledental daalde in 2019 tot iets onder de 480. Naar redenen is het vaak gissen. Soms meldt iemand 

geen binding meer met school of schoolgebouw te hebben, soms speelt leeftijd een rol. In 2019 overle-
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 In de twee Binders (juni en december) schreven we over bijna dertig oud-leerlingen en –docenten. Ster-

interviewer Joost Kenter voerde lange gesprekken met twee oud-leerlingen; Myrakel-oprichter Cees 

Smit interviewde een Myrakelse filmster. Er werden weer flink wat oude Tobbes en andere memorabi-

lia toegestuurd of gevonden en door Koos van Langen gedigitaliseerd en op de website geplaatst. 

Koos verzorgde verder als vanouds de layout van de Binder (en bracht de Kerstbinder zelfs naar de 

post). Op Facebook heeft de Myrakel-groep inmiddels 547 leden (+20 tov 2018), op LinkedIn 528 (+10 

tov 2018). 

 Het bestuur van Myrakel bestond in 2019 uit: René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-Binder), 

Leon de Rooij (penningmeester en administrateur) en Joost Kenter (lid). Koos van Langen deed als van-

ouds de lay-out van de Binder. 

den (voor zover bekend) de oud-leerlingen Patty Klein-Scholten, Karel Smit. Kees Driehuis, Ruud Ver-

donck, oud-docent Jan-Willem Voortman en oud-medewerkster Helen Sterrenburg. 

Bestuurszaken

Binder, internet, promotie

Afscheid van Leon

Vanaf 2003 zorgde hij voor de penningen, deed hij de ledenadministra�e en verzorgde hij (drukwerk en verzen-

ding van) de Binder. In 2017 werd hij Erelid van de vereniging, eind 2019 nam hij afscheid van zijn Myrakelse taken. 

Maar we gaan hem missen, onze Leon (HBS-b, 1966). 
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Nicolaas Nu: corona-proof

Wil jij je dierbaren beter leren kennen? Die vraag stelt Marjolijn van der Veeken (Gym-b, 1983), die als 

'videomaker van levensverhalen' mensen helpt om al die persoonlijke herinneringen vast te leggen. Mar-

jolijn maakt documentaires op maat over het leven van iemand. Dat kan bijvoorbeeld van je vader, moe-

der, opa, oma, oom of tante zijn. De corona-crisis biedt daar nu meer tijd voor, tijd om te praten over ding-

Ook het Nicolaaslyceum was de afgelopen maanden gesloten. Twee 

maanden lang was er alleen onderwijs-op-afstand. Schoolreisjes en 

buitenlandse reizen (voor 4-havo en 5-vwo) naar Rome, Boedapest, 

Ierland, Madrid, Wenen en Parijs werden geschrapt. 

Het verliep allemaal zonder problemen, aldus de schoolleiding. De 

rode loper ging daarom uit toen "we elkaar weer in het echt' 

konden zien. De school is geheel corona-proof gemaakt, met 

strakke looproutes, overal desinfectiemateriaal, extra schoon-

makers en een gesloten kantine. 

Hoe dan ook, de slagingspercentages waren hoog dit schooljaar:  

93% geslaagd op de havo en 99% op het vwo! Na de resul-

taatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) kunnen de cijfers zelfs nog 

mooier worden. De school geeft complimenten aan alle leerlingen 

én docenten die ondanks de coronacrisis dit prachtige resultaat 

hebben neergezet.

Op zoek naar de dader, dat moesten leerlingen van 3Vwo. 

Geïnspireerd door het onvolprezen Tatort, al vijftig jaar op tv, 

maakten ze, indachtig de 'Krimi-traditie' op school hun zelf-

bedachte misdaadfilmpjes. Het project, georganiseerd door 

docente Duits Theresa Nötzel, is vakoverstijgend. Alle 3V-

leerlingen maken in kleine groepjes hun eigen Krimi. Bij het 

vak Duits bedenken ze een moord, schrijven ze een script (in 

het Duits!) en oefenen ze hun rollen. Bij het vak Podiumkun-

sten leren ze acteren. En bij Beeldende vorming leren ze hoe je 

filmt, monteert en spannende achter-grondmuziek toevoegt. 

Eind februari jl werden alle filmpjes gepresenteerd, onder het 

motto 'Hände Hoch, Film Ab!' En net als bij het echte filmfesti-

val in Berlijn werden er 'Goldene Bären' uitgereikt voor Beste 

Schauspielerin, Bester Schauspieler, Bestes Drehbuch, Beste 

Kamera, Bestes Deutsch en Bester Film. 
In samenwerking met het Duitsland Instituut is het Klassenkri-

mi-project inmiddels een landelijke competitie geworden. De prijsuitreiking in het Goethe-Institut 

Amsterdam is naar een andere datum verschoven. 

Nicolaas Nu: zelf een Krimi maken

Jouw leven op film?
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en waar je in de hectiek van het normale leven niet aan toe komt. Over 

zaken waar je eigenlijk nooit over praat, over je jeugd, over bepaalde beslis-

singen of gebeurtenissen. 

Meer informatie:   www.mijnverhaalopfilm.nl

Aan deze Binder werkten mee

Joost Kenter

Koos van Langen

René Leijen
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Screenshot Google Earth d.d. 01-06-2017
Oude schoolgebouw Sint Nicolaaslyceum 1955-2012
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