
-bindere
Uitgave van Myrakel

Oudleerlingen-vereniging
van het St.Nicolaaslyceum

en de Pius-MMS

Kerstbinder
Dec. 2017

Jaargang 28



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

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

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

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
info@werksaam.nl
www.werksaam.nl
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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) leon.de.rooij@myrakel.nl
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
  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 . Je lidmaatschap bestuur@myrakel.nl
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

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 
admin@myrakel.nl ) zodat wij jullie in de toekomst 
op de hoogte kunnen houden van nieuwe gebeur-
tenissen.
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 wijzigingen.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog slechts 21 wanbetalers over.
Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager 
dan 2017 dan ben jij er één van!
In dat geval gaarne vóór 1 januari 2018 de verschul-
digde contributie overmaken.
Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening:
NL60 INGB 000 0359877 t.n.v. “Oud LLV Myrakel 
sint Nicolaaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myra-
kels getal kleiner dan 2017, dan incasseer ik de con-
tributie van de achterstallige jaren samen met die 
van 2018. 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 
genomen stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1 
februari 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; 
jouw IBAN- en BIC- nummer, en de naam die bij die 
rekening hoort.

Leon de Rooij

mailto:admin@myrakel.nl
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Voorwoord

En zo nadert er al weer een jubileumjaar. In 2018 zal 
het St Nicolaaslyceum zeventig jaar bestaan – en 
dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij-
gaan. Myrakel heeft immers statutair vastgelegd 
dat het organiseren van reünies een van de kernac-
tiviteiten is. Reserveert u de datum maar alvast: 
zaterdag 6 oktober 2018. Maar eerst nog de jaarlijk-
se ledenvergadering én (aansluitend) de Oud-
leerlingensoos. U leest er meer over in deze 

KerstBinder die we geprobeerd hebben te vullen 
met een lezenswaardige mix van oud en nieuw, van 
vroeger en nu, van Nicolaas en Pius.
Het bestuur van Myrakel wenst iedereen fijne feest-
dagen en een Myrakels mooi 2018. En Tot Ziens op 
ALV, Soos of Reünie.

René Leijen / Leon de Rooij 
Joost Kenter / Koos van Langen
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Vrijdag 19 januari 2018
20:00 uur
Algemene Ledenvergadering

Aansluitend:
Oud-leerlingensoos

en verder ...
Riet Dijkstra - van der Heijden, Piet Kroon en André Blokdijk

John
Wijdenbosch

Jos
Meuwese

Jacques
van Hoof

Do
de Graaf

Jan
Horstink

De tekst voor deze Binder is afgesloten
per 1 december 2017
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Voorwoord
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SNL'ers in de media

Reünie 2018 / 70 jaar Nicolaaslyceum
1937: eerste lustrum Pius MMS
Pius 1957: Wij willen een schoolpet!
HBS – "de beste school van Nederland"
Rain Maker bij de Rai
Oproep!
Vijftig jaar geleden: het duizendste diploma
Schoolvoetbal 1960: Wie is nu wie?
De schoolreizen van Dic van Hummel
Carlo en Ronald Huffener: Schoolboy Blues
Nicolaas Nu : Week tegen pesten
Nicolaas Nu : Wat een jaar brugklas met je doet
ALV 2018
Deze Binder werd gemaakt door
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Op 5 oktober 2017 overleed, 94 jaar oud, oud-docente Do de 
Graaf. Ze gaf in totaal 24 jaar Nederlandse les, vanaf 1959 op 
de Pius MMS  en later tot 1982 op het Nicolaaslyceum. Do was, 
volgens de rouwkaart, "voorloopster in het verlaten van 
gebaande paden". Haar positieve levenshouding, creativi-
teit, wijsheid en belangstelling voor anderen, wordt "een 
voorbeeld voor ons allen" genoemd. Enkele jaren geleden 
overleed haar man Ries maar ze hield zich staande vanuit het 
motto 'daar waar liefde en zorg is voor elkaar: daar is God'. 
Oud-leerlingen (op Facebook gevraagd naar  herinneringen 
aan Do) noemen haar zowel een 'opmerkelijke en prettige 
dame' als 'een bevlogen lerares'  - en toch ook een beetje 
'anders dan anderen'. Do was een van de weinigen 'van wie je 
de voornaam mocht weten', schrijft Maja Posthumus 
(MMS,1970) , voor wie Do de inspiratiebron was om zelf ook 
lerares te worden. 

Myrakel zal Do de Graaf voor altijd herinneren vanwege haar schenking van ruim twintig (ingebonden) 
jaargangen van Flitsen, het roemruchte blad van de Pius MMS, waar ze jarenlang als 'adviseuse' bij betrok-
ken was.

Op 7 april 2017 overleed oud-docent Duits Jan Horstink. Hij 
gaf twintig jaar les op het Nicolaas, van 1969 tot 1989. Na zijn 
pensioen verhuisde hij met zijn Franse vrouw Anne naar 
Frankrijk, waar hij tot op zijn laatste dag een druk bezet leven 
leidde. Zo gaf hij onder meer les aan gedetineerden en adop-
teerden ze een moslima uit Guinee met negen kinderen. Hor-
stink overleed in Chartres, na een lange ziekte, op 85-jarige 
leeftijd. Oud-collega Ben Cocx herdenkt hem. 

In Memoriam Jan Horstink 

Enige tijd geleden bereikte mij via Loek van Nus het bericht 
dat afgelopen voorjaar Jan Horstink in Frankrijk is overleden.  
Jan is gedurende twintig jaar docent Duits aan het Sint Nico-
laaslyceum geweest.   Na zijn vertrek ( via de zogenaamde 
“dop – regeling “) verhuisde hij met zijn Franse vrouw Anne 

naar Frankrijk, omdat Anne al geruime tijd terugverlangde naar haar geboorteland. Daar heeft Jan onder 
andere nog vele jaren les gegeven aan gedetineerden.
Als beginnend docent heb ik bijzonder veel kunnen leren van Jan en samen konden wij voor een frisse 
wind in de toch wel wat “belegen“ sectie Duits zorgen. Het enthousiasme van Jan werkte daarbij zeer 
aanstekelijk. De heer Van Veen en in mindere mate de heer Wolfs keken met verbazing, hoe Jan en ik 
gebruik maakten van in die tijd moderne middelen als geluidsbanden en films van literaire werken. Uit de 
woorden van zijn vrouw Anne begreep ik dat Jan veel moeite gehad zou hebben met de opgeschoten en 
goed gebekte Amsterdamse leerlingen. Dit herken ik echter totaal niet: Jan was een erg vrolijke, aardige 
en gedegen docent, bij wie de sfeer in de klas ordelijk en erg ontspannen was. Hoewel geen Amsterdam-
mer van origine, kon hij juist geweldig lachen om de typisch Amsterdamse humor.  
Buiten het lesgeven verrichtte Jan baanbrekend werk betreffende de schoolexcursies. Eind jaren zeventig 
en begin jaren tachtig organiseerde hij op voortreffelijke wijze  excursies naar de voormalige D.D.R. en 
Praag. Tijdens die excursies regelde hij bijeenkomsten met jongeren uit de D.D.R. in het kader van de 
“Aktion Sühnezeichen“. Ook tijdens die excursies was Jan met zijn zonnige natuur een bindende factor. Ik 
denk met veel waardering en plezier aan Jan terug,

Ben Cocx, oud-docent Duits

De afgelopen maanden overleden (voor zover bekend) ook:

Riet Dijkstra - van der Heijden , oud-medewerker van de school. Riet Dijkstra werkte 23 jaar lang, van 
1966 tot 1989, bij de huishoudelijke dienst van de school. Ze zorgde onder meer voor koffie en broodjes in 
de personeelskamer. Ze overleed op 9 november jl, 75 jaar oud.

Pieter Kroon, oud-leerling van 1968 tot 1970. Hij overleed op 26 augustus jl en werd, na een kortstondig 
ziekbed, slechts 61 jaar oud. 

André Blokdijk (HBS-A, 1962) overleed op 2 september jl, 74 jaar oud.

Jacques van Hoof (Gym-B, 1957 tot 1960) overleed op 5 juli 
2017, 75 jaar oud. Hij studeerde sociologie, promoveerde in 
Tilburg en werd  later hoogleraar aan meerdere universitei-
ten (Open Universiteit, Leiden en Nijmegen). Daarnaast was 
hij meer dan dertig jaar intensief betrokken bij het Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken, was hij jarenlang voorzitter van 
de NSV en de SER-werkgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt. In 
hem verliest de sociologische wereld 'een erudiet en veelzij-
dig wetenschapper en een aimabel mens', schreven vakgeno-
ten, die hem roemen voor zijn werk rond thema's als arbeids-
organisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Hij 
schreef ruim honderd boeken, bijdragen en artikelen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast vond hij nog 
voldoende tijd om piano te spelen en concerten te bezoeken . 
Twee maanden voor zijn overlijden vierde hij nog dat hij 50 
jaar getrouwd was, een gelegenheid die hij niet wilde mis-
sen, ondanks zijn broze gezondheid. Jacques was, aldus het 

artikel op de website van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 'een bindende factor voor zijn grote 
vriendenkring', die zijn familie 'steeds nadrukkelijk betrok bij de hoogtepunten in zijn carrière'.

John Wijdenbosch, acteur en oud-leerling. Wijdenbosch 
bleek de bestuurder van de auto die op een vroege maandag-
ochtend 29 mei 2017 op de A6 tussen Lelystad en Almere van 
de weg raakte en op de kop in het water belandde. De auto 
werd enkele uren later gevonden door een andere automobi-
list. Behalve Wijdenbosch verloren ook zijn vrouw en 4-jarige 
dochtertje het leven. Hij werd 44 jaar. Wijdenbosch zat vanaf 
1989 enkele jaren op het Nicolaaslyceum. Later werd hij 
onder meer bekend van de tv-series en films Fort Alpha, Cos-
ta!, Monte Carlo, Shouf Shouf en Bradaz. De laatste jaren was 
hij postbesteller in Beverwijk, waar de mensen hem niet ken-
den van de tv, maar als de man die altijd lachend de pakketjes 
bezorgde. Dat werk deed hij om voor zijn gezin te kunnen 
zorgen maar hij zat nog vol ideeën voor nieuwe tv-series en 
films, schreef De Volkskrant (22 juni 2017). Wijdenbosch 
kwam op 16-jarige leeftijd naar Nederland , ging naar het 
Nicolaas maar wilde vooral rapper worden. Min of meer bij 
toeval belandde hij bij Fort Alpha en in andere films en tv-series. Hij was een showman, die zelfs 'op bril-
jante wijze uit de maat kon dansen', was niet autoriteitsgevoelig en 'vast van plan het glazen plafond te 
slechten dat er nog voor zwarte acteurs is'. Zijn laatste filmplan was een crowdfundingproject genaamd 
Lobi (Liefde), over een Surinaams gezin dat weer bij elkaar komt na een dodelijk ongeluk van de ouders … 
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Jos Meuwese (HBS-A, 1968) overleed op 23 januari 2017, na 
een ziekbed van een half jaar. Hij werd 67 jaar oud en wordt 
hieronder herdacht door zijn broer Rob.  

In Memoriam Jos Meuwese
Jos' schooltijd was de tijd van de flower power, lange haren, 
opvallende kleding en schoeisel, opstandig. Muziek van de 
Rolling Stones, de Kinks en op school The Dancing Lights. Een 
tijd, waar de schoolleiding haar handen vol aan had. Het was 
ook de tijd, dat als je lid wilde worden van een voetbalclub, je 
voor Wilskracht SNL moest spelen. Op latere leeftijd is hij nog 
naar RKAVIC gegaan. 
Na het behalen van zijn eindexamen in 1968 heeft Jos de Mili-
taire Dienst doorlopen als administrateur. Hij regelde onder 
meer de uitbetaling van de soldij aan zijn eenheid. Jos heeft 
het NIVRA-diploma behaald. Als registeraccountant heeft hij 
tot zelfs nog tijdens zijn pensioen nationaal en internatio-
naal gewerkt bij PricewaterhouseCoopers en diens rechts-
voorgangers.    
Jos woonde in Heerhugowaard, is aldaar begraven en laat 
twee zonen achter van 22 en 19 jaar oud.

Namens zijn dierbaren, Rob (broer)

SNL’ers in de media

Advocaat Don Ceder (Gym, 2007) is de lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Met Ceder (27), eerder 
kandidaat-Kamerlid bij de Tweede Kamerverkiezingen, wil de CU eindelijk 
een raadszetel veroveren; in 2018 kwamen ze 162 stemmen tekort ... Volgens 
Ceder is er veel behoefte aan christelijke politiek in Amsterdam. Hij hoopt 
niet alleen op stemmen uit Zuidoost maar ook te profiteren van zijn ervaring 
als advocaat. 'Ik zie wat er misgaat en procedeer er elke week over', zegt hij 
(Het Parool, 20 juni 2017). 

Het zal even wennen zijn, voor Vera Bergkamp (op school Chaouqui, Ath-A, 
1989): als lesbische moeder, oud-COC-voorzitter en met een Marokkaanse 
vader in één coalitie met christenen van CDA en CU. Voor Bergkamp is het 
openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht een 
van de belangrijkste politieke gebeurtenissen van de laatste jaren, zegt ze 
(Het Parool, 2 augustus 2017). Zelf trouwde ze onlangs ook, haar vrouw kreeg 
onlangs hun eerste kind. Nog tijdens haar schooltijd vertelde ze haar ouders 
dat ze 'van de vrouwenliefde' is. 'Best spannend', vond ze dat. Haar ouders 
vonden dat lastig, 'niet zozeer dat ik van vrouwen hield maar vooral: wat ga 
je allemaal tegenkomen'. Volgens Bergkamp moet je niet alleen zelf door 
zo'n proces maar je ouders ook. Trots en blij was ze toen Kamervoorzitter 
Arib eind 2016 alle dat jaar geboren kinderen van Kamerleden opnoemde. 
'Daar zat mijn dochtertje ook bij. Ik merk dan niet alleen hoe trots ik ben 
maar ook dat ik er een beetje emotioneel van werd. Wat is Nederland toch 
een fantastisch land'. Ze is echter ook bewust van hoe het elders is, verwij-

zend naar het geboorteland van haar vader. Maar Marokkaans voelt ze zich niet meer. 'Mijn vader woont 
al meer dan vijftig jaar in Nederland, ik spreek de taal niet. Mijn moeder ging voor de liefde. Ik ging wel-
eens naar Marokko op vakantie. Dat mijn vader daar vandaan komt, ervoer ik als een verrijking. Het gaf 
me een wat ander wereldbeeld. Dat is wat anders dan je Marokkaans voelen'. 

Waar veel vrouwelijke Nederlandse topmodellen genoeg hebben aan hun 
voornaam - Doutzen, Lara, Gigi - moeten de mannen het nog met voor- én 
achternaam doen. Een van die nieuwe modellen is Jisk Groot (VWO, 2017). 
Al tijdens zijn schooltijd liep hij, net zestien, exclusief voor Dior. Volgend jaar 
wil hij bouwkunde gaan studeren in Delft, maar in dit tussenjaar focust hij op 
zijn modellenwerk. 'Ik heb shows gelopen voor Chalayan en Royal Collage 
maar ik weet dat ik als beginnend model veel tijd en energie in mijn carrière 
moet steken voordat ik er goed aan kan verdienen', zegt hij (Het Parool, 15 
augustus 2017). Op school speelde hij vooral volleybal en voetbal, met mode 
of modellenwerk was hij niet bezig. 'Mijn zusje is best jaloers, en voor veel 
meisjes is dit een droombaan,  maar ik wil echt verder met bouwkunde'. 
https://www.instagram.com/jisk.groot/ 

Een week na de sluiting van de vorige Binder kwam er bijzonder nieuws uit 
Den Haag. Het had de Koning namelijk behaagd om advocaat John Beer 
(HBS-A, 1970) te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Beer, 
die ook vierde dat hij veertig  jaar advocaat is, werd zo beloond voor al zijn 
inspanningen voor slachtoffers van grote rampen en ongelukken. Hij kreeg 
de onderscheiding opgespeld door de inmiddels overleden burgemeester 
Eberhard van der Laan. 

Kunstenaar Erik Mol (Havo, 1973) deed onlangs mee aan de Grafiekbiënnale 
Stedelijke musea in Sint-Niklaas,  België. Mol, geboeid door vorm en ritme, 
maakt voornamelijk abstract werk, dat sterk intuïtief is. 'Beeldend werk is net 
als het maken van muziek', schrijft hij op zijn eigen website. De vorm is de 
melodie. De kleur is de klank. Het materiaal de instrumenten'. Opvallend is 
natuurlijk dat Mol, met alle drie zijn ingezonden werkjes, exposeert in … Sint-
Niklaas … Op de Biënnale wordt de 'beste kleingrafiek wereldwijd' tentoong-
esteld. "Dat er in de catalogus een verkeerde titel onder mijn afbeelding staat 
is dan wel weer jammer".  Meer weten? http://www.erik-mol.nl/ 

Omdat hij wordt afgeperst, heeft KRO-presentator Ajouad El Miloudi (Ha-
vo, 2005) aangifte gedaan bij de politie. El Miloudi heeft een conflict met 
vlogger Youness Ouaali die een verhaal zou hebben verzonnen waarin El 
Miloudi hem met een pistool heeft bedreigd. El Miloudi ontkent. Het con-
flict zou zijn ontstaan na een aflevering van het programma Ajouad: Kaas-
kop of Mocro? en daarna zijn geëscaleerd. Volgens Ouaali heeft El Miloudi 
zijn adres geopenbaard, moest hij daarna verhuizen en wil hij een schade-
vergoeding. Daarna zou hij door El Miloudi zijn bedreigd. De advocaat van El 
Miloudi zegt dat de telefoonprovider van zijn cliënt simpelweg kan aanto-
nen dat Ouaali alles verzonnen heeft.
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Jos Meuwese (HBS-A, 1968) overleed op 23 januari 2017, na 
een ziekbed van een half jaar. Hij werd 67 jaar oud en wordt 
hieronder herdacht door zijn broer Rob.  

In Memoriam Jos Meuwese
Jos' schooltijd was de tijd van de flower power, lange haren, 
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Rolling Stones, de Kinks en op school The Dancing Lights. Een 
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Jos woonde in Heerhugowaard, is aldaar begraven en laat 
twee zonen achter van 22 en 19 jaar oud.

Namens zijn dierbaren, Rob (broer)

SNL’ers in de media
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Aardbeien zijn zes keer giftiger dan ander fruit, schreef Trouw (4 november 
2017). De claim komt van de onderzoeksgroep Pesticide Action Network Euro-
pe (PAN Europe), dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'een 
totaal verkeerde aanpak' verwijt bij het toelaten van de zomerkoninkjes. De 
NVWA kijkt vooral naar de normen per bestrijdingsmiddel, terwijl bij aard-
beien een cocktail van bestrijdingsmiddelen en pesticiden wordt gebruikt 
die elkaar versterken. De claim wordt onderschreven door biochemicus Lucas 
Reijnders (Gym-B, 1963),  emeritus hoogleraar milieukunde aan de Universi-
teit van Amsterdam. Volgens Reijnders moeten toezichthouders meer kijken 
naar de 'cocktaileffecten' van bestrijdingsmiddelen omdat de huidige werk-
wijze niets zegt over gevaren voor de volksgezondheid. Ook het 'opteleffect' 
speelt een rol, zegt hij. 'Er zijn bestrijdingsmiddelen met eenzelfde effect op 
een bepaald enzym. Die zul je bij elkaar moeten optellen'. 

September jl ging hoogleraar en 'robotoloog' Pieter Jonker (HBS-B, 1970) 
met pensioen. Hij nam afscheid van de TU Delft maar hij heeft nog 'voor min-
stens dertig jaar' werk, onder meer bij de drie bedrijven die hij de laatste 
jaren oprichtte. Jonker is volgens De Volkskrant (20 november 2017) 'de man 
die robots leerde lopen, voetballen en diepte zien'. Maar robots hebben een 
imagoprobleem: ze kunnen doden en pikken onze banen in. Ach, zegt Jonk-
er: 'een foute robot heeft een foute leraar, het is net als bij mensen'. Ook 
robots kunnen volgens hem een jeugdtrauma oplopen: 'als ze eenmaal fout 
gedrag hebben aangeleerd, is het lastig dat te veranderen'. De vergelijking 
gaat verder: ook bij robots werkt belonen beter dan straffen, zoals Jonker en 
zijn teams merkten bij voetbalrobots – die liepen het veld uit omdat ze daar 
niet konden botsen en geen straf kregen. De komende tijd is Jonker onder 
meer druk met 'Lea', een robotrollator die helpt bij revalidatie en ouderen in 
huis ondersteunt. 'Een veelgemaakte fout is dat robots slimmer moeten zijn 
dan de mens. Ze moeten juist dienend zijn'. Een wens is verder om een mens in 3D na te printen. 'Dan moet 
ik eerst weten hoe de kleine hersenen werken, het cerebellum. Als ik dat kan nabouwen en een cerebel-
lum-achtig brein kan printen, zou dat een grote stap zijn'. 

Reünie 2018 / 70 jaar Nicolaaslyceum

Weten we het nog? Het zijn de jaren van wederopbouw, net na de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam is 
het Ignatiuscollege, sinds 1895 al, 'het ongeëvenaarde voorbereidend krachtcentrum van het Katholiek 
Leven'. Die school is echter al lang 'overbevolkt' en het gevaar dreigt 'dat Katholieke jongens neutraal 
onderwijs moeten gaan volgen'. Daardoor dreigt de 'achterstand der Katholieken op intellectueel gebied 
[..] nog groter te worden' en dreigen 'onze toekomstige leiders in het gevaarlijkste en meest beslissende 

tijdperk van de opvoeding – de 
vorming tot man' in het neu-
traal onderwijs terecht te ko-
men. De zo gewenste hulp komt 
uit Den Haag waar de Priesters 
van het H. Hart, met giften van 
'onze Haarlemse Kerkvorst en 
van onze hoofdstedelijke De-
ken' het initiatief nemen 'tot 
oprichting van een Katholiek 
Lyceum dat onder de schutse 
van de roemruchte Patroon van 
Amsterdam zal heten: Sint Nico-
laas Lyceum'Nicolaas voor het eerst in de krant

Als de eerste advertenties voor de school verschijnen, blijkt dat er meer geld nodig is, 'een halve ton' maar 
liefst. Alle Amsterdamse katholieken worden verzocht gul te geven. 'Volg het voorbeeld van uw Bis-
schop'.

Wervingsfolder

'Als er één plan in Katholiek Amster-
dam niet mag mislukken, dat is het 
dit! Geef royaal en heb dank namens 
de jongens, die straks als Katholieke 
mannen de trots van stad en land 
moeten zijn'.

Uitnodiging opening school
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Westzaanstraat 61

Brief aan ouders

Zaterdag
6 Oktober 2018

Reünie
t.g.v. het zeventigjarig bestaan

van het Sint Nicolaaslyceum

En zo begonnen in de Westzaanstraat, op num-
mer 61, op 9 september 1948 om 9 uur precies 
de eerste lessen. De dag daarvoor was de offi-
ciële  opening geweest. In twee delen: de 
Deken van Amsterdam, mgr Van de Burg 
droeg in de Sint-Nicolaaskerk aan de Prins 
Hendrikkade een plechtige heilige mis op, 'om 
Gods zegen af te smeken' over de school 'en 
zijn bevolking van leraren en leerlingen, over zijn weldoeners en vrienden'. Daarna volgde, in het Ameri-
cain Hotel aan het Leidseplein, de plechtige openingsvergadering, 'in tegenwoordigheid van geestelijke 
en wereldlijke autoriteiten'. De eerste lichting brugklassers mocht hierbij aanwezig zijn, hun ouders of 

voogden ook, maar 'geen broer-
tjes of zusjes'. In de namiddag 
mocht iedereen de nieuwe school 
bekijken. De volgende dag begon-
nen dus de lessen. Die waren van 9 
uur tot 12.40 en van 14 tot 15.40, 
op zaterdag tot 13.30 uur. En wie 
met de fiets kwam, of wilde over-
blijven, moest dat speciaal opge-
ven. 

Enfin. De rest is geschiedenis, zoals 
dat zo mooi heet. Maar wie goed 
rekent, ziet dat het Nicolaasly-
ceum in 2018 dus zeventig jaar 
bestaat! En dat gaan we natuurlijk 
vieren. En wel op zaterdag 6 okto-
ber 2018, waarschijnlijk vanaf 15 
uur tot 23 uur. 
Reserveer deze dag vast in je agen-
da! Begin 2018 hoor je meer over 
aanmelding, kosten en program-
ma. 1948 Leraren
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1937: eerste lustrum Pius MMS

Nu we het toch (weer eens) over de Pius hebben: die school vierde tachtig jaar geleden, september 1937 
om precies te zijn, haar eerste lustrum. Dat feit is niet geheel onomstreden: de Pius werd feitelijk al vier 
jaar eerder opgericht, twee klassen middelbaar meisjesonderwijs, voortbouwend op de Sint Pius Mulo. 
Maar die eerste jaren verlopen zeer moeizaam en in 1931 staat het water tot aan de lippen. Opheffing 
wordt ternauwernood voorkomen, onder meer dankzij een gloedvol betoog van zuster Elisia, de eerste 
directrice, op de nationale radio. Op 8 september 1932 is een soort herstart, met 46 leerlingen en een nieu-
we lokatie, Valeriusplein 12. En in september 1937 dus dat 'eerste' lustrum.

'Op spontane wijze heeft de St Pius Middelbare 
School voor Meisjes aan het Valeriusplein haar eer-
ste lustrum herdacht. Vijf jaar is het geleden dat 
zuster Elisia van de Congregatie der Zusters van 
Liefde van Tilburg haar ideaal in vervulling zag 
gaan en de eerste en nog altijd eenige zelfstandige 
Katholieke M.M.S. met externaat werd geopend', 
schrijft De Tijd op 30 september 1937. 

'Vijf jaar onderwijs is geen schokkend feit, maar dat 
dit MMS onderwijs voor Katholieke meisjes in vijf 
jaren op deze wijze kon groeien is het memoreeren 
toch ten volle waard. Want dit onderwijs wil meer 
geven dan het middelbare onderwijs dat we ken-
nen. De MMS is er op bedacht het leerplan en de 
leerwijze zoo in te richten, dat ze geheel zijn ing-
esteld op den aanleg en de psyche van het meisje. 
Door het onderwijs en de opvoeding der MMS moe-
ten de specifiek vrouwelijke eigenschappen zoo 
veelzijdig mogelijk worden ontwikkeld. De letter-
kunde, opvoedkunde, psychologie, kunstgeschie-
denis en sociologie nemen een voornamere plaats 
in, omdat ze voor de toekomstige moeders, die ont-
wikkelde en sociaal-begrijpende vrouwen moeten 
zijn, noodig blijken. Intelligentie en gemoed wor-
den door de MMS gevormd en juist dit is van onzeg-

baar belang voor de meisjes, die door het onderwijs 
echte vrouwen moeten worden'. 

De school telt in het lustrumjaar 76 leerlingen, vol-
gens de krant 'wel een bewijs dat de MMS in een 
behoefte voorziet'. Zij krijgen les van vijf zusters en 
negen 'leeken-onderwijzeressen en onderwijzers';  
Paul Huf declameert er en Alphons Vranken geeft 
muziek- en zanglessen. Er is veel aandacht voor 
sport, met name tennis en hockey. Het succes van de 
Pius MMS wordt door de krant vooral toegeschre-
ven aan 'het onvermoeide werken van' zuster Elisia 
die al die jaren 'de stuwende kracht' was. 'Daarvan 
is bij de herdenking van dit eerste lustrum voldoen-
de gewaagd'. 

Onderdeel van het feest was verder 'een voor-
dracht in Huize Pax' waarbij het drama 'Marja' van 
Bernard Verhoeven werd opgevoerd. Ook de oud-
leerlingen waren bij het feest betrokken: er was 
een reünie met vroegere docenten 'en ook hier is 
weer gebleken welk een bijzondere plaats de MMS 
in de harten der meisjes inneemt'. 

Oud-leerlingen en reünies – waar hebben we dat 
meer gezien?

Pius 1957: Wij willen een schoolpet!

Zo af en toe duiken er uit de Pius-geschiedenis wonderbaarlijke zaken op. Deze keer gaan we precies zes-
tig jaar terug, naar november 1957. Enkele Pius-leerlingen schrijven in Flitsen (jaargang 7, nummer 2) dat 
ze graag een schoolpet willen. En waarom? Ze geven vier redenen: 

1. De haren blijven netjes
2. Het staat op vele kapsels charmant
3. Je wordt niet vlug ziek, je oren zijn beschermd tegen kou en wind
4. Het is erg origineel voor een meisjesschool. 

"Zoals u ziet zijn de redenen erg overtuigend. En hopelijk zijn alle docenten en leerlingen het met ons 
eens". Eén leerlinge vindt het maar niks: Pien Wolffs uit 2A noemt de petten "pure naäperij" en een 
"Duitse gewoonte, waar de Hollanders niet aan mee moeten doen". 

Niettemin, meldt de toenmalige Flitsen-redactie, werd 4 november 1957 een onvergetelijke dag in de 
geschiedenis van de school. "Op deze dag verschenen de eerste schooldassen en –petten. Wij bedanken 
Mijnheer Robert, zuster Paschalis, Riet Verhallen, Trees Schulte, Maria van Onna en Dorothe Curvers, voor 
alle moeite, die zij zich getroost hebben om dergelijke fleurige dassen en petten op de markt te brengen".
 
In de Myrakelse archieven is niks te vinden over deze attributen. Iemand nog een foto van een Pius-pet? 

HBS - ”de beste school van Nederland“

Om "het intellectuele en het praktisch voortbreng-
end vermogen van de kern des volks" te verhogen, 
was – we spreken over 1863 – een nieuw schooltype 

nodig. Minister Thorbecke lanceerde daarom de 
Hogere Burger School; alleen het gymnasium was 
niet voldoende. De HBS zou volgens Thorbecke 
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"een grote en blijvende weldaad zijn voor het 
land". HBS-leerlingen zouden volgens hem "in het 
zich ontwikkelende Nederland belangrijke posities 
moeten innemen". Over die HBS schreven  Roelof 
Bouwman en Henk Steenhuis onlangs het boek  
"Wij van de HBS", waarin ook bekende HBS-ers aan 
het woord komen. Een daarvan is oud-leerling 
Maarten Spanjer (HBS, 1969) die onder meer laat 
optekenen dat hij verliefd werd op een Pius-meisje. 

Een andere oud-HBS-er, Dick Nieuwenhuis (HBS-B, 
1971), recenseert hieronder het boek. 

,“Wij van de HBS” - Roelof Bouwman en Henk Steen-
huis, Uitgeverij Meulenhoff

Aangemoedigd door Snelbinder-redacteur René 
Leijen en nieuwsgierig vanwege de titel kocht ik dit 
lijvige boek (270 pagina's), stevig ingebonden en 
met mooie foto's.

Het boek behandelt in een 14-tal hoofdstukken 
verschillende aspecten van de HBS, letterlijk van de 
opkomst (1864) tot de ondergang (enkele jaren 
nadat de Mammoetwet ingevoerd was in 1968). In 
hoofdstuk 3 wordt een eindexamen uit 1963 ten 
tonele gevoerd, de antwoorden staan in hoofdstuk 
13. Hoofdstuk 14 geeft een volledige lijst van alle 
HBS-en (“Van Aalten tot Zwolle”) op 1 januari 1967. 
Het SNL ontbreekt vanzelfsprekend niet, met de 
toenmalige rector drs. C.E. van Uden, het leerling-
enaantal stond op 774 (ik was er één van), wat het 
SNL toen tot één van de grotere HBS-en in Amster-
dam maakte!

Tussendoor worden bekende HBS-ers aan het 
woord gelaten via een vaste lijst vragen (zoals “ken-
de U de school”, “wie was de rector”, “beste 
leraar?” en “hoe staat het schoolgebouw er tegen-
woordig bij”?).

Eén van die bekende HBS-ers in het boek is Maarten 
Spanjer (HBS-B van 1964-1969). Omdat ik de eerste 
drie jaar van mijn HBS-B bij hem in de klas zat
 (wie dat wil nazoeken, zie 
http://www.nieuwenhuis.be/snl/index.html) 
ben ik eerst eens zijn antwoorden gaan lezen. Niet 
helemaal verassend, wel dat hij mr. Kalb (Economie 
en Staatshuishoudkunde)  de beste leraar vond. Bij 
mij staat de heer Rolf (Engels) bovenaan, al was het 
maar omdat ik later zoveel nut heb gehad van zijn 
lessen! En dat Maarten een grote voorliefde voor 
Ajax had én heeft, is ook niet onbekend.
Ik had overigens meer verwacht van deze “getuige-
nissen” van bekende HBS-ers, sommige vragen vind 
ik niet echt relevant en de antwoorden zijn heel 
kort. Er zitten wel leuke personen tussen zoals Jan 
Mulder, Gerrit Zalm en Hedy d'Ancona. In Hoofd-
stuk 11 is een heuse eregalerij opgenomen met tien-
tallen bekende namen. Aan de redactie van de SNL-
Binder een mooie opgave om de SNL-leerlingen er 
uit te vissen. Op één van de eerste schutbladen 
staan de namen van premiers (5!), bekende onder-
nemers, Nobelprijswinnaars (ook 5!), kunstenaars 
en cabaretiers die de HBS gedaan hadden.
In hoofdstuk 7 daarentegen worden heel veel HBS-
ers aangehaald die over hun schooltijd schreven in 
boeken, artikelen, biografieën, etc. Dat hoofdstuk 

vind ik zéér de moeite en soms een feest der her-
kenning.

Het grootste deel van het boek gaat in detail en 
zeer grondig in op de geschiedenis van de HBS, 
vanaf Thorbecke, via de school in oorlogstijd, de 
onderwijshervormingen van onder andere minister 
Cals en het verdwijnen van de klassieke HBS enkele 
jaren na de invoering van de Mammoetwet. Dat 
laatste riep veel herinneringen bij mij op, want dat 
was precies in de tijd dat ik zelf op het Nicolaas zat!

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de HBS in 
Nederlands-Indië, interessant om daar ook eens 
over te lezen.

De laatste hoofdstukken over de roerige jaren '60 
waarbij het klassieke HBS-model op de proef werd 
gesteld, konden mij het meeste boeien omdat ik 
dat van dichtbij heb meegemaakt. Het SNL werd 
toen gemengd, ik zelf heb wel de hele schooltijd 
nog enkel met jongens in de klas gezeten (net als 
op de lagere school toen). De intrede van de meisjes 

(piepjonge eerstejaars) veroorzaakte behoorlijk 
wat opschudding, zeker bij de dienstdoende paters 
(de meeste leraren hadden er niet zo veel moeite 
mee). Het schoolgebouw moest ook aangepast 
worden, bijvoorbeeld de gymzalen en dito kleedlo-
kalen. Bij de eerste gymlessen van de nieuwe lich-
ting meisjes stonden we met tientallen door het 
raam hoog in de muur (waar je langs kwam op weg 
naar het handarbeidlokaal) te gluren. Binnen een 
week was het raam met verf ondoorzichtig 
gemaakt!

Al lezende denk ik terug aan mijn eigen schooltijd 
en realiseer ik mij dat wat er in het boek beschreven 
wordt als één van de voornaamste aspecten van de 
HBS, namelijk de kwaliteit van de leraren en het 
onderwijs, méér dan klopt. Wij kregen les van stuk 
voor stuk uitstekende leraren, gedreven, met auto-
riteit en pedagogische vaardigheden en ik heb daar 
later de vruchten van geplukt.

Een aanrader onder de kerstboom dus!!
,

”Wij van de HBS”, Roelof Bouwman en Henk Steenhuis; uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2017, ISBN 
9789029091312. Prijs 19,99 euro.

Rain Maker bij de Rai

Cees Smit (Gym-B, 1975) stuitte op YouTube op een oude opname van het legendarische Toppop, in 1970 
gemaakt bij de Rai, onder de luifels van het congrescentrum waar veel scholieren altijd even voor de regen 
schuilden als ze naar school of naar huis fietsten. Cees herinnerde zich dat hij, geheel toevallig, bij de opna-
me van het filmpje aanwezig was, met nog een handjevol SNL'ers. 

'Het was een gewone schooldag, en alle Amsterdam-Oosters, Diemenaren, Duivendrechters, Bijlmermeer-
ders en Abcoudenaren fietsten hier hun vaste route. We waren blij verrast om getuige te zijn van een 
levensechte tv-opname. Aan het eind van de clip zie je in de verte nog een scholier fietsen'.

De optredende groep was The Machine, ook bekend als The Swinging Soul Machine, de naam die ze eer-
der gebruikten. Het was een groep uit de subcategorie van de Nederpop. De leden hebben niets te maken 

met het SNL, maar de zanger 
lijkt nu achteraf een redelijke 
kopie van ... Jim Morrison, 
aldus Cees. 'Het nummer, 
Rain Maker getiteld, waar-
deer ik als een prima plaat: 
een echte 'volta' in de song 
en een lekker gek groepje 
blazers, à la Dizzy Man's 
Band. Geen grote Top-40 hit 
geworden, maar destijds dus 
wel op TV'.
Terugkijken kan op
https://www.youtube.com/w
atch?v=mvjLYLkCvaA
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Oproep!

Op 28 mei 2018 is het vijftig jaar geleden dat wij ons Gym-B diploma ontvingen, schreef onlangs Ton 
Romein (Gym-B, 1968). 'Om deze mijlpaal te vieren wordt er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd 
voor de klasgenoten. We zijn nog op zoek naar J.P.J (Joop) Schipper. Wie kan ons daarbij helpen?'

Vijftig jaar geleden: het duizendste diploma

Schoolvoetbal 1960: Wie is nu wie?

Deze zomer was het overigens vijftig jaar 
geleden dat op het Nicolaas het duizend-
ste diploma werd uitgereikt. Dat haalde 
(natuurlijk) de krant. De Tijd beschreef 
op maandag 12 juni 1967 hoe Ben Slijper 
zijn einddiploma HBS-A kreeg van twee-
de conrector Louman. Het artikel memo-
reert ook dat die duizend diploma's wer-
den uitgereikt in slechts veertien jaar. In 
die periode slaagden 263 Gymnasium-
leerlingen, 401 HBS-leerlingen en 366 
leerlingen van HBS-B.  Slechts 86 leerling-
en zakten in die veertien jaar voor hun 
eindexamen.

De foto in de vorige Binder, het schoolteam dat de finale haalde van de schoolvoetbalwedstrijden in 1960, 
leverde veel reacties op. René Wittenberg (HBS-a, 1963), Fons Glasmeier (HBS-b, 1962), Harald Aarts 
(HBS-b, 1963) en Hans Hesselmans (HBS-a, 1963) stuurden aanvullingen en verbeteringen. 

· Hans Hesselmans 'hurkt' niet 2e van links maar 2e van rechts. 

· Het is niet Alex of Laurens maar Peter Alberts (staand, 4e van rechts)

· Ruud Heijsterkamp staat 4e van links

· Jan Bakx staat uiterst rechts, met handen in de zij

· Jan van der Broek zit uiterst links

Suggesties dat ook Johan Pelk 
op de foto staat lijken onjuist. 
Het schoolvoetbal was expliciet 
verboden voor voetballers die 
bij (semi)profclubs speelden en 
Pelk (eindexamen 1959) speelde 
vanaf het seizoen 58/59 al met 
zijn club Volendam in de eerste 
dan wel eredivisie. 
Onduidelijk is echter nog tegen 
wie de finale verloren ging. 
Hoewel:  verloren? Harald Aarts 
herinnert zich "dat we gewoon 
kampioen werden en daarom in 
de krant kwamen". Kranten uit 
die tijd maken wel melding van 
een finalewedstrijd (categorie 
C) op 7 mei 1960 tegen de Jacob 
van Lennep-school.

De schoolreizen van Dic van Hummel

Vorig jaar afgezwaaid als docent: Dic van Hummel. Hij heeft 'het krijtje definitief in het bordbakje 

Zwitserland 1997
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gelegd'. Dic was eerst leerling (HBS-A, 1970), studeerde van 1970 tot 1978 
sociale geografie aan de universiteit van Amsterdam maar was vanaf 1975 
al docent op het Nicolaas. Dat bleef hij dus, ononderbroken, maar liefst 42 
jaar. Uit de vele laden en kasten die hij bij zijn afscheid moest leeghalen, 
stuurde hij ons een paar dozen met foto's. Deze worden uiteraard gedigi-
taliseerd en op de Myrakel-site gezet.
Hier alvast een aantal van die foto's.  

Luxemburg 199?

Oostenrijk oktober 1978

Dic van Hummel

Carlo en Ronald Huffner: Schoolboy Blues

Oostenrijk oktober 1980

In 2015 schreven we in de Binder
http://www.myrakel.nl/mediapool/66/663373/data/SNeLBinders/SNeLBinder_26_01_2015_Jun.pdf 
over Desolated Blues, een bandje dat op een schoolfeest optrad.Cecile Schoonebeek (Pius, 1970) wist 
nog wel wanneer het was, 6 september 1969, maar niet meer wie er allemaal meespeelden. Al snel 
reageerden drie leerlingen uit die tijd: Ed Tan (Gym-A, 1970), Ruud Roben (HBS-B, 1970) en Bert 

Ronald desolated

Paschedag (idem) wisten allemaal dat de band 
inderdaad Desolated Blues heette maar de rest bleef 
onduidelijk. 

Myrakel sprak met Carlo (HBS-B, 1970) en Ronald Huf-
fener (HBS-A, 1970), twee van de bandleden. Ze 
bevestigen dat het inderdaad een schoolband was. 
Eigenlijk een klasseband: Ronald, pianist Fred Swart, 
basgitarist Cees Witteveen en gitarist Paul Nieuwen-
huis zaten bij elkaar in de klas. Omdat Carlo, die eerst 
de Mulo deed en pas later op het Nicolaas kwam, ook 
gitaar speelde, mocht hij meedoen. De drummer en de 
saxofonist kwamen van buiten de school.
Herinneringen aan het schooloptreden zijn vervaagd. 
'Het zou heel goed kunnen dat we twee keer Suzy Q 
speelden', zegt Carlo. 'We hadden maar weinig num-
mers'. Het repertoire bestond vooral uit bluesnum-
mers zoals die van B.B. King en van de |Engelse blues-
zanger John Mayall.  Veel oude Stones-nummers, 
zoals Paint it Black', kan Ronald zich nog herinneren. 
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Carlo desolated

De band was eigenlijk als grap ontstaan. Carlo: 'Je weet 
hoe dat gaat: iemand speelt piano, een ander gitaar. 
Dan roept al snel iemand om samen iets te doen. Ronald 
haalde mij er weer bij. Basgitarist Cees had zelfs nog 
nooit een gitaar in zijn handen gehad, maar ja, hij wilde 
meedoen en wij hadden nog geen basgitarist', lacht 
Carlo. 'Zo ging dat toen'. Ronald beaamt dat: 'Er zat een 
jongen in de klas die een drumstel had. In het hotel van 
zijn vader aan de Stadhouderskade repeteerden we. In 
de kelder, zodat de hotelgasten er geen last van 
hadden'. 
Instrumenten waren in die tijd ook lastig te krijgen. Het 
zijn de beginjaren 60, scholieren hebben nog nauwelijks 
bijbaantjes en dus weinig geld. Ronald: 'Soms traden we 
op en kregen daar ook geld voor. Tot onze stomme verba-
zing. Daar kochten we dan een microfoon voor, of een 
versterker'. Carlo herinnert zich dat 'we toen via-via voor 
een paar honderd gulden nog ergens een elektronisch 
orgeltje hebben weten te vinden'. 
Een paar jaar later speelden groepen als Brainbox, CCC 
Inc, Focus en Livin'Blues op schoolfeesten. 'Vergeleken 
met ons waren dat professionele muzikanten', herinnert 
Carlo zich. 'Wij konden ons totaal niet meten met die groe-
pen'. 
Een echte naam had de groep ook niet. Ronald lacht als hij 
vertelt hoe de naam Desolated Blues werd bedacht. 'We 
waren 16, 17 jaar, het waren de jaren 60, de wereld stond
 op zijn kop. We hadden allemaal Desolation Angels gele

Carlo en Ronald in 2011

De laatste jaren is er, meestal aan het begin van het schooljaar, een Week tegen het Pesten. Dit jaar was 
het thema Online Pesten en werd de week officieel geopend op het St Nicolaaslyceum. 

Staatssecretaris Sander Dekker deed dat, demissionair nog wel, door de online game Wij zijn LIT te lance- 

ren, samen met oud-leerling Ajouad el Miloudi. In de game komen jongeren in een Whatsapp-groep waar-
in een foto van iemand verspreid wordt en die persoon gepest wordt. Kinderen kunnen zo zelf ervaren 
hoeveel impact online pesten heeft.

De Week tegen Pesten wordt georganiseerd door de Stichting School & Veiligheid. "De impact van online 
pesten is groot. Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, zijn bang om naar school te gaan en zijn onzeker. 
Daarom is het van belang dat er zoveel mogelijk aandacht is voor dit probleem en mensen niet aan de zij-
lijn blijven staan als ze merken dat er wordt gepest". 

Nicolaas Nu: Week tegen pesten

zen, van Jack Kerouac, en vonden dat het einde. De bandnaam was daar een soort afgeleide van. Maar 
die naam was helemaal niet belangrijk. Het ging ons natuurlijk om de muziek'. 

Het optreden in Paradiso dat andere leerlingen uit de tijd zich herinneren, was in ieder geval niet met 
Desolated Blues. Maar bandjes én bandleden wisselden veelvuldig – dan speelde je met die, dan weer met 
anderen. Ronald verwijst naar de tijdgeest van die jaren. 'Het Nicolaas was een katholieke school natuur-
lijk, maar alles werd losser en vrijer. Je had provo's in Amsterdam en op het Nicolaas zelfs een leraar waar 
je in de klas gewoon mocht roken'. 
Na school werd alles anders. Andere interesses, andere hobby's – maar de muziek bleef. Carlo studeerde 
sociologie en planologie, werkte jarenlang als planoloog bij de gemeente Den Haag, maar bleef actief in 
de muziek. 'Ik speelde tientallen jaren in allerlei bandjes. We hadden een tijdlang een groepje à la Crosby, 
Stills, Nash & Young, maar het bleef altijd amateuristisch'. Nu speelt hij nog klarinet in Airchestra, het sym-
fonieorkest van de KLM. Hij is daarnaast enthousiast fotograaf. 

Ronald speelde nog een tijdlang gitaar in enkele big bands maar ging uiteindelijk een andere richting op. 
Hij restaureerde onder meer antiek, reed taxi en is nu fotograaf en (website)ontwerper. Hij krijgt sinds 
een paar maanden AOW, maar is nog steeds druk met allerlei projecten, zoals het maken van kunstroutes. 
De bandleden Cees Witteveen en Paul Nieuwenhuis zijn inmiddels helaas overleden.
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Deze Binder werd gemaakt door:

Joost Kenter
Koos van Langen
René Leijen

Dick Nieuwenhuis
Leon de Rooij
Cees Smit

ALV 2018

Traditiegetrouw houdt Myrakel haar algemene ledenvergadering op de derde vrijdag van januari, voor-
afgaand aan de – al net zo traditionele – Oud-leerlingen Soos. Deze is dit keer op vrijdag 19 januari 2018. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd!
 
Vanaf 20:00 uur bespreken we in de docentenkamer van de school alle verenigingszaken. We zorgen er 
natuurlijk voor dat er voldoende tijd overblijft om de soos te bezoeken.
 
De voorlopige agenda voor de ALV is:

1.Opening en mededelingen
2. Goedkeuring verslag ALV 2017
3. Jaarverslag / financieel verslag (de stukken liggen op de vergadering ter inzage)
4. Verslag Kascommissie (plus décharge bestuur)
5. Bestuurssamenstelling 
         Het is helaas niet gelukt om iemand te vinden die (een deel van) de verenigingsadministratie         
         kan en wil overnemen. Dit punt zetten we nogmaals op de agenda.
6. Reünie zaterdag 6 oktober 2018
         Inmiddels is duidelijk dat er in 2018 weer een Reünie komt: op zaterdag 6 oktober 2018. Er is     
         inmiddels ook een heus 'organisatiecomité',  waarin oud-leerlingen, oud-docenten, de             
         school en de sooscommissie proberen een mooie invulling te geven. Ideeën, tips en hulp zijn                  
         welkom. 
7. Rondvraag en sluiting

Nicolaas Nu: Wat een jaar brugklas met je doet

Fotografe Tessa Posthuma de Boer fotografeerde in 2016 een stel achtste groepers uit Broek in Waterland 
en deed dat onlangs nog een keer, na een jaar in de brugklas. Een van de leerlingen in de fotoserie is Nico-
laas-leerling Marris Plante (13) die vooral ziet dat zijn kledingsmaak veranderd is sinds de basisschool. 
Marris, die er drie kwartier over doet om op school te komen - eerst met de bus naar het Centraal, en dan 
met de metro naar Amsterdam-Zuid - is zich 'bewuster' gaan kleden, zegt hij in NRC.NEXT (7 september 
2017). 'Minder shirts met print, maar gewoon zwart of wit. Ik draag ook vaker spijkerbroeken dan vroeger. 
Ik ben rapmuziek gaan luisteren omdat iedereen dat doet. Als je er een tijdje naar luistert, wordt het wel 
leuk. Via Spotify'. Hij is actief op Instagram en uiteraard in de WhatsApp-groep van de klas. 'Dat is handig 
als er 's ochtends vroeg een les uitvalt. Dan weet ik dat op tijd en kan ik op de bank blijven liggen in plaats 
van me naar de bus te haasten. Ik heb weleens gehad dat ik het pas hoorde als ik op school aankwam'.
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Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het
gebruiken van hulpmiddelen.

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

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

Didi Zegers 
Werk saam 
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

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

MYRAKEL

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) leon.de.rooij@myrakel.nl
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
  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 . Je lidmaatschap bestuur@myrakel.nl
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

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 
admin@myrakel.nl ) zodat wij jullie in de toekomst 
op de hoogte kunnen houden van nieuwe gebeur-
tenissen.
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 wijzigingen.

Mededelingen van de penningmeester

Er zijn nu nog slechts 21 wanbetalers over.
Let op het Myrakels getal op de envelop. Is dit lager 
dan 2017 dan ben jij er één van!
In dat geval gaarne vóór 1 januari 2018 de verschul-
digde contributie overmaken.
Per jaar is het € 12,00; overmaken naar rekening:
NL60 INGB 000 0359877 t.n.v. “Oud LLV Myrakel 
sint Nicolaaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myra-
kels getal kleiner dan 2017, dan incasseer ik de con-
tributie van de achterstallige jaren samen met die 
van 2018. 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 
genomen stuur mij die dan even op.

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat vanaf 1 
februari 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; 
jouw IBAN- en BIC- nummer, en de naam die bij die 
rekening hoort.

Leon de Rooij

mailto:admin@myrakel.nl


Zaterdag
6 Oktober 2018

Reünie
t.g.v. het zeventigjarig bestaan

van het Sint Nicolaaslyceum
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