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VOORWOORD
Een blík op onze nieuw geintroduceerde ledenbarometer stemde mij eerst gelukkig maar
daarna weer droef. Uiteraard was ik verheugd om naar aanleiding van onze ledenwerfaktíe
122 nÍeuwe leden te mogen begroeten, en ik wens hen hierbij namens 261 mede-leden
bijzonder veel lees- en reiinie genoegen. Jammer is het echter dat we bii de
contributiebetaling voor het huidige schooljaar afscheid moesten nemen van 87 oudleerlingen, die niet op ons verzoek reageerden om hun contributie te storten. ln deze tijd
',an klantgeríchtheid zullen wij uiteraard deze 87 ex-leden benaderen om naar hun
--aeweegredenen te luisteren en daar wellicht iets van te leren. De vereniging telt nu 383
leden hetgeen ca. 1O % is van het oud-leerlíngen bestand. Binnenkort zullen wij met de
notaris de statuten voor de officiële oprichting bespreken, en wij zullen u daarover in het
volgend nummer informeren. Ook in voorbereiding is een overzicht met heuse foto's van
de huídíge leden van uw bestuur. Dat brengt mij overigens op het punt van de vele handen
en het lichte werk; door drukke werkzaamheden hebben Han Geers en Peter Stops moeten
afhaken, en wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die ca. íx per 6 weken een avond (op
het SNL) de handen uit de mouwen willen steken. Met name bij het vervaardigen van de
SNL-binder zou enige creatieve "input" welkom zijn.
()ees SmiÍ had een intervíew met Loek van Nus, en we hebben weer een aantal reaktíes
van leden ontvangen, kortom er valt weer het een en ander te lezen. Laten we hopen dat
er tussen dit nummer en het volgende géén lGolf)oorlog zit I
Gerdwin Lammers
Voorzitter Myrakel
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LEDENBAROMETER

PERSONALIA
Voor de zesde maal in zíjn carrière is Rob Clerc
damkampioen van Nederland geworden, Rob, exNicolasiaan, speelde in de laatste paftij remise, maal
won desondankshet kampioenschap.

Gefeliciteerd !
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Eiind 199O ontving Lucas Reijnders de Culturele Prijs
van de Kon. Ned. Uitgeve6bond,
de Gouden
Ganzeveer, voor ziin activiteiten en publicaties op het
teftein van het Nederlandse Cultuurbezit. ln ziin
dankwoord cÍteede Reijnders een ChÍnese vloek:'Moge
u in een interessante tijd leven'. We zullen hem eens
gaan vragen wat híj daamee bedoe|t...........,,,
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HET EERSTELID VAN "MYRAKEL". LOEK VAN NUS
Loek van Nus. Voor alle generaties Nicolasianen een begrip.
t'azeker, want Loek's eerste schreden op het lyceum werden al gezet in 1949, d.w.z. het
tweede iaar in het bestaan van de school. Een goed jaar: ook Jos van Kemenade vinden
we onder z n klasgenoten. Dit geeft al gelíjk reden tot een 'zoekplaatje'. Hiervoor is echter
wel het jubíleumboek 1948- 1988 nodig, maar aangenomen mag worden, dat elk
rechtgeaard Myrakel-lid dit in de boekenkast heeft staan. De onderste foto op pagina 88
toont de bewuste klas. Wie herkent Loek? lnzendingen welkom bíj de redactie.
Dat hij het eerste lid is van Myrakel, is niet geheel toevallig: hij heeft aan de basís gestaan
van het plan om een oudleerlingenverenígingop te richten.
JaaÍgang 1949 dus. ln de Westzaanstrcat, in enkele lokalen van een jongensschool. Naar eigen waarneming
van Loek bestaat dit gebouw momenteel niet meer. Waarom het SNL?Dé school in die tïd was het Ig. Er zÍjn
twee redenen om deze keus te verklaíen. De afstand huis/school (Loek woonde in Amsterdam-Noord) en het
advies van het hoofd van de lagere school.
Het karakter van het toenmalige SNL omschrÍjft Loek als een echte Paterschool, hetgeen zich vertaalt in goed
onderwiis, maar een uitemate strenge atmosíeer. Spreken was verboden! Zaterdags na de lessen verplicht
z\vemmen in het AMVJ-bad.
Er bestond een duidelijke scheiding, ook lette íjk, tussen HBS en Gymnasíum. De eeste rcctor, L. van
lvlarrewiik, staat hem nog goed bij, temeer omdat hij hem samen met enkele anderen niet zo lang geleden
heeft opgezocht in zÍjn kerkje aan gene zijde van de Duits-Nederlandse grens.
Het gesprek komt op de Academie Leo Dehon'. Dit was een discussiegroep voor lee ingen, waar men
vrijblijvend aan kon deelnemen, De groep beoogde om te oefenen in het spreken in het openbaar aan de hand
van serieuze onderwerpen, zoals literctuur, De Academie is te beschouwen als een voorloper van
Demosthenes uit de tijd van Lexmond. Loek is duidelík positief ovet de Academie, met name de jaa íjkse
sessre rn het Park Hotel.
Loek volgde zijn studie Engels aan de VU op de Keizersgracht in een select groepje. Hij wilde vanaf het begÍn
het onderwijs in. HÍj heeft veel plezier gehad Ín de studie en vond slechts één vak niet zo leuk, nameliik
fonetiek.
Hij belde de Engelse leraar Noyons of hij op het Nicolaas kon hospitercn. Hospiteren, Loek? Nee jongen, je
'Good morning', zo ongeveer ging
kttnt direct aan de slag! September 1960, drie eercte klassen voor jou.
door het hoofd van de 23-jarige. Toen het inderdaad zo bleek te ziin was Loek niet zozeet zenuwachtig, maar
vooral bang, hoe hij 5O minuten vol moest krijgen. Het leek hem een eeuwigheíd.
De jaren '60. Tot verwondering van de interviewer doemt bI Loek geenszins een beeld op van een
sensatíonele tijd. Terwíjl je denkt aan te kunnen nemen, dat deze als 'bruisend, revolutionaft' bekend staande
període al snel in de herinnering komt als uitgesproken interessant of juist iets tegenovergestelds ('vreselíik'J,
constateert Loek nuchteí dat deze periode langs hem heen is gegaan en híj weet ook geen enkele naam te
noemen van de toenmalige notoire Íelschoppers. De jaren '60 betekenen voor hem naast het lesgeven vooral
het begeleiden van het schooltoneel. Voor het toneel deed Loek vele zaken achtet de coulissen.
Met toneel belanden we in de categoie van niet-lesgebonden activiteiten. Daarvan heeft Loek een flink
aantal op zijn conto staan, die een goede indicatie geven van zfin brede belangstelling, We zullen er een
aantal de revue laten passeren.
Hij was twee jaren comector, samen met Jan OverwateL Loek's taak in het eercte jaar was met name het
sectetariaat van het eíndexamengebeuren, tetwijl het tweede jaar gericht was op de lopende zaken
betreífende 3 t/m 5 HAVO, Het leukste hierbii vond híi de gelegenheid om zelf beleid te kunnen uitstippelen.
Een andete activiteit was zijn grcte inzet voot de schoolkrant, de Tobbe. Dan blijkt ineens toch, dat et in die
beruchte jaren wel wat te stellen was met de jongeren-idealen: de Tobbe was te buryerlijk, de leerlingen
vonden dat 'Ftank Zappa op de plee' op de voorpagina moest kunnen. De ja/nee stríjd werd binnen z|n
g ezich tsveld uit g evo cht en.
Een zeer intensieve bezigheíd was het voorzittercchap van de Medezeggenschapsraad.
vvat zeker niet onvemeld mag blijven is de bettokkenheid van Loek bíj FIASCO. Voor de oudere leden van
lllqakel haast ik mij te zeggen, dat Fiasco niet in verband mag worden gebracht met nadelíge zaken, het ís
de naam van het lerarencabaret. Met van Leeuwen van Nederlands deed Loek de rcgie, de technische zaken,
eígenlq-kde gehele organisatie.
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Marjolíjn van der Veeken (Gym 8.19831
Neemt als enige vrouw
zitting in het bestuur
van Myrakel. Na haar
eindexamen in | 983
heeft zij 6 jaar behalve
hoofdvak Duits ook 12
gestudeerd,
bijvakken
en is momenteel we*zaam bij een bank als
acceptante hypotheken.
Een retnie voor haar
jaargenoten uit 1983 staat hoog op haar
verlanglijstje. Als u een steentie wilt bíjdragen, en of plannen in die Ííchting hebt kunt u
contact met haat opnemen. ln het bestuur ís zij
speciaal belast met de redactie en vervaadiging
van de SNL-bindeL samen met Tom Paffen en
Gedwin Lammerc.

t

Zoals beloofd wordt het tekentalent van Maria
de Bruijn in herinnering gebracht, Onderstaande
tekening vervaardigde zii ín oktober í 98í.

vervolg: Loek van Nus.
Begin jarcn '70 vettrck het gezin naat de huidige
hoofddoese woning, in Graan voor Visch, de
h'ijk met de hoogste huisnummerc van Nede and,
Enig idee, waar de naam vandaan komt? Heel
eenvoudig, het is een metafoot voor de
Haarlemmermeer(polded, Deze polder kan hem
oveigens niet al te zeet bekorcn.
De inteÍvíewer is oud-leerling van Loek; hij heeft
vier jarcn zijn |essen gevolgd, waarcnder het
examenjaar '74-'75. Het interview vond plaats op
Loek's studeerkamer, in de eeíste week van ap l.
Met genoegen werd geconstateerd, dat het
gesprek heel gemakkelijk verliep.

m

'van Nus'rcept
Als oudlee ing heb je uiteraard een mening ovet een leraaL Laten we ee Íjk zijn: de naam
niet spontaan een heel arsenaal aan voorvallen op. Et zín leraren, die - al dan níet gewíld - als kleuftijk door
hét leven gaan. De een moet het hebben van zijn of haar populaíre gedrag, de ander van steteotiepe
gewoontes. Zo niet van Nus. BI wat verdet nadenken kom je tot een opinie als 'serieus'. Dit stemt overeen
net zijn eígen kijk op de petsoon. als leraar zínde: wars van pogingen om populair over te komen, volledíg
- ge
cht op het geven van goed ondetwijs. Even valt de term 'fanatiek'.
Vhlke Engelstaligeboeken staan bovenaan Loek's favoriete lïstie?
Zonder aarzeling wotdt een aantal boeken uit de rijk gevulde kast getrokken: "The Auincunx" van Charles
Palliseu "Fludd" van Hilary Mantel; "On the Elack Hill" en de overige boeken van Bruce Chatwin; "The Eone
People" van Ke Hulme, Geeft dit mogelijk al een impressie van zijn interesses,als hobbies noemt hij verder
lezen, studercn lÍa, ia, een echte alpha, als het maar een taal is), paardrijden en stijldansen.
Een frcaíe reactie volgde op de vraag, of Loek (met ztjn 6+31 - zelden door ziektedagen ondeftroken Nicolaasiaren aardig op weg naat een recordJ ooit heeft ovetwogen om weg te gaan bíj het SNL. Binnen een
seconde werd het 'nee'vervangen door 'ja', Rond zïn veertigste spookten gedachten door 2ïn hoofd in de
trant van "moet ik al die jaren nog doorgaan". Naar zíjn idee krijgt menig ondetwijsgevende in de loop van
zijn carríère zo'n moment,
Tot slot een korte visie op de hedendaagse situatie. EnerzÍjds wat betreft het lespakket, anderzijds wat
betreft de leerlingen. Zo'n vier jaar geleden is een nieuwe methode in het onderwijs opgepakt, die de
communicatieve vaardigheden hoog in het vaandel heeft staan. Loek is hier zeet ovet te spreken. Wat hem
echtet duidelíjke zorgen baart, is de merkbaar toegenomen problematiek in de (t)huissituatie van een aantal
leerlingen. De 'Hoeksteen' is minder solide.
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IN REAKTIEOP....
TONEELTRADITIE SNL
Naar aanleiding van de SNL-binder 2/2 van
december 1990 schtijf ik nog even over de
toneeltraditie van het SNL. Het stuk van Loek van
Nus. maar ook het gedenkboek (pag, 25), laat die
tradítie begínnen in juni 1956, Helaas is dat niet
geheel juist. Het eercte toneelinitiatief is ontstaan
vanuit de Academie Leo Dehon (Jan Híep en
mijzelf). ln overleg met de lercar Nede ands Jan
Louman is gekozen voor het stuk "En waar de
ster bleef stille staan" van Felix Timmermans.
Louman hielp met de tekst, doch liet regie en
uitvoering geheel aan ons over, Pater van Beurden
was de onvermldelike
moderator, omdat we
".Jemengd" repeteerden (in de houten barckken).
De opvoering was in de grote zaal van Bellevue in
de kerstvakantíe. lk heb daat nog een foto van.
Noyons hoorde kort voor de genercle repetitie van
het initiatief en was bereid mij nog enige zeer
nuttige rcgie-aanwijzingen te geven. Jan Hiep
fungeede als souffleur en vetder speelden mee
T ns Snijders ïnmiddels zeet bekend als actricd,
Truus Hendriks, lneke Grothoff, Marga Moerel,
EIvirc Butzelaar, ïineke v.d, Horst, lrcne Verhaar,
Trees Leevelt, Rob Compier, Hans Grcothuis,
Wim de Groot, Waldo Melchetts, Petet Krausz,
Wím Pelk, Thijs Pollmann en Kees Lambregts
(volgens míjn soelerslijst),
Een paar jaar geleden ontmoette ik Trins Sníders
in de Lochemse Schouwburg, toen ze het
toneelstuk "Slippers" speelde. Ze was verrast mÍj
na zo'n dertíg jaar weer te zien, maar het aadige
i:; eigenlijk, dat in "Slippers" een scène voorkomt,
vaarin Trins een herinne ng vertelt over een
toneelstukje. Tot onze ontmoeting in Lochem, zei
ze nooit titel of nadere aanduiding. Na Lochem,
en tot mijn genoegen zelfs in de televisiercgistratie, had ze het boekje van Timmemans in
de hand.
Aan het toneelstukje zít nog een aatdíge anekdote
vast. Het toneelgroepje was een vrij hecht clubje
geworden en we wilden na de toneeluitvoeríng
"''tog iets anders doen". TrÍns en ik oÍganiseetden
toen een Carnavalsbal. We huurden de bovenzaal
van het Apollo-paviljoen (naast de spotthal| en
een danso*estie. Van het theateÍveóuurbedrijf
Cerné wist T ns kostuums te lenen. We
verkochten ruim tweehonded kaartjes lo,a, via
Pius en SNL), totdat rector van Ma ewïk er
achter kwam. Twee dagen vó& het bal veftood
hij, op straffe van uitsluiting van school, \,-t
doorgaan ervan, Grote paniek, Ouders van rcen
konden ook wel eens "gezagstwifels" hebben.
Spontaan boden vijf ouders zich aan "om toezicht
te houden". Na veel wrikken en duwen gíng van
Marrewíjk akkoord en de hele carnavalsavond
hebben de vijf ouders keurig beneden in het
restaurant gezeten. lk kan me niet meer
he nnercn of de rectot of iemand anders nog is
komen kontroleren, maat leuk was het bal wel
Pietet Fokkink
Ma*elo

Een tweede reaktie komt van iats verdeí, Ook in
Amerika bliikt de SNL-binder het favorieta
leesplezier.getuige dezereaktie.-.
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Good Wiil to All!
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ïom Paffen (Ath 8.1985)
AIs bestuurslid houdt
Tom zich bezíg met de
vetvaadiging
van de
SNL-bÍnder. Na het
Atheneum begon hij
met elektrctechniek aan
de Technische Uníverciteit in Amstetdam.
Later startte híj ook met
economie aan de VU in
Amstetdam. ls nu bezíg
nret zfin afstudeercporacht in sDecialisatie
telecommunicatie bii
AT&T te Hilversum. Tennist en zeilt en doet naast
Myrakel(d-werk ook nog het een en ander vool
de stadsdeelrcad Buitenveldert en de parcchiekerk. Heeft sinds kort een eígen reclamebedrijf.

