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VOORWOORD
K1FFTE
ENNATTEKEEK
Eén van de voordelen van het Sint Nicolaas was toch wel de ítoen) ideale ligging. Waa4
vanuit Amsterdam gezien, de wereld ongeveer ophield, Iag in een rechte lijn naar het
zuiden, na een hele tijd niets de begraafplaats Buitenveldert. Een tussenuuL echt danwel
zelf gecreéerd, plus een lange pauze was voldoende om de teis daarnaar te ondememen.
Retou wel te verstaan.
ln die tijd ondernamen we immers van alles om het "rcgime" te ontlopen, en echt vrijwillig
at je de "weber-koeken" en pennywafels (Hfl. O,12) nou ook weet niet. Ongezien
wegkomen kon alleen tijdens de geplande lessenwissel. De procedure: toeter, pukkel,
rennen en vooral niet omkijken. Het fluitje hoorden we al helemaal niet!
Maar goed, we hehhen wat mensen gecondoleerd. De ene familie dacht dat we bij de
andere hoorden en omgekeerd. En wij hadden kofÍie en natte keek. Ovet koffie gesprcken,
we zitten in het schooljaar van de volgende grcte reíinie. We rekenen vast en zeker op uw
komst en over rekenen gesproken.....denk aan uw contrihutie!
Myrakels veel plezier en gezellige maanden!
Gerdwin Lammers
Voorzitter Myrakel

EEN ^MYRAKEL'S " NIEUWJAAR!
Z"tedag l9 september j,l. was het weer zover.
_ tweede Algemene Ledenvergadering van
onze Oud-leerlingenvereniging 'MYnAKEL'
wetd alweeÍ gehouden. ln veryelijking .met votig
jaat was er een duidelijke stijgíng voor wat
betreft het aantal aanwezige oudlee ingen. Het
bestuur is verheugd dat het myrckel van MYRAKEL zijn vruchten begint af te werpen! ln een
snelle, efficíênte aktie werd het offíciële deel
van onze algemene ledenvergadering afgehandeld. Het jaarveBlag í991-1992, het financieel
jaarverslag 1991-1992, als ook de begroting
1992-í 993 wetden met algemene instemming
van alle aanwezigen goedgekeurd. Zoals het een
goede vereniging betaamt btatuut getrouw!)
zijn met algemene instemming ook de volgende
bestuurswijzígingen geefíectueerd, Marjolijn van
det Veeken zal toetreden tot het bestuu en
Tom Paffen zal het penningmeesterschap oveÍnemen van Stephan Valk. Verder ís onze kascommisie direct herbenoemd.

*r****t**iarêr*******

Het was duidelijk dat alle aanwezige oudlee íngen zo snel mogelijk de ínmiddels traditionele
'nieuwjaarsborrel'
wilden gebruiken en de legendaische film 'St. Nicolaas en het meísje'
wílden zien. ln het donkere filmlokaat kwamen
de emoties pas echt bs fHé, die ken ik"....."Met hem heb ik wat gehad"..."Wat doet zij
nou? Weet iemand dat?". Er ís nog een flinke
try-dnagepraat en geborreld.
Op weg naar onze derde algemene ledenvergadering en de beste wensen,

Leo W. Jenneskens
secretarisMyrakel

ook dachten de wereld wel even te kunnen veranderen. De werkelijkheid is echter veel taaier en alles
kost veel meer tijd dan hij bí zijn aantreden veronderstelde.

UIT DE SCHOOLGEKLAPT....
ST.ADSDEELWETHO
UDER VINDT: S.N.L.
LEVERTMAATWENK

Wij zijn wel benieuwd hoe hij nu, onder andere als
wethouder Onderwijs. tegen het SNL aankíkt. Hij
glimlacht en kijkt ons wat onzeker aan. ln iedet geval
een bijzondeí goede school. waar maatwerk wordt
geleverd. ledere leerling wotdt nog steeds als een
biizonder mens, met specifieke talenten beschouwd.
zo ook de leraren. Dat merk je stetk aan de sfeet op
school en de aandacht die et aan de begeleiding, o.ade decanen en de mentorcn, geschonken wodL
Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de
kwaliteit van het ondetwijs, zodat de aansluiting met
een vervolgstudie, bijvoorbeeld de Univetsiteit, geen
problemen hoeft op te leveren. Als wethoudet heeft
híj in zijn deelraad met 35 scholen te maken. waarcndet 12 ooenbaÍe.

Hans van der Strceten
(42,leraar Nederlands,HBS
A | 968) studeerde Nederlandse taal en letterkunde
en kwam na een tryiut in
de prcvincie als lercar
Nederlands terug op het
SNL. Heeft vijftien jaar
leerlingen van het SNLover
Vanden Vos Reynaerde
vetteld, dictees gegeven,
opstellen lercn sch jven en
grammatíca geinstrueetd. ls twee jaar geleden stadsdeelwethouder gewotden in het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.
Zijn we*kamer is ruim, de vergadenaíel staat degeplaatst. Aan de
monstratieí-eigenzinnig-dwars
wand twee schilderijen van Jos van Ravenstein, met
als titel "het Wespenbos", een kaart van het stadsdeel, een modern-antieke klok, twee caftoons. Het
burcau ligt vol met nota's, twee spotÍtrofeeiin, een
íoto van vfouw en kind, een leren pijpestandaard.
Op onze vraag hoe nu het politieke bestaan bevalt,
antwootdt de soms nog jongensachtig kijkende wet
houder daÍ het boeieticí wetk is. Zíjn potteíeuilie ís
zeer díverc: Ondetwijs, Welzijn waarcnder sport en
cultuur -, Participatie en JuÍidische zaken.

Die laatstc categorie heeft zijn bíizondere aandacht;
de deelraad heeft immerc alle bevoegdheden van de
"centrale stad" gekregen en hij is bezig een nieuw
beheersmodel vooí het openbaar ondetwijs - uniek in
Amsterdam - in te voeren. De bedoeling is dat alle
scholen. nog meer dan in het ve eden, hun eigenheid
ontwikkelen, vanuit een grotere verantwoordelijkheid
van de dirccties. Daarnaast vormt een sDeerDuntvan
het beleid het bestrijden van achterstanden in het
onderwijs. Enkele scholen hebben biina 100% alochtone lee ingen en vefeisen daarom wel een specifieke
aanpak. Dat ligt dus wel wat anders dan bij het SNL.
concludeert hij.
Onze slotvraag. of hij ooit als leraar op het SNL zou
willen terugkercn, beantwoordt hij spontaan met
"Ja, graag." ln de politiek weet je het immers maar
nooit. wellicht dat er op het moment van verschijnen
van dit stukje in de pers berichten staan als "Politieke crísis in stadsdeel SloteNaart/Overtoomse Veld".
Lachend, en met een brede handdruk, nemen wij
afscheid van deze leraar wethouder.
Juli | 992.

Toch verlangt hij nog wel eens tetug naar het SNL;
het contact met de leerlingen en de warme collegialiteit mist hii in zijn huidige werk. HÍj wijst naar de
schilderijen met de wespen. Hij heeft met opzet deze
schilderijen in de attotheek uitgekozen, onder andere
vanwege de symboliek en de mogelijke associatie
met wesDennesten. Dat is de Dolitiek soms indeL
daad, ook of juist op stadsdeelniveau. Zeker als je
een nog enigszins naieve D66-wethouder bent en dan
in zo'n zeer gevarieerde portefeuille stapt, waar iedereen nog eens meent in zeer grote mate vetstand van
te hebben. De grootse plannen die aan het begin van
de ambtsperiode in het prcgramaccoord werden
geformuleetd bekijkt hij nu met enige scepsis. Hij
moet hieftij aan de Titaantjes van Nescio denken, die
zittend op de rand van het trottoit bí het Oosterpatk,

P.S. Hans van det Straeten handelde juli j.l. duidelijk
met voorkennis. De politieke crisis heeít toegeslagen!
De democratie heeft blijkbaaí {te goed) gewetkt.
Hans heeft zích teruggetrokken als portefeuillehouder
Onderwijs. Hij is inmiddels stadsdeelwethouder voor
Perconeel & Organísatie en Algemene Zaken. Eveneens een zeer gevarieerde portefeuille waat éénieder
verstand van (b)likt te hebben. Voor het SNL dus
aoede vooruitzichten!
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DO YOU REMEMBER...
Een hele generatie is er mee opgegroeid!
'Ja zuster,
nee zuster",
Boze buurman Boordevol behoeft dan ook geen
introductie. ln 1968 werd hij door twee Tobbercdacteurs geinterviewd. Wij van de SNL-Binder
laten jullie het graag nog eens lezen.

ffi$$ffiffiHs@E
"Heb je gehoord wat die schoften nou weer hebben geilikt in dat rotland Àmerika I "
Àldus reageerdeDick Swidde, die, zoals hij zei, na
het bericht van de aanslag op Roben Kernedy nog niemand had gesproken en zo tegenover ons zrrt hart daarover luchtle.
"Nota bene een Ían de weinÍge behoorlijke mensen die
in dat rotlard rondlopen en dan die lrog voor zrn kop
s c h i e t e nl "
Dick Swidde, op 'l ogenblik sinds vele jaren aan de Nei^rlandse Komedieverbonden, is de 35 jaren die hij nu
gezelschap
vJKteur is, begonnenals l'olontair bij h€t
iian Johan de ]{eesrer. rvaarvan onder meer ook Paul
Hu-fSr.i deel uit naakte. het Groot NederlandsToneel, dat overrgensslechts I jaar heeit bestaa!.
Hij heeit dus - gls ook een Rob de vries - geen toneelschool doorlopen,
''
"Het wilde nooit Lukken.dacht ik, maar je ziet het.

Maar, vragen wij, hoe var u het op als u herkend
wordt als BB Boordevol, tenvij.l u eeÍr andere rol
speelt, zoals wij bijvoorbeeld gezren hebbenin llolrères ''De Vrek", roen, roen u opkwam. de zaal
minstens een halve minuut vrij luidruchtig ran haar
herkenning blijk ga-f?
"Kan me niet schelen, moet je luisteren. a.lsje ais
a-Ideur niets van jezeu meebrengt, lvat blijft er dan
nog over ?
Ik heb een heel bijzonder stemmetje en dar blijf je
al.tijd horen- Bij Ank van de:. lloer is dar toch ner
zo? OÍ ze nou in Virginia lvoolf een heks van een wiif
speelt of een totaal ander soort rol rn ''\ffarlkelEvenwicht,, ze biijft Ank van der ]loer, dat is losies.
n r e t? "
''Hoeveeljaar.
zijn jullie eigenlijk ?,'
"''Tss.
-lllebei bijna Li.',
loen ik zo rvas dorst ik amper \.vatte zeggen.Ik
zar rustig in een hoekie ja-en-amen re kniklien. Ik werd
.*"illem de zrvijger genoemd; maar ru heb ik min klepje goed opeD, dat horeDjullie wei. "
Wal leuk eigeDi.ijkdar jullie al zo'n l)rede intelesse
hebbe[. "
( n o o tG . e n H . : t s j a . )

'
In zijn nogal moeilijk te vinden.I/oning- prinseÍrg:racht
deur in, steegje door, deur opvouwenvanwege oe lrap
en a.ldusbetaid in een klejn doch gezellig vertrek Srvidde: 'Kun je -ieeen lerrukkelijker hokje voorslellen?" - onder andere één lílein. open. raa.Ill. een ouve
platenspeler rvaan'an enige Iichtklakende salnbasoundjes klinken, een vouwstoeltje''oor G. erl een schommelstoel voor H. en naluurlijk Dick swiddehimseu'
zittend op de pun! lan zrn bed, doorlopendswingersme!-filter opstekend.
"Maa-k nou maar geen \'ragen van tevoren. dal ls zo
mallotig". had hij ons door de lelefoor! aangeraden. Dat
bleek ook nie! nodig, wan! Swidde zeÉ zat aI direkt
boordevol gesprekstoi iKennedy)en toen H. tijdens het
'-aaien van een hem 3ángebodensjekkie het woordje
Lier\Lllen, liet hri ons meteenmerken dal hij'
v.oe"
;D her Eebiedvan de nederlandselaal. een uitgesproken
trètei irËeiraan het ! erkeerd ultsprekenvan sommige
woordeo.
'ryIoe" zei je toch hé ? Hoe kom je daar nou bii, 'kloei"
is rt :"
"Neem nou c.ccessoires".Iedereel zegt "aggeswales"'
maar het is "aLseswaar": Je zegt tocb ook niet "a!geptere11"?"

Nu we het toch over overtuiBing hebben,
"rooms" is
een veelgebruikte opmerking uit Sviddes vocabulaire.
rvrJ vrngen onder meer oD:
"Gut, ik dacht dat op zo'n roomse school allernaal
van die z. g. lette roomse jongetjes zaten.,r
"Ik heb al.tijd al',, zo vertelt hij later, ,'een zekere
antipatie gehadjegens Lde roomsen". Vroeger toen
ik klein.was, krva-rnener altijd roomse khd;reÍr bij
ons spelen; maar op een gegevenmoment kwa.menze
huiiend zeggen dat ze niet meer mochten spelen omdat
rvij nier rooms waren; en op ons gezinnetjeviel toch
Diks aan te merken hoot, en dit herhaaldê zich later
met \,olwassenen."

wij vragen Dick Swidde wie volgens hem de beste a-kteurs zijn.
"Dat weet ik niet", is z'n anrwoord, "dat is voor mij
geen punt, dat is geen vraag, het is een kwestie van
smaa*". En hij voegt er nog aan loe, dat iedere a-kteur
w e e r o p z r n e i g e nt e r r e i n g o e d i s :
"Job Kaart heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd
op de kluchten".
En:
I'NeemAnk van der Moer en Ellen Vogel, zoals die
speeldenin'\ffankeL Evenwicht" van Àlbee. dat lvas
gewooneindeloos, volmaakr evenwichtig, Dat staat op
internationaal nivo I "

We stappenover op "De Zuste!!' en vragel waarom
de serre gesroptrvordt.
''-\nnie
is gewoon uitgeput, ze kalr het niet meer: zie
jij maar: eens met sreedsnieuwe ideeties te komen.',
''flaar
k a n n i e m a n d. r n d e r sd a t d a n o v é r n e m e n? "
''Nee
zeg, ben je mal, wat .\nnie doet kan niemand
iuders, dais uniek, flee hoor dat kan niet. "
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Veruolg op pag. 4,

IN REAKTIEOP....

PERSONALIA

Foto's doen het altiid goed in de SNL-ginder.
Want steevast komen et reacties en dat willen
we graag zo houden! In het vorige nummer
(Jaargang 3, nummer 4) was er, zowel een
'zoekplaatje' als een fotowedstriid betreffende
'bekende leraren'. Ook hadden we een geweL
díge kleurplaat, deze leverde echter geen serieu'
ze reacttes op.

x Bemard Luttikhuis (Gym '7fl, momenteel
Hervormd (!) predíkant te Leiderdorp, werd in
september door Trouw geihterviewd vanwege
de uitgifte van zïn theologisch proefschrift met
de titel 'Een grensgeval, oorsprong en functie
van het territoriale beginsel ín het gereformeerde (!) kerkrecht',
(P.5. De redactie is in overleg met de pate6 van
S.C.J. nog aan het evalueren hoe het één en
ander zo heeft kunnen lopen!)

Om dan maar met het zoekplaatje te beginnen,
dít was een foto voor één of ander gebouw met
vele Desonen waaronder Pater Prefect.
Cor van Nus uit Friesland helpt ons uit de brand.
'De foto is waarschijnlík
Wij citeren zijn brief:
gemaakt tiidens een uítstapie dat plaatsvond
gedurcnde één van de beroemde (beruchte)
schoolttektochten, o.l.v. pater van Eeurden, die
overigens ook op de íoto staat (precies 5 cm
boven het bladziidenumer 4). Verschillende
leerlingen komen bekend voor, zoals Henri Fon'
tín, Tím van Oostrom en Eeltie Overboom, De
foto moet gemaakt zíin in de zomer van | 955
'56 (vemoedeliik 'Sfl. Het uitstapie ging
of
naar een fabriek, die schoolmeubelen maakt(el
en wij als gasten krcgen daar een gratis (!)
broodmaaltijd. lk weet nog dat wii zó hongerig
waren dat het voor onze gastheren haast niet
aan te slepen was. Dat is logisch, als ie bedenkt
dat v/ij vanaf onze verbliifplaats (onbekend)
naar rlezq !^ka!;p, die ta,e! eens nzbij ElnChoven
zou kunnen zijn, waren gefietst! Van deze trek'
tocht heb ik nog een viiftal foto's, waarvan één
gemaakt is hij het vettrekpunt, te weten de
toenmalige Utrcchtsebrug.

' Haní van der StÍaeten (Zie elders in deze 9inde is heel bU met de geboorte van zijn zoon
Martijn Leopold Christiaan op 4 septemberj.l,
* De Volkskrant vermelde in een interview met
Dennís Bergkamp dat híi op advies van Johan
Cruyff lhímselfJ voortijdíg de Roomse Scholengemeenschap heeft ve aten. Ach....Cruyífie
was waarschijnlijk (gewoon) jaloers.
* Vrijdag | | september j.l. is Jacquetine Wí
terc (Atheneum B '8lJ gepromoveerd aan de
Universiteit van Amstetdam. Voor de liefhebbers (verzamelaard volgt hiet de titel van de
dissettatie: "The insettion of Carbon Monoxide
and lsocyanide in (o-Allenyl) Platinum(ll) and Palladium(ll) Complexes. " Van harte gelukgewenst!
* José en Henk van der Meer (Gym B '83)
feliciteren wij met de gebootte van hun zoontje
Roel Wilhelmus.

De rcdactie heropent het zoekplaatie met de
volgende vragen: 1) Waar staat de fabriek?; en
2J Waar was de veftlijfplaats? Overigens, die
íoto bii de brug is ook welkom voor plaatsing in
ons blad.

rata**iaat*t**,r.tail**

*;**r*r*

Vervolg van pag, 3.

Een van onze laatste vragen wordt:
"Is het vvaa! dat toneelspelers een aparte "clan" vormen, een eigen wereldie hebbent
'rAch aan de ene kart niet en aan de andere kant weer
v/el. Maar het is waar, het is een grote fa.:rnil.ie.Iedereer! weet alles van elkaar en zo, "
Ook in tragies opzicht blijkt dit waar te zijn, als G.
Fien de Ia Mar erbij haalt.

Tja, en dan de fotowedstqd. Negen onvergetelijke docenten. Het was geen overdreven moeilíi'
ke opgave. Wii noteren:
Foto 1: A. Noyons
Foto 2: G. van Zuylen
Foto 3: Pater J. Ruth
Foto 4: C. van Rooden
Foto 5: W Bosse
Foto 6: M, van der Harst
Foto 7: N. Groot
Foto 8: J. van Veen
Foto 9: Th. van Leeuwen

**lt**

Engels
Aardriikskunde
Geschiedenis
Natuu/kunde
Frans
Wiskunde
Scheikunde
Duits
Biologie

Het is Iangzaámaan tijd geworden te kappen erl met
het dringende verzoek, vooral dat van Ank van der
Moer en ElleÀ vogel te vermelden ert het verslag van
dit gesprek vóór de publikatie even bij hem langs te
brengen - giagen G. en H. wee! weg, trap a-f. deur
opvouwenvanwegede trap, steeg uit, deur open,
prinsengracht. TelugzieDd op een boeierld gesprek
met een boeiendemaÀ, Dick "Boordevol" Swidde, een
apart en derhalye onrnisbaar figuur voor he! Nederlandse toneel,
Wel zuste! of geen zuster.
Gerard
llalrs
Klaasen
Ter Burg

Twee oud-leerlingen konden dit rijtje foutloos
opnoemen. Het zïn Theo Wajer (Gymnasium,
1957) en H.J. Konter lGymnasium,| 958). Zij
zullen beiden spoedig een píesentje van de SNLBinderontvangen.

.O.
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Contributie1992 - 1993
De eerste uítgave van de SNL-Binderin het nieuwe (school)jaargaat traditiegetrouw
vergezeldvan eenuitnodigingtot betalingvande contributievoorhet nieuwejaar. Middels
heeftu dehoogtevande contributievastgesteld
deafgelopenAlgemeneLedenveryadering
jaar.
gulden
het
voor
komende
op 13
Omdatde traditionelemaniervan contributieinnennogal wat kosten en handelingen,ook
voor leden, met zich meebrachthebben we als Miraculeusbestuur gezocht naar een
efficiënteremanietvan contributieinnen.Er wordt vanafdit jaat de mogelijkheidgeboden
(enop aangedrongen)
om het afschrijvenvanuw contributieautomatischte laten verlopen.
kaart machtigt u Myrakelom jaarlijks de
Door het invullenen opsturcnvan onderstaande
wederopzegging
automatisch
af te schrijven. Voor u de
contributie uiteraard tot
(ttouw)
MyrakellÍdte blijven en voor Myrakel
mogelijkheidom op een makkelijkemaniet
Om dezemaniervanbetalente stimulerenbetaaltu daaromslechts
zeerkostenbesparend.
12 gulden!!
lndien u geengebruik wilt makenvan dit gemakverzoekenwij u om de contributie (13,-)
over te makennaar:
Postbank-nummer35987 7
of
A BN/AMRO-nummer 48.9 7.45. 776
beide ten name van Oudll. Ver. Myrakel ISNL)ondervermeldingvan contributie '92-'93.
Wij hopenu allen dit jaar (wederom)als lid/donateurte mogenbegroeten.
Bij voorbaathartelijkedank.

Namens Myrakel,
Tom Paffen (uw penningmeester)

Machtigingskaart
Hoe werkt het?
Vult u de machtingskaartin,
knip hem uit en stuur hem op
naar: Myrakel
p/a Postbus79O3
I O08AC Amsterdam

OndeÍgcl.kande

- i n v u l l e ni n h o o í d l ê n e r s

Naemenvoorleners

Postcod€en plaals

Eankrekeningnr

Ondeígêrêkêndeverleent hierbij tot wederopzêg9ing machtiging aan

Oud-leerlingenvereniging

Automatische
afschrijving

-Mynkel"

St. Nicoleaslyceum

om van zijn/h8af bovengenoemde rekening b€dregen 6f t€ schrijven wegens

contÍibutie
Aulom6lisch laten êíschíijven is gemakkeliik:
- u v€rgeet nooit te betalen;
- u b€spaart uzelí de Íompslomp van periodieke
ovèíbo€kingen voor veíe iastenj
- u lunt h€t sí96schí6v€n b€drag terug lat€n
bo€*en oí uw machtiging inire*ken.

Handtekening

