"Myrakel"
Oud-\eerlingenvereniging
Amsterdam
St.l{icolaaslyceum
Prinsaslrenestaat 2'Í
1077 WT Amsterdam
Tel.: O2O- 6/U 51 5l

opgericht22 f€bÍuari1989.

SÀ\rL-BI^rDER

Jaargang 4, nummer 3
Maart 1993

.gnir^f,.f

VOORWOORD

,1f,rttr-, Zgos.^

zooa;7rffruStur2a'"<'

Verleden,heden en .....toekomst
ln de vorige SNL-Binderheeft onze voorzÍtter u gemeld dat
uw Oud-leerlingenvereniging'Myrakel'ín een nieuwe fase
van zijn prille bestaan is gekomen. Geheelin het teken van
deze tijd is het Grate Denkenen Doen (een 'New Age') ook
tot onze verenigingdoorgedrongen!Een toekomst, groter en
mooier is u voorgespiegeld,waarin wij tezamen en hand in
hand met de kommersie onze weg zullen vervolgen. Het
toverwoord voor dit alles is sponsoring. Echter, tot op
heden hebben wry"van onze achterban geen enkele respons
gekregen! Desalniettemin treedt uw bestuur met een vernÍeuwd elan de toekomst tegemoet en ons motto zal zÍjn
van 'black and white'naar full color'. Helaas heeft ons
enthousiasme geleíd tot een aantal Minpuntjes. Blijkbaar
hebben wij onze balans nog niet geheelgevonden.Daarom
in dit nummer een smakelijke potpourri van 'Verleden,
heden en .....toekomst'. En de langverwachtedetails met
betrekking tot de SNL-retinieop 9 oktoher a.s" (noteren en
en die datum).
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- Bram Braam, befaamd om zijn voetbalkwaliteí
ten, is terug bij ziin club TOP, Als trainer is hij
niemandminder dan Piet Schrijversopgevolgd.
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Vrijdag 12 maart is op het SNL afscheid genomen van een d etal docenten, dat velen van u niet
onbekend zal zijn: de heer H, van Beem, mevrouw P. BekooY en de heer T. van der Meiis.
'schetsies" ovetgenomen.
Uit het lnformatiebulletin hebben we de volgende

BIJ HET AFSCHEID

VAN

de heer H, van Beem,
In een vorige uitgave van het lnfomatiebulletin hebt u gelezen. dat de heet Van Beem op
I septembet il. vífentwintig jaar Engels had
gedoceerd aan het S.N.L,
Voorwaar, een lange periode van jaren, maar
hem toch niet zó lang gevallen, dat er een
oorzakelijk verband bestaat met z n afscheid
van het S,N.L. en van het onderwijs.
De heer Van Beem heeft de leeftid beteikt
waarop hii zijn dagen mag gaan invullen volgens een minder strak schema en meer aandacht kan schenken aan zijn andere hobbies,
Kortom hij gaat met de VUT, zoals dat heet.
Dit betekent, dat hij als een vermaatd solist
zijn laatste voorstellingen geeft en dat zijn
toehootders van dit moment een historisch
jaar beleven: zij vormen de laatsten die les
mogen kriigen van de heer Van Beem,
Een voortreffeliik docent gaat het S.N.L.
verlaten; een sympathieke man zullen wij níet
dagelijks meer ontmoeten. Wel íets dat het
S.N,L, moet gaan verwetken.
Van de moderne talen koos hii het Engels voor
vedete verdieping; gaf een aantal jaren les
aan een Mulo-school en kwam in 1967 aan
het S,N.L., alwaar híj de leerlingen van de
Ondeftouw de fijne kneepjes bijbracht en hen
op eigen wijze inspheerde om hem te evenaren.
Niet alleen wat betreft de Engelse Taal, maar
ook wat betteft de wfze waarop hi iedereen
tegemoet treedt, is híj een goede begeleider en
drcagt hij ín niet geringe mate bij aan de
identiteit van het S,N.L,
ln bijna al zijn schoolse jaren was hij mentol
van een brugklas en zorgde ervoor, dat zijn
pupillen zich al gauw thuis voelden op hun
nieuwe school.
Met veel geduld en begrip leerde hij hun Engels en nog veel meer.
Bovendien was hí een bijzonderc en uitstekende tout-operator, Zo'n vijítien iaar lang vormde
hij de spil van de jaarlijkse excurcies naar
Engeland, waaftíj hij altiid het beste tegen de
laagste pijs probeerde te bereiken.
Het educatíeve aspect bleef altÍjd aanwezig,
o.a. doot het verblijf bI Engelsegastgezinnen,
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waardoor de leerlingen de prettige etva ng
opdeden, dat het wel meeviel om het Engels
uit de mond van Engelsen te begrijpen en zich
goed konden uitdrukken in die taal.
Zo'n excusie wordt een levenslange he nneng.
Het zal vreemd zÍin, als de heer Van Beem
straks de deur van zijn leslokaal en de deur
van de school voor de laatste keer achter zich
heeft dichtgedaan, een verse piip stopt en
huiswaatts gaat. Die vettrouwde pijp van hem,
toch al enigszÍns uit beeld, zal ook een dierbare herínnering worden.
Zijn kwaliteiten als mens en docent laten zich
kernachtig samenvatten in wat leerlíngen, - en
die zijn kritisch in dit opzicht - van hem zeggen: "Van Beem is O,K.!"
Het moge hem goed gaan: fare thee well and
God's soeed!
namens de sectíe Engels,
L.G. van Nus.
mevrouw P. Bekooy.
ïoen ik 3 jaar geleden voor het eerst het SNL
binnenstapte maakte ik kennis met Paula Bekooy.
Wij hebben in de anderhalf jaar dat wij samenwerkten heel wat tijd besteed aan onze gemeenschappelijkzotg: het vak.
Menig uurtje hebben wij pratend dooryebracht
over wat ons bezighield en inspiteetde, Godsdienst/levensbescho uwing staat temídd en van
veranderende opvattingen en benaderíngen. En
tia, deze verande ngen wilden wíj tegemoet
trcden met het zo noodzakelíjke vak waarin
systematisch nagedacht wordt over het leven
om je heen en je eigen levensbeschouwing,
ln onze gesprekken waren wij zoekende naar
vormen en stíuctuten, naar de kern van het
vak. Zeer waaÍdevol heb ik jouw ervaring en
kennis ervaren. Natuurlijk vercchilden we
weleens van mening maar het gesprek bleef.
Zo kwam er een nieuwe methode, jij schreef
er een verantwoord leerplan bij, de documentatieruimte wetd doorQenomen,-..

Een aantal jaren geleden onderging hii een
forse hemia-operatie; enige jaren ging het
goed, maar toen was het weef raak: een
nieuwe budel niet te opereren hernia liet
hem constant pijn hebben, En een slechte rug
in het gymnastiekvakis fnuikend voot iezelf en
gevaarlijk voor de lee íngen, Dus bleef Tom
mofiend thuis.
ln dejaren dat wij collega's waren, hebben we
veel dingensamenondernomenen georganiseerd. Ik denk bijv, aan de jaarlíikse sportdagen, dejaarlijkse fietsennlly voor de brugklassen, de iaarlijkse nachttochten voot de eindexamenklassenlemmer witkalk!), maar vooral
de 2 Havo werkweek.
Deze werkweek was voot ons beÍden een
jaarlijks hoogtepunt: zeilen op de Waddenzee
en het lJsselmeermet oude "bruine"zeilschepen. En met de leerlingengenieten van al het
goede dat zoiets met zÍch meebrcngt, zoals 's
nachts droogvallen, (gercefd) zeilen bii sterke
wind, een rceitocht op het avondlijke Hegermeer, wandelingen op de Waddeneilanden,
maar ook de gezamenlíjke avonden als de
lee ingen (naar wij hoopten) al sliepen.
Dit alles maakt Tom nu al twee jaar níet meer
mee.
Hoewel hij zich absoluut niet verveelt, zal híj
het toch wel missen.Helaas,het mag niet zo
zíjn.
lk wens hem, samen met Mienke, Thomasen
Kim nog vele gelukkige (en naar ik hoop pijnloze) iaren in een verder goede gezondheíden
dank hem voor de ondervonden collegíaliteit
en vriendschao.

Ook tijdens je ziektepe ode hielden we contact. Het onderwijs kon ie beetje bii beetje
loslaten.
ln die tiid van veel pijn heb je letterlijk weer
een beetie de draai kunnen vinden. Met het
loskomen vanje wervels gíng ook je blik naar
verdere hotÍzonten, Naar een geheel anderc
uitdaging.
De liefde voor het getoof, de natuuÍ en bezinning vonden elkaar in Grcenland.Je hebt een
droom waargemaaktdoor alles achter te laten
en een ander leven te starten in Nuuk.
lk heb mij verbaasd over de innerlijke kracht
die je had in school tiidens moeilíke perÍoden"
En nu met een verfrissendekracht in Nuuk,
Paula,afgelopenzomerhebie me getrckteetd
op een gezellig etentie; bii deze nodig ik jou
uit.
Het ga je goed !
M. Lodeweges,
(docente g odsdienstige vorming),
de Heer T. van der Meijs"
LercatL.O. op het S.N.L. van | 978 tot | 993.
Toen Tom in 1972 eindexamenH.B,S,-g.
deed, kon hÍj natuurliik niet vermoedendat hij
in het schoolÍaar1978-1979 zou tetugkercn
op het Sint NicolaasLyceum"maar dan als
leÍaat.
Tom met zijn vele hobby's en kwaliteiten werd
leraat lichamelijke opvoeding bf is het lichamelijke oeíenÍngen?), Toeval?
Voor hetzelfde geld was hij musicus gewotden, of agraiër, of arts:
- hii bespeelt vele muziekinstrumenten,o.a tin
whistle, doedelzak,gitaar, accordeon;
- hij heeft altijd op een boerderij willen wonen;
- als je een medischonderwerp aansneed,wist
hij altijd de feiten en de details,

namensde sectieL.O."
Joost KenteL
NIEUWE LEDEN
Met de vorige SNL-Binderis tevens een nieuwe
groep potentiële Mvakelleden benaderd en uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging.
Degenendie vertrokken in lggl konden voor
het eerct kennis maken met onze Myrakelse
periodiek.lnmiddelshebben we reeds 1O nieuwe leden kunnen noteren. En we hebben de
retnie nog in het vooruitzicht. Van Harte Wet_
kom!

Nee, Tom gÍng naat de Academie voor LichamelÍjke Opvoeding in Tilburg: hij ging als
Amsterdamsejongen naat Brabant (en daar is
niets op tegen, zoals ik uit eigen ervaring
weet) om daar opgeleid te worden tot 'gymlercar", een vak dat hem op het forse liif geschreven leek.
Helaas was datzelfde liif van hem de oorzaak

INNING INCASSO's

ervandat hij afscheidneemt,hoewelje het je
niet kunt voorstellen,alsje je hem herinnert
zoalshij binnenkwamop het S.N.L.
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Onzeleden die zoveel vertrouwenin onze penningmeesterhadden dat ze een incassomaichtí
ging hebben afgegeven,hebben tot nu toe nog
niets hoeven betalen. Deze onverwachtsemee_
valler is te wijten aan de vertraging welke is
ontstaan bii het in werking stellen van het natio_
nale betalingscircuit, Dit zou per I januari j,l.
gaan functionercn maar is inmiddets uitgestetd
tot í aryil a.s. Of dat mop is of niet me*t u
vanzelf: de contributie wotdt zo spoedig mogelijk afgeschreven!

REUNIEUWS
-. ln de vorige SNL-ghder was
de spreiding van
het
van Myrakel over de jarà À,n
.tedenbestand
vertÍek weergegeven. Voor het vertrekjaar
íggo
plaatje voorkomen alsof *"'nog gui
!e?d dit
leden zouden hebben in dit venrekjaar, Niits
is
echtet mindet waaL Doordat onze gewaardeet_
de lelen
-yit 1990 nog niet waren gekoppetd
met het Myrckelse
hoofdbestandkon het voor_
kom.en dat zij vo edig over het nooU weriin
gezien. En dat terwill er toch reeds g
leden
staan geregistreerd. Onze excuses/

ln onze vorige SNL-Binderreeds vage signalen
over een op handenziinderednie. Veel MYrckelleden zijn door deze geluiden vroegtiidig ont'
waakt uit hun nvinterslaapie'. Zo ook Marie'
José Huberts Ath.B E4) uit inmiddels Rotter'
dam. De drang naar meer duideliikheid in deze
deed haar hesluiten om zelfs een incassomachti'
gÍng aan onze penningmeesteraf te geven.
Dank voor de reactie! Omdat we vanaí heden
alleen betalende leden onder onze lezers hebben. kunnen we u nu dan eindeliik de primeur
geven. Myrckelledenhebbenímmerceen streep'
je voot!

- De oplettende lezer heeft ons berícht over een
verkeerde aankondiging betreffende de oud_
leerlingensoos.Deze soos is trcditiegetrouw
bnder vooftehoud) iederc (eerctd dede wíjdag
van /anuari, Gelukkig stond de datum wel goed
vermeld en hadden we 15 ianuari j,t. weer een
gezellig oud-leeÍlingenfestíjn. Opme*eliik dat
toch ieder jaar vaak weer dezelfde oud-leerlíngen terugkerennaar het soosgebouw om nostalgische (soojsferen op te halen. Of ligt dat wellicht aan de perceptie van de schrijver dezes?

Het St. Nicolaaslyceum vieft dit jaat haar 9e
lustrum, Dit 4,-jarig bestaan zal worden her'
dacht met een knallende rcAnie op (zeer waarschijnlijk) zaterdag 9 oktober í 993. Begin iuni
zult u voor dit festiin een definitieve uitnodiging
ln dit stadium is reeds een rcontvangen.
'inie(93)subcommissie
actíef die ook uw hulp op
priis stelt. Op de eersteplaats kunt u alle spontane ingevingen en ideeën aan ons kwiit. Uitetaard moeten alle leuke ideeën ook uitgewe*t
worden en daarom vragen we ook mensen die
bereid zijn om oryanisato sch, administratief of
anderszins uitvoerend bezig te zíin met en tiidens onze rennie. Financieelmoet één en ander
kostendekkendgaan worden, daarom een unieke mogelijkheidvoor sponsotsom het lusttum
mede tot een succeste maken. Tenslotteis er
een dringende vtaag naaÍ actuele adressen.
Kent u oudJeerlingen waarvan u vermoedt dat
wij niet ovet het juiste adres beschikken, schtiift
u ons dat dan alstublieft!

- Hadden wij voríge SNL-Binder ons zoekplaatje
uit iaargang 3 nummer 4 reeds afgestoten bleek
de verlossendereactie van niemand minder dan
Patet Lauwers zelf ondetweg. Deze witten wij u
uitercad niet onthouden: "Geachteredactie,
De foto uit ,iaargang3 nummer 4 betrcft het
jaarlijkse schoolvakantiebmp. Votgens mii dateert deze foto uit 1956, genomen in Ooster_
hout waar wij ons bivak hadden. Van daaruit
hebben wii o.a. een trip gemaakt naar de LOtoestellenfabriek van Jenssen en Fritzen te
Mierlo-hout; de opmerking van Cor van Nus is
dus juist, Nog enkele hijzonderheden: de eerste
van links op de foto is Paul van Westing, onze
toenmalige amanuensis, Se van links op de
dede rii Ís de heer Huudeman, leraar klassieken, Vooraan zittend met bal Wim de Groot,
daar rcchts achter zittend pater van Beurden.
Op de tweede ij zittend 3e. 4e, 5e van rechts
de heer en mevÍouw Vronik met hun schoon_
dochtet (met 2 kindercn), die voor de keuken
zorgden. De heer Vronik was êanciërge op het
zand". De eerstezittend van rechtsis Jan plas_
mans. Wellicht kunt u met deze gegevens iets
doen.Met wiendelijkegrceL"

Voor al uw rcacties kunt u gebtuik maken van
ons bijgevoegde (GRATIS antwoordkaattie.
Eventueelkunt u ons ook bereÍkenper fax (020644228d. lnformatie en ideeën omtrcnt miraculeus sponsorenkunt u ktijgen bii onze penningmeestet Tom Paffen (020-6421098/0íO4082545), 8íÍ voorbaatdank voor uw reactieen
tot het volgende reunieuws! Hoort zegt het
voott!

MINPUNTJEE
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Waar SNL-Binderredactieleden werkm wotden
fouten gemaakt. Ook de redactÍe van de SNLBinder (onder)kent dit prohleem. Deze rubiek
poogt veroorzaaktleed weer rccht te zetten...
- Volgens het haastige spoed is zelden goed
principe zijn ín onze vo ge SNL-Einder een
aantal storcnde fouten geslopen' Zinnen werden
noga! Íngtijpend afgebrokenen ook het werk'
wootd vetlassen werd sYstematisch dool
veLassen vetvangen. U begÍiipt onze goede
voornemensvoot dit iaaÍ!
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Tot slot een laatste toevoeging van de Tobbearchivist: de tocht naar Oosterhout is pet fiets
gemaakt op zaterdag 14 juli 1956. Het kamp
lag in de nabijheid van het Wilhetminakanaat,
vlakbij het natuurbad ,'de Warande,,. En we
ptaten verder op de reànie.,.

UIT DE SCHOOLGEKLAPT..,.

Het volgende artikel is overgenomen uit een
themanummet van het schoolblad de Tobbe,
gedateed in '1981.Het thema betrof: de katholiekeidentiteit van het SNL...

aktief katholiek ben, lk zít in de marge en weet
of en hoe ik de knoop ooit door zal hakken.
Afsluitend kun je zeggen, dat je er alles zelf van
moet maken. Van schoolzijde is (nod niets te
verwachten, De geestelijke vorming zal van
iemand anderc moeten komen.
N.N.

't SNLkatholiek?

J

r

Dat is een interessantevraag, vooral omdat het
SNL de naam heeft katholiek te ziin, maar ook
omdat ze zelf zegt dit te zijn.
Uite ijk is er niks aan de hand, voor de buitenwereld is het SNL gewoon katholiek. Voor de
insiderc echter valt het enorm mee/tegen, al
naar gelangie ovettuiging. Het vetschil met een
openbare school ís minimaal. Er zijn dan nog
wel een paar lerarcn die de gewoonte hebben
het eerste uu wat voor zich uit te brcbbelen
(dat ís dan het gebed of zo), maar ook dat
wotdt door het overgrote deel van het corps
achterwege gelaten. Het effect van de weldoeners brcpjelJ is vtiiwel nihil. De meeste leerlingen (including myself) hebben de handjes er
allang bij laten hangen. Alleen voor een proefwerk biddensommigennog wel eensmee,.,
Dan is et nog het wekelíikseuuftie godsdienst.
ln de eerstevier klassenis het een soort katechismus, met gebruik van bíjbels, proefwerken
etc.
ln die jaren heb ik mijn afkeer tegen dit soort
lessengekregen.Het nut is ook beperkt, laat
maar eens een paat bovenbouwersop herhaling
komen.De kennisis daniggekrompen,waar het
de godsdienstige zaken betrcít. lk heb er niets
aan overgehouden,wat misschien maar goed is
ook. ln de 5e begint het al duidelijk te worden
dat het een "vak ovet de strcep" is d,w.z. dat
het niet of ampet meetelt voor je eventuele
overyang, De leerlingen zijn lÍchamelijk of geestelík -evenje huiswerk maken- niet aanwezig.
De schijn van aktiviteit wordt opghouden door
verplichte sprcekbeuften en vijf keer per jaar
een pÍoefwerk. Elijft staan dat ie niets uituoeft,
ln de zesdeis het vak facultatief en ik waag me
af of er eigenlijkwel iemandkomt op die lessen.
Jaarlijks kun je nog wat zeggen over de míssen
en de ketstspelen die er worden gehouden. Het
votig kerstspelí1981 red.) was betreurcnswaardig en ik zat al weet vlug op mijn fiets, het
wereldlijk pad berijdend. Over de missen kan ik
kort zijn; daar ben ik nooit verschenen, hetzij
doot feestjes, trainen, huiswerk(?), hetzij door
anderebezigheden.
Dit zet ik ertussen om te laten zien dat ik niet
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Ken uw bestuur!
Op onze meerkeuzevraaguit het vorige nummer
al helemaal geen reacties. Zelfs bestuursleden
schenen het er moeilijk mee te hebben. Het
iuiste antwoord is D. Marjoliin speetde tijdens
haar basisschooltiid in een heus gesponsord
handbalteamte Diemen. Jammer van die Exotische Cruise op het U, gesponsord door het
GVB, die nu helaas niet kan wotden ve oot.
*.|*+*t***t*rati****tta*artraaaitat,
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IN REACTIE OP.,..
Oplossingpuzzel nummer 2
Naar aanleiding van ons verknípte zoekplaatje
uit de vorige SNL-Binderstroomden de reacties
binnen. Nageteld I goede inzending.Loek van
Nus schreef ons: "De bijzonderefotogtaaf, zo
keurig in wit overhemd en met stropdas om, is
nÍemand anders dan Jan Overwater. lk vermoed, dat deze kiek in het buitenland genomen
is, want het hoofddekseldat hem bíjna onheÍkenbaar maakt, heb ik hem in dit land nooit zien
dragen, hetgeen begrijpelijk is.'
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DO YOUREMEMBER...I
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De foto's in deze SNL-Binderziin afkomstig v:-.
ons inmiddels bercemde vakantiekamp uit
1956, waarover u meer heeft gelezenbii onze
rubiek mÍnpunties. Cees Smft dook voor ons in
stoffige archieven waaruoor veul dank!

Loek zal aanstonds aangenaam worden verrast
met een heus SNL-T-SHIRT,a! heeít de rcdactie
vemomen dat het echte (knip)werk door ziin
vrouw is verricht.,,. Met het in ontvangst nemen van dit uniek geschenk verplicht hij zich
wel tot het maken en opsturcn van een foto
waarcp duideliik te zien is dat de piis goed
wordt gebruikt.
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ANTWOORDKAART
**i****ta*li**a**t**a*t*rr**t******

ln onze vorige SNL-Binderwerd reedsgesproken
over een "reactieuitlokker" om ons contact met
de achtehan te veryroten. Ondanks enige ver_
traging kunnen we u bij dit nummer reeds
antwoordkaartje aanbieden! U kunt dit geblví_
ken om te reageren op de SNL-Binderzoekptaat_
jes, puzzels of bij adreswiizigingen. Natuurtijk
kunt ons antwoordnummer ook gebruiken voor
opmerkeliike verhalen, interuiews of andere
biidragen voor onze SNL-Binder. Verwijten als:
"er staat nooit iets in die sNL-Bínder wat mij
aanspreekt", behoÍen vanaf nu dus tot het
verleden, Wij hopen spoedig van u te horen!

Kreetzologieën
Voor.de liefhebbers hebben we
nog enkele
Kfeetzen:
* Kritiek
is .intensive carefantalp is schutdis aan de
rcatiteit
: ?:
t,wemand heeft een alibi voor
zijn eigen leven
veer mensen hebben maar één prcbleem:

Dezereactieuitlokker kwam tot stand i,s,m.:

getd!

* De doden
leven soms het meest

AssËst

Paul Kreetz, Uithoorn.
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