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Van de redactietafel

Kippenvel

Gerdwin Lammers
Voorzitter Myrakel

Waar is dit pad? Waar voert het heen? Zie in dit nummer!

Kippenvel. Dat krijg ik 
soms als ik sommige 
verhalen in de SneL Bin-
der lees. Berichten van 
veel te vroeg overledenen 
of persoonlijke tragiek 
van Nicolasianen. Het 
verhaal van Jeroen Karre-
mens ken ik wat van dich-
terbij. Jeroen is lid van 
onze vereniging en was 
ook aanwezig op onze 
ledenvergadering in janu-
ari. Stom van ons dat we 
die vergadering daar 
hielden waar jeroen met 
zijn rolstoel niet kon 
komen. Geduldig wachtte 
hij in de soos tot we klaar 
waren. Ik kon me wel 
voor m‘n kop slaan. Later 
die avond heb ik hem wat 
beter leren kennen. Ik heb 
enorm veel bewondering 
voor Jeroen. Zijn levens-
lust en realiteitszin is 
enorm. Lees zijn verhaal 
en neem er iets van mee.
Als één van de laatste lees 

ik de copy, die Koos van 
Langen mij vlak voor het 
ter perse gaan, doorfaxt. 
En iedere keer weer laat ik 
mij verrassen door het 
gevarieerde aanbod dat 
onze redacteur Cees Smit 
ons voorschotelt. Een 
voordeel van een laat 
voorwoordje is ook dat je 
de allerlaatste actualiteit 

kan meepikken. Zo wist 
de NOS-verslaggever, die 
het duel Nederland -
Engeland versloeg zelfs 
te melden dat Dennis 
Bergkamp vroeger bij 
Wi l sk rach t -SNL ge-
speeld had. Ik dank je de 
koekoek! Dennis had 
weinig keus. Pater Lau-
wers was niet voor niets 

moderator bij de sportve-
renigingen van het SNL. 
Er was dus geen ontko-
men aan. Voetballen OK, 
maar dan wel bij Wils-
kracht. Prima gedaan 
pater, bedankt.
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Personalia

Op 19 januari 1996 is één 
van onze Myrakel-leden, 
Cor van Oostrom (Gym-
nasium B, 1961) op 52-
jarige leeftijd overleden. 

Op dezelfde dag is Peter 
de Zwart (Havo, 1975) 
als Martinair-instructeur 
door een noodlottig ong-
eval omgekomen. Peter is 
38 jaar ge-worden. 

Op Witte Donderdag, 4 
april 1996, heeft Leo 
Smit (Atheneum, 1980) 
in het gemeentehuis van 
Diemen het ja-woord 
gegeven aan Agata Bieni-
a.

Het SNL is met minimaal 
twee oud-leerlingen ver-
tegenwoordigd op dé 
twee Sportevenementen 
van deze zomer. Dennis 
Bergkamp in oranje-
tenue op het EK Voetbal, 
Cintha  Boersma  i n  
Atlanta in het hoog-
gewaardeerde volley-
ballteam.

Vooruit, een berichtje van 
een leerlinge van nu 
(Frouke Schrijver, 16 
jaar). Zij haalde de ko-
lommen van het NRC 
Handelsblad van 11 mei 
met haar Dagboek van 
een bezoek aan St. Peters-
burg. Op 1 mei (!) blijkt 
het enige teken van leven 
van de Communisten 
een...rode ballon.

In Megen bij Oss is Loek 
Bosch (HBS A, 1962) 
door het afleggen van de 
eeuwige geloften voor-
goed verbonden aan de 
orde van de minder-
broeders. Zijn Plechtige 

Dankwoord Pater Lauwers

Hartelijk bedankt

Het is mij niet mogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen. Daarom wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie 

heel hartelijk te bedanken. Dit geldt voor iedereen, die schriftelijk of op de receptie en/of in de H. Mis in de Obrechtkerk mij 

hebben gefeliciteerd b.g.v. mijn gouden priester-jubileum. De warme belangstelling, de sympathie en de fijne attenties hebben mij 

diep getroffen.

De aanwezigheid van zoveel mensen leek wel een echte reünie! Het was een ontmoeting en weerzien van heel veel oude bekenden. 

Ook het presentje van de "Myrakels", nl. een boekje over het 650-jarig bestaan van het Mirakel van Amsterdam heb ik zeer op 

prijs gesteld!

Dit alles heeft mij echt goed gedaan en mijn jubileum tot een waar feest gemaakt.

Daarom: NOGMAALS BEDANKT!

Professie vond plaats op 
zondag 19 mei. 

Ons welbekende My-
rakel-lid Jos van Keme-
nade is zijn pakket neven-
functies aan het uitbrei-
den. Niet alleen is hij 
voorzitter geworden van 
de Stichting Max Have-
laar, ook bekleedt hij 
dezelfde functie in de jury 
van de Libris Prijs (win-
naar Alfred Kossmann). 
Literair jurylid (AKO, 
Libris) begint zo langza-
merhand een vaste halte te 
w o r d e n  v o o r  o u d -
Nicolasianen!
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TV-uitzending
met
Jeroen Karremans

J e r o e n  K a r r e m a n  
(Atheneum, 1975) is  
vorig jaar lid geworden, 
nadat iemand in zijn ken-
nissen-kring Jeroen atten-
deerde op een berichtje in 
onze rubriek Personalia. 
Er was toen een interview 
met hem gehouden voor 
het blad "De Ingenieur", 
hetgeen door onze redak-
tie was gesignaleerd. 
Op 16 maart van dit jaar is 
Jeroen op de beeldbuis te 
zien geweest in het pro-
gramma met de titel "Eén 
seconde en alles is an-
ders". Helaas moet deze 
zinsnede in ongunstige 
zin worden opgevat .  
Jeroen's leven is in één 
klap ingestort op het mo-
ment in 1985 dat hij een 
tinteling in de knieën 
waarnam bij een bezoek 
aan een whirlpoolzwem-
bad van Center Parcs. Het 
was het alarmsignaal van 
zijn lichaam, waarin zich 
MS had ontwikkeld. Zijn 
vrouw Carla, zelf ver-
trouwd met de gezond-
heidszorg, wist toen di-
rect hoe ernstig hun situa-
tie plotsklaps was gewor-
den. Na het besef wat hem 
was overkomen en na een 
periode van zware fysieke 
ongemakken, maakte 
Jeroen, intussen in een 
rolstoel, een ongebruike-
lijke keus. Hij besloot 
door te gaan met werken, 
gedreven door het motto 
"liever een salaris dan een 
uitkering". Als organi-
satie-adviseur is hij nu 
veelzijdig aan de slag: 

onderneming-splanning, 
multi-media toepassingen 
en vooral Telewerken.

Zijn Telewerk-activi-
teiten omvatten velerlei 
bezigheden. De illustratie 
van zijn Telewerklust 
enerzijds, en van zijn 
vertrouwdheid met de 
computerwereld ander-
zijds, is de nieuwsbrief 
"Flexware". Deze heeft 
hij de redaktie weliswaar 
toegefaxt (071-5413648), 
maar net zo gemakkelijk 
had hij het per E-mail 
gekund (J.S.Karreman 
@technet . iaf .nl) .  We 
citeren het vierde artikel 
uit Flexware, omdat dit 
model staat voor zijn 
missie. 

DEN HAAG - In de afge-
lopen periode hebben de 
landelijke politiek, de 
vakbonden en werkge-
versorganisaties  regel-
matig aandacht besteed 
aan de problematiek rond 
de Wet arbeidsonge-
schiktheid (WAO). Enkele 
resultaten laten zich als 
vo lg t  sche tsen:  ver -
schillende WAO-protest-
demonstraties, een identi-
tei tscrisis  binnen de 
PVDA en een kabinet dat 
de instroom van het aan-
tal WAO'ers wilde terug-
dringen. De regeling 
hield in dat werkgevers 
een bonus zouden krijgen, 
indien zij mensen met een 
gedeeltelijke WAO-uitke-
ring in dienst zouden 
houden of aannemen. Een 

malus (boete) werd in het 
vooruitzicht gesteld, als 
zij niet hieraan zouden 
voldoen. Dit beleid zou 
ertoe moeten leiden, dat 
deze groep weer deel zou 
uitmaken van het arbeids-
proces en ten tweede 
werden de financiële 
risico's voor de sociale 
zekerheid voor de toe-
komst drastisch beperkt. 
Daarmee zou het pro-
bleem opgelost zijn. Dat 
wil zeggen voor de korte 
termijn en dan nog waar-
schijnlijk voor een ge-
deelte.

In de hele discussie rond-
om de WAO is het mij 
opgevallen dat de politiek 
de WAO problematiek ziet 
als een maatschappelijk 
probleem: "Het is maat-
schappelijk onaanvaard-
baar, dat zoveel mensen, 
die beschikken over ar-
beidspotentieel, en ook 
willen werken, buiten het 
arbeidsproces blijven 
staan". Dat is onder meer 
te wijten aan de vangnet 
systematiek, dat in het 
s o c i a l e  z e k e r h e i d s -
systeem is opgenomen. 
Eenmaal  arbe idson-
geschikt betekent vaak 
b l i j v e n d  a r b e i d s o n -
geschikt. De verande-
ringen hebben zich voor-
namelijk gericht op het 
veranderen van deze 
vangnet constructie in 
een reïntegratie-con-
structie.

Als dan gekeken wordt 

naar de eindresultaten, 
zoals deze door de Eerste 
Kamer in december 1995 
zijn aanvaard, dan blijken 
er voor de financiële 
problemen oplossingen 
bedacht te zijn. Kortom, 
een maatschappel i jk  
probleem is financieel 
opgelost. Dat betekent dat 
he t  maatschappe l i j k  
probleem nog steeds 
bestaat, namelijk het 
reïntegreren in het ar-
beidsproces van WAO en 
AAW.

De vraag is dan natuur-
lijk, of er alternatieven 
zijn die wel invulling 
geven aan deze complexe 
problematiek. Een ant-
woord hierop luidt: tele-
werken en teleleren voor 
gehandicapten. Telewerk 
blijkt een uitstekend hulp-
middel te zijn dat verre-
gaande mogelijk-heden 
biedt potentiële en reeds 
bestaande WAO'ers en 
AAW'ers deel te laten 
nemen aan het arbeids-
proces.
Gehandicapten kunnen 
via telewerken betaald 
werk voor een bedrijf 
verrichten of via teleleren 
een opleiding gaan vol-
gen. Het zal niet voor de 
gehele groep een ant-
woord zijn, maar voor een 
gedeelte kan telewerk wel 
perspectief bieden voor 
de toekomst.

De voordelen van tele-
werk zijn onder meer dat 
het werk thuis kan worden 
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verricht. Dit is een zeer 
belangrijk gegeven, om-
dat de toegankelijkheid 
voor bijvoorbeeld rol-
stoelers in het maat-

schappelijk verkeer nog 
verre van optimaal is. 
Denk maar aan de toe-
gankelijkheid van open-
bare gebouwen alsook het 

openbaar vervoer. Het 
voordeel van thuiswerken 
is dat de huiselijke omge-
ving veelal is aangepast 
aan de lichamelijke be-

Sint Nicolaashoeve

perkingen.

 <J.S. Karreman>. 

Alvorens een beschrij-
ving te geven van de 
boerderij die verfraaid is 
met de beeltenis van Sint-
Nicolaas, wordt even 
teruggeblikt naar eerdere 
afleveringen uit deze 
rubriek, en de daaraan 
verbonden wetenswaar-
digheden en toezeg-
gingen. Ten eerste na-
tuurlijk de prijsvraag van 
de vorige keer. De onthul-
ling, wat een gul sinter-
klaasschijfje is, leest u 
elders in het blad. Over de 
A m s t e r d a m s e  S i n t -
Nicolaaskerk, die de rij in 
deze rubriek heeft geo-
pend (Binder 3,1994) 
bereikte ons een speciaal 
bericht! Op woensdag 24 

april is een persmanifes-
tatie gehouden onder de 
titel "Red (de) Sint Nico-
laas", hetgeen een actie is 
van de Stichting Restau-
ratie Sint Nicolaaskerk. 
Pastor Zuidgeest spreekt 
van een serieuze ingreep: 
"Als we nog langer wach-
ten, is het gedaan met het 
gebouw". Behalve burge-
meester Schelto Patijn 
himself, was hier ook een 
centrale rol weggelegd 
voor de architect Frans 
Boogers, jawel...de voor-
zitter van het Plaatselijk 
Bestuur van het Sint-
Nicolaas Lyceum! De 
SNeL-Binder houdt u op 
de hoogte van deze actie 
(telefoon: 020-4214657, 

postgiro, t.b.v. eventuele 
giften 4631088). Verder: 
enkele onderwerpjes 
worden opgeschort, te 
weten een nadere be-
schrijving van de Nico-
laasmolen in Denekamp, 
e e n  N i c o l a a s -
poststempel uit Oosten-
rijk en een veel complete-
re beschrijving van het 
klaasjagen op Ameland. 
S I N T - N I C O L A A S -

HOEVE
IN  NIEUWVEEN

Nieuwveen? Waar vin-
den we dat? Het is inder-
daad geen wereldstad, 
waar deze prachtige boer-
derij (zie foto's) zich 
bevindt. Laten we het 
poldergebied hier maar 
omschrijven als "ergens 
achter Mijdrecht". Dank-
zij Hans van der Wereld, 
een regionale amateur-
historicus, kan in een 
boekje van 90 pagina's, de 
volledige geschiedenis 
'van een maatschappij 
van weldadigheid' wor-
den nagelezen. Want 
behalve aan een boerderij 
is de naam van de Nico-
laashoeve evenzeer ver-
bonden aan een Stichting 
met een liefdadig doel. En 
als naamgever is de heili-
ge ook gelieerd aan een 
parochie, een school, een 
voetbalvereniging, een 
paadje (!), kortom aan 
half Nieuwveen. 
De geschiedenis gaat 
terug naar halverwege de 
vorige eeuw. Een gedenk-
waardige datum is 3 janu-
ari 1863. In het op deze 
dag opgestelde testament 
van weduwnaar Jan Ne-
derstadt, bewoner van de 
S in t -Nico laashoeve ,  
wordt vastgelegd dat de 
hoeve een hoger doel 
moet gaan dienen. Bij het 
overlijden van de bewo-
ner wordt de hoeve ge-
acht te gaan functioneren 

Gezicht op de Nicolaashoeve in Nieuwveen
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als 'een liefdadig gesticht 
onder den naam van Sint-
Nicolaashoeve, tot het 
verplegen van oude of 
g e b r e k k i g e  b o e r e n -
a r b e i d e r s  o f  b o e -
renknechts  wonende  
onder Nieuwveen'. We 
lezen hieruit dat de hoeve 
blijkbaar al bestond; dat 
klopt, hij is gebouwd in 
1858. En Jan Nederstadt 
overleed twee jaar na het 
tekenen van het testa-
ment, op 4 januari 1865. 
Voortvarend werd de 
inwilliging van de testa-
mentsvoorwaarden ter 
hand genomen. Uit de 
fondsen en goederen van 
wijlen Jan Nederstadt 
kwamen veel middelen 
beschikbaar en in 1866 
werden de Statuten van 
het Gesticht Sint Nicolaas 
Hoeve bekrachtigd. Arti-
kel 1 maakt duidelijk, 
waar het om te doen was:
De stichting heeft ten 
doel om behoeftige of 
gebrekkige oude boeren-
arbeiders of boeren-
knechts, wonende onder 
Nieuwveen, ongehuwd of 
weduwnaar zijnde, opte-
nemen, te voeden en van 
al het noodige te voor-
zien, ook ingeval van 
ziekte; alsmede om bij 
overlijden hen te begra-
ven volgens de leer en de 
gebruiken der Roomsch 
Katholieke Kerk en eene 
uitvaart voor de rust van 
hunne zielen te doen 
vieren in de parochiekerk.
Regenten werden aange-
steld om de belangen van 
de stichting te behartigen 
en om het reilen en zeilen 
in de vertrekken en bezit-
tingen van de Hoeve te 
bewaken. Want we praten 
niet over een boerderij 
alleen: behalve de kapita-
le hoeve nog een zo-
merhuis, schuren, vier 
hooibergen ,  verdere  
getimmerten, erf en tuin 
alsmede diverse percelen 
bouwland en dijkgrond. 

Het is onmogelijk, om in 
een paar pennestreken de 
meer  dan 100-jar ige 
geschiedenis van het nu 
als 'Stichting' opererende 
gesticht te schetsen. Ter-
wijl de oorspronkelijke 
functie die van een zuiver 
sociale instelling was, 
hebben in de loop der tijd 

andere instanties deze 
zorgtaak overgenomen, 
en kan de Stichting thans 
als promotor van het 
Nieuwveense vereni-
gingsleven fungeren. 
Tevens kunnen kerkelijke 
instanties nog immer een 
beroep doen op de dien-
sten van de Stichting. 
Om die geschiedenis nu 
niet helemaal in één reu-
zesprong af te doen, pik-
ken we er twee wapenfei-
ten uit. Ten eerste de 
verwikkelingen omtrent 
de aankoop van het Sint-

Nicolaaspad. Dit pad, de 
directe verbinding van de 
kerk aan de Dorpsstraat 
naar de Hoeve op de Hoge-
dijk, werd door de Regen-
ten ten onrechte als eigen-
dom van de stichting 
beschouwd. Veelvuldig 
gepuzzel in kadasterstuk-
ken bracht aan het licht, 

dat er enkele delen aan 
particulieren toebehoor-
den. In juni 1911 werd 
voor 150 gulden in ieder 
geval een aaneengeslo-
ten, doorlopend deel van 
het Pad verworven.   
Het tweede wapenfeit 
houdt direct verband met 
de invoering van de Alge-
mene Bijstandswet op 1 
januari 1965. Door de 
invoering van de Alge-
mene Bijstandswet zijn 
de toenmalige doelstel-
l i ngen  van  de  S in t -
Nicolaas Stichting prak-

tisch geheel overbodig 
geworden. De regenten 
waren de overtuiging 
toegedaan, dat zij volko-
men in de geest van Jan 
Nederstadt zouden han-
delen met de volgende 
statutenwijziging: "Het 
doel van de Stichting is 
het bevorderen van het 
rooms-katholieke alge-
meen maatschappelijk 
werk, de behartiging van 
sociale en culturele be-
langen, een en ander in de 
ru ims te  z in  van  he t  
woord, in de parochie van 
de H. Nicolaas te Nieuw-
veen".
Het eerder genoemde 
boekje lijdt nogal aan een 
sterk archief-technische 
inslag. Slechts enkele 
w e d e r w a a r d i g h e d e n  
springen eruit, zoals de 
aanleg van de spoorbaan 
over de landerijen van de 
Stichting (het station in 
Nieuwveen staat er nog 
steeds, al is de lijn Uit-
hoorn-Alphen al sinds 
mensenheugenis weg) en 
zoals de bizarre tekst op 
een in 1980 gevonden 
plankje met de in potlood 
geschreven tekst: "1897. 
J.P. Los. Ik wou dat zij 
allegaar verrekten. Get. 
Jacob Zuidam, die wou 
het ook". Deze twee per-
sonen bleken goed te 
achterhalen.

De foto's zijn dit voorjaar 
genomen. De ware Nico-
laasfreak kan dus ook 
anno 1996 de prachtige 
boerderij aanschouwen. 

Cees Smit

Het Nicolaasbeeld aan de voorgevel
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Myrakelleden in het buitenland

Introductie bestuursleden
Myrakel

Als vereniging zouden we 
de adressenlijst kunnen 
navlooien op leden in het 
buitenland. Want die 
hebben we. En we zijn 
ook van plan om af en toe 
wat van ze te laten horen. 
Of - als het zo uitkomt - 
van andere ex-leerlingen. 
We hebben bijvoorbeeld 
twee jaar terug de weder-
waardigheden van onze 
Renske Postema (basket-
balster in Mississippi, 
bijgenaamd Trout) be-
licht. Voor het volgende 
verhaal hoefde de redac-
tie geen moeite te doen. 
Want Myrakel-lid "Dr. 
Jonker, I Presume" (Athe-
neum B, 1971-1977) 
werd in Afrika tegen het 
lijf gelopen.
In de Intermediair van 22 
maart 1996 kunnen we 
dankzij Micha Kat en 
Annemarie Sour lezen, 
wat Stephan Jonker -
onze meest trouwe lezers 
kennen hem nog van het 
proefschrift  9-Aryla-
cridinium Ions - zoal 
uitspookt in het Oostafri-
kaanse land Tanzania. 
Jonker wordt betaald door 
de UDSM met geld dat 
DGIS ter beschikking 
stelt aan het MHO-project 

dat wordt uitgevoerd door 
de Nuffic. Eh, lezer, bent 
u er nog ...? Als we de 
afkortingen voluit gaan 
schrijven, loopt u zeker 
weg. Daarom naar wat 
leukere info. Stephan is 
organisch chemicus en is 
als projectmedewerker 
aan de Universiteit van 
Dar-es-Salaam bezig met 
een zeer intrigerende 
vraagstelling: "welke 
medisch interessante 
stoffen zijn te ontdekken 
in tropische planten?". 
Om antwoord te krijgen 
op deze vraag gaat hij 
regelmatig op 'rooftocht' 
door  het  Pugu-woud 
vlakbij Dar-es-Salaam. 
Met hulp van een Tanza-
niaanse botanicus die de 
planten kent en weet 
waarvoor ze door lokale 
medicijnmannen worden 
gebruikt, zoekt hij kans-
rijke soorten uit. In het 
laboratorium worden uit 
deze planten chemische 
stoffen geïsoleerd die 
actief zouden kunnen zijn 
tegen het HIV-virus, 
slaapziekte en malaria.
Het onderzoek heeft nog 
geen direct bruikbare 
geneesmiddelen opgele-
verd, maar wel al een 

aantal stoffen die in de 
reageerbuis zeer effectief 
blijken tegen met name 
malaria en slaapziekte. 
Volgens Stephan is het 
isoleren van de stoffen 
geen probleem, maar 
ontbreekt grotendeels wel 
de uitrusting om de wer-
king tegen virussen en 
parasieten te testen. Toe-
zending van de prepara-
ten naar instituten in Euro-
pa of de VS is te duur. En 
bij toezending aan de 
farmaceutische industrie 
is voorzich-tigheid gebo-
den. Ze gaan graag aan de 
haal met interessante 
resultaten. Stephan heeft 
zich, na vier jaar verblijf 
in het land, al aardig een 
Tanzaniaanse manier van 
leven aangemeten. Hij 
zegt het als volgt: "Toen 
ik de universiteit binnen-
stapte met mijn dikke 
salaris, grote huis en 
mooie auto, werd me 
duidelijk het gevoel gege-
ven dat ik me moest waar-
maken. Ik werd aan nie-
mand voor-gesteld en ook 
kennisma-kingsborrels of 
bezoeken bij mensen 
thuis zijn hier niet gebrui-
kelijk. Dat resulteerde in 
veel pijnlijke situaties, 

want in het begin lijkt 
iedereen hier sprekend op 
elkaar. Daarnaast kostte 
het heel wat tijd om door 
te krijgen hoe het hier 
werkt en wat voor toon je 
moet aanslaan om iets 
gedaan te krijgen". Pas 
toen duidelijk werd dat de 
organisatorische ingrepen 
van Stephan tot snelle 
resultaten leidden, brak 
het ijs. Inmiddels is hij 
zozeer vergroeid met de 
ontspannen Afrikaanse 
levenswijze, dat hij se-
rieuze afkickverschijnse-
len vreest als hij terug 
naar Nederland moet.

Stephan, tegen de tijd dat 
deze Binder jou bereikt, 
zullen in het onderzoek 
wellicht vorderingen zijn 
geboekt. We hopen er in 
de toekomst van te horen. 
Groeten van een vakge-
noot en oude bekende!

Bestuurslid Leo Jenne-
skens introduceert zich-
zelf via zijn curriculum 
vitae. Onze Utrechtse 
Professor, woonachtig te 
Soest, behaalde zijn Athe-

neum-B diploma op 21 
juni 1974 op het SNL. Hij 
bezocht vervolgens de 
Scheikunde-faculteit aan 
de Vrije Universiteit en 
wist niet goed te kiezen 

tussen Biochemie (hoofd-
vak) en Organische Che-
mie (uitgebreid bijvak).
Prof.Dr. F. Bickelhaupt 
wist hem te winnen voor 

laatstgenoemde richting: 
Leo kon bij hem promo-
veren, hetgeen gereali-
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seerd werd op 6 februari 
1986. Zijn proefschrift 
"Small  Cyclophanes ;  
Aromaticity under Strain" 
w e r d  b o v e n d i e n  b e-
kroond met de H.J. Bac-
ker Prijs. Na een zesjarige 
werkkring in Arhem bij 
AKZO kwam in 1991 de 
benoeming tot hoogleraar 

F y s i s c h - O r g a n i s c h e  
Chemie aan de Universi-
teit Utrecht tot stand. Zijn 
visie op het vakgebied 
heeft hij neergelegd in 
"Op weg naar Volwassen-
heid" (eerder besproken 
in de SNeL-Binder).

Het enige vrouwelijke 

bestuurslid van Myrakel, 
Marjolijn van der Vee-
ken  (Gymnasium B,  
1983), is afgestudeerd in 
de Germanistiek. Sinds-
dien is zij werkzaam in 
Hypothekenland. Heeft 
sinds enkele maanden 
zelf een hypotheek, dus 
"hypotheekt" nu uit eigen 

ervaring in Mijdrecht. Is 
beruflich op zoek naar een 
nieuwe uitdaging, wel-
licht meer op het didacti-
sche vlak... Wil in ieder 
geval als bestuurslid 
betrokken zijn bij het 50-
jarig bestaan van het 
SNL!

Oplossing prijsvraag: ??
Tja, dat was niet makkelijk. Een gul 
sinterklaasschijfje is geen Compact 
Disc, noch een muntje of een snoepje. 
Wat dan wel? Een Thelebolus sterco-
reus!! Na vandaag zal iedere Myrake-
list voor zijn leven weten, wat er 
achter dit schijfje schuilgaat.

De aanleiding om de vraag überhaupt 
te kunnen bedenken, lag in een kran-
te-artikel van januari jongstleden. Dit 
artikel kondigde het "Overzicht van 
paddestoelen in Nederland" aan. Een 
standaardwerk van bijna 900 pagi-
na's. Over 3488 soorten! Er moesten 
2200 nieuwe Nederlandse namen 
bedacht worden. Want de uitgever 
van het boek, de Nederlandse Myco-
logische Vereniging, vond het be-
langrijk dat er voor alle inheemse 
soorten een Nederlandse naam kwam 
en er waren er pas 1200. Daarvoor 
werd een speciale commissie ing-
esteld die de voorstellen van de 24 
deelnemende auteurs heeft beoor-
deeld. Dat resulteerde in namen als 
toverchampignon, wissewasje, bos-
netje, witte waaszwam, gul sinter-
klaasschijfje en hangende zwameter, 
aldus de krant. Aha, natuurlijk werd 
uw SNeL-Binder redacteur geacti-
veerd door dit rijtje paddestoelna-
men. Briefje naar de Wijsterse depen-
dance van de Landbouwuniversiteit 
en wat vernemen wij via hun mede-
werker B. de Vries? "Met de komst 
van vele nieuwe Nederlandse padde-
stoelnamen kwamen uit diverse gele-
dingen van onze samenleving reac-
ties binnen. Uw reactie vanuit de Sint 
Nicolaas-hoek is nieuw voor ons. De 
reden dat de heer Arnolds bij de naam-
geving koos voor de associatie met 

"Wat is een gul sinterklaasschijfje?"
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Sinterklaas was de gelij-
kenis van de sporenzakjes 
(Asci) met een goed ge-
vulde zak van Sinterklaas. 
Bij het Armoedig sinter-
klaasschijfje is de zak 
slechts schaars gevuld". 
Zozo, er zijn dus meer 
s in terk laasschi j f jes?  
Jawel, het "Overzicht" 
vermeldt vele Theleboli, 
de naamgeving strekt zich 
uit van een Gewoon tot 
een Bleek, een Oker en 
e e n  N i e t i g  s i n t e r -
klaasschijfje. De ver-
spreiding van de prijs-
vraag-paddestoel ,  de 
Thelebolus stercoreus, is 

gering. Het uiterst zeld-
zame organisme is vol-
gens de NMV alleen in 
Ruinen en Zuid-Beveland 
aangetroffen. Afbeelding 
M (zie tekening) toont de 
rijke inhoud van de Ascus           

 Voor de echte liefhebbers 
onder ons citeren we de 
mycoloog Dennis in het 
blad 'British Acomyce-
tes':
Thelebolus stercoreus

Apothecia yellowish-
brown, ovoid, less than 
1/2 mm. broad, smooth, 
partially embedded in the 

substrate. Ascus very 
large, elliptical, up to 230 
x 140 microns, wall 5-10 
microns thick below the 
annular zone, containing 
about 1000 spores which 
are elliptical, 5-7 x 3-4 
microns. On dung of all 
kinds, throughout the 
year.

En dan nu het probleem 
voor de redaktie: enkele 
poststukken uit de Post-
bus (7903) zijn bij het 
doorzenden naar  het  
privé-adres van de redak-
teur zoekgeraakt. Voorzo-
ver in de herinnering is 

blijven hangen, was daar 
één inzending voor de 
prijsvraag bij. Goed of 
fout, we weten het niet. 
Andere belangrijke copy? 
We hopen dat het geen 
cruciale  documenten 
betreft. Sorry, beste brief-
schrijvers, laat u niet 
ontmoedigen. Getuige de 
rubriek "In de Postbus" is 
niet alles verloren gegaan.

In de Postbus
Paul Kreetz (Gymnasium 
A, 1968) is een trouw 
leverancier van copy. Niet 
alleen is hij vaardig als 
dichter, ook zijn proza is 
uniek. Hij stuurde Myra-
kel twee bijdragen, waar-
van er één is uitverkoren.

De voorzitter van Myra 
vroeg mij wat meer te 
vertellen van mijn leven 
als ex-leerling van het 
Nicolaas. Hij interes-
seerde zich voor mijn 
contacten met John F. 
Kennedy en andere groot-
heden der aarde. Naast 
mijn prietpraat artikel 
van de vorige keer heeft 
zich meer afgespeeld in 
mijn leven van stuntwerk 
tot tragedie a la Euripides 
en Sophokles. Fatale 
vrouwen als Helena en 
Medea kruisden mijn pad. 
Wat te zeggen van mijn 
liefde voor Maria Callas 
en Chris Evert? De gewo-
ne annalen vermelden 
deze avonturen niet. Een 
naam bedenken voor een 

reü-nievereniging is een 
peuleschil, vergeleken 
met een maanwandeling 
plus uitspraken als ik 
denk dat it happen en 
later geloven ze niet, dat 
ik er geweest ben. Voor 

Jacky raap ik een maan-
steen op en ik heb Jack 
aangespoord het pro-
gramma door te zetten. 
Zijn winger wijst naar 
boven en met al zijn reto-
riek en overtuigings-

kracht kondigt hij zijn 
plannen aan. Ich bin ein 
Berliner is het voorwoord 
van de val van de muur 
onder Gorby. Wubbo 
Ockels blijft bij de bewe-
ring, dat hij de enige 
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Hollander was in de ruim-
te. Vol trots toont hij de 
ruimtelijn, waaraan ik 
gehangen heb en bijna 
waarmeer ik het heelal 
instortte. Mijn ervaringen 
bestaan uit sprookje en 
horrorverhaal tegelijk. Er 
waren geen Good vibrati-
ons (Beach Boys), toen 
mijn vriendin Christel 
McAuliff verongelukte 
met de Challeneger. Ik ga 
op de vuist met Muham-
med ali en mijn Ameri-
kaanse vriendin roept OH 
Cassius No! Sporterva-
ringen genoeg in mijn 
leven, de ontmoeting met 
Rik Smits van de Pacers, 
als ik met een tennisracket 
door de eenzaamheid reis 
en uiteindelijk een praatje 
maak met Michael Jack-
son op het Witte Huis. Bij 
Mart ina Navrati lova 
houd ik het niet uit, maar 
ook niet bij Vanity van 
Vanity Six and the sex 
shooter. Ook tegen Ro-
nald Reagan vertel ik, dat 
ik het echt ben geweest: 
astronaut, kosmonaut en 
aeronaut.  Ik ben ge-
trouwd op betrouwbaar-
heid en heb geoefend in de 
Stille Oceaan, kwam Yuri 
Gagarin en Gary Powers 
en passant tegen. En 

schaken deed ik ook als 
secondant van Fischer 
met Petrosian en Taima-
nov. Booby raakte over-
spannen, toen ik een vlug-
gertje van hem won. Zijn 
psychiater heete Robert 
fine. Mooie ontmoetingen 
had ik in mijn leven met 
Bob Dylan, Diana Ross, 
de Osmond Brothers  
(crazy horses everywhere 
and in New York and 
elsewhere, zong ik mee). 
Bij Earth, Wind and Fire 
was ik in September. Ik 
babbelde met Eric Clap-
ton, bad met David Bo-
wie, speelde mee met Jimi 
Hendriz Experience (Hey 
Joe sloeg op mijn partij 
met Joe Frazier). Mijn 
ruimtereis in 1968 (Bor-
mann, Lovell, Anders) 
ging niet door. Ik speelde 
tegen Tim en Tom Gullik-
son. Ik maakte deel uit 
van  een  dubbe l  me t  
McEnroe, als Masters met 
Case en was bevriend met 
Flach (van Seguso en 
Flach die van Noah en 
Forget wonnen. Ik voerde 
stunts uit in films als The 
Sky Riders, In het holst 
van de Nacht, Ben Hur 
Lawrence of Arabia. En 
dat voor iemand die een 
zes voor l.o. had en een 

keer het hoogspringen 
won! Engels beheerste ik 
al op mijn dertiende. Het 
was niet genoeg om Jack 
tegen zijn naderende 
ondergang te redden in 
Dallas. Ik hielp Nixon in 
Vietnam, onderhande-
lingen met de Vietcong, 
inspireerde billy Joël tot 
Good-bye Saigon. Ik 
speelde voetbal met New 
York Kosmos tegen het 
Santos van Pele (met 
Cruijff, Neeskens, van 
Rongen). Op Flushing 
Meadows won ik van 
Noah. Hij blesseerde zich 
in de tweede set. Ik droeg 
hem de baan af. De Mas-
ters speelde ik tegen Go-
mez en wilander. Ze wa-
ren wel te sterk voor me, 
maar ronald Reagan vond 
het wel leuk, voor wie ik 
een klusje klaarde in Iran. 
Praten met de Ayotollah. 
De fatwah, door mij uit-
gesproken over Salman 
Rushide, was een klein 
foutje van mij. Wist ik 
veel, wat de fatwah was? 
Religieuze leiders laten 
zich nu eenmaal niet 
dollen. Ook de Paus niet. 
Even ben ik assistent van 
Perez de Cuellar geweest 
en praatte met Saddam 
Hoessein, Pinochet, Mu-

barak, Khadaffi, Bokas-
sa, Idi Amin, Breznew. 
Van de laatste mocht ik 
schaken en ik won zowaar 
van Kasparov (Anikaev) 
waardoor Geller kampi-
oen van Rusland werd in 
1979. Gary is er nog 
steeds niet blij mee. Mat 
over het hoofd gezien! 
Neen. Ik heb meer meege-
maakt dan jullie denken. 
Door iedereen gefêteerd 
en gemarteld. Motorra-
ces, autoraces, voetbal-
len, tennis.  Niemang 
gelooft, dat ik een prof-
toernooi in rotterdam 
gewonnen heb, in het 
Nederlandse elftal ge-
speeld heb met Dennis 
Bergkamp,  Gull i t  en 
Kieft. Hiele liet de bal niet 
door zijn benen glippen, 
toen ik met hem meespeel-
de tegen Finland. Berlus-
coni kent me ook niet 
meer. Goal voor Milan uit 
een pass van Gullit. Even 
een volleybalwedstrijd 
bezoeken samen met  
Marco. Uiteinelijk schrijf 
en dicht ik haiku en korte 
verhalen

De Postbus heeft meer 
post  ontvangen.  Wat 
hebben we hier? Een 
envelop van het Ministe-

rie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Hoe 
zouden die ons kennen?? 
De inhoud is opmerkelijk: 
Twee posters, één van een 
sigaret + condoom, met 
het opschrift "Veilig Ro-
ken bestaat niet" en één 
van een rookpluim in de 
vorm van een doodskop 
met "Roken. Dood- & 
doodzonde." Van Stivoro, 
de Stichting Volksge-
zondheid en Roken. Inte-
resse in de poster(s)? 
Gratis verkrijgbaar voor 
de eerste gegadigde.
De vereniging is opeens 
in trek bij medici. Bij 

zowel Jacques Kerker 
(HBS B, 1970) als bij 
E r n s t  R a a y m a k e r s  
(Gymnasium B, 1957) 
zijn wat kriebels aan het 
opspelen vanwege het 
naderen van SNL-50 jaar. 
Zij willen graag lid zijn 
van Myrakel, wanneer het 
zover is. 
Jacques is werkzaam als 
cardioloog in Rotterdam 
en doet reeds een sugges-
tie voor de reünie: een 
bridge- of een golftoer-
nooi. Saillant detail in zijn 
brief is de mededeling dat 
hij in het kader van de 
oecumene al weer 20 jaar 

getrouwd is met een oud-
leerlinge van de M.M.S., 
ondanks de streng ge-
scheiden pauzes van 
destijds {Redaktie: "Pater 
Lauwers, zou dit net tij-
dens uw poging om de 
pauzetijden gelijk te 
trekken zijn gebeurd?"}. 
Ernst is orthopaedisch 
chi rurg  en  woont  in  
Amsterdam. Hij denkt ten 
onrechte, dat er sinds het 
40-jarig jubileum een 
grote stilte is ingetreden. 
Tijd om hem dit blad eens 
toe te sturen.
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