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Van de redactietafel

Het bestuur van de
oudleerlingenvereniging
'Myrakel'
en de redactie van de
'Snelbinder'
wensen u en de uwen
een prettig kerstfeest
en
een voorspoedig 1997
Jaarvergadering
Als opwarmertje voor de traditionele, jaarlijkse oud-leerlingensoos, organiseert Myrakel de Ledenvergadering
in een bovenzaaltje van de Soos. Koffie en koek staan klaar.

Vrijdag 17 januari 1997 (achterzijde SNL)
start 20:00 uur
Agenda:
Jaarverslag over 1996, financiën, programma 1997 en vooruitblik op 50-jarig jubileum.
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Personalia
Rectificatie
In ons vorige nummer is een ernstige, zeer vervelende fout binnengeslopen. Wij hebben ten onrechte het
overlijden van Cor van Oostrom (52 jaar) gemeld. De vergissing is verklaarbaar: de overledene is de 59jarige oud-leerling Kees van Oostrom, voorzien van dezelfde initialen. Onze oprechte excuses.
Deze rectificatie wijst ons
eens te meer op de kans op
onzorgvul-digheden,
terwijl wij toch veel
moeite ondernemen voor
het verifiëren van de
identiteit van overledenen. Vorige keer
berichtten we ook over
Peter de Zwart. Zijn
algemeen voorkomende
naam was voor ons juist
aanleiding voor een extra
verificatie. Wij vernamen
hierbij dat vlieginstructeur Peter samen
met de leerlinge Edith
Brouwer is omgekomen
bij een vliegtuigongeval.
De familie van Peter heeft
blijken van belangstelling
van onze vereniging
gewaardeerd.

Op 13 augustus 1996 is

Han Janmaat (Gymnasium B, 1955) overleden. Han, woonachtig
in Molenhoek, is 58 jaar
geworden.

Ex-MMS-leerlinge Marlies Heuer speelt weer
eens de sterren van de
hemel. In de theatherproduktie Molly Sweeney
speelt Marlies solo de
blinde titelrolfiguur.

Advocate Yvonne Berkeljon (Atheneum A,
1974) profileert zich
regelmatig als specialiste
in "Geld en recht" in de
zaterdagse Volkskrantbijlage Economie: voor
zaken als ontslagrecht
kun je bij Yvonne terecht.
Chemicus Alex van Herk
(Atheneum B, 1975)

ontving de Corrado Rossi
Award voor zijn innovatieve onderzoek op het
gebied van Pulsed EB
Polymerization. Alex is
universitair hoofddocent
aan de TU Eindhoven.

Voetballer Dennis Bergkamp (Atheneum, 1987)
is op weg naar de
koppositie in een prominent klassement: de
topscorers in interlands.
Met zijn 28 treffers heeft
hij alleen nog de allergrootsten voor zich:
Johan Cruijff en Abe
Lenstra met 33 en Faas
Wilkes met 38 interlandgoals.

Rob Clerc (Atheneum B,
1974) heeft na een
spannende ontknoping de
eerste plaats behaald bij
het Wereldkampioen-

schap Dammen in
Ivoorkust. Bij zijn
mondiale optreden
oversteeg hij zijn
gebruikelijke prestaties
op subtop-niveau; onder
meer de oud-wereldkampioenen Gantwarg en
Valneris, alsmede de
voorlaatste koploper
Schwarzman bond hij aan
de zegekar, en hij
eindigde op een zeer
verdienstelijke, met
titelhouder Tsjizjov
gedeelde eerste plaats.
In de Postbus een leuk
kaartje van de winnares
van onze SNeL-Binderfotowedstrijd (de huwelijks-cruise in de Caribbean [zie Binder 3/4 van
'95]). Romy Tuin-Warmerdam (HAVO, 1986)
schonk op 1 juni 1996 het
leven aan een blozende
dochter met de mooie
naam Valerie.

Sint Nicolaasrubriek: Varia
Hoe langer we met deze
rubriek bezig zijn, des te
meer associaties opdoemen met de naamgever
van ons Lyceum!
Intussen zijn we al een
kerk en een molen, een
fort en een hoeve tegengekomen. We kunnen zo
langzamerhand beter
zoeken naar soorten
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gebouwen, die géén
Nicolazen kennen. De
redaktie zal geen
weddenschap durven
afsluiten op het ontbreken
van een fabriek, een
kazerne, een hotel, een
hospitaal of een zwembad
met zijn naam. A propos,
zijn er lezers die hier
voorbeelden van kennen?

Ook een kasteel is al
waargenomen, al ligt het
in Frankrijk: Albert Heijn
verkoopt een Bordeauxwijn van Château Saint
Nicolas, qui se caractérise par un bouquet très
fin avec beaucoup de
corps mélange à de la
délicatesse.

Onze penningmeester
ging eens surfen op
Internet, en vond weer
hele andere aanknopingspunten, zoals het
gebruiken van Nicolaas'
beeltenis in gemeentewapens. Onder meer
Bunnik/Odijk eert St.
Nicolaas op deze wijze.
We gaan hier achter heen.
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Een Nicolaas in vol ornaat
vindt men op www.sinter.net; vanaf het hoofdscherm kan men bij de
Pieten terecht {redaktie:
geschreven vòòr 5
december, misschien niet
meer aanwezig na deze
datum}. Ook op andere
World Wide Webs is hij
paraat: probeer maar eens
het simpele www.sint.nl.,
en surf verder. Zelfs als
achternaam is niet aan
hem te ontkomen: de
woordvoerster van het
Nederlands Visbureau
heet zowaar...Tilly
Sintnicolaas!
Een oude toezegging
komen we deze keer na.
De St. Nicolaasmolen in
Denekamp (zie foto) is al
eens belicht, maar nu
gaan we de molen
beschrijven middels de
bouwkundige gegevens:
(zie foto)
Over naar het Westen van
het land. De Gemeente
Liemeer, "ergens achter
Mijdrecht", heeft lucht
gekregen van ons artikel
in de vorige SNeLBinder. Hierin is de SintNicolaas Hoeve beschreven, een prachtige
boerderij in Nieuwveen.
Dit dorpje behoort tot de
gemeente Liemeer en
warempel, Liemeer heeft
ons aanvullende informatie toegestuurd. Het
dorp Nieuwveen is op
velerlei wijze geïnfiltreerd door onze bekende
heilige: er is niet alleen
een Rooms-Katholieke
Kerk van de Heilige
Nicolaas, maar ook een
RK Basisschool van die
naam. En wat te denken
van de Voetbalvereniging
SV Nicolaas Boys, daar
kan Wilskracht of Middenmeer niet tegen op!
Ook in de folklore van
Nieuwveen vinden we
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Molen:
Rijksmonument:
Gemeente:
Bouwjaar:
Type:
Functie:

St. Nicolaasmolen
12338
Denekamp
1859
Achtkantige grondzeiler
Korenmolen

Constructie
Voet:
Romp:
Kap:
Wiekenkruis:
Vlucht:
Wiekvorm:
Bovenas:
Kruiwerk:
Vang:

Gemetseld, baksteen
Hout met eikenhouten schaliën
Hout met eikenhouten schaliën
Gelaste stalen roeden
22 meter
Fokwieken met remkleppen, 26 hekstokken
Lengte 5,32 meter
Neutenkruiwerk en kruilier
Vlaamse vang

hem terug, namelijk bij
het Sint Nicolaas melken:
Een oude traditie in
Nieuwveen en omgeving
is het zogenaamde "Sint
Nicolaas melken". Melkvee, dat op 6 december
nog op het land graast,
mag door een ieder
worden gemolken. Daarbij is de opbrengst voor de
melkers. Het komt

uiteraard niet zo heel vaak
voor, dat de koeien op de
verjaardag van de goede
Sint nog 'buiten' zijn.
Maar op 6 december 1959
liep er toch werkelijk een
dertigtal koeien van de
veehouder van der Lip
aan de Westkanaalweg
rustig te grazen alsof het
zomer was. De bewoners
Heemskerk en Roest

herinnerden zich deze
traditie en samen hebben
zij hun nachtrust
opgeofferd om koeien te
melken. Van der Lip bleef
heerlijk uitslapen, zodat
ze alle drie gelukkig
waren: twee vanwege het
extraatje, en één die een
rustige zondagochtend
had.
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Over tradities gesproken,
voor echt bijzondere
Nicolaasvieringen moet
men op de Wadden zijn.
In een eerder nummer [nr.
3/4 van 1995]] hebben we
al eens de Texelse, de
Amelandse en de Terschellinger variant uit de
doeken gedaan. Een
persoonlijk bezoek aan
Ameland, gevolgd door
een Myrakelse brief heeft
veel extra informatie
opgeleverd, maar ook een
forse vermaning van de
museumbeheerder op het
eiland: "Als ik uw brief
lees, dan zie ik de zin 'het
Amelander Sinterklaasfeest'. Deze zin slaat
natuurlijk niet op dat
oude heidense feest hier.
Het Sinterklaasfeest zoals
u dat op 5 december kent
heeft niets te maken met
het Sundeklaasfeest van
de Amelanders op 4 en 5
december. De Amelander
traditie is eigenlijk een
midwinterfeest en het
betekent het verdrijven
van geesten en demonen
en het beschermen van
vrouwen en kinderen".
Het liefst zouden we de
lezers het onverkorte
verhaal, inclusief de

schitterende foto's, over
het Amelander festein
doen toekomen. We
beperken ons evenwel tot
de highlights.
Vooral in de dorpen
Hollum en Ballum worden de regels van dit
tweedaagse spel streng
gehandhaafd, meer dan in
de oostelijker dorpen Nes
en Buren. Het feest vindt
plaats op 4 en 5 december.
Indien deze dagen in een
weekend vallen, verschuiven zij. Deels om de
zondagsrust te respekteren, deels om bezoek
van de vaste wal te
vermijden. Want van één
ding dient men goed
doordrongen te zijn: het is
een feest vàn, vòòr en
dóór Amelanders, waarbij
men geen pottekijkers
kan gebruiken. Overigens
draagt het feest een
dusdanig karakter, dat
vreemdelingen in vermomming er heel snel
tussen uitgehaald worden.
De jongens en mannen
steken zich in het 'pak'. De
vermomming is in principe onherkenbaarmakend, angstaanjagend
en fantasierijk. Gebruikte
men in vroeger jaren

helmgras, erwtenstro of
vlas, naarmate de welvaart steeg kreeg men de
beschikking over luxer
materiaal als crèpepapier,
vloeipapier, wol, zelfs
rijst en macaroni. Het 'pak
plakken' begint vaak al in
oktober. Groepjes van 4 à
5 personen komen in het
geniep bijeen op zolders
of in schuurtjes om voor
ieder een identiek pak te
maken. De pakken
bestaan uit een wit
onderkleed of een witte
overall, klompen, een
rubber masker, een
katoenen kap met gaten,
een hoofddeksel en als
belangrijkste onderdeel
een lange wijde mantel.
Op de rugzijde van de
mantel bevindt zich een
tafereel van wol of vilt.
Deze voorstellingen
worden ontleend aan
aktuele gebeurtenissen,
populaire liedjes, stripverhalen, reclame enz.
Ook het hoofddeksel is
een echte blikvanger. Het
heeft de vorm van een
halve mijter of heeft een
margarinedoosje als
basis. Het is geheel
beplakt met in franje
geknipt vloeipapier.
Bovendien wordt de

voorstelling die zich op de
rugzijde van de mantel
bevindt in driedimensionale vorm op de hoed
uitgevoerd. Deze hoeden
maken de Sundeklazen
veel langer dan hun eigen
grootte, zodat ze in hun
wijde mantels een
majestueuze indruk maken. Het kostuum wordt
gekompleteerd door de
knuppel en de toeter,
eveneens in bijpassende
kleuren beplakt met
vloeipapier. Van origine is
de toeter gesneden uit een
buffelhoorn, maar tegenwoordig vindt men ook
blikken en zinken hoorns.
Dit is alleen nog maar de
outfit!
Wat er op 4 en 5 december
op Ameland aan belevenissen zelf plaatsvindt,
wordt in de volgende
SNeL-Binder verteld.

Interview met Frans Boogers
Hij heeft niet de
bekendheid van Pater
Duindam of Dennis
Bergkamp. Strikt
genomen is hij ook niet
een Myrakelist pur sang,
want hij is geen oudleerling. Maar hij is meer
dan wie ook met allerlei
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lijntjes met het SNL
verbonden!
Frans Boogers is broer
van een oùd-leerling,
vader van twee leerlingen
(5 VWO en brugklas),
mede-bouwer van het
schoolgebouw aan de

Prinses Irenestraat èn
voorzitter van het SNLBestuur. Tja, als er
iemand zicht heeft op het
wel en wee van het
lyceum, is hij het wel.
Frans mag dus niet
ontbreken in onze lijst van
Myrakel-interviews. Op

12 november is een
bezoek gebracht aan deze
sympathieke Buitenveldertse architect.
Architect, ja; hij verzorgde - als mede-werker
van het bureau Peters &
Peters - in de bouwperiode van "Het Aqua-
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rium" aan de Prinses Irenestraat, de werktekeningen. Dit bureau is in
1924 gestart door Lou
Peters. Zijn zoon Ted, de
tweede naamgever van
het bureau, heeft het
SNL-gebouw ontworpen.
Na het overlijden van Lou
is de naam van de firma in
1970 gewijzigd in Peters
& Boogers. Onder deze
naam werkt het bureau
van Frans nu nog steeds,
al is hij vanaf 1988 zonder
Ted Peters verdergegaan.
Op de intrigerende
activiteiten van het
Buitenveldertse architectenkantoor komen we
uitgebreid terug.
De interviewer leefde in
de veronderstelling, dat
we het zouden gaan
hebben over het bestuur
van het Sint-Nicolaas-

lyceum. Frans: "Je
bedoelt van het SNL, het
Ig en het Fons?". Hoezo?
Met verrassing wordt
vernomen, dat de drie
bekende katholieke
bolwerken uit Amsterdam-Zuid hun besturen
hebben laten fuseren!
Frans vertelt er graag
over. Per 1 januari 1996 is
na een lange voorbereidingstijd deze stap gezet.
Voor hem is dat een
enerverende, maar ook
een gespannen periode
geweest. Het is een
proces, dat je regelmatig
de nodige stress bezorgt.
De goede naam van het
SNL moet kost wat kost
worden gehandhaafd, de
bestuursfusie moet
onderwijsmatig zinvol en
verstandig zijn, de
scholen mogen geen
gevaar lopen hun mooie

lokaties te verliezen, de
financiën (gebouwen,
schulden, etc.) dienen
professioneel te worden
beoordeeld...er komt heel
veel bij kijken.
Dat is wel wat heavier dan
de jaarlijkse toespraak
van Frans bij de diplomauitreikingen, hetgeen zijn
meest in het oog springende representatieve
functie is. Dat kan hij
intussen op routine doen,
al geeft het hem telkens
weer een groot gevoel van
blijheid.
Het bestuurswerk beschouwt hij in het
algemeen als een stevige
klus; er moet rekening
worden gehouden met
allerlei invloeden: de
maatschappij verandert
continu, de regelgeving
houdt nooit op en de
overlegorganen (zoals de

MR, de MedezeggenschapsRaad) produceren
weer andere gespreksstof.
Na de fusie van de drie
besturen [die géén
voorbode is van een fusie
van de middelbare
scholen zelf!] is het aandachtsveld uitgebreid tot
een doelgroep van 2000
leerlingen en 150 personeelsleden. En met zo'n
aantal vinden er automatisch heel veel gebeurtenissen plaats.
Frans doet dit bestuurswerk vanaf voorjaar
1991, als opvolger van de
tijdelijk tot voorzitster
'gepromoveerde' secretaris mevrouw Ligthart.
Hij is hiervoor benaderd
tijdens de uitoefening van
zijn vak: bij advieswerk
over het tegengaan van de
verwering van de gevels
van de school. Als één

Stichting Restauratie

Sint Nicolaas Kerk
Amsterdam
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van de belangrijkste
bestuurstaken voor dit
moment ziet hij het
maximaliseren van de
instroom van nieuwe
leerlingen.
Nicolaas. Daar hebben we
een aparte rubriek voor.
En aldaar vinden we info
over gebouwen en over
feesten/folklore van De
Sint. Echter, omdat Frans
Boogers een hoofdrol
vervult in de restauratie
van een Nicolaasgebouw,
ontkomt u als lezer ook in
dit interview niet aan de
naamgever van ons
lyceum. We hebben het
niet over zomaar een
gebouw. We hebben het
over DE SINT-NICOLAASKERK in AMSTERDAM!

Het toeval wil, dat deze
kerk de eer te beurt viel
om de Nicolaasrubriek te
openen (SNeL-Binder 394). We zullen de
geschiedenis van Amsterdamse Nicolaaskerken
dan ook overslaan. De
huidige Nicolaaskerk,
schuin tegenover het
Centraal Station, dateert
uit de tweede helft van de
vorige eeuw. Zo'n periode
van meer dan 100 jaar
overleef je niet zomaar;
Frans vertelt met elan
over het dreigende verval
en over de mogelijkheden
tot restauratie. Er zijn drie
kernproblemen:
- H et dak van de kerk
- De kerkvensters (glasin-lood)
- De kwaliteit van het
toegepaste soort natuursteen
Er valt natuurlijk heel
veel over te vertellen. Het
is aan Frans te zien en te
horen, dat hij liefde voor
het vak van bouwmeester
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koestert. De interviewer
krijgt prachtige foto's te
zien van het interieur van
het kerkgebouw, en de
plannen om het verval te
keren. Dit zijn geen
klussen die je even tussendoor doet. Integendeel, hetgeen we kunnen
illustreren met het volgende. De oorspronkelijke natuursteen is uit een
groeve, die zowaar uit de
documenten bekend,
maar allang gesloten is.
Om hier een waardig
vervangingsmateriaal
voor te vinden is geen
sinecure. Stad en
buitenland werd afgezocht om hier de best
gelijkende natuursteen
voor te selecteren. Ook

op 2,6 miljoen gulden.
Het actiecomité heeft op
het moment van het
gesprek 0,6 miljoen
binnen en rond 26
november zal het "go/no
go" worden uitgesproken.
Voor de resterende 2
miljoen hoopt men zowel
op particuliere giften, als
op sponsors uit overheidskringen en uit de nog te benaderen - commerciële hoek. Amsterdam...Noord-Holland...
gaat daar onder onze
leden in het Haarlemse
wellicht een Commissaris-belletje rinkelen?
Wie steun wil geven aan
deze nobele èn noodzakelijke actie kan terecht
op giro 4631088 van de

Stichting Restauratie
Sint Nicolaas Kerk
te Amsterdam

Gironr. 4631088
onder vermelding van:
'Gift t.b.v. restauratie'
heeft Frans zich gebogen
over de kleuren van de
leien, die aan vervanging
toe zijn. Welke
kleursetting is het meest
sprekend? Hij kwam uit
op de volgende twee
combinaties: grijsgroen +
paarse tracering, versus
paars + grijsgroene
tracering. Je zou zeggen
dat hij stiekem naar de
Tweede Kamer heeft
gekeken.
Ja, Myrakelisten, jullie
zullen begrijpen dat
zoiets niet voor niks kan.
Restaureren is duur. En
dat niet alleen, het is vaak
ook een operatie die
vanuit de samenleving
wordt geïnitieerd, en niet
vanuit de overheid. Deze
restauratie, die als alles
mee zit op 2 januari 1997
van start gaat, is geraamd

Stichting Restauratie Sint
Nicolaas Kerk te
Amsterdam onder vermelding van "Gift t.b.v.
Restauratie". In het
comité van aanbeveling
treffen we overigens een
oud-leerling aan: Louis
van Gaal reciteert in het
boek van de Stichting
Restauratie:

'Steeds minder opvallend,

plek in onze hoofdstad
zullen de kerkdiensten
tijdens de werkzaamheden, die 2 jaar gaan
duren, gewoon doorgaan.
Zijn reputatie als restaurateur heeft Frans reeds
eerder kunnen vestigen.
Eén van de meest prestigieuze projecten op dit
front staat op zijn conto:
het herstel van de koepel
van de Ronde Lutherse
Kerk, de "Sonestakoepel"! Wie pinkte niet
een traantje weg bij het
zien van de Journaalbeelden op 3 Februari
1993 van de brandende
Lutherse kerk. En niet
alleen de vlammen deden
hun verwoestende werk:
wat te denken van vele
miljoenen liters water?!
In onze volgende SNeLBinder maken wij u
deelgenoot van de ins and
outs die bij dit gigantische
karwei om de hoek
kwamen kijken.
In ieder geval hebben we
kunnen kennismaken met
een persoon die van alle
markten thuis is. Het
besturen van het SNL is in
goede handen. Als je,
zoals hij, Rector van
Marrewijk net zo goed
kent als Rector Overwater, tja, dan ben je meer
dan een stukje van de
schoolgeschiedenis. Op
mensen als Frans Boogers
moeten we zuinig zijn. En
trots.
Cees Smit

steeds meer gesluierd
door het roet van
uitlaatgassen...
Zo gaat men niet met een
heilige om, zeker niet met
de beschermheilige van
Amsterdam!
Laat de Sint Nicolaaskerk weer gloriëren:
restaureren.'
Vanwege de markante
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Pius MMS
Het Sint-Nicolaaslyceum heeft een oud-leerlingen
vereniging. Deze vereniging, Myrakel, bestaat intussen
bijna 8 jaar. Inmiddels is het 50-jarig bestaan van de
school in zicht, hetgeen de gelegenheid bij uitstek is om
een vereniging als de onze te profileren. Niet alleen uit
oogpunt van promotie, maar vooral ook als medeorganisator van de aanstaande festiviteiten. Al
filosoferend over de invulling van de feestweek,
kwamen wij er achter dat een belangrijke doelgroep, de
ex-Pius-leerlingen, momenteel eigenlijk tussen wal en
schip valt. De qua oprichtingsdatum oudere
meisjesschool is in de jaren '70 bijna geruisloos
versmolten met het Nicolaas, onder verlies van haar

identiteit. Deze loop van de school-geschiedenis is
verantwoordelijk voor reünieproblemen voor de
betreffende leerlingen: ze kunnen niet eenvoudig
aanspraak maken op eigen jubilea. Aan dit euvel wil
Myrakel wat gaan doen. Vanaf nu breiden wij onze
doelgroep uit met de ex-Pius leerlingen. Het bestuur zet
hiervoor een aantal acties op touw; spontane, Piusgerichte reacties van de zijde van de leden zijn zoals
altijd zeer welkom.

Sint-Nicolaaslyceum 1996-1997
Door alle SNeL-Binderverhalen van eertijdse
gebeurtenissen zou je bijna vergeten dat de school
vrolijk verder draait, op weg naar haar 50-jarig
jubileum. Hoe moet men zich dat nu voorstellen, een
Amsterdams lyceum anno 1996? Om daar een indruk
van te krijgen, is het Programmaboekje 1996/1997 een
aardige bron. Opvallend, de "Regels van het huis" zijn
niet eens zoveel minder strak dan de beroemde
voorschriften in de vroegere Nicolaasagenda's. Ook nu
is er nog altijd een absentiebriefjes-regime.
Voor een eerste impressie van het leven van een
middelbare scholier in de tweede helft van de jaren '90
citeren we de paragraaf over Buitenschoolse
activiteiten. De lezer diene zich te realiseren dat het
Programmaboekje mede wordt geschreven om nieuwe
leerlingen vanuit het Basisonderwijs aan te trekken.

"

Studie en onderwijs vinden wij erg belangrijk. Maar
daarnaast hechten wij ook veel waarde aan andere
bezigheden, die ontspannend en/of vormend zijn.
Samengevat worden die wel genoemd de
'buitenschoolse activiteiten', hoewel vele daarvan zich
in de school afspelen. Het Sint-Nicolaaslyceum viert
met verve de verjaardag van zijn naamgever. Tijdens dit
decemberfeest vindt ook het "Grote Gebeuren" plaats,
een open podium voor iedereen op school.
Het woord 'soos' wordt gebruikt voor de soosruimte en
voor de soosactiviteiten. De soosruimte wordt voor de
soosavonden, de soosmiddagen, reisintroducties en reünies, Myrakelse jaarvergaderingen,
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discussiebijeenkomsten en andere groepsactiviteiten
gebruikt. De 'soosavonden' worden regelmatig
gehouden. Te onderscheiden zijn de 1,2 en de 3,4,5,6
soosavonden. Op de 1,2-avonden wordt geen
alcoholhoudende drank geschonken. De tijden zijn
respectievelijk van 19.30 uur tot 23.00 uur en van 20.00
uur tot 01.00 uur. Het is verstandig, dat ouders en
leerlingen 'hun' tijden afspreken. Op de soos zijn de
bezoekers en de sooscommissie verantwoordelijk voor
de goede gang van zaken. De sooscommissie bestaat uit
leerlingen en enige docenten. Zowel bij de feesten als bij
de soosavonden wordt, ter dekking van de onkosten, een
toegangsprijs gevraagd. Voor het bezoek aan de
leerlingenfeesten en de soosavonden is een
leerlingenpas (zie hierna) noodzakelijk.
Leerlingenpas
Voor de door de school georganiseerde feesten en voor
de soos is een leerlingenpas vereist; zonder deze heeft
men geen toegang. De leerlingenpas wordt in het begin
van het nieuwe schooljaar uitgereikt.
De filmclub
De filmclub biedt leerlingen de gelegenheid om voor
relatief weinig geld (Fl. 1,- per voorstelling) een aantal
goede films te zien (zowel amusements- als themafilms).
Dat gebeurt zo'n zes keer per jaar. De films worden
enkele weken van tevoren aangekondigd via het bord in
de hal.
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Sociale activiteiten
In de laatste maanden van het jaar proberen wij de
goedgeefsheid van hem naar wie onze school genoemd
is, zelf in praktijk te brengen. Op of rond 5 december
bezoeken de leerlingen van de hogere klassen
zelfstandig-wonende bejaarden, en bejaarden en zieken
in tehuizen. Zij brengen een attentie mee die zij zelf
betaald en verzorgd hebben.

Xanten.
Behalve de dagexcursies worden er ook excursies
georganiseerd die een aantal dagen vergen. De
leerlingen van 2 HAVO proberen een aantal dagen in de
Ardennen te 'overleven'. De leerlingen van 2 VWO gaan
op excursie naar het Eifelgebied en Luxemburg. Zij
maken een studie van landschap en cultuur, waarbij
natuurlijk ook Trier bezocht wordt.
Het doel hiervan is de leerlingen onder andere

Sponsorloop
In de week voor Pasen
laten leerlingen en
docenten zich sponsoren
en lopen vervolgens
zoveel mogelijk rondjes
rond de school. Het aldus
ingezamelde geld,
meestal ongeveer Fl.
8000,- , gaat naar een
goed doel. De afgelopen
jaren hebben wij met dit
geld een schoolopleiding
van kinderen in Batam
(Indonesië) betaald.
Sportclubs
Onze school heeft binding
met een viertal sportProject Antieke Cultuur brugklassen, april 1992
verenigingen, waarop wij
gaarne uw aandacht vestigen. Deze verenigingen, waar omstandigheden leerstof aan te bieden. Ook hopen wij,
veel leerlingen en oud-leerlingen lid van zijn, zijn:
dat zo een klasseband kan groeien, waardoor de
A.S.V. Middenmeer
: voetbal
leerlingen in de komende jaren plezierig,
Tempo-Team
: tafeltennis
vriendschappelijk en hulpvaardig met elkaar omgaan.
Myra
: hockey
Grote uittochten vormen de verre buitenlandse reizen.
Myra
: tennis.
De leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO worden allemaal
Leerlingen die overwegen een van de genoemde sporten in de gelegenheid gesteld zo'n reis mee te maken. Zij
te gaan beoefenen, kunnen alle inlichtingen verkrijgen hebben daarbij de keus uit: Zwitserland, Oost-Europa,
bij de heer Kenter.
Frankrijk en Engeland; en Rome voor de leerlingen van
het Gymnasium. Het gedurende een aantal dagen met
Theater
elkaar optrekken, elkaar van een geheel andere kant
Geregeld gaan leerlingen met hun docenten naar een leren kennen, is een aparte belevenis voor leerlingen en
schouwburg om een in de les behandeld stuk te zien. voor docenten. Bovendien ziet, leert en ondergaat men
Soms komen ook professionele Nederlandse of Engelse dingen die in de lessen moeilijk of onmogelijk aan de
gezelschappen naar het S.N.L. om voor en met de orde kunnen komen.
leerlingen een voorstelling te geven.
Videoclub
Fotoclub
De videoclub wil geïnteresseerde leerlingen de
Voor de leerlingen die zwart-wit foto's willen leren gelegenheid geven te werken met video. Daaronder
maken en daarna zelf ontwikkelen en afdrukken, verstaan we script- en draaiboek schrijven, belichting,
respectievelijk vergroten, is er eenmaal in de week de geluid, regie opname en montage. Maar ook acteren,
gelegenheid om dat te doen in de z.g. fotoclub. Er is een musiceren en schrijven, want clubleden bepalen zelf wat
donkere kamer met verschillende vergroters ze gaan opnemen: korte film, clip, toneel, etc. Gewoon
beschikbaar. Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij eens oefenen met de camera kan ook. De videoclub is er
de heer Veltman en de heer Bratianu.
voor leerlingen vanaf de derde klas en het aantal leden
is beperkt. Begeleiding: de heer Bratianu.
Excursies en reizen
Vrij regelmatig trekken leerlingen erop uit o.l.v.
docenten. Dit kan zijn om een schouwburg of museum te
bezoeken, of om een fietstocht te maken. Bij het project
Antieke Cultuur voor de leerlingen van de brugklassen
behoort een tweedaagse excursie naar Nijmegen en
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Myrakel
goes
CYBERSPACE
Uiteraard gaat Myrakel
met de tijd en ontwikkelingen in nieuwe Media
mee. We proberen
binnen-kort met een aantal WWW-pagina's op het
Internet te komen. De
pagina's op zich zijn al
rond, we zijn alleen nog
op zoek naar een site om
het een en ander te
publishen. Mocht u Myrakel willen helpen dan
horen we graag van U.
Voorlopig kunt u het
Myrakelse bestuur in
ieder geval via internet
bereiken onder
Tom.Paffen-@etm.ericsson.nl.

Uitgave
SNL-binder is
een kwartaaluitgave van de
oud-leerlingen
vereniging van
het SNL:
'Myrakel'
Voorzitter
G. Lammers
Secretaris
L. Jenneskens
Penningmeester
T. Paffen
Readactie
C. Smit
M. vd Veeken
Layout
K. van Langen
Corr. adres
Myrakel
Balistraat 13
3818 AJ
Amersfoort

9

Ook leuke verhalen,
herinneringen of andere
input voor de SNeLBinder zijn van harte
welkom. Leuke ideeën
over het gebruik van
Internet en Myrakel
worden in de volgende
Binders besproken.
Een digitaal Mirakel.........
Misschien heeft u er iets
van meegekregen. Een
heel eigentijds Mirakel in
eigen land. Een en ander
vondt plaats in Cyberspace van 18 tot 24

september jl. Oorsprong
van dit Mirakel gaat terug
naar de 17e eeuw als
hervormers in Alkmaar
besluiten dat het drieluik
van Maerten van Heemskerck niet langer in de
kerk kan blijven en
daarom verkocht wordt
aan de tsaar van Rusland.
De boot waarop het
drieluik vervoerd werd
strandt echter in Zweden
en het schilderij belandt in
een kerk in Linköping
waar het nu nog hangt.
Met de restauratie van de
kerk in Alkmaar werd
besloten dat het toch

aardig zou zijn om een
replica van het schilderij
te hebben. Met moderne
technieken werd dat via
het internet gerealiseerd
in 5 dagen. Een
Myrakelse klus.... Maerten zelf had er immers 5
jaar aan gewerkt. Dit
digitale Mirakel was live
te volgen op het net en via
www.dra.nl/maerten kunnen de lezers een en ander
nog eens bekijken. 'Dra'
staat in dit geval voor
Digitale Regio Alkmaar.

Oproep nieuwe bestuurleden
Myrakel draait al jaar in, jaar uit op
dezelfde bestuursploeg. Recentelijk heeft
men zich opnieuw gepresenteerd, maar er
komt - eerlijk gezegd - wat sleet op het
vaste vijftal. Zonder de vele assistenten
tekort te willen doen, want het bestuur zou
niet zonder Koos, Pieter, Toon, Jan, en
noem ze maar op, kunnen, is er interesse
om vers bloed in de gelederen op te
nemen. Welke liefhebbers, van jong tot
oud, kunnen een aantal avonden in het jaar
besteden aan dit leuke en dankbare werk?
Humor is onze smeerolie, "Weber"-koek
de brandstof.
De volgende taken liggen te wachten:
- Voorbereiding 50-jarig jubileum
- Redaktionele inbreng (SNeL-Binder)
- Ledenwerfacties
Voor de eerste aanmeld(st)er wordt een
leuke attentie in het vooruitzicht gesteld.
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