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Van de redactietafel

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

1

Met de vakantie herinneringen nog 
net in het geheugen (une 
inattendue rencontre avec 
monsieur le Cock à Paris par 
exemple), is een nieuw 
schoolseizoen van start, met een 
nieuwe rector en een nieuw 
Myrakel. Kortom, voldoende stof 
voor een nieuwe SNel-Binder. 

Cees Smit onze ongeëvenaarde 
hoofdredacteur is er wederom in 
geslaagd om een extra dik 
herfstnummer te compileren. 
Aandacht voor de rectoren van 
1997, een interview met Theo 

Huurdeman, Ube Carita et Amor, 
en een bijdrage van Marcel 
Ekelschot vanuit Canada. Ook 
aandacht voor Myrakel 2000, het 
(interactieve) Evangelium Vitae 
voor Myrakel op weg naar de 21e 
eeuw. We gaan met een 
ambitieuze doelstelling aan de 
slag, iets waar we alle leden 
uiteraard voor nodig hebben. 

Een aantal nieuwe ideeën, o.a. van 
onze nieuwe rector, hebben op een 
recente bestuursvergadering de 
revue gepasseerd. Zo hebben een 
oudleerlingen netwerk en lessen of 

lezingen voor en door oud-
leerlingen en wellicht oud-leraren 
de aandacht. We hopen natuurlijk 
ook op uw ideeën en suggesties, 
met name voor de reünie die we in 
98 gaan houden. Alles om onze 
Myrakelse club nog bloeiender te 
maken is welkom! Met het oog op 
die komende reünie willen we 
alvast zoveel mogelijk (correcte) 
adressen hebben. 

We hebben inmiddels support van 
Dick Diepen gekregen die nu ook 
alle oud-Pius leerlingen aan het 
invoeren is in onze database. Voor 
het bestuur weer een nieuwe 
mogelijkheid om vrouwelijke 
bestuursleden te recruiten! Mocht 
het Myrakelse bestuurswerk u 
aanspreken, aarzel dan niet om 
even kontakt op te nemen. Een 
gesprekje is uiteraard geheel 
vrijblijvend. Of om af te sluiten 
met een citaat van pater Duindam: 
Uw oorspronkelijke schoonheid 
komt tenslotte toch weer boven!

 
Veel leesplezier, Tom Paffen.
(uw voorzitter, hier met het 
strategisch plan  Myrakel 2000).



3/1997

SNL-binder

Personalia

2

Interview met Theo Huurdeman

Onder het pseudoniem Paul Stat-
her schreef Hugo Verdaasdonk 
(Gym A, 1963) de thriller "De 
Bank". Het gaat over een briljante 
neef van een rijke Amerikaan die 
in intriges verzeild raakt met een 
nogal bloedig karakter (orgaan-
transplantaties en moorden voor de 
camera). Verkrijgbaar bij uitgever 
Conserve, voor Fl. 39,95.

In de eerste helft van juni was de 
ex-voorzitter van Myrakel, 
Gerdwin Lammers (HAVO, 
1973) regelmatig op de financiële 
pagina's van de kranten terug te 
vinden. Zijn NationaleKoerier is in 
het vizier geraakt bij het bedrijf 
Granaria. De geldschieters achter 
Granaria, de gebroeders Wyler, 
hebben een flinke portie aandelen 
in de Koerier aangekocht. 

Op 25 augustus 1997 is Tijmen 
Tobias geboren, de derde zoon van 
Maaike van de Wiel (Gym A, 

1982) en Rik van Beek (Ath. A, 
1982). Gefeliciteerd! Maaike, Rik, 
Kasper, Floris en Tijmen wonen 
langs het Gein te Abcoude.

Suzanne en Monique Klemann, 
introductie overbodig, lachen de 
lezers van Intermediair uitbundig 
toe in de - met regelmaat terug-
kerende - advertentie van Tas Top 
Talent. Dit bedrijf geeft CD's met 
Loïs Lane muziek gratis weg voor 
jonge IT-ters. De foto van Suzan-
ne en Monique is werkelijk een 
plaatje!

Aleid Truijens (GYM A, 1974) is 
opnieuw scheutig met opvallende 
zegswijzen. Haar waarschuwing 
voor Het Spook van de Ontlezing 
(De Volkskrant, 29 augustus) is 
doorspekt met aardig taalgebruik. 
We kiezen: ...Het riektnaar 
karnemelksepap en gezond-
heidssandalen. Kinderen hebben 
onmiddellijk in de gaten wanneer 

'leuk' de stroop is waarmee 'nuttig' 
naar binnen moet worden 
gelepeld...

Van en over Louis van Gaal 
verschijnen nu in rap tempo 
boeken en biografieën. In het boek 
van Meindert van der Kaaij (in 
elke boekwinkel) lezen we op 
pagina 18, dat Pater Lauwers een 
oogje dichtkneep, toen Louis de 
andere katholieke voetbalclub in 
Oost (De Meer) bleef prefereren 
boven Wilskracht SNL. 

Ex-clubgenoot Dennis Bergkamp 
heeft weer eens een primeur. In 40 
jaar had het Engelse voetbalpro-
gramma Match of the Day nooit 
eerder Drie Beste Doelpunten van 
de Maand van één speler. Dennis 
flikte dat kunstje in Augustus van 
dit jaar: tijdens Southampton-
Arsenal en Leicester City-Arsenal 
(2x) was het driemaal fraai raak! 

In onze reeks van gesprekken met 
personen die deel uitmaken van de 
geschiedenis van het Sint-Nicolaas 
Lyceum proberen we een 
gevarieerde groep mensen te 
portretteren. De ene keer een 
milieuprofessor, de andere keer 
een Amsterdamse kunstenares. P.P. 
is uiteraard geïnterviewd, en ook 
die blonde voetballer in het 
Oranjeshirt met zijn groeiende lijst 
van Hollandse doelpunten; hij 
heeft intussen alleen nog Faas 
Wilkes voor zich. Onze nieuwe 
gast in de 'galerij' is Theo 
Huurdeman. Sommige lezers 

zullen het Jubileumboek van 1988 
nodig hebben om hem te kunnen 
plaatsen, maar om verder gissen te 
besparen, beginnen we met een 
introductie van Theo, die 
tegenwoordig in hartje Amsterdam 
(vlakbij de Haarlemmerdijk) 
woont. Myrakel-lid Ignace Kaijen 
(GYM B, 1970) bracht ons op zijn 
spoor, waarvoor dank.

Theo Huurdeman is geboren in 
Amsterdam in 1930 en heeft 
gedurende twee perioden 
lesgegeven aan het SNL, als leraar 
in de klassieke talen. Dat is zijn 

voornaamste binding met onze 
school; hij heeft ook een stevig 
Ignatius-verleden, maar hoeft zich 
daar niet voor te verontschuldigen. 
Immers, in 1942 waren wij er nog 
niet. Het Ig (zie ook elders in dit 
nummer) heeft hij als middelbare 
scholier bezocht. Hij omschrijft de 
Jezuïetenschool als een strenge 
school met een straf regime. Het 
diploma Gymnasium B behaalde 
hij in 1949. Vervolgens studeerde 
Theo aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam. In 
zijn doctoraalperiode (1953-1957) 
was een groot tekort aan leraren 



ervoor verantwoordelijk, dat hij 
reeds in 1955 - onbevoegd, dus - 
voor de klas kwam te staan op ons 
lyceum. Na een sollicitatiegesprek 
bij Pater van Marrewijk kreeg hij 
de lessen voor de onderbouw 
toegewezen. Deze werden 
gegeven in de Da Costastraat. In 
zijn eerste jaar ging het om 8 uur 
Latijn per week, in het tweede jaar 
om 12 uur. Het verbaast de 
interviewer om te vernemen, dat 
hij de collega-leraren Oude Talen 
van de bovenbouw (Bank en 
Kramer) niet of nauwelijks heeft 
leren kennen. Zij gaven weliswaar 
les op "'t Zand", de barakken aan 
de nog lege Prinses Irenestraat, 
maar dat er zò'n scheiding bestond 
lijkt niet vanzelfsprekend. 
Tussen de bedrijven door moest 
Theo zijn studie afronden. Diverse 
rectoren in het land, in Zwolle en 
in Bergen op Zoom, echt waar, 
wisten al dat er zich weer een 
potentieel leraar aandiende en 
benaderden hem. Maar toen Pater 
Both van het Ignatius contact 
opnam was het pleit beslecht. Both 
tipte hem de avond voor het 
verschijnen van een vacature-
advertentie, en de doorgestoken 
kaart maakte de weg vrij voor drie 
jaar leraarschap op het Ig. Het 
bloed kruipt echter waar het niet 
gaan kan: in 1960 stapte Theo 
over naar De Enige Echte School 
in Zuid: het SNL, jawel. Hij heeft 
van 1960 tot 1966 opnieuw - maar 
nu bevoegd - voor de klas gestaan.        

Wat is zijn algemene indruk van 
die periode? EEN ONTZETTEND 
LEUKE TIJD!! In zijn hele latere 
carrière is er geen vergelijkbaar 
hoogtepunt. De collega's van het 
Nicolaas staan in zijn geheugen 
gegrift. Neem nou tekenleraar 
Toon Noyons, die lang niet voor 
iedereen als Toonbeeld gold: hij 
kon met hem eten en drinken, al 
legde Theo het in laatstgenoemde 
specialisme af tegen zijn 
vermaarde collega. Bij Toon thuis, 
aan de Keizer Karelweg, heeft hij 
zelfs nog vele danslessen gegeven. 
Tango en Engelse Wals, om de 
kinderen Noyons in te wijden in 
de wereld van de ballroom. 
"Ja, nu we het toch over collega's 
hebben: in die vroege jaren '60 
hadden we een hecht 

vriendenteam van 'jonge honden'. 
Overwater, van Mierlo, de Rijk, 
Blokdijk, van Nus en Breukels, dat 
zijn ze wel zo'n beetje, geloof ik, 
van hen was ik de spreekbuis in de 
Lerarenraad. Wij hadden duidelijk 
een andere visie op zaken dan de 
oudere garde en trokken daarom 
enerzijds veel met elkaar op, en 
kregen anderzijds veel 
aanvaringen met de toenmalige 
rector van Uden. Daar kom ik nog 
op terug, maar eerst wil ik meer 
over die periode kwijt".

Te beginnen met verstrooiende 
zaken, het lesgeven in lokaal 23 
hoeft van hem niet speciaal de 
aandacht te krijgen. Een 
bijzondere dag in de SNL-tijd van 
Theo Huurdeman was het 
organiseren van de Fietsenrallye 
met het thema "Sint-Nicolaas". De 
redakteur spitst de oren! Daar zit 
toekomstige copy in voor de 
SNeL-Binder. Daarom verklappen 
we hier alleen de vondst van de 
organisatie om ter contrôle een 
stempelpost neer te zetten in het 
huis van de familie Pieterman in 
de Paulus Potterstraat. Iedereen 
kreeg bij deze familie - uit het 
telefoonboek geplukt en direct 
enthousiast - een speculaasje 
uitgereikt. 
Ooit gehoord van UCA? Dat was 
de sociale sektie binnen de SNL-
gelederen. UCA? Ja, dat staat voor 
Ubi Caritas et Amor, een groep 
van leraren en leerlingen die zich 
toelegde op maatschappelijke 
dienstverlening. Vooral Pater 
Hommels van Godsdienst was de 
animator van deze club, waarin 
trouwens ook de Pius meedeed. 
Theo deed volop mee in de 
activiteiten van UCA. Een uniek 
sociaal wapenfeit in zijn SNL-
loopbaan was de "Aktie 
Ziekenhuis Belem" (Brazilië), op 
touw gezet door van Mierlo. Hier 
was de hele school bij betrokken, 
en Theo heeft op geheel eigen 
wijze een belangrijke bijdrage 
verzorgd. Als de leerlingen voor 
de actie "Belem" het respectabele 
bedrag van Fl. 111,11 bijeen 
wisten te brengen, mochten zij en 
plein public Theo's baard en snor 
afscheren. Dit is uiteindelijk in 
twee etappes gebeurd. Op de 
slotavond heeft kapper 

Kamoschinski uit 
Watergraafsmeer (ja, de vader van 
leerling Frans) eerst de ene helft 
weggeschoren, zodat Theo met 
halve snor en baard rondliep! Ver 
na middernacht werd pas de 
andere wang haarvrij gemaakt. 
Tussen haakjes, anno 1997 zijn de 
wangen weer volop begroeid.
We zijn nog niet klaar met de 
verstrooiende activiteiten. Theo 
vertelt met enthousiasme over de 
autorallyes voor leraren. Hijzelf 
heeft er één georganiseerd rondom 
Buren (in de Betuwe), maar ze 
zijn allemaal in zijn geheugen als 
absolute hoogtepunten. Auto's, in 
1960? Nou ja, in 1960 hadden 
inderdaad weinig personeelsleden 
een auto, maar in 1966 al bijna 
iedereen. Wat ook genoemd moet 
worden is het toneelstuk The 
Journey's End, geregisserd door 
Noyons van Engels. Theo was - in 
de rol van een oude soldaat - de 
enige leraar die meedeed, en voor 
de rest alleen maar leerlingen. 
"Het is weliswaar een triest en 
cynisch stuk (over loopgraven), 
maar ons acteerwerk was zo puik 
dat wij er een prijs mee wonnen. 
Een stichting uit Hilversum vond 
de uitvoering goed genoeg voor 
De Schoolprijs!”

Okay, het lesgeven heeft natuurlijk 
voorop gestaan in het 
dienstverband met het lyceum. Er 
is niet zoveel bijzonders over te 
vertellen, behalve de binding met 
zijn leerlingen. Vanaf het eerste 
moment klikte het met de 
gymnasium-groep uit examenjaar 
1968. Deze lichting, met onder 
meer Gerrit van Beek, Hans Janus, 
Koos Mars en Jan van Mook kon 
"lezen-en-schrijven" met leraar 
Huurdeman; zozeer zelfs, dat ze 
tot op heden tweejaarlijkse reünies 
houden! Daarnaast nodigen ze 
elkaar uit op bijzondere 
gelegenheden, en onlangs was het 
weer prijs. Koos Mars, lid van de 
Koninklijke Akademie voor 
Wetenschappen, vierde zijn 25-
jarig huwelijksfeest mede met 
Klas 4GymB. Want niet het 
eerdergenoemde eindexamenjaar 
is relevant, maar die vierde klas! 
In 1966, daar spreken we nu over, 
vond een mijlpaal plaats in het 
leven van Theo Huurdeman, en 
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deze jongens uit de vierde waren 
erbij... Wie de speciale band 
tussen leraar en klas bevestigd wil 
zien, moet maar eens de woorden 
van Koos Mars teruglezen. Koos, 
zowaar inclusief trouwfoto, vertelt 
over zijn schooltijd in het SNL-
jubileumboek '48-'88, op bladzijde 
39 en 41.  
In 1966 dus, waren er 
ontwikkelingen in de omgeving 
van Theo die zijn gelukkige 
leventje minder zonnig maakten. 
Daartoe kan zeker de stroeve 
relatie met de rector, Pater van 
Uden, gerekend worden. De 
karakters van beiden botsten, het 
boterde slecht. Daarnaast ging in 
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hetzelfde jaar de ballet-carrière 
van Theo's vrouw in rook op door 
een voetblessure. Dergelijke 
tegenslag vormde de aanleiding 
voor een volta. De Huurdelieden 
besloten schepen achter zich te 
gaan verbranden en kozen het 
ruime sop! Naar....Suriname, het 
toen nog Nederlandse Rijksdeel. 
En 4GymB (met nog wat andere 
klassen) op het schip om afscheid 
te nemen. Het schijnt gekrioeld te 
hebben van de Nicolasiaantjes! De 
kapitein heeft tot driemaal toe 
moeten omroepen dat het tijd werd 
voor de laatste handdruk. 

Suriname en het vervolg: dit 

houden we tegoed. Deel II van het 
interview treft u aan in de 
volgende SNeL-Binder. We sluiten 
af met een wetenswaardigheid die 
haast te mooi is om waar te zijn. 
Theo kent de familie Reinders 
goed, omdat de vader van onze 
beroemde ex-Nicolasiaan Lucas 
leraar was aan het Ignatius 
Lyceum. Pa en Ma Reinders 
hebben een gezin op de wereld 
gezet met vier kinderen, sterker 
nog van vier zoons, met de 
namen...... Mattheus, Marcus, 
Lucas en Johannes!   

Cees Smit
Amsterdam, 18 september 1997

Leraren-citaten II

De vorige keer hebben we toelichting gegeven op de bron van de citaten. Frans Panholzer ruimde zijn zolder 
op, en vond aantekeningen terug uit 1968-1970. We waren gebleven in Oktober 1968 en pakken de draad op bij 
de laatste quote:

Oktober-November 1968
Duindam: Meneer van Scherpenseel, zit u niet zo vol te proppen, aanstonds barst u uit elkaar.
Duindam: Ik ben altijd erg knap geweest. Dat is zo. Daar hoeft niet verder over gepraat te worden.
Kooy tegen Duindam: U mag me wel een beurt geven. Duindam: Wat zijn de technische moeilijkheden bij de 
Deltawerken? Kooy: Haaien.
Lexmond: Ik ben van mening, en veel professoren met mij....
Kalb: Niet nauwkeurig werken is bij de ekonomie geruisloos afvoeren.
Duindam: Wat verstaat men onder waterbeschaving? Het aantal waterhoofden.

December-Januari
Kalb: Ik ben van plan iedereen met een slecht handschrift 2 kwartjes te laten betalen als vergoeding voor dit 
peperdure brilletje.
Duindam: Uw oorspronkelijke schoonheid komt tenslotte toch weer boven.
Duindam: U wordt walgelijk wakker, mijnheer Pan.
Spanjer: Ik zeg maar zo: ferme jongens, zure worsten.

Februari
van Nus: Je denkt toch zeker niet dat ik mij voor figuren zoals die hier vaak rondlopen ga uitsloven?
Tiemersma: Als je denkt dat je die som daar mee kunt oplossen, vreet dat blaadje dan op!
Kalb: Als ik een boel geld in mijn kas heb dan vind ik dat fijn.
Kalb: Dan ga ik nu naar een makkelijker stofje, de kategoriale inkomensverdeling...
Kalb: Die definitie moet je stinkend goed kennen.
Haanen: Met sexy laarsjes aan, weet je wel.
Duindam: Dat doe ik ook af en toe. Natúúrlijk!
Spanjer (met bril): Ik zie geen flikker, alleen pater Duindam.
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Lexmond: Ze willen dat ze 't apparaat alleen voor de voortplanting gebruiken. En 't apparaat presteert heel wat!
Tiemersma: Zonder goede stoelgang geen schoolgang.

Maart-Mei
Kalb: Iemand die zich dat niet realiseert moet het met zes uitroeptekens en een doodskop opschrijven.
Kalb: Die gecommiteerden zijn natuurijk allemaal kindervrienden.
Duindam: Daar is het in de zomer klets- en knoeperheet.
Duindam: Men gaat in elkaar gefrommeld zitten omdat men aan yoga doet.

De rectoren van 1997:
Jan Overwater en Frans Kwakernaat
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De rectoren van 1997:
Jan Overwater en Frans Kwakernaat
In het vorige nummer van de 
Binder is uitgebreid aandacht 
besteed aan het naderende 
afscheid van Rector Jan 
Overwater. Intussen heeft deze 
gebeurtenis plaatsgevonden tijdens 
een drukbezochte kerkdienst en 

aansluitende receptie. Bij deze 
gelegenheid is Jan door het 
Myrakelbestuur uitgeroepen tot 
het tweede erelid van onze 
vereniging! Zijn verdiensten voor 

de oud-leerlingenvereniging zijn 
zeer veelomvattend: oprichter, 
gastheer, medewerker vouwen & 
etiketten plakken, informant, we 
kunnen zo nog wel even doorgaan. 
De grootste verrassing voor Jan op 
deze bijzondere dag (21 juni) was 

het priester-kwartet dat de 
eucharistieviering voorging. 
Niemand minder dan Pater de 
Klerk, Pater Lauwers, Pater 
Verbruggen èn Pater van 
Marrewijk (!) verzorgden 
gezamenlijk deze mis. 



3/1997

SNL-binder6

Inmiddels is het nieuwe schooljaar 
al vele weken gevorderd, en zit er 
een ander op de rectorstoel: Frans 
Kwakernaat, een echte 
nieuwkomer, van buiten het SNL. 
Binnenkort zal de redaktie hem 
interviewen. Toch willen we nu al 
een introductie presenteren, en 
spelen daarom leentjebuur bij de 
Internet-site van het SNL (zie ons 
colofon).

N.B.
De foto van de nieuwe rector op 
de voorgaande pagina ging nog 

vergezeld van de volgende tekst:
“Het bestuur heeft tot rector 
benoemd de heer F.G.J. Kwaker-
naat.
De heer Kwakernaat is geboren te 
Amsterdam, 43 jaar oud, onge-
huwd, woonachtig te Amsterdam-
Zuid.
Na zijn middelbare school 
(Cartesiuslyceum) en militaire 
dienst heeft op de leraren-
opleiding Nederlands en 
Kunstgeschiedenis gestudeerd, 
vervolgens een eerstegraads-
Kunstgeschiedenis behaald aan de 

Academie voor Beeldende 
Vorming en daarna doctoraal 
Nederlands aan de VU.
Tijdens deze laatste studie werd de 
heer Kwakernaat leraar Neder-
lands aan het Ondernemerscollege 
Amsterdam, vervolgens adjunct-
directeur, en, sinds 1992, 
directeur.
Per 1 augustus a.s. zal de heer 
Kwakernaat onze huidige rector 
opvolgen.
Wij wensen hem een goede tijd toe 
op ons SNL!”

Nicolaasrubriek
We zijn al een paar jaartjes bezig 
met Nicolaas-stories. Tijd voor 
een kleine blik achter de 
schermen. Het lijkt allemaal wel 
wat verdienstelijk, dat wij brieven 
van (ex-) Koningin Juliana of de 
finesses van een Gul 
Sinterklaasschijfje publiceren. 
Alsof daar veel spitwerk in 
archieven aan vooraf gaat. Niet 
dus! Het is eerder 
verbazingwekkend hoe eenvoudig 
men de volle medewerking krijgt 
van welke instantie dan ook. Uw 
redacteur schrijft of belt ergens 
heen, en bijna automatisch 
beginnen er 'poppetjes te hollen' 
om Myrakel van dienst te zijn. 
Ons werk bestaat nog slechts uit 
het overtypen of inscannen van 
toegestuurde stukken tekst. 
Makkelijk zat. Een illustratie? In 
het voorjaar is een briefje gestuurd 
naar het vage adres 
"Gemeentebestuur Sint-Nicolaas, 
Sint-Nicolaas, Aruba". Of men 
een foldertje kon toesturen over 
dit Overzeese dorpje. Wat denk 
je...een antwoord van, effe 
schrikken, de Direktie Openbare 
Orde en Veiligheid! Alsof de 
SNeL-Binder een Staatsgeheim 
tracht te ontfutselen. Ik mag hopen 
dat de Nederlandse BVD mij nog 
wel zuiver op de graat acht.

In de envelop treffen we genoeg 
copy aan voor een drietal 
nummers van de SNeL-Binder. 



Dus wat selecteren in het aanbod, 
en aldus komen verhalen in deze 
rubriek tot stand. Ik herinner de 
lezers er aan, dat we een oproep 
hebben gedaan om nieuwe 
associaties met onze patroon in te 
brengen! Waar staat een Hotel 
Sint-Nicolaas? Of een Sinterklaas-
fabriek? Kom er mee voor de dag, 
alsjeblieft. Het ligt echt voor het 
oprapen. Bijvoorbeeld, in juni 
lazen wij dat Scoutinggroep Sint 

Nicolaas in Ijsselstein voor haar 
jonge verkenners een nep-
drugstransactie op het programma 
heeft gezet. "Daar zit een verhaal 
in!", is dan de gevleugelde kreet in 
ons redaktielokaal.

Sint-Nicolaas op Aruba. Of, naar 
de plaatselijke schrijfwijze: San-
Nicolas. Wie er ooit is geweest 
zegt ongetwijfeld 'olie', 'Lago' òf 

San Nicolas...

E x p l

The youngest “Charley”
of Charlie’s Bar

... Charlie's Bar, wanneer hij of zij 
dit oord beschrijft. De 
geschiedenis van Aruba's tweede 
stad is onlosmakelijk verbonden 
met het zwarte goud, dat echter 
geen goud bleek. Trouwe 
krantenlezers zullen zich bij de 
kreet 'Lago' ergens diep in hun 
geheugen iets herinneren van 
'raffinaderij, sluiting, drama'. 
Daar gaan we het in dit stukje 
echter niet over hebben. Na een 

vogelvlucht door de geschiedenis 
van Aruba, besluiten we met 
propaganda voor de Charlie's bar. 

De staatkundige en economische 
ontwikkeling van Aruba

Het Nederlandse bewind begon in 
1634 met de verovering van 
Curaçao op de Spanjaarden. De 
kolonies Curaçao en Sint Eustatius 

en de onderhorigheden Aruba, 
Bonaire, Saba en (half-) Sint 
Maarten kwamen onder bestuur 
van de West-Indische Compagnie 
[WIC], tot aan 1791. Vervolgens 
kwam er een overgangsperiode in 
de Franse Tijd. De WIC gebruikte 
Aruba als Compagnieplantage. Pas 
omstreeks 1770 kregen inwoners 
van Bonaire en Curaçao 
toestemming zich op Aruba te 
vestigen. Zij begonnen er 
plantages, die dankzij slavenarbeid 
levensvatbaar bleken. De 
oorspronkelijke bewoners van 
Aruba waren Indianen afkomstig 
van de vaste kust (Venezuela). Zij 
zouden zich gedurende de 
koloniale tijd en daarna 
vermengen met slaven, 
afstammelingen van de 
kolonisator, gevluchte slaven uit 
Venezuela, gedeporteerden uit 
Guyana en verdreven Joden.    
... etc. Etc. 
Via export van paarden en 
paardevlees, van goud dat in 1824 
werd ontdekt in Rooi Fluit en tot 
1915 aldaar werd gewonnen, van 
fosfaat dat vanaf 1874 tot 1914 
prominent werd geëexploiteerd, 
komen we bij Dé Grote Sprong 
Voorwaarts: in 1924 werd Aruba 
verblijd met de komst van de Lago 
Oil and Transport Company. Er 
werden havens en raffinaderijen 
aangelegd voor de in Venezuela 
gewonnen olie. De toen 
aangelegde nederzetting San 
Nicolas werd een boomtown. Olie 
bracht Aruba grote welvaart. 
Alhowel, in 1985 sloot de Lago 
haar raffinaderijen, San Nicolas 
hulpeloos achterlatend.  

Jubileum berichten

Het Grote Jubileum is in aantocht. 
Het duurt weliswaar nog een 
jaartje, maar wat is een jaar? Wie 
weet zijn we al aan de late kant, 
om voor dit festijn een grote 
organisatie op touw te zetten. Voor 
Myrakel is het in ieder geval een 
bijzondere jaargang, vergelijk het 

met de Olympische Spelen. Een 
topprestatie in een lustrumjaar 
betaalt in goud, zo is het nu 
eenmaal. In deze rubriek zullen de 
komende periode alle berichten in 
het kader van het Sint-Abraham 
Lyceum terechtkomen. We gaan 
evenwel bedaard van start, en 

nemen de lezer mee naar de 
concurrent! Vooral oudere ex-
leerlingen zullen weinig tijd nodig 
hebben om het Feijenoord of de 
Pepsi van het Nicolaas aan te 
wijzen: het Ignatius College. De 
huidige nieuwe naam ten spijt, is 
'het Ig' juist in de periode dat het 
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als College door het leven ging de 
grote rivaal van het SNL geweest. 
Tweekleurige schooldassen waren 
onderscheidend voor de beide 
kampen. In een oud nummer van 
de SNeL-Binder beschreven we al 
eens een spetterende 
schoolvoetbalfinale tussen de 
concrrenten; overbodig te zeggen 
wie deze finale won. Maar...op één 
punt delven wij overduidelijk het 
onderspit! De leeftijd van het Ig is 
respectabel, daar gaat de Binder-
redactie geen grappen over maken. 
Die andere katholieke 
jongensschool uit Amsterdam-
Zuid vierde in 1995 reeds het 100-
jarig bestaan. Tja, dan hebben wij 
nog een lange weg te gaan. 

Dit honderdjarig feest, om precies 
te zijn op 16 september 1995, is 
mede vergezeld gegaan van de 
uitgifte van een zeer verzorgd 
jubileumboek, met de titel 'n Eeuw 
IG. Dit boek is de moeite van het 
doorbladeren zeker waard. Er 
staan prachtige gekleurde 
afbeeldingen van de schoolkrant 
De Harpoen in, en een nog fraaier 
tegeltableau (blz. 66). De teksten 
zijn minder spectaculair, tegen het 
droge aan, maar zo kennen we de 
school ook. Het Ig heeft nooit zo 
uitgeblonken in, laten we zeggen 
de levensstijl van Veronica. 

Natuurlijk gaan we het boek 
screenen op verwijzingen naar het 
SNL. Aha, op pagina 23 een foto 
van een standbeeld in een vijver, 
dat doet onmiddellijk denken aan 
de Stunt der Stunten, twee jaar 
terug opgerakeld door Pater 
Lauwers. Maar nee, waarschijnlijk 
is men op het Ig nog onwetend 
over deze affaire. Pas bijna 
achterin vinden we eindelijk een 
bewijs van onze rol in hun 
bestaan. Weinig vleiend, so to say: 
Het ging slecht met onze school in 
het begin van de jaren zeventig. 
Dramatisch lage inschrijvingen 
maakten dat de school te klein 
werd voor de vrije pakketkeuze. Er 
werd een poging gedaan tot 
samenwerking met het Fons Vitae, 
Pius X en het St. Nicolaaslyceum. 
Dat lukte van geen kant. Hoe 
moeizaam de onderhandelingen 
waren blijkt uit de stapels notulen, 
aantekeningen en notities. De 
vluchtweg was toen de school in 
zijn geheel te verplaatsen naar 
Purmerend.

Tenslotte pikken we zomaar een 
thema uit het Jubileumboek op: de 
collegekampen. Van 1945 tot 1962 
hield het instituut collegekamp een 
groot aantal Iggers ook in de 
zomervakanties aan de school 
gebonden. Met in het achterhoofd, 

dat het Ignatius de school is van 
de jezuïeten, citeren we twee 
passages uit het gedenkboek van 
het eerste collegekamp. "Zo'n 
kamp kan een bijdrage leveren, 
niet alleen tot het herstel van 
lichamelijke krachten, maar veel 
meer nog tot de vorming van een 
goede kern van jongens, die 
godsdienstig en cultureel een 
stoottroep kan worden van het 
Collegeleven op de grondslag der 
oude traditie en met de bewuste 
doelstelling, ook in deze relatief 
gezien kleine maatschappij, orde 
op zaken te stellen en met groot 
élan te streven naar heropbouw!". 
Verderop: "19 juli, des avonds, 
waren tweehonderd Ignatianen,de 
zestien kampleiders, en de circa 
vijftien ton bagage en fourage 
veilig aangeland te Mosterdveen. 
In het vijfstigste jaar, het jubeljaar, 
van het Ignatiuscollege was het 
eerste collegekamp een feit 
geworden. Toen begon voor ons 
allen een tijd van geestelijk op 
verhaal komen, een tijd van 
ontspanning, een tijd van 
ontplooiing, een tijd zó fijn en 
goed, dat niet een der deelnemers 
ooit dit eerste kamp zal vergeten, 
in een omgeving, waar God zó 
duidelijk tot ons sprak door de 
natuur en zijn weldaden".        

Prinse Irenestraat

Liever zouden we zien, dat dit 
géén rubriek in de SNeL-Binder 
wordt. Het betreft een thema met 
een grijs, zo niet zwart randje. 
Vorige keer spraken wij reeds onze 
zorg uit over de ontwikkelingen 
op de Amsterdamse Zuidas. 
Intussen is dit geen vermeend 
onheil meer, maar een zeer 
tastbare bedreiging. Op vrijdag 5 
september 1997 is het Klooster 
naast het SNL verkocht aan ING 
Vastgoed!!

Om stil van te worden. 

Onze nieuwe rector Kwakernaat is 
er uiteraard niet blij mee. Hij is 
zich terdege bewust van de - 
ongezonde - aandacht voor de 
school en de gronden er om heen. 
Hij voorziet dat deze 
ontwikkelingen veel persoonlijke 
energie zullen vergen. Hij beaamt, 
dat hij in de komende tijd best wel 
advisering en ondersteuning 
vanuit de Myrakel-gelederen kan 

gebruiken. Daarom doet Het 
Bestuur een algemene oproep aan 
"zwaargewichten" (zoals - laten 
we zeggen - juristen, makelaars, 
wethouders, Commissarisen v.d. 
Koningin): neem contact op met 
de school, wanneer het behoud 
van het SNL aan de Prinses 
Irenestraat U aan het hart gaat. Uw 
inbreng is welkom!
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In de brievenbus

Internic .........

Vandaag gunnen we de elektronische brievenbus alle aandacht. De gewone, postale mail sparen we op voor de 
volgende Binder.

Internic? Wat mag dat zijn? Een 
beetje cyberspacer voelt wel aan, 
uit welke hoek de wind waait. 
Internic...Inter...nic, ja dat is iets 
met Internet en het Nicolaas, kan 
niet missen. Laat het nu nog waar 
zijn ook. Tenminste...wanneer er 
geen kink in de glasvezelkabel 
was gekomen. Internic was de 
beoogde naam van de 
SNeLBinder-redactie voor de 
nieuwe rubriek: een E-mail 
bulletin. Het werd tijd voor een 
scheiding tussen postale en 
digitale mail, en zo drong zich de 
naam Internic op. Maar de naam 
had zich nog geen week genesteld, 
of er zat een luchtje aan! Je verzint 
het gewoon niet! 

Een bericht in de Volkskrant van 
19 juli 1997:

INTERNET URENLANG 
ONBEREIKBAAR DOOR 
BLUNDER

Grote delen van het wereldwijde 
computernetwerk Internet blijken 
donderdag urenlang onbereikbaar 
te zijn geweest door een blunder 
van een systeembeheerder bij een 
bedrijf in Virginia. Door de fout 
werd elektronische post over de 
hele wereld onbestelbaar en 
konden talloze pagina's op het net 
niet worden opgevraagd.

Het is de omvangrijkste storing 

van het elektronische dataverkeer 
aller tijden. Met name in Europa 
is verbijsterd gereageerd op de 
kwetsbaarheid van het netwerk 
voor simpele menselijke fouten. 
Door de storing was zeker 90% 
van de Amerikaanse lokaties op 
het net minimaal enkele uren 
onvindbaar. Transatlantische e-
mail kan zijn zoekgeraakt.
Woensdagnacht tegen half drie 
plaatselijke tijd gaf een operator 
bij het bedrijf Internic in Virginia 
een computercommando waardoor 
alle domeinen van commerciële 
bedrijven en van 
netwerkorganisaties in het 
adressenbestand op slag ongeldig 
werden verklaard. Hij deed dat in 
weerwil van een nadrukkelijke 
waarschuwing op zijn 
beeldscherm om dat vooral NIET 
te doen. Waarom hij die 
waarschuwing negeerde is 
onduidelijk. Internic uit Herndon 
in Virginia is als enige ter wereld 
gemachtigd om adressen toe te 
kennen. Het adresboek, 
bijvoorbeeld www.ajax.nl wordt 
enkele malen per dag ververst en 
aangevuld, waarna de wijzigingen 
naar allerlei computer all-over-
the-world gaan. De fout is 
gemaakt bij een verversing van de 
bestanden. Het systeem liep direct 
vast en pas vier uur nadat bij 

Internic groot alarm was 
geslagen, kon de eerste schade 
worden hersteld. 

Tja, de naam en reputatie van 
Internic willen we op deze manier 
niet het voordeel van de twijfel 
gunnen. We willen niet in één 
adem geassocieerd worden met 
geblunder. Dus...leden van 
Myrakel: help ons aan een betere 
naam voor de Internet/E-mail-
rubriek!

Suggesties, liefst per digitale mail 
---> EEN PRIJS EN DE EER, 
NAMELIJK EEN 
GEDEPONEERD MERK, VOOR 
DE BESTE INZENDING.   

Nu snel over naar de 
binnengekomen berichten. Meteen 
maar de-klapper-van-het-kwartaal! 
Een uit het oog verloren oud-
leerling, nota bene een 
voetbalmaatje van onze secretaris, 
zag zijn elektronische speurtocht 
met internationale trefwoorden als 
Pater Prefect, Broeder Wulfram en 
Teiltje beloond met het logo van 
Myrakel. Wij, de bestuursleden, 
waren blij verrast met het relaas 
van Marcel Ekelschot, Nicolasiaan 
in het roerige tijdperk van de 
'early seventies'. Ook zijn jongere 
broer Paul Ekelschot is nu weer 
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Marcel Ekelschot in Canada

Het begon eigenlijk allemaal in 
mijn laatste jaar op SNL toen ik 
10 weken in het WG kwam te 
liggen omdat ik het achterwiel 
van een rijdende Melkunie 
truck van wat dichterbij ging 
bekijken. Mijn eindresultaat op 
SNL was daardoor niet hoog 
genoeg om me te klassificeren 
voor de universiteit. Werd 
uitgeloot, begon een baan bij 
het bevolkingsregister, ging op 
zomervakantie naar Canada, 
werd weer uitgeloot, en ging 
toen in op een idee van mijn 
oom uit Canada om eens de 
universiteit van Toronto te 
proberen.

Een Engelse test later, een 
10daagse traditionele 
emigranten boottocht naar 
Montreal (4 dagen afgrijselijk 
zeeziek geweest) en weldra 
studeerde ik 'Business 
Administration' aan de 
Universiteit van Toronto. Heb 
gelijk het, wat toen voor 
voetbalelftal volstond, een 
handje geholpen een 
kampioenschap te halen. 

Tijdens mijn 3e jaar begon mijn 
bankrekening steeds vaker op 
de nul te spelen.  Moest een 
bijbaantje zoeken en vond dat 
in een Hollandse bistro, de 
'Amsterdam Coffeeshop' 
geheten, in het hartje van 
Toronto. Aldaar kwam ik mijn 
vrouw Majda tegen. Majda is in 
Toronto geboren, maar haar 
ouders zijn oorspronkelijk van 
Joegoslavische (Sloveense) 
afkomst. Majda kende de 
binnenstad doorendoor en was 
de eerste paar maanden mijn 
privÚ reisgids. Als jongen, 
geboren en getogen in de 
Kalverstraat met de Dam als 
mijn speelplaats, voelde ik me 
in de binnenstad meteen veel 
beter thuis en vertrok uit de 
suburb 'Scarborough' waar ik 
tot dan toe woonde. Niet lang 

daarna trouwden we (18 jaar 
geleden ondertussen) en toen 
moest er een echte baan 
gezocht worden. Gelukkig had 
Ekeltje mazzel en vond ik een 
baan bij een luchtvaart 
maatschappij (Wardair 
Canada) dat nog op 
Amsterdam vloog ook. Negen 
jaar lang konden wij voor $25 
retour de wereld bekijken en af 
en toe gewoon even een 
weekendje Amsterdam doen 
(zodoende heb ik de re³nie van 
'88 ook nog even kunnen 
meemaken). Ondertussen 
vonden we een leuk 
appartement (zitten er nog 
steeds) op 28 hoog in de stad 
met schitterend uitzicht over de 
wolkenkrabbers in het 
business centrum van Toronto 
en over Lake Ontario.

Sinds 1989 loop ik rond in een 
andere branche, in een 
industrietak die op dat moment 
nog heel pril was. Draadloze 
(cellular) telefoons waren in 
1989 vrij nieuw en open 
concurrentie voor draadloze 
telefoon bedrijven was net 2 
jaar toegestaan in Canada. De 
eerste cellular telefoon die ik 
gebruikte leek meer op een 
militaire walkie talkie en kwam 
met een charmant 
schouderpakketje voor een 
batterij van een paar kilo. Zes 
jaar later had ik het wel gezien 
en zoals hier ook gebruikelijk 
is, maak je jezelf dan 
beschikbaar voor deze of gene 
'headhunter' en voor je het 
weet word je uitgenodigd voor 
een gesprek hier of daar. 
Dankzij het openen van  
concurrentie op 
telefoongebied werd er weer 
een nieuwe industrie gevormd, 
namelijk dat voor de telefoon 
bedrijven die exclusief 'long 
distance services' verkopen. 
Sprint Canada (naamgenoot 
van het Amerikaanse Sprint) 
begon een grote uitbreiding en 
daar paste ik mooi in. Twee 

jaar later ben ik er nu 'Director 
of Major Account Support' 
(mijn huidige functie). 

Nou lijkt het natuurlijk alsof hier 
alleen maar gewerkt wordt 
maar dat is niet zo. Een jaar of 
3 geleden hebben we een 
buitenhuisje kunnen kopen 
zo'n 200km ten noorden van 
Toronto, midden in de 
Canadese wildernis aan een 
sprankelend meertje tussen de 
beren en bevers, grenzend aan 
een stuk wild gebied waar je 
makkelijk 300km kunt lopen 
zonder een mens, weg or dorp 
tegen te komen. Daar zitten we 
rond deze tijd van het jaar 
bijna elk weekend en ook 's 
winters gaan we er wel heen 
(als het niet kouder dan 15C is) 
om te langlaufen, of gewoon 
om van de stilte en natuur te 
genieten. 
En zoals jullie ondertussen wel 
in de gaten hebben, zit ik ook 
nog wel eens het internet te 
bekijken, je weet tenslotte 
nooit wat je vindt, zoals bijv. bij 
een search op 'Nicolaas 
Lyceum'.

Mijn broer Paul woont hier in 
het zelfde gebouw als wij, 
maar zal binnenkort wel gaan 
verhuizen. Hij heeft hier 
binnenhuis architectuur 
gestudeerd en werkt nu voor 
IKEA Canada. Hij is onlangs 
gevraagd om mee te helpen 
aan het ontwerp voor een IKEA 
zaak in Chicago. Daar is ie op 
ingegaan en in Augustus zal ie 
wel richting Chicago 
vertrekken voor een jaar of 
twee.

Zo, weer helemaal bijgepraat. 
Hoop dat ik geen al te groot 
rotzooitje van mijn grammatica 
heb gemaakt (tenslotte heb ik 
het Ronnie Tober accent tot nu 
toe ook in toom weten te 
houden). Ik ga ook eens met 
mijn zusje Sandra in 
Amsterdam praten om Fl.15 
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geworden, en dat hij na 10 jaar 
oefentherapie-Mensendieck er 
fysiotherapie bij is gaan doen en 
Jaap Wormer (Gym B, 1958) 
klaagt dat hij als voormalig 
Amerikaans defense industry 
engineer al sinds de val van het 
Ijzeren Gordijn zonder vijand zit.

"Daar zitten verhalen in"!

Het moge duidelijk zijn: het 
Myrakel-bestuur is blij met dit 
medium, zend ons alsjeblieft een 
spervuur van E-mail!
We kunnen dan tevens leuke 
statistiekjes gaan maken. Nu 
weten we al, dat de woensdag op 
de Myrakel-site gemiddeld de 
meeste pageviews oplevert 
(22,5%), en de zaterdag de minste 
(5,8%). En dat 13 juni 1997 de 
topdag was, met 7 bezoekers. Hé, 
wacht eens even...dat was pal na 
het uitkomen van onze vorige 
Binder! Dat maakt ons 
nieuwsgierig naar de oktoberscore 
van vandaag, morgen en 
overmorgen. 

over te maken op jullie 
gironummer.

Groeten van Marcel & Majda.
Juli 1997

traceerbaar, zo lezen we in het 
volgende verhaal.
Op de Myrakel-pagina van de 
Internet-site van SNL {dus niet 
onze eigen site, al verwijzen ze 
gelukkig rechtstreeks naar elkaar; 
alleen maar even aanklikken}, 
vinden we nog diverse andere 
ingekomen berichten. Onze 
speciale aandacht werd beslist ook 
getrokken door .. Nieuwenhuis, 
alwéér een chemicus. Hij zond de 
volgende "Message.txt":

Benedictus.NIEUWENHUIS@DG
12.cec.be  wrote:
Ik sta paf. Zowel SNL als Myrakel 
op het web. Dagelijks kan ik dus 
in het verre (nou ja) België op de 
hoogte blijven van het wel en wee 
van de SNL-familie. Van beroep 
ben ik intussen webmaster! Tevens 

ben ik Myrakel-lid (en dus oud-
leerling, samen met mijn 4 broers 
- wij hebben het SNL in de jaren 
'60 behoorlijk onveilig gemaakt), 
met 2 E-mail adressen, alsmede 
een professionele website 
[http://europa.eu.int/en/comm/dg1
2/dg12tst2.html] en een privé-site.
Van Jan Overwater heb ik nog 
scheikundeles gehad en 
vervolgens dan ook chemicus 
geworden (gepromoveerd en al) 
maar na wat omzwervingen ben ik 
hier bij de Europese Commissie in 
het cyberspace-gebeuren beland.

Hartelijke groeten, Dick 
Nieuwenhuis (HBS-B, 1971).

Ook anderen wisten Myrakel, 
SNL of Tom Paffen via Internet te 
bereiken. Nicolette van Leeuwe 
(HAVO, 1980) is dolenthousiast 
en steekt dit niet onder de 
schoolbanken, Eric Vilier 
(ongeschoren clubje uit '87) 
benadrukt dat fietsen gezond, Rob 
van Rijn meldt dat hij vader is 
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Het Myrakelbestuur heeft voor 
zichzelf en de voor de vereniging 
missie en doelstelling voor de 
toekomst uitgesproken. Deze luiden 
als volgt:

Missie
Een interessante en levendige 
vereniging voor alle oud-leerlingen 
en leraren van het St. Nicolaas-

lyceum (inclusief de voormalige 
Pius MMS) 

Doelstelling
Minimaal 10% van de oud-leerlin-
gen is lid van Myrakel

Deze doelstelling is ambitieus! 
Daar kunnen we hulp bij 
gebruiken, vooral nu Het Bestuur 

te kampen heeft met een 
minimum-bezetting. Iedereen, van 
jong tot oud, die interesse heeft 
om een taak te vervullen 
(ledenwerf-actie, website-beheer, 
Pius-historie, etc.) is van harte 
welkom. Aanmelding gaarne bij 
Tom Paffen (telefoon 033-
4631772).      



2

Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
vereniging van het Sint Nicolaaslyceum ‘Myrakel’,
opgericht 22 februari 1989.

Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Bestuur Myrakel:

Voorzitter
Tom Paffen

Tel.nr.: 033 - 463 17 72
Fax.nr.: Idem (eerst bellen)
E-mail: Tom.Paffen@ETM.ERICSSON.SE

Penningmeester
Koos van Langen

Tel.nr: 020 - 645 93 04
Fax.nr.: Idem (eerst bellen)
E-mail: 101616.3703@COMPUSERVE.COM

Secretaris
Cees Smit

Tel.nr.: 033 - 480 60 39
E-mail: C.N.Smit@TS-C.RIB.NS.Unisource.NL

Lid
Marjolijn van der Veeken

Tel.nr.: 0297 - 27 45 42
Fax.nr.: 0297 - 27 48 28

Lid
Leo Jenneskens

Tel.nr.: 035 - 601 91 08
Fax.nr.: Idem (eerst bellen)

Website St. Nicolaas Lyceum
Http://www.xs4all.nl/~snl

Website ‘Myrakel’
Http://www.euronet.nl/~pkoopman
         /Myrakel.html

Layout: Koos van Langen
Print: Printcopyshop N.V. Luchthaven Schiphol

Kosten lidmaatschap
ƒ 14,--/jaar (met machtiging) of
ƒ 15,--/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het 
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker.
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