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Van de redactietafel

1
1998

Waarheen? Waartoe? Bezinning in 
de dagen voor het feest van Pasen. 
Met “Gedenk dat ge uit stof zijt en 
tot stof zult wederkeren” begon 
immers de 40-dagentijd. “Ashes-
to-Ashes” zong David Bowie in 
mijn SNL tijd. In ieder geval biedt 
deze nieuwste versie van de SNL-

Binder, onder superredactie van 
Cees Smit, weer de nodige stof tot 
nadenken om de lente goed in te 
gaan.

Waarheen? Allereerst gaan we op 
weg naar de reünie! 10-10-98: het 
Abrahamsfeest van het SNL krijgt 
de nodige aandacht in de 
Reünieuws rubriek. Wat bindt ons 
als Myrakel en SNLers, wij 
denken aan een symposium over 
onderwijs vroeger en nu. Een 
opfrisser tijdens een les van je 
“favoriete” oud-leraar of een 
lezing over een actueel onderwerp 
van een mede-oudleerling. We 
weten in ieder geval dat onze  
oudleerling Jos van Kemenade 
(oud-minister van onderwijs en 
commissaris van de Koningin in 
Noord-Holland) het symposium 
helaas niet kan openen vanwege 
verblijf in het buitenland. 
Uiteraard wordt naar een waardige 
vervanger gezocht. Uiteraard 
hopen we ook op uw geweldige 

199850 JAAR
St. Nicolaaslyceum
Reünie 10-10-1998

Ashes to ashes, funk to funky
We know Major Tom's a junkie

Strung out in heaven's high
Hitting an all-time low

ideeën, om dit 50-jarig lustrum tot 
een knalfeest te maken. 

In deze binder ook het verslag van 
de ALV, voor degenen die het 
hebben gemist: zowaar een heftig 
debat en dan nog wel over de 
contributie! Helaas werd het 
bestuur “overruled” door de ALV 
en moet de contributie omhoog. 
Hoewel ik mijn eerste termijn als 
voorzitter mocht prolongeren. 
Gelukkig hebben we ook weer 
frisse bestuurswinden, waaronder 
nota bene een Pius-dame (en 
getrouwd met een SNLer!): Trees 
Mars - Belderok en Dick Diepen 
van harte welkom als nieuw 
bestuurslid.

Waartoe leidt de Myrakelse weg?
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Personalia

En verder in dit nummer ook 
Godfried Bomans over het 
waartoe van St.Nicolaas. 
Bezinning ook op 97  jaar 
onderwijs op het SNL. 
Grootheden als Veltman, de Klerk 
&  van Nus gaan het SNL 
verlaten, maar worden door Cees 
op bescheiden maar 
doordringende wijze in een 
drieluik weggezet. Met name Loek 
is een goede bekende van Myrakel 
als het gaat om kascontrole, dus 
uiteraard hopen we ook hem nog 
lang bij de Myrakelse club te 
betrekken.  Dan had u ook nog een 

foto van onze Myrakelse 
weervrouw tegoed. Het artikel 
over Monique Somers heeft 
overigens de nodige storm 
losgemaakt, getuige deel II in deze 
SNL-Binder.

Ook InterNic (Myrakel op WWW) 
staat garant voor wervelende 
discussies. Velen hebben hun 
reactie al achtergelaten of nog 
beter zijn lid geworden van onze 
geweldige club. Sinds de opzet in 
mei 1997 hebben we ruim 400 
Myrakelse pageviews gehad, aan 
Peter Koopman veel dank voor de 

ondersteuning. In dit nummer kunt 
u e-mail reacties uit de US en 
Tanzania tegemoet zien. Maar ook 
vele andere SNLers, die ik helaas 
niet allemaal in dit voorwoord kan 
noemen wijzen u in deze SNL-
Binder de weg! Waartoe.....

Een Zalig Pasen toegewenst,
Tom Paffen
(Uw voorzitter)

In een eerder nummer hebben wij 
de advertentie van Tas Top Talent 
met Loïs Lane onder de aandacht 
gebracht. Die "unieke CD" van 
onze zangeressen blijk je niet 
zomaar te krijgen, Resource 
Manager Koning ter Heege wil 
eerst een ingevuld 
sollicitatieformulier hebben. No, 
sir.

Van de hand van Lucas Reijnders 
(Gym B, 1963) verscheen het boek 
Het boerenbedrijf in de Lage 
Landen - Geschiedenis en 
toekomst. Hierin beschrijft hij de 
groene revoluties in Nederland.

De Surinaamse fotograaf Edward 
Troon is in december in 
Paramaribo ontvoerd en 
mishandeld. Hij is de echtgenote 
van de hoofdredactrice van De 
Ware Tijd; deze krant had tijdens 
de herdenking té kritisch 
geschreven over de beruchte 
Decembermoorden. We hebben 
nog geen zekerheid, maar we 
vrezen dat het onze oud-
schoolgenoot Edward Troon 
(begin jaren '70) betreft.

Ons afgetreden bestuurslid Prof.dr. 

Leo Jenneskens werd in januari 
door de scheikunde-
studentenvereniging Proton 
genomineerd voor de titel "Docent 
van het Jaar" op de Universiteit 
Utrecht. In de laatste ronde 
gekomen, samen met vier 
kandidaten, werd Leo op de 
finishlijn verslagen door de 
bioloog Dr. Cremers.

Volkskrantredactrice Aleid 
Truijens (Gym A, 1974) 
interviewde Hella Haasse 
vanwege haar 80e verjaardag. In 
het artikel vertelt Hella de 
achtergrond van haar laatste 
romantitel "Zwanen schieten": 
uitgangspunt in deze wonderlijke 
vertelling zijn twee niet te rijmen 
beelden, gezien op een treinreis 
van Parijs naar Leiden. Een 
schutter, die op een open plek in 
een bos langs de spoorbaan in het 
niets lijkt te schieten, en een 
bebloede zwaan, honderden 
kilometers verderop, die 
onmogelijk het doelwit van deze 
'zwanenschutter' kan zijn geweest. 
Het feitelijke personage schreef 
haar later een brief, hij bleek een 
Belgische boogschutter te zijn. 
Aleid belichtte in een ander lang 

artikel in het Cicero-katern (9 
januari) het literatuuronderwijs. 
"De leraar Nederlands krijgt de 
schuld, dat VWO'ers Maerlant niet 
meer van Multatuli kunnen 
onderscheiden".

Een dag later alweer 'SNL' in die 
krant: Pater B. Verbruggen (o.a. 
ex-leraar Frans) vertelt als pastor 
van de Papegaai, dat het 
welkomstbord "EEN KWARTIER 
VOOR GOD" al sinds de oorlog 
de wandelaars in de Kalverstraat 
op deze wijze uitnodigt.

Carel Deken (HBS B, 1965) 
neemt sinds medio januari de 
voorzittersplek van de NTTB 
(Nederlandse Tafeltennis Bond) 
waar, nadat zijn voorganger 
opstapte vanwege de vele 
conflicten binnen die bond. Voor 
wie het nog niet weet: Carel heeft 
zelf een indrukwekkende 
tafeltenniscarrière achter de rug.

Hans Duikersloot (Ath A, 1980) 
debuteert in deze rubriek. De 
vroegere Wilskrachter verloochent 
zijn voetbalhart niet: hij is in 
januari door de Italiaanse club 
Vicenza benoemd tot commercieel 



SNL-binder3

adviseur. Hans heeft dit kunnen 
realiseren als international sales 
director van het Britse CSI. CSI 

Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 16 januari 1998 vond 
de Ledenvergadering plaats. De 
opkomst aan leden week niet af 
van voorgaande gelegenheden. De 
agenda was als volgt:

1] Opening
2] Algemeen jaaroverzicht 1997
3] Financieel verslag 1997
4] Beleid 1998
5] Bestuurswisseling
6] Begroting 1998
7] SNL in 2000, door rector
    Frans Kwakernaat
8] Rondvraag

We willen de SNeL-Binder niet 
gebruiken om alle documenten die 
op deze avond zijn overhandigd en 
speeches die zijn gehouden hier 
opnieuw op papier te zetten. We 
beperken ons tot een kleine 
selectie.

Het algemeen jaaroverzicht 
vermeldt de benoeming van de 
eerste twee ereleden van Myrakel, 
Gerdwin Lammers en Jan 
Overwater. Een ander wapenfeit 

uit 1997 is de opname van ex-Pius 
leerlinges in de 
computerbestanden en de 
verwelkoming van deze vroegere 
scholieres bij Myrakel en de 
aanstaande reünie.

Het financieel overzicht leert ons, 
dat de vereniging het kapitaal in 
1997 heeft zien krimpen: een 
nadelig verschil van Fl. 849,14 op 
een totaal van thans Fl. 3567,22.
In de begroting voor 1998 wordt 
rekening gehouden met een 
toename van Fl. 1454,00 er daarbij 
van uitgaande dat het jubileumjaar 
veel nieuwe leden gaat opleveren.

Mede dit financiële overzicht deed 
de ALV besluiten de contributie te 
verhogen. U leest daar meer over 
bij ‘Van de penningmeester’.

De nieuw gekozen bestuursleden 
stellen we graag aan u voor:

Dick Diepen, waarover in de 
volgende SNeLbinder meer en

Trees Mars-Belderok, oud-
leerling van de Pius M.M.S. 
(eindexamen 1969), heeft na de 
pedagogische academie MO-A 
Pedagogiek gestudeerd. Zij 
studeerde verder in Engels 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

het volgende bestuur werd gekozen

Tom Paffen
Cees Smit

Koos van Langen
Dick Diepen

Trees Mars-Belderok
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handelt in televisierechten van 
sportevenementen, en beweegt 
zich nu dus ook in interne 

aangelegenheden van sportclubs. 
Hans wil voor Vicenza spelers 
aantrekken die het goed doen op 
televisie; Myrakel wacht in 
spanning af. 

Aan die andere voetballer, Dennis 
Bergkamp, kun je niet ontkomen. 
Elk blad, van de Panorama tot de 
EO-gids, om nog te zwijgen van 
de lyrische Engelse pers, heeft 
hem intussen geportretteerd. Wij 
doen het met een bijzondere foto.



lyceum ingezegend door pater B. 
Verbruggen, met wie zij nog 
steeds contact hebben. Twee keer 
woonden zij met hun zoon Rogier 
voor langere tijd in de Verenigde 
Staten. Na bijna 30 jaar wonen 
Trees en Koos sinds kort weer in 
Amsterdam op een prachtig plekje 
aan de Amstel. En al die dertig 
jaar is de band met het 
Nicolaaslyceum gebleven: 
minstens één keer per jaar, vaak in 
gezelschap van Theo Huurdeman 
(oud-leraar Latijn), komt een deel 
van Gym-B uit 1968 bij elkaar om 
uit eten te gaan en de laatste 
nieuwtjes uit te wisselen. Trees is 
zeer enthousiast over deze club en 
alles wat met hun middelbare 
scholen samenhangt. Nu zij weer 
in Amsterdam wonen heeft zij ook 
geen moment geaarzeld om 
gehoor te geven aan de oproep om 
nieuwe bestuursleden.

(Cambridge First Certificate), 
Amerikaans en management.
Zij werkte onder andere in het 
onderwijs en als 
bibliotheekmedewerker. Na het 
voltooien van een 

managementopleiding werkte zij 
onder meer als projectcoördinator 
verkeerseducatie, vooral voor het 
voortgezet onderwijs, bij het 
Regionaal Orgaan voor de 
Verkeersveiligheid in Overijssel. 
Momenteel werkt zij als 
coördinator verkeerseducatie bij 
de gemeente Amsterdam. 
Daarnaast is Trees al jarenlang 
free-lance tekstschrijver. Ook 
heeft zij in de loop der jaren 
diverse bestuursfuncties bekleed.
In haar vrije tijd leest Trees graag 
Nederlandse, Engelse en 
Amerikaanse literatuur (een 
erfenis van de Pius M.M.S.). 
Verder houdt zij van tennissen en 
gaat zij graag op reis, vooral naar 
de Verenigde Staten.
Al in haar tijd op de Pius M.M.S. 
leerde zij Koos Mars kennen. 
Koos Mars behaalde in 1968 het 
Gymnasium-B-diploma op het St. 
Nicolaaslyceum. In 1972 werd 
hun huwelijk in de kapel van het 

SNL-binder4

Op een dinsdagmiddag in maart verzamelen zich drie prominente leraren in klaslokaal A24. Bij oudere 
Myrakelleden bekend als lokaal 12, de thuisbasis van Loek van Nus. Wie hebben we hier bijeen? Bijna "100 
jaar SNL"! Want Loek is vergezeld van Frans Veltman en Paul de Klerk, het trio dat zijn laatste schooljaar is 
ingegaan. Met Loek als koploper [38 jaar voor de klas], gevolgd door Frans [33 jaar] en Paul [26 jaar]. Als we 
willen maken we de 100 gemakkelijk vol: Loek was eerder al leerling op het SNL, en Paul heeft nog twee jaar 
bijles gegeven. Ook een ander kenmerk bindt het drietal: allen zijn zij op het SNL aan de slag gegaan zonder te 
hoeven solliciteren; ze zijn door de rector gevraagd.

Het moge overbodig zijn, om de heren te introduceren. Daarom doen we het op een andere manier. 

Paul de Klerk: 
F  de laatste Priester SCJ in Nederland die nog les geeft.

Frans Veltman:
 F de leraar, die op een gegeven moment kandidaat nummer 1 was om directeur van het natuur-historisch 
museum in Denekamp te worden.

Loek van Nus:
 F het eerste lid van de vereniging Myrakel.

Zijn jullie blij, dat het werk volgend jaar 'finito' is?

Interview met Loek van Nus
Frans Veltman
Paul de Klerk

1/1998



Paul: Ja, mijn gezondheid is al enige tijd niet best, ik heb al wat stapjes terug gedaan; ik ben er aan toe, ook al 
gaat het nu weer beter.
Loek: Ja, na een periode van "ja/nee" uiteindelijk wel, nu ik het besluit eenmaal genomen heb.
Frans (na overpeinzing): Ja, dat geldt voor mij ook, maar ik ga op dit moment nog steeds graag naar school. 
Wat mijn beslissing vergemakkelijkt is de enorme hoeveelheid werk die de zogeheten tweede fase met zich mee 
brengt. Daar ben ik dan van af.
Paul: Het gaat wel gepaard met vreemde bijkomstigheden. Moet je nagaan. Twee weken terug kreeg ik voor het 
eerst van mijn leven een uitkering! Wèl geld in het handje, en niet de volle tijd gewerkt. Dàt is raar.
Loek: Mijn vertrek is de afsluiting van een tijdperk. Veel generatiegenoten, die net als ik ook leerling geweest 
zijn op deze school (Blokdijk, de Rijk, Overwater), zijn intussen gestopt. Nu mag ik aan de FPU.

FPU?
Loek: Yes, dat betekent Flexibel Pensioen & Uittreding.

Wat is het grote verschil tussen onderwijs toen, en onderwijs nu?
Frans: De mentaliteit van de leerlingen. Nu, in 1998, heb je soms het gevoel dat je de ouders van de kinderen 
vervangt. Er is minder discipline dan vroeger.
Paul: Op zich is dat waar, maar een belangrijke uitzondering is de Kabouter- en Provo-tijd. Ik vergeet nooit 4 
Gym uit '69-'70!

Kees H., I presume?
Paul: Jazeker, wel degelijk, maar ik zal me beperken tot één voorval, want dit heerschap is het eigenlijk niet 
waard om er veel woorden aan vuil te maken. Kees komt naar me toe en vraagt: "Is het goed als ik deze les ga 
liggen slapen? Ik verkeer namelijk nog in een bad trip. Maar eh...als we Homerus gaan doen, kan ik dan wakker 
gemaakt worden?" 
"Hoezo?"
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"Nou, dat is toch logisch, ik ben 
toch ook dichter!"

Op de vraag, wat er van Kees is 
terechtgekomen, heerst de mening 
dat hij in een inrichting is beland.

Loek: Die beruchte jaren ben ik 
zelf goed doorgekomen. Ik denk, 
dat de schoolleiding zoveel 
mogelijk getracht heeft om de 
problemen binnenskamers te 
houden, om zo de naam van de 
school te beschermen.
Paul: Dat klopt, maar het oproer 
ging hun vermogen te boven. De 
rector, Pater Verschuren, is op een 
hectische dag, het was een 
Sportdag, eens bij mij 
binnengelopen om zijn hart te 
luchten. Die hele Kaboutertijd heeft hem uiteindelijk de das omgedaan. Want niet alleen leerlingen, maar ook 
enkele leraren zaten aan de stoelpoten van Het Gezag te zagen.

Wat gaan jullie doen na het afscheid?
Loek: Ik ga vooral studies oppakken. In ieder geval 'Welsh', daar was ik enige jaren terug al eens mee 
begonnen, en daarnaast enkele HOVO-cursussen. Verder zal ik vaak gaan fietsen met mijn vrouw.
Paul: Met mijn kerkelijke werk, in Mijdrecht en omringende gemeenten, zal ik doorgaan en ik denk het zelfs uit 
te breiden. Daarnaast zal ik vooral studiereizen gaan maken. Calabrië, in Zuid-Italië, staat al genoteerd, en ook 
de Libanon is voor zomer '98 in beeld. De studie Italiaans zet ik voort, en ik overweeg mijn eerdere 
rechtenstudie alsnog af te maken.
Frans: Eerlijk gezegd ben ik bang om na het afscheid in een gat te vallen. Los van het feit, dat ik in mijn vrije 
tijd boeiende activiteiten heb.

Zoals?
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Frans: Ik spreek leerboeken in voor slechtzienden en voor mensen met dyslexie. Ik ben actief in de parochie en 
ik ben voorzitter van een plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland. 
Ik denk, dat ik me - na het afscheid op het SNL - thuis intensiever ga bezighouden met microscopiewerk. En ik 
ben van plan om binnenkort het laatste deel van de pelgrimsroute naar Compostela te lopen.

Wat staat vooral positief in het geheugen na zo'n lange periode op deze school?
Frans: Voor mij is dat de collegiale sfeer! Ik heb me hier elke dag happy gevoeld. Juist ook in vervelende 
perioden, zoals ten tijde van mijn scheiding, heb ik kracht geput uit de steun van mijn collega's. Je ziet het ook 
bij stagiaires, die roemen het SNL om de prettige werkomgeving.
Paul: Mijn grootste vreugde komt voort uit de momenten, waarop leerlingen ademloos luisterden naar 
onderwerpen die boven Grieks en Latijn uitstijgen; wanneer ik sprak over verheven zaken als religie en geloof.
Loek: Ik heb hier altijd met plezier rondgelopen en denk vooral met groot genoegen terug aan de Cabaret-
optredens van Fiasco.
Frans & Paul, tegelijk: Ja, ik ook!

Was dit cabaret 'op het randje'?
Door elkaar heen: Nee, dat niet, het was komisch, niet te scherp, soms oubollig, maatschappelijk, een toefje 
milieu, veel Deetman.
Loek: Misschien wel aardig voor Myrakel: ik heb alle teksten nog, veel foto's en ook nog bandopnames.

Afgelopen zomer is er een nieuwe rector gekomen. Is het mogelijk een vergelijking te maken?
Paul: Ja. Het zijn twee geheel verschillende typen personen. Jan Overwater was een humorist en hij had een 
grote persoonlijke betrokkenheid, hij kende de school, hij deed de dingen vanuit zijn hart. Dat ging heel ver, hij 
kwam daar niet los van, zijn leven was de school! Onder hem bestond er een 'ons-kent-ons' en 'wij-samen' 
atmosfeer. De huidige rector is veeleer een manager, een centurion zou ik het willen noemen; ik bespeur bij hem 
kwaliteiten die de school nu kan gebruiken.

Loek van Nus en zijn favoriete HAVO-klas

Loek: Jan was een B'er met A-
kwaliteiten. Hij paste in een tijd, 
waarin leerlingen centraal stonden. 
Frans Kwakernaat is geschikter 
voor deze periode, waarin het om 
de centen gaat. En je kunt zien dat 
hij rector-ervaring heeft.
Frans: voor Jan zou het bij de 
huidige ontwikkelingen een 
lijdensweg kunnen worden. Het 
SNL heeft een econoom, een 
manager nodig; die hebben we nu.
Paul: Wat ik jammer vind, is dat 
de 'nestgeur' van de katholieke 
sfeer weg is. Het zal mij niet 
verbazen, wanneer het Sint-
Nicolaasbeeld in de hal zich nog 
eens uit onvrede van de muur 
losmaakt.

Volgens mij is een ander verschil de opmars van de computer. Hoe gaan leraren van rond de 60 met computers 
aan de slag?
Frans: Voor het vak is het geen verplicht nummer. Maar je wordt wel geacht met een computer om te kunnen 
gaan. Ik heb dan ook een cursus Windows 95 en Word gevolgd. Voor de onderbouw komt veel lesmateriaal voor 
de computer beschikbaar, hetgeen ik een duidelijke verbetering vind.
Paul: Er komt een verplicht lesvak op de A-stroom, namelijk Klassieke Culturele Vorming. Dit zal onder meer 
gepaard gaan met Internet-gebruik. Toen ik alvast wat ben gaan oefenen, zat ik binnen de kortste keren in het 
Museum in het Vaticaan! Ik was er niet meer weg te slaan.
Loek: Wat ik een minpunt van de computers vind, is dat je een klaslokaal kunt binnenkomen, en dan alleen 
maar tegen ruggen aankijkt. 
Is dat het begin van een trend om de leraar overbodig te maken?
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{Alvorens iemand kan antwoorden, slaat mijn SNL-seismometer ineens gigantisch uit. 
Terwijl er toch al een respectabel aantal SNL-jaren hier in lokaal A24 bij elkaar zit, we 
hadden het al over 100 jaar, schiet de wijzer van de Schaal af! Drie seconden later blijkt de 
oorzaak bekend. Ad Ruigrok van der Werve, wie kent hem niet, stapt binnen. Hij steekt het 
drietal naar de kroon, was er al voordat Loek zijn eerste Engelse les gaf.
Of er nog gebreken zijn aan het meubilair van dit lokaal: Ad vraagt het met een interesse, 
alsof hij een 20-jarige stagiaire is, die elke klus die op zijn weg komt nog leuk vindt.}

Frans: De leerlingen zullen er geen voorstander van zijn. Maar het idee, dat er straks een leraar voor 150 
leerlingen staat is niet irreëel. Het onderwijs moet goedkoper, zo is de trend, en dit is een mogelijkheid. We 
hebben nu al collega's, zoals van Beurden en Kuipers, die het zelfstandig werken van leerlingen aansporen.
Paul: Ik denk dat de leerlingen daar na enige tijd van terugkomen. Net zoals in Kongo: de inwoners riepen na 
een tijdje: "Wanneer is die onafhankelijkheid weer voorbij?". De zelfstandigheid vereist begeleiding: Viva Vox 
Magistri!

Is de inhoud van de lessen in 1998 verschillend met die van het begin van jullie loopbaan?
Loek: Ik zie bij Engels slechts een accentverschuiving. Het communicatief gebruik van de taal is naar voren 
gekomen. Van vertalen naar spreken, dat is de trend. Kennis van de literatuur komt daarbij zwaar in de 
verdrukking.
Frans: Biologie is tegenwoordig een stuk zwaarder. Het niveau ligt zo hoog, dat mijn kandidaatsstudie van 
vroeger er zo in zou passen. Het eindexamenpakket kent pittige thema's als genetica en biotechnologie.  
Paul: De lesstof is verschoven van Grieks & Latijn naar Grieken & Romeinen. Terwijl het aantal lesuren zelfs 
is gehalveerd, is er nu toch meer aandacht voor de achtergronden, bijvoorbeeld de bouwkunst.

Zie je zulke verschuivende pedagogische methoden ook terug in de tafelopstelling in het klaslokaal?
Alle drie: Nee hoor, bij mij nog steeds drie dubbele rijen van vijf.
Loek: Maar bij modernere collega's zie je vele varianten, zoals een dubbele U, een kring of een viertal blokken. 
De school laat de leraar hierin vrij.

Noem eens een leuke anekdote, of een gedenkwaardige stunt uit jullie rijke Nicolaasleven.
Paul: De stunt met de deux chevaux van Pater van Uden, is die al bij Myrakel bekend? Nee? Het autootje is 
toen van al zijn wielen ontdaan, en hier in de hal op de trap gezet!

Dat lijkt wel de 'verdwijning' van de wagen van Echteld, die hebben we ooit in het Beatrixpark verstopt. Maar 
wat nog meer?
Frans: Toon Noyons, hij alleen al heeft een reeks gedenkwaardige gebeurtenissen gecreëerd. Mijn jongste broer 
Harry was erbij, toen Toon in een hele boze bui een ruit stuk sloeg. Van Leeuwen heeft - als EHBO'er - bijtijds 
kunnen helpen, het scheelde niks of Toon was met een slagaderlijke bloeding afgevoerd. Ja, en dan die 
pimpelavonden, in Toon's woning boven het café in de Handboogstraat. Zijn vrouw zat in Oostenrijk, en wij 
maar doorzakken.
Loek: Ik denk bij stunts en anekdotes vooral aan memorabele klassen. Prachtig, die eerste HAVO-lichting met - 
voorop - jullie ex-voorzitter, Gerdwin Lammers. Die was er altijd bij, wanneer er wat aan de hand was. Alweer 
wat langer geleden, maar ook zo'n buitengewone komediant, was Carel Deken.

Tja, eh, ik ben zo langzamerhand wel door mijn vragen heen.
Frans, Paul, Loek, in koor: Hè, nou al?
De camera komt tevoorschijn, het trio wordt eerst zonder en daarna met de interviewer gekiekt, en wanneer pen 
en bloknoot zijn opgeborgen gaat het ophalen van herinneringen nog gewoon verder. 
Eén ding blijft ongewis: het afscheid zelf. Daar kan het drietal weinig over melden. Het is gebruikelijk om dat 
gewoon af te wachten. Welke datum, wat voor programma? Het zijn anderen die dat organiseren.

CEES SMIT
Maart 1998



Monique Somers (II)
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De foto van Monique hadden we beloofd, dus hier 
treft u onze ex-Nicolasiane aan. Maar intussen is er 
meer te vertellen over haar. De kracht van Internet 
werd andermaal bewezen door een bericht dat ons 
bereikte van Internet-surfer Bert Visscher:

"Op Internet las ik gisteren over het blad SNelBINDER, 
het nieuwsblad van Myrakel. In het decembernummer 
blijkt een interview te staan met Monique Somers, waarin 
zij melding maakt van een fanclub. Wel, je bent nu aan het 
emailen met de motor achter deze fanclub! Monique leest 
regelmatig de berichten mee, die over haar gepost worden 
op ons Internetfanclubje (op 1 januari 1000 berichten 
sinds juni!) Je kunt je voorstellen, dat ik reuze 
geïnteresseerd ben in dat interview. Mijn vraag is dan ook, 
of je me alsjeblieft wilt helpen en me kunt informeren over 
hoe ik aan het bewuste nummer van SNeLBINDER kan 
komen of aan een kopie van het interview. Ik hoop zeer op 
je medewerking.

Oh ja, laatste nieuws: gisteren heb ik de eerste, originele 
Monique Somers Homepage geupload naar mijn 
Internetprovider!! Het adres is:

Http://ourworld.compuserve.com/homepages/
Bert_Visscher/

Stel je er nog niet al te veel van voor, hoor, ik ben dus net 
begonnen, maar wilde e.e.a. al vast in de lucht hebben en 
werk van daaruit langzaam maar zeker verder.

We hoeven u niet te vertellen met welke 
dankbaarheid we zijn overladen na het toesturen van 
ons vorige krantje. Zou Bert al gelezen hebben, dat 
Monique tijdens de Grote Stroomstoring in juni 
vorig jaar een slippertje heeft 
gemaakt? 
De Homepage van Visscher is 
leuk. Ook daar vinden we 
Monique's foto, die je zelfs kunt 
downloaden als icoontje.

Monique Somers heeft het 
voorwoord geschreven van het 
fraaie boek "Weergaloos 
Nederland" van KNMI'ers Harry 
Geurts & Jacob Kuiper. We citeren 
uit dit voorwoord:

Het weer heeft 
grote invloed op 
onze 
gezondheid, 
stemming en 
maatschappij; 
ook in ons land 

wordt de 
huizenbouw 
steeds meer op 
het weer 
afgestemd, 
waardoor 
zuiniger met 
energie wordt 
omgegaan. Veel 
beroepsgroepen 
zijn van het 
weer 
afhankelijk, 
zoals 
landbouwers en 
huizenbouwers, 
maar ook vissers 
en verkopers 
van ijs, bier, 
kleding en 
paraplu's.

En als je dan gaat bladeren in dat 
boek, dan kom je de naam tegen 
van een andere oud-leerling. 
Peter-Paul Hattinga Verschure 
blijkt tijdens zijn eerste schooljaar 
op het SNL niet alleen huiswerk te 
hebben gemaakt, maar ook een 
dagboek te hebben bijgehouden. 
In december 1965 noteerde hij 
dagelijks de barometerstanden en 
weertypen, en zo te zien was het in 
dat jaar een natte, onaangename 
Kerstnacht. 
Peter-Paul is thans betrokken bij 
de Vereniging voor Weerkunde en 
Klimatologie. Hij is 
regenboogdeskundige, zo blijkt uit 
zijn antwoord op een 'Knagende 
Vraag' in de Intermediair van 12 
februari jl.

1/1998
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Deze keer gooien we het over een 
andere boeg. Geen gebouw, geen 
schilderij, geen vereniging. 
Vandaag halen we de Sint uit de 
literatuur. En daarbij kiezen we 
niet zomaar een auteur. Graag 
geven we het woord aan niemand 
minder dan GODFRIED 
BOMANS! In de bundel "De 
Laatste Knal" kan de liefhebber 
van tradities en feesten zijn hart 
ophalen. Lees over het Spaanse 
thuishonk van St. Nicolaas in het 
volgende relaas.

DE WAARHEID OMTRENT 
SINTERKLAAS

Iedereen weet, dat Sinterklaas uit 
Spanje komt, maar niemand doet 
moeite hem daar eens op te 
zoeken. De eerste de beste rakker, 
die zich wat naar voren geknoeid 
heeft, wordt tegenwoordig 
geïnterviewd, maar een man die al 
'n dikke duizend jaar aan de weg 
timmert, die schijnt daarvoor niet 
in aanmerking te komen. Op 
buitenlandse zaken in Den Haag 
wisten ze zijn adres niet eens. 
'Spanje', zei de commies, die mij 
te woord stond 'loket zeven, achter 
aansluiten, wilt u?'.
Loket zeven was een veel aardiger 
man. 'Kijk, dat vind ik leuk,' zei 
hij, 'daar gaan we meteen werk 
van maken. Waar woont hij?‘
'Daar kom ik juist voor,' zei ik.
'Kom, de moed niet verloren,' 
hernam hij, 'Spanje is zo groot niet 
en 'n man met 'n wit paard valt al 
gauw in het oog. Als we nou 's 
begonnen met 't telefoonboek van 
Madrid?‘
En jawel hoor, daar stond hij in. U 
raadt nooit onder welke letter. Niet 
onder de S en niet onder de N, 
zoals we dachten, en zelfs niet 
onder de K van Kapoentje, zoals 
we daarna dachten, maar 
eenvoudig onder de H, zoals we 

Nicolaasrubriek

alle twee al direct gedacht hadden, 
als we er eerder opgekomen 
waren. Heilige Nicolaas, 
kindervriend en makelaar in 
speelgoederen. 5-Decemberplein, 
Madrid Oost, compleet met 
telefoonnummer en al.
'Wil je wel geloven,' zei de 
commies, 'dat ik er zelf van sta te 
kijken. Ik wist wel dat hij bestond, 
maar als je 't zo ineens zwart op 
wit voor je ziet, dan schrik je toch 
even. En wàt wou u nou van 'm 
gehad hebben?‘
'Ik wou er heen,' zei ik, 'voor 'n 
interview.‘
'Als we 'm nou eerst 's opbelden,' 
zei de commies, 'dan kunnen we 
altijd nog zien.‘
We hadden hem meteen. Een 
prettige, rondborstige stem. Toen 
hij merkte dat ik met mijn Spaans 
in de knoop raakte, kwam hij met 
klinkend Hollands voor de dag, 
dat alleen in de eu's en a's een licht 
Amsterdams accent verried.
'Teutekont,' riep hij opgewekt, 'wat 
sta je te sabbelen? Neem de trein 
en kom hier.‘
De commies knikte mij 
geestdriftig toe. 'Dat is 'm,' 
fluisterde hij, 'en nou meteen 
doorbijten.‘
Ik haalde diep adem. 'Bent u daar 
nog?' riep ik.
'Wat dacht je dan,' zei Sinterklaas, 
'de drie minuten zijn nog niet om. 
Kom je nou of kom je niet?‘
'Wanneer schikt het u, 
monseigneur?' vroeg ik.
'Niets te monseigneuren,' 
antwoordde de stem, ''t is gewoon 
Sint. En je komt maar hoor. Ik ben 
altijd thuis.’
En weg was hij.
Ik nam het eerste vliegtuig en 
kwam dezelfde avond nog in 
Madrid aan. Het 5-Decemberplein 
is een klein, doodstil plantsoentje, 
vol met kauwende kinderen. Toen 
ik een van hen vroeg of hier soms 

Sinterklaas woonde, viel er een 
stuk hart uit zijn mond. 'Je moet 
daar bellen,' zei de jongen, 'en als 
je zegt dat je 't niet kan betalen, 
krijg je 't voor niks.‘
Er deed een reusachtige kerel 
open.
'Vandaag niet meer,' zei hij, ''t is 
nou mooi geweest.’
Ik vertelde hem wie ik was. 
'Dat is gauw,' zei hij, 'vroeger 
deden we daar 'n maand over. 
Kom maar mee.‘
Hij ging me voor door een nauwe 
gang en opeens zag ik dat er wat 
roet achter zijn oren zat. Ik kreeg 
plotseling een vermoeden.
'Zeg eens,' riep ik, 'ben jij Zwarte 
Piet?‘
Hij grinnikte en liet mij in een net 
vertrek.
'Je krijgt 't er nooit helemáál af,' 
zei hij, 'wacht u hier maar even. 
De ouwe komt zo. Hij is aan 't 
knutselen.‘
Sinterklaas kwam vrijwel 
onmiddellijk hierna binnen. Nog 
nooit heb ik zo verbaasd gestaan. 
Het was een gewone man, wel erg 
oud, maar zonder baard en zonder 
lange haren. Geen staf, geen 
mijter, niets.
'Sinterklaas!' riep ik, op mijn 
knieën vallend, 'waar is uw 
tabberd?‘
'Mijn wat?' vroeg de oude 
geprikkeld.
'Uw tabberd, Sinterklaas, uw 
mijter en uw staf.‘
'Ja, ik zal me daar voor aap lopen,' 
sprak de grijsaard, 'kom, ga zitten, 
zeg. Wil je 'n stuk zeep?‘
Hij gaf mij 'n flink stuk. Ik 
begreep direct dat het marsepein 
was en beet er in. Het was zeep.
'Een grapje,' legde hij uit, 'dat doe 
ik wel meer met bezoekers. Hier 
heb je 'n echt stuk. En wat die 
tabberd betreft. Je begrijpt toch 
wel, dat ik niet 364 dagen van 't 
jaar voor mal wil lopen, om die 



ene dag dat ik 'm werkelijk nodig 
heb? Ik zal daar gek wezen. Hoe 
vind je die marsepein? Ik heb ze 
ook in 't rood, maar dat is mindere 
kwaliteit.‘
Ik bleef hem verbijsterd aankijken. 
Hij was zo heel anders dan ik mij 
had voorgesteld. Zo veel... 
gewoner, als ik mij zo mag 
uitdrukken. Hij droeg een bolhoed 
en leunde achterover in zijn stoel, 
met de duimen in zijn vest. Ook 
rookte hij een sigaar, maar tot mijn 
verwondering kwam er geen rook 
uit. Hij scheen mijn gedachten te 
raden.
'Chocolade,' zei hij, 'ik heb ze ook 
gevuld. Probeer ze eens.‘
Hij reikte mij een kistje aan. Ze 
waren heerlijk.
'Het beste is,' zei Sinterklaas, 'om 
er drie van deze te nemen en twee 
van die, en ze dan alle vijf tegelijk 
in je bek te stoppen. Dan heb je 
wat. Maar wat wou u geweten 
hebben?‘
'Vooreerst dit,' zei ik flink, 'u bent 
toch wel de echte Sinterklaas?‘
'Dat zal je gedag wezen,' 
antwoordde de oude, 'ik loop nu al 
zo'n goeie duizend jaar in 't vak 
mee, en dan mag je 
langzamerhand wel zeggen dat je 
't bent. Maar ik begrijp wel, wat u 
in de war brengt. Ik heb m'n 
spullen niet aan. Zeg het maar 
eerlijk: dat is 't. Maar waarom zou 
ik? Als je eens wist, hoe warm het 
onder zo'n pruik is. Nou praat ik 
niet eens over de lijm van de 
baard. Dat trekt en jeukt, tot je er 
beroerd van wordt. En toch hou ik 
me aan lijm. Zo'n ijzerdraad om je 
kin, dat merken ze. Vroeg of laat: 
ze zien 't. Mag 'n jaar goed gaan, 
maar op 'n avond, dan val je door 
de mand. En dan sta je voor schut. 
Nee, lijm en nog eens lijm, dat is 't 

enige. Neem er nog 'n paar, ze 
staan ervoor.‘
Hij brak zelf de achterpoot van 
een suikeren schaap af en keek 
aandachtig in de buikholte.
'Mooi dun geblazen,' zei hij, 'dat 
deed ik drie eeuwen geleden nog 
niet zo. Maar je leert elk jaar bij. 
Het moeilijkst zijn de marsepeinen 
worsten. Dat gevlekte, dat moet 
van binnen helemaal dóórgaan, tot 
het eind aan toe. Kaasjes zijn 
makkelijker. Je bijt maar en ze 
blijven geel. Dat kan iedereen. 
Wat niet meevalt, zijn die suikeren 
pispotjes met 'n drolletje er in. 
Daar heb ik wat op zitten tobben. 
't Is vreemd, maar ze raken uit de 
mode. De mensen willen ze niet 
meer. Maar ik vond ze leuk. Ik 
mocht ze graag maken. Maar wat 
bent u stil?‘
Ik was nog steeds niet over zijn 
eerste bekentenis heen.
'U wilt toch niet zeggen,' 
mompelde ik, 'dat die baard en die 
witte haren vals zijn?‘
'Allemachtig,' riep Sinterklaas, 'is 
je dat nooit opgevallen? Heb je 
werkelijk altijd gedacht, dat ze 
echt waren? Ook nu nog, nu je al 
zo'n grote lummel bent?’
Ik werd verlegen. Ik moest 
erkennen dat ik, op latere leeftijd, 
iets in die richting vermoed had.
'Zie je nou wel!' zei Sinterklaas, 
'waar praat je dan over? Laten we 
elkaar niet voor de gek houden. En 
dat rijden uit Spanje is ook maar 
mallepraat. Ik ga gewoon met de 
trein. Ja, ik zal me dat hele eind op 
'n paard gaan zitten. Aan de 
overkant van 't Ij stap ik in de 
stijgbeugels en laat me naar de 
andere kant roeien. 't Is allemaal 
veel eenvoudiger dan 't lijkt.‘
Ik begon langzamerhand van hem 
te houden. Nuchter was hij, 

zakelijk en reëel. En hij kwam er 
rond voor uit.
'Dat van die zak,' vervolgde de 
grijsaard, 'dat zit zo. Ik zeg 't wel, 
maar ik doe 't niet. Heb je ooit 
gehoord van 'n kind, dat er 
werkelijk in ging? En ik zeker met 
die baal op m'n rug naar Spanje? 
Ik zal wel wijzer wezen. Man je 
haalt de grens niet eens. En dat 
afdalen door de schoorsteen, daar 
ben je toch ook wel overheen? Ik 
zal wel uitkijken met m'n goeie 
goed. Ik bel gewoon aan de 
voordeur en ik kom binnen. Is je 
dat nooit opgevallen? Nee, 't is 
allemaal heel anders dan ze in 
Holland denken. Maar één ding 
moet je goed onthouden. En dat is 
dit.‘
De oude man rees opeens in zijn 
volle lengte op. Zijn ogen 
fonkelden. 'Ik besta,' zei hij, 'en ik 
zal blijven bestaan, zolang 
Holland bestaat. Die baard mag 
vals zijn, maar Sinterklaas is echt. 
Prent dat goed in je kop. En wie 
aan 'n kind het tegendeel zegt, die 
heeft met mij te doen. Ik zal hem 
dat kind afnemen en hij krijgt een 
kleine scepticus weerom. En nu 
moet u gaan. Ik heb twee drukke 
weken voor de boeg.‘
Hij gaf mij nog 'n kistje mee en 
wuifde mij uit een bovenraampje 
na. 'Lijm!' riep hij nog, 'ijzerdraad 
is knoeiwerk!' Ik draaide mij om 
en boog.
'En denk eraan,' zei hij zachter, 
'twee van die ene en drie van die 
andere. Dan heb je wat.‘
Merkwaardige man. Heerlijke 
kerel.
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Jawel, aanmelden kan al bij onze 
penningmeester, want 10 oktober 
1998 komt steeds dichterbij, en de 

Myrakelse reuniecommissie is 
reeds bijeengweest om een aantal 
activiteiten op de rit te zetten. We 

beginnen zeer binnenkort met een 
mailing voor ons hele oud-
leerlingenbestand om de reünie 

Reünieuws



gelegenheid van 50 jaar SNL met 
de Priesters van SCJ. Vanaf 14.00 
u is de aanvang van de reünie in 
het SNL. Om 15.00 u is de 
aanvang van het Symposium 
waarbij we een plenaire aftrap 
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breed aan te kondigen. Helaas 
ontbreken nog een aantal 
adresgegevens, dus als u wilt 
helpen bij het aanvullen heel 
graag. Op onze internetsite wordt 
binnenkort een namenijst 
gepubliceerd onder de kop “Wie 

weet het adres van....?”. Ook zijn 
we bezig met een  inventarisatie 
van - gratis - mediakanalen om 
onze reünie reeds aan te kondigen. 

Er is reeds een voorlopig 

programma vastgesteld waarbij 
een Symposium “Onderwijs toen 
en straks” centraal zal staan. 
Globaal ziet e.e.a. er als volgt uit:
Rond 11.00 uur is er ontvangst 
oud-leraren met lunch. Om 13.00 
uur is er een  H.Mis ter 

Voor Myrakelleden hebben we een mooi aanbod.
Waar ieder ander ƒ 20,-- moet betalen om de reünie
te bezoeken betalen Myrakelleden slechts ƒ 10,--.
Willen ze ook hun partner meenemen dan komt
daar ƒ 20,-- bij.
U meld zich aan door het verschuldigde bedrag 
over te maken op onze Postbankrek.nr. 359877
o.v.v. uw abonneenummer en reünie 1998
(zie voor meer details pagina 14)

Wat kost het?

Internic

Internic is volwassen. Onze 
Website kan zichzelf bedruipen. 
We hebben geen SNeL-Binder 
meer nodig om ex-leerlingen te 
bereiken in nabije en verre 
streken. Sterker nog, de 
hoeveelheid materiaal in onze site 
[http: -> zie Colofon] neemt 
zodanig toe, dat we als Binder uit 
ons jasje zouden groeien, wanneer 
we alles overnamen. Neem de 
Statistiek van bezoekers: de 
drukste bezoektijd is van 9.00 - 
10.00 uur, maar ook de avonduren 
mogen er zijn. 13 Juni 1997 was 
lange tijd dé topdag, totdat 22 
December met 10 bezoekers de 
koppositie overnam. En wie zou 

ons gezocht hebben via 
http://av.yahoo.com/bin/query? 

We verzamelen en publiceren ook 
Myrakelse links, je kunt ze 
toesturen aan 
pkoopman@euronet.nl. Het 
Mirakel van Amsterdam en De 
Stille Omgang, ieder jaar actueel 
in maart, zijn voorbeelden van 
associaties met onze vereniging. 
Het boek met nummer ISBN 90-
75392-03-6 gaat over 650 jaar 
Mirakel van Amsterdam, en onze 
site verwijst je door naar een 
artikel in De Groene 
Amsterdammer over de stille 
tocht.  

Verder is er de nodige E-mail uit 
verre oorden, dat willen we 
uiteraard wel op de printer 
loslaten. Twee Nicolasianen 
meldden zich: Stephan Jonker en 
Jaap Wormer. Beiden zijn al in 
eerdere Binders geïntroduceerd.
Rond Nieuwjaar ontvingen we 
nieuws uit Tanzania van oud-
leerling Stephan Jonker (Ath B, 
1977).

Mijn kerst heb ik op Zanzibar 
doorgebracht, terwijl daar 
honderden mensen aan cholera 
zijn gestorven. Een gefrustreerde 
Nederlander die werkt bij het 
ministerie van gezondheid op 

nemen en vervolgens 
parallelsessie hebben in diverse 
leslokalen: (Oud-)leraren worden 
benaderd voor het thema 
“onderwijs vroeger” en (bekende) 
oud-leerlingen over het onderwerp 
“onderwijs straks”. Rond 17.00 
uur is de aanvang  van de receptie, 
met fotograaf om jaargroepen 
bijelkaar te krijgen. Voorts is er 
voldoende drank en voedsel 
aanwezig om rond 19.00 weer 
herboren te beginnen met een 
geweldig feest met live acts van 
zowel Oud-leerlingen als leraren 
en dansfeestjes. Kortom, dit moet 
een spetterende dag worden die 
we rond 22.00 uur proberen te 
beëindigen......Ook wordt er heel 
hard nagedacht over een 
reünieboek in aansluiting op de 
geweldige produktie van 
voorgaande reüniën. Cees Smit en 
Trees Mars zijn vanuit Myrakel 
aanspreekpunt dus suggesties van 
harte welkom! Brief, fax, e-mail 
of telefoon, aarzel niet om even 
uw geweldige idee of “come-
back” aan te kondigen.



Zanzibar: Ik heb ze al jaren 
gezegd dat het veel beter is om de 
sanitaire voorzieningen op 
Zanzibar te verbeteren ipv het 
aanschaffen van dure CT scanners 
etc. Voor degenen die al op 
Zanzibar zijn geweest, het is er 
een vieze bende als het gaat om 
riolering en sanitaire 
voorzieningen.
Ik heb daar overigens persoonlijk 
niets van gemerkt van de cholera, 
ben wel erg voorzichtig geweest 
met eten en drinken en handen 
geven etc. Het was erg leuk op 
Zanzibar, heb nog gesnorkeld en 
dat is echt heel erg mooi, een 
beetje eng ook wel, want die 
vissen zwemmen gewoon om je 
heen. We zaten verder in een lodge 
met als specialiteit primitieve 
hutjes aan de kust met uitzicht op 
het strand, je waant je echt in het 
paradijs, prachtige sterrenhemels 
etc.

Met oud en nieuw ben ik in Pugu 
Forest resort geweest waar we 
flink hebben gedanst en gedronken 
en na afloop ook gezwommen in 
het zwembad. Ik heb daar 
uiteindelijk buiten geslapen onder 
een muskieten netje.

De universiteit hebben ze twee 
weken dicht gegooid omdat de 
regering even geen geld had en zo 
besparen ze een hoop geld. Een 
idee voor de minister in NL? Ik 
heb het daardoor even rustiger, 
geen lessen. We zijn nu echter 
bezig ons chemie gebouw van 
ethernet te voorzien zodat we 
direct allemaal kunnen surfen op 
het web. Dit is mijn job overigens 
om dat voor elkaar te krijgen. Op 
het moment hebben we onze 
(slecht ontworpen) pagina op 
http//:196.24.33.91. Dit is de IP 
van een Mac die werkt met 
websharing onder OS8. Het hele 
proces van het lanceren van 
webpagina kostte 1 minuut. (voor 
de techies, Onder poort 540 komt 
er binnenkort een filemaker pro 
database te draaien)

Verder heb ik het nu druk om mijn 
auto weer aan de praat te krijgen. 
En zonder auto ben je hier niets. 
Het blijkt dus dat tijdens een van 

mijn eerdere reparaties de 
reperateurs kans hebben gezien 
om een essentieel onderdeel van 
mijn remsysteem te vervangen 
door een slecht gerepareerd 
exemplaar. Ik wist dit niet en heb 
zo de goede rem aan de andere 
kant naar de filistijnen geholpen 
en de ellende is nu vrijwel 
kompleet, omdat reserve 
onderdelen niet makkelijk te 
krijgen zijn. Ik kan ze emergency 
bestellen voor 3000 gulden. De 
schok is natuurlijk dat je erachter 
komt dat iemand stiekum een goed 
onderdeel in je auto vervangen 
heeft door een slecht en oud 
onderdeel, zonder dat je iets in de 
gaten gehad hebt. Normaal zit ik 
er altijd bij als mijn auto 
gerepareerd wordt. En dan gebeurt 
het toch.

OK dit was het laatste nieuws, 
nogmaals de beste wensen

Stephan Jonker

Van Afrika naar Amerika: Jaap 
Wormer (Gym B, 1958)

In een korte (I hope) schets, sinds 
het eind van de Koude Oorlog, om 
precies te zijn, sinds december 
1991 ben ik mijn baan als 
engineer kwijt. Mijn maatschappij, 
General Dynamics/Convair 
liquideerde al haar plants in San 
Diego (kruisraketten, 
ruimtevaartraketten, en 
commerciële vliegtuigen onder 
licentie voor McDonnell). De hele 
mikmak, gebouwen etc, is 
verdwenen! GD was NB voor vele 
jaren (sinds 1935) de grootste 
werkgever hier ... Enfin, sinds die 
tijd heb ik echt geslobberd, want 
er was echt niets voor aerospace 
engineers. De andere defense 
contractors begonnen toen ook 
allemaal aan dat zinloze 
downsizing.

Zo, de laatste 6 jaren zijn hele 
grote perioden van werkeloosheid 
geworden met af en toe parttime 
baantjes (meestal als QC 
technician in de biotech industry, 
die hier snel aan het groeien is). 
Ja, ondanks dat ik afgestudeerd 

ben in Natuurkunde (Cal.State 
University, Long Beach '71) heb 
ik mezelf verrast door mijn 
chemische "handigheid" (nou, ja, 
toch alleen maar op technician's 
niveau). Ook heb ik dan nog 
gewerkt als "Billing Clerk", waar 
je dan allerlei medische bills via 
computer behandelt voor een groot 
ziekenhuis dicht bij de grens. Dat 
gaf me een heel intiem overzicht 
van de breedte en diepte van 
frauduleuze praktijken van de 
landen ten zuiden van de 
grens....En wij belastingbetalers 
draaien natuurlijk op voor die 
bills! Afijn, ben nu bezig me te 
"moderniseren" via de opleiding in 
MW engineering, dat nu speciaal 
in San Diego een groeiende 
industrie is vooral met Quallcom, 
Nokia, Uniden, Sony, etc. Er moet 
ergens nog een nieuwe 
onderneming zijn, net begonnen 
als een samenwerking tussen 
Philips en Lucent technologies, 
maar ik weet nog niet waar dat is. 
De opleiding op San Diego State 
is erg intensief; ze proberen een 
11/2 jaar durende kursus voor ons 
(exdefense workers) in een kleine 
9 maanden te doen....: Zoals je 
ziet, geen saai leven...Maar ik ben 
gezond en heb door al deze laatste 
jaren een grotere waardering 
gekregen voor de opleiding en 
vooral geestelijke ondergrond 
verworven aan het St. Nic. 
Lyceum. Je vermelding van de 
reünie helpt met eventuele plannen 
want, zoals je misschien weet, als 
je een nieuwe baan krijgt (en ik 
heb er alle optimisme voor straks 
in Januari!) dan krijg je meestal na 
1jaar een week (soms, afhankelijk 
van de werkgever) twee weken 
vacantie; na 5 jaren krijg je 2 
weken, en na 10 jaren 
(theoretische overweging gezien 
de gang van zaken in deze "post 
coldwar" economie!) krijg je dan 3 
weken vacantie.
Nu ben ik dus van plan, als het 
nodig is, om een extra week in 
October '98 te negotieren. 
Plannen, plannen, ... maar we zien 
wel!
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SNL-bladen

Behalve per SNeL-Binder kan men ook via andere geprinte media op de hoogte blijven van SNL-varia. Een 
greep uit het aanbod:

1] INFORMATIEBULLETIN SNL - Jrg. 8, nr. 2 [Dec. 1997]
We treffen hierin een overzicht aan van de naschoolse keuzes van de afzwaaiers uit 1997. Niet 
iedereen kiest een voor-de-hand-liggend vervolg. Vermeldenswaard zijn:
Vanessa van der Bijl -> Hockeyen in Italië
Patrick Fung  -> College voor Hotel en Gastronomie
Daphne van Groeningen -> Au pair in Engeland
Jessica Kouwenhoven èn Jessica Lek -> Brazilië
Ronald Beers -> Luchtverkeersbeveiliging
Caroline Beuth -> Balletakademie voor Show, Musical en Dans

Pamela, Maral, Sanne en Florentine uit klas 5 beschrijven hun belevenissen tijdens de 
excursie naar Zwitserland. Op een rantsoen van chocolade, rozijnen en nootjes wandelden de 
jongedames naar de Maighelshütte, waar ze met z'n allen op één slaapzaal de vermoeide 
lijven maar niet in slaap wisten te krijgen.

2] SINTELS - Jrg. 1, nr. 8 [Jan. 1998]

Sintels is het personeelsblad van het Nicolaas. Op de voorpagina lezen we dat de redaktie nog 
niet tot zeven kan tellen, al is de zesde en laatste Lustrum-activiteit in 't oog springend! Men 
hoopt in de feestweek van het 50-jarig jubileum een stunt te organiseren, die de landelijke 
dagbladen gaat halen. Zijn er Myrakel-leden met suggesties?

Wie het verschil tussen jaarverlof en spaarverlof nog niet kent, is in deze Sintel eveneens aan 
het goede adres.

In de brievenbus

Tussen de post vinden we een 
brief van Ad Tiggeler (HBS B, 
1973), arts te Hoevelaken. Hij 
heeft ons een krantenartikel 
gestuurd uit de lokale pers. De 
schrijfster van het artikel in het 
Hoevelakens Nieuwsblad, Marga 
Huttenga, is op stap met de 
PVDA-wethouder in deze 
gemeente, Paul Nieuwenhuis 
(HBS A, 1971). Paul is sinds 1992 
wethouder en hij is onlangs (op 4 
maart) bij de Gemeenteraads-

verkiezingen lijsttrekker geweest 
voor zijn partij. De uitslag toonde 
een bescheiden winst voor de 
PVDA. 

Het artikel begint met een treffend 
citaat: "Ik praat mij de blaren op 
de tong om iedereen zoveel 
mogelijk te overtuigen van mijn 
plannen". Kortom, dit is Paul ten 
voeten uit. Paul is wethouder 
Milieu, Verkeer en Civiele 
Techniek. Wie de gids 

"Gemeentebesturen 1998" er op 
naslaat, ziet dat nog veel meer 
onderwerpen aan hem zijn 
toebedeeld, zoals de open 
luchtrecreatie en de begraafplaats.
Paul, naast wethouder ook docent 
scheikunde te Hilversum, is in 
1975 in Hoevelaken komen 
wonen, en hij koos voor de 
PVDA, omdat deze partij van 
oudsher opkomt voor de 
zwakkeren in de samenleving. 
Ook het hoge collectiviteitsgevoel 
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van de PVDA spreekt hem aan. 
Zijn benoeming tot wethouder ziet 
hij als zijn politieke hoogtepunt. 
In deze functie heeft hij de 
gescheiden afvalinzameling weten 
in te voeren, een resultaat waar hij 
trots op is.
Minder gelukkig is hij met de 
affaire Oosterdorpstraat 5-7 [red.: 
gelegen in Ons Dorp, u komt niet 
langs "Af"], een kwestie die onder 
zijn verantwoordelijkheid nogal 
uit de hand is gelopen. Het betreft 
de restauratie van een 
gezichtsbepalende boerderij. 
De PVDA in Hoevelaken streeft er 
naar om de burger meer te 
betrekken bij de lokale politiek. 
Om dit te bereiken wordt het 

wekelijks spreekuur van de fractie 
nieuw leven ingeblazen en is de 
partij van plan om bijeenkomsten 
te organiseren in de diverse 
buurten waar over zaken als 
verkeer, afval en andere 
plaatselijke problematiek zal 
worden gesproken. 
Een belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van de gemeente is 
de recente samenvoeging met 
Nijkerk. Paul: "We hebben met 
pijn in ons hart moeten kiezen 
voor deze verandering. We zullen 
als PVDA vooral waken over het 
in stand houden van de kern van 
ons dorp en het behoud van de 
eigen identiteit". 

Van de penningmeester

TARIEVENLIJST 1998 OLLV 'MYRAKEL'
Lidmaatschap (met machtiging)
Lidmaatschap (zonder machtiging)
Lid worden + deelname reünie
Deelname reünie Myrakellid
Deelname reünie niet-Myrakellid
Deelname partner reünie 

Aanmelden alleen door storting van het ver-
schuldigde bedrag op Postbankrek. nr.

359877, t.n.v. OLLV 'Myrakel', Amstelveen,
o.v.v. naam en abonneenr. (zie adressticker)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

17,50
20,00
25,00
10,00
20,00
20,00

Zoals elders in dit blad is te lezen, 
heeft de Algemene 
Ledenvergadering de tarieven 
voor 1998 vastgesteld. Deze zijn 
t.o.v. de voorgaande jaren 
verhoogd.
Welke consequenties heeft dat?
Leden met machtiging:
Hoeven v.w.b. hun 
lidmaatschapsbijdrage niets te 
doen. Wil je naar de reünie, maak 
dan ƒ 10,00 over en vermeld 
‘reünie’ en je abonneenr.
N.B. Het is i.v.m. de 
administratieve verwerking niet 
mogelijk de reüniebijdrage te 
laten verrekenen met de afgegeven 
machtiging.
Leden zonder machtiging die 
inmiddels hun bijdrage 1998 
hebben overgemaakt:
Maak alsnog het verschilbedrag 
van ƒ 5,00 over en vermeld ‘aanv 
98’ en je abonneenr. Dit is dan 
gelijk een goede gelegenheid om 
je op te geven voor de reünie. 
Maak dan ƒ 15,00 over en vermeld 
‘reünie +aanv 98’ en je abonneenr.
Leden zonder machtiging die 
hun bijdrage 1998 nog niet 
hebben overgemaakt:
Stort ƒ 20,00 als je alleen lid wilt 
blijven en vermeld ‘lidm. 98' en je 

abonnenr. Wil je ook naar de 
reünie stort dan ƒ 30,00 en 
vermeld ‘lidm. 98+reünie’ en je 
abonneenr.
Leden zonder machtiging die 
hun bijdrage van 1997 nog niet 
hebben overgemaakt:
Als op jouw adressticker staat 
‘Myrakels nr. 96' dan behoor je tot 
deze groep. Grijp je 
overschrijfboekje en maak alsnog 
het bedrag van ƒ 15,00 over. Dit is 
dan meteen ook een goede 
gelegenheid om de bijdrage van 
1998 eventueel gecombineerd met 
de reünie te voldoen.
Vermeld resp. ‘Lidm. 97' of 
‘Lidm. 97+98' of ‘Lidm 
97+98+reünie’ en altijd je 
abonneenr.
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