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Van de redactietafel

Van harte gefeliciteerd met het 
10jarig bestaan van uw 
vereniging! Ditmaal een kort 
voorwoord omdat ik elders in de 
SneLBinder nog ruimschoots in de
gelegenheid word gesteld om 10 
jaar Myrakel in detail te belichten. 
Onder het motto "Reculer pour 
mieux sauter" heeft het Myrakels 
Bestuur tijd genomen om een 
extra dik zomernummer uit te 
brengen. Uiteraard in dit nummer
een terugblik van onze archivaris 
op een decennium vol Myrakels. 
Van het prille begin van de 
formulieren van Jan O. tot een 
club van 600 Myrakelse leden.

Omdat we 10 jaar bestaan hebben 
we gemeend om iets bijzonders uit 
te brengen. Iets voor en door 
oudleerlingen. We hebben de 
ambitie om voor het eind van dit 
millennium uit te komen met de 
Myrakelse Netwerk gids. Hierin
treft U buiten de zogenaamde 
NAW gegevens ook bruikbare 

informatie over opleiding en 
loopbaan aan. Uiteraard hebben 
we daarvoor uw medewerking 
nodig en daarom aan u de vraag, 
om de benodigde gegevens aan te 
leveren, bij voorkeur elektronisch. 
U leest daar elders meer over.

En wat al niet meer: een verslag 
van de ALV, een special over
Sneldirecteuren, een interview met 
dichteres Patty 
Klein, Jack 
over IP en 
zoals 
gebruikelijk 
veel meer om 
u door de 
zomer heen  
te loodsen, 
om niet te 
zwijgen 
over onze 
naam-
gever en 
huisdich-
ter Paul 

MYRAKEL 10 jaar jong
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Kreetz.

Veel leesplezier en alvast een hele 
mooie zomer(vakantie), uiteraard 
wordt de leukste vakantiegroet 
door Myrakel volop in het 
zonnetje gezet.

Tom Paffen.
(Uw voorzitter)
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Bericht van de redactie: Dit is een 
eenmalige, afwijkende uitgave. 
Door onvoorziene omstandig-
heden heeft het Bestuur van 
Myrakel het Maartnummer, 
speciaal gewijd aan het tienjarig 
bestaan van de vereniging, niet 
kunnen uitbrengen. De copy van 
dat nummer is overgeheveld naar 
deze uitgave, die wij hebben 

genummerd als dubbelnummer 
Binder 99-01/02. Ons volgende 
nummer zal pas na de zomer 
kunnen verschijnen. Wij 
verontschuldigen ons voor het 
vertraagde schema. Omdat wij 
dankzij de Reünie van vorig jaar 
veel nieuwe leden hebben 
verwelkomd, doet het ons zeer dat 
ons betrouwbare uitgave-ritme 

juist nu is verstoord.
Overigens hebben we niet alles uit 
de voorraad al in deze Binder 
geplaatst; zo liet Paula Bekooy 
vanuit Groenland weten, dat onze 
informatie over dit land (zie 
Jubileumboek) maar matig 
deugde. De goede gegevens leest u 
in Binder 99-03. 

VOORWOORD EXTRA

Op 22 februari 1999 was het 
zover! Onze vereniging beleefde 
een speciale verjaardag: 10 jaar 
Myrakel!
Het Bestuur van de vereniging 
heeft dit heuglijke feit gevierd met 
de oprichters, de naamgevers en 
de steunpilaren van de vereniging. 
Op de bewuste datum werd een 
receptie gehouden in een oude, 
stijlvolle herberg in Houten.

Een goed moment voor een ruime 
terugblik op die oprichtings-
periode. De eerste basis voor de 
vereniging werd gelegd op 1 
oktober 1988 door oud-leerling 
Jan Overwater. Onze Jan, 
destijds de SNL-rector, had tijdens 
de grote reünie ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van het 
lyceum een stapel formulieren 
neergelegd op een tafel in de hal. 
Het formulier was bedoeld om 
oud-leerlingen te interesseren voor 
het plan om een organisatie of 
vereniging in het leven te roepen 
voor de oud-leerlingen. Men kon 
tevens aangeven, of men in het 
geval dat het zou lukken, 
bestuurslid zou willen zijn. Aan 
het eind van de dag waren er ruim 
70 formulieren ingevuld, inclusief 
de namen van 11 potentiële 
bestuursleden. 

De groep van 11 bestond uit:

Marc van der Aart [examenjaar 
1980]

Mark Boerma [1971]
Han Geers [1973]
Geert-David Hageman [1987]
Ben Ides Peeters [1969]
Leo Jenneskens [1974]
Ignace Kaijen [1970]
Tom Paffen [1985]
Cees Smit [1975]
Peter Stops [1965]
Stephan Valk [1963]

Enige weken daarna heeft Jan alle 
gegadigden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst om ideeën uit te 
wisselen en eventueel al tot 
oprichting over te gaan. De 
vergadering werd belegd op 14 
december 1988 en opgewaardeerd 
met de uitspraak "wellicht wordt 
het een historische avond". Van de 
11 waren er 4 verhinderd, 
namelijk Marc, Geert-David, Ben 
en Ignace, maar daar staat 
tegenover dat Han iemand extra 
meenam. Dat bleek geen 
ééndagsvlieg te zijn, deze 
klasgenoot van hem: Gerdwin 
Lammers. Daarnaast was het 
SNL zelf vertegenwoordigd, onder 
meer met wiskundeleraar Pieter 
Groot en natuurlijk Jan 
Overwater.

Deze bijeenkomst is in levendige 
en optimistische sfeer verlopen, 
maar niet de geschiedenisboeken 
ingegaan als de oprichtings-
vergadering. Er zijn op die 14e 
december na de onderlinge 
kennismaking vele ideeën over 

tafel gegaan, maar het was te 
vroeg voor een concreet besluit. 
Afgesproken werd om opnieuw 
bijeen te komen op WOENSDAG 
22 FEBRUARI 1989, en om in de 
tussentijd de taken en activiteiten 
van de toekomstige vereniging in 
kaart te brengen. Dankzij de 
contacten op school werd rond de 
jaarwisseling nog een toegewijde 
kracht aan het team toegevoegd, 
Marjolijn van der Veeken 
[1983]. 
In januari en februari stuurden 
sommigen van de initiatiefnemers 
hun ideeën naar Jan Overwater. De 
bijdragen zijn allemaal bewaard 
voor de archieven, en we pikken 
de brief van Peter Stops er uit. Hij 
somde acht mogelijke activiteiten 
op:

1. Opzet oud-leerlingen bestand.
2. Opzet oud-leerlingen krant.
3. Voorlichting over bepaalde 

beroepen door oud-leerlingen 
aan huidige leerlingen en hun 
ouders. 

4. Nostalgisch bedoelde lessen 
door oud-leraren aan oud-
leerlingen. 

5. Voordrachten.
6. Gezellige avonden voor 

bepaalde jaargangen.
7. Organiseren van lustrumfeesten.
8. Sociale ondersteuning aan oud-

leerlingen die in de problemen 
zitten.

Een interessante lijst, wellicht 

bruikbaar voor het huidige 
bestuur. 

Dan is het zover: 22 februari 
1989!

De notulen op briefpapier van 
G.E. Lammers en C.E. Lammers-
Tiggelman vermelden helaas niet 
exact wie er aanwezig waren, 
maar dit gaan we nog verifiëren. 
Hoogst waarschijnlijk bestond de 
groep feitelijke oprichters uit de 
volgende personen, exclusief de 
SNL-afgevaardigden (waaronder 
Jan Overwater en Pieter Groot):

Mark Boerma 
Han Geers
Geert-David Hageman
Ben Ides-Peeters
Leo Jenneskens
Gerdwin Lammers
Tom Paffen
Cees Smit
Peter Stops
Stephan Valk
Marjolijn van der Valk

Uit de notulen citeren we de 
belangrijkste twee onderwerpen, 
het formele besluit (punt 1) en de 
aanstelling van een dagelijks 
bestuur (punt 8):

(punt 1)
Aan de 70 a 80 personen die 
hebben gereageerd op de oproep 
tijdens de reünie - en waaruit de 
huidige groep initiatiefnemers is 
ontstaan - zal een brief worden 
gestuurd waarin de volgende 
zaken worden behandeld:

a. Er is een vereniging opgestart,
b. Bedanken voor getoonde 

interesse,
c. Onze gedachten gaan uit naar 2 

à 3 x contact per jaar,
d. Organiseren van evenementen,
e. Noodzakelijkheid van "kleine" 

bijdrage van Fl. 15,00 per 
schooljaar,

f. Bijsluiten acceptgiro,
g. Indien mogelijk een uitdraai 

bijsluiten van namen van 
jaargenoten voor adresinfo. 

(punt 8)
In het (voorlopige) Dagelijks 

Bestuur worden benoemd:

Gerdwin: Voorzitter
Ben: Sekretaris
Han: Penningmeester
Pieter G.: Bestandsbeheer
Jan O.: SNL afgevaardige

U ziet, er werden spijkers met 
koppen geslagen. De belangrijkste 
prioriteiten waren nu de naam-
geving van de vereniging, het 
werven van leden, het opzetten 
van een blad, het aanvragen van 
een bankrekening en het 
ontwerpen van de 
verenigingsstatuten.

Dankzij de creativiteit van Paul 
Kreetz (Gym, 1968) kreeg de 
vereniging de prachtige naam 
Myrakel. Deze naam bergt drie 
associaties in zich. Ten eerste 
Myra (geboorteplaats St. Nicolaas 
en verenigingsnaam van de 
hockey- en tennisclub van de 
school), ten tweede "het Mirakel 
van Amsterdam" uit 1345 en ten 
derde de - we horen het Gerdwin 
Lammers al zeggen - de mirakelse 
streken en motivatie van de 
betrokkenen. Het was een happy 
task om iedere keer weer 
gezamenlijk aan het werk te zijn 
voor ons aller SNL. 

Ons eerste blad was nog erg 
eenvoudig van opzet, maar na een 
prijsvraag om een naam voor het 
blad te vinden nam zowel de 
uitstraling als de omvang toe. U 
hebt op dit moment het volwassen 
produkt in handen! De bedenker 
van de naam SNeL-Binder is 
Frans Smit (Gym, 1970) en de 
diverse aan de naam van het blad 
verbonden associaties spreken 
voor zich.  

Het opstellen van statuten en in 
aansluiting daarop het officieel 
laten registreren van de 
vereniging, hebben we te danken 
aan oud-leerling Jan Neijzen 
(HBS, 1962), notaris te 
Amsterdam. Na het bespreken van 
allerlei concepten zijn de statuten 
uiteindelijk in september 1991 
formeel vastgelegd. Hierover meer 
in het volgende nummer.

De rode draad door Myrakel

Op uitnodiging van de hoofd-
redacteur van onze SneL-Binder, 
heb ik als escape voor een 
diepgravend interview mogen 
zoeken naar de rode draad die 
Myrakel al een decennium bindt, 
en volgens goed gebruik zult ge 
dan ook vinden, en jawel hoor er 
lijkt ook wel iets te zijn wat 
houvast geeft. Ik zou het willen 
noemen de wetmatigheid van 
Myrakel: dingen lopen altijd 
anders dan gepland. 
Onvoorspelbaar maar betrouw-
baar zou Myrakels lijfspreuk 
kunnen zijn. En als we eerlijk zijn, 
wie zoekt dat nou niet in een 
goede relatie? Het omgekeerde: 
voorspelbaar en onbetrouwbaar 
heeft in ieder geval geen toekomst. 

10 jaar naar dato is het daarom 
goed, misschien zelfs een eer, om 
de Myrakelse balans op te maken. 
Reculer pour mieux sauter om 
Monsieur le Cock als recente 
steunpilaar van Myrakel bijzonder 
welkom te heten. Een tussenbalans 
zou ik willen benadrukken want 
Myrakel heeft zeker de ambitie 
om meerdere decennia te over-
leven. Daarom maar eens op zoek 
naar de zin van het Myrakels 
bestaan. Het Waarom van 
Myrakel. 

Laten we eens teruggaan naar de 
ambitie van weleer. 10 jaar 
geleden, zo net na de 40 jarige 
reünie was het onze Jan Overwater 
die het initiatief nam en een 
oprichtingsvergadering bij elkaar 
riep. Wat had hij nu precies voor 
ogen en zitten we nog immer op 
het goede spoor. Maar belangrijker 
wat komt er allemaal niet bij 
kijken om een club draaiend te 
krijgen? 

Een Myrakels bestuur stond op, 
natuurlijk leiderschap als Gerdwin 
Lammers, Han Geers en Leo 
Jenneskens namen de lead in deze 
embryonale fase. Aangevuld met 
een grote groep jaarvertegen-
woordigers, ook wel de contact-
personen, waaronder ook Cees 
Smit en ondergetekende zich 
mogen scharen, de werkers van 

10 jaar MYRAKEL
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Bericht van de redactie: Dit is een 
eenmalige, afwijkende uitgave. 
Door onvoorziene omstandig-
heden heeft het Bestuur van 
Myrakel het Maartnummer, 
speciaal gewijd aan het tienjarig 
bestaan van de vereniging, niet 
kunnen uitbrengen. De copy van 
dat nummer is overgeheveld naar 
deze uitgave, die wij hebben 

genummerd als dubbelnummer 
Binder 99-01/02. Ons volgende 
nummer zal pas na de zomer 
kunnen verschijnen. Wij 
verontschuldigen ons voor het 
vertraagde schema. Omdat wij 
dankzij de Reünie van vorig jaar 
veel nieuwe leden hebben 
verwelkomd, doet het ons zeer dat 
ons betrouwbare uitgave-ritme 

juist nu is verstoord.
Overigens hebben we niet alles uit 
de voorraad al in deze Binder 
geplaatst; zo liet Paula Bekooy 
vanuit Groenland weten, dat onze 
informatie over dit land (zie 
Jubileumboek) maar matig 
deugde. De goede gegevens leest u 
in Binder 99-03. 

VOORWOORD EXTRA

Op 22 februari 1999 was het 
zover! Onze vereniging beleefde 
een speciale verjaardag: 10 jaar 
Myrakel!
Het Bestuur van de vereniging 
heeft dit heuglijke feit gevierd met 
de oprichters, de naamgevers en 
de steunpilaren van de vereniging. 
Op de bewuste datum werd een 
receptie gehouden in een oude, 
stijlvolle herberg in Houten.

Een goed moment voor een ruime 
terugblik op die oprichtings-
periode. De eerste basis voor de 
vereniging werd gelegd op 1 
oktober 1988 door oud-leerling 
Jan Overwater. Onze Jan, 
destijds de SNL-rector, had tijdens 
de grote reünie ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van het 
lyceum een stapel formulieren 
neergelegd op een tafel in de hal. 
Het formulier was bedoeld om 
oud-leerlingen te interesseren voor 
het plan om een organisatie of 
vereniging in het leven te roepen 
voor de oud-leerlingen. Men kon 
tevens aangeven, of men in het 
geval dat het zou lukken, 
bestuurslid zou willen zijn. Aan 
het eind van de dag waren er ruim 
70 formulieren ingevuld, inclusief 
de namen van 11 potentiële 
bestuursleden. 

De groep van 11 bestond uit:

Marc van der Aart [examenjaar 
1980]

Mark Boerma [1971]
Han Geers [1973]
Geert-David Hageman [1987]
Ben Ides Peeters [1969]
Leo Jenneskens [1974]
Ignace Kaijen [1970]
Tom Paffen [1985]
Cees Smit [1975]
Peter Stops [1965]
Stephan Valk [1963]

Enige weken daarna heeft Jan alle 
gegadigden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst om ideeën uit te 
wisselen en eventueel al tot 
oprichting over te gaan. De 
vergadering werd belegd op 14 
december 1988 en opgewaardeerd 
met de uitspraak "wellicht wordt 
het een historische avond". Van de 
11 waren er 4 verhinderd, 
namelijk Marc, Geert-David, Ben 
en Ignace, maar daar staat 
tegenover dat Han iemand extra 
meenam. Dat bleek geen 
ééndagsvlieg te zijn, deze 
klasgenoot van hem: Gerdwin 
Lammers. Daarnaast was het 
SNL zelf vertegenwoordigd, onder 
meer met wiskundeleraar Pieter 
Groot en natuurlijk Jan 
Overwater.

Deze bijeenkomst is in levendige 
en optimistische sfeer verlopen, 
maar niet de geschiedenisboeken 
ingegaan als de oprichtings-
vergadering. Er zijn op die 14e 
december na de onderlinge 
kennismaking vele ideeën over 

tafel gegaan, maar het was te 
vroeg voor een concreet besluit. 
Afgesproken werd om opnieuw 
bijeen te komen op WOENSDAG 
22 FEBRUARI 1989, en om in de 
tussentijd de taken en activiteiten 
van de toekomstige vereniging in 
kaart te brengen. Dankzij de 
contacten op school werd rond de 
jaarwisseling nog een toegewijde 
kracht aan het team toegevoegd, 
Marjolijn van der Veeken 
[1983]. 
In januari en februari stuurden 
sommigen van de initiatiefnemers 
hun ideeën naar Jan Overwater. De 
bijdragen zijn allemaal bewaard 
voor de archieven, en we pikken 
de brief van Peter Stops er uit. Hij 
somde acht mogelijke activiteiten 
op:

1. Opzet oud-leerlingen bestand.
2. Opzet oud-leerlingen krant.
3. Voorlichting over bepaalde 

beroepen door oud-leerlingen 
aan huidige leerlingen en hun 
ouders. 

4. Nostalgisch bedoelde lessen 
door oud-leraren aan oud-
leerlingen. 

5. Voordrachten.
6. Gezellige avonden voor 

bepaalde jaargangen.
7. Organiseren van lustrumfeesten.
8. Sociale ondersteuning aan oud-

leerlingen die in de problemen 
zitten.

Een interessante lijst, wellicht 

bruikbaar voor het huidige 
bestuur. 

Dan is het zover: 22 februari 
1989!

De notulen op briefpapier van 
G.E. Lammers en C.E. Lammers-
Tiggelman vermelden helaas niet 
exact wie er aanwezig waren, 
maar dit gaan we nog verifiëren. 
Hoogst waarschijnlijk bestond de 
groep feitelijke oprichters uit de 
volgende personen, exclusief de 
SNL-afgevaardigden (waaronder 
Jan Overwater en Pieter Groot):

Mark Boerma 
Han Geers
Geert-David Hageman
Ben Ides-Peeters
Leo Jenneskens
Gerdwin Lammers
Tom Paffen
Cees Smit
Peter Stops
Stephan Valk
Marjolijn van der Valk

Uit de notulen citeren we de 
belangrijkste twee onderwerpen, 
het formele besluit (punt 1) en de 
aanstelling van een dagelijks 
bestuur (punt 8):

(punt 1)
Aan de 70 a 80 personen die 
hebben gereageerd op de oproep 
tijdens de reünie - en waaruit de 
huidige groep initiatiefnemers is 
ontstaan - zal een brief worden 
gestuurd waarin de volgende 
zaken worden behandeld:

a. Er is een vereniging opgestart,
b. Bedanken voor getoonde 

interesse,
c. Onze gedachten gaan uit naar 2 

à 3 x contact per jaar,
d. Organiseren van evenementen,
e. Noodzakelijkheid van "kleine" 

bijdrage van Fl. 15,00 per 
schooljaar,

f. Bijsluiten acceptgiro,
g. Indien mogelijk een uitdraai 

bijsluiten van namen van 
jaargenoten voor adresinfo. 

(punt 8)
In het (voorlopige) Dagelijks 

Bestuur worden benoemd:

Gerdwin: Voorzitter
Ben: Sekretaris
Han: Penningmeester
Pieter G.: Bestandsbeheer
Jan O.: SNL afgevaardige

U ziet, er werden spijkers met 
koppen geslagen. De belangrijkste 
prioriteiten waren nu de naam-
geving van de vereniging, het 
werven van leden, het opzetten 
van een blad, het aanvragen van 
een bankrekening en het 
ontwerpen van de 
verenigingsstatuten.

Dankzij de creativiteit van Paul 
Kreetz (Gym, 1968) kreeg de 
vereniging de prachtige naam 
Myrakel. Deze naam bergt drie 
associaties in zich. Ten eerste 
Myra (geboorteplaats St. Nicolaas 
en verenigingsnaam van de 
hockey- en tennisclub van de 
school), ten tweede "het Mirakel 
van Amsterdam" uit 1345 en ten 
derde de - we horen het Gerdwin 
Lammers al zeggen - de mirakelse 
streken en motivatie van de 
betrokkenen. Het was een happy 
task om iedere keer weer 
gezamenlijk aan het werk te zijn 
voor ons aller SNL. 

Ons eerste blad was nog erg 
eenvoudig van opzet, maar na een 
prijsvraag om een naam voor het 
blad te vinden nam zowel de 
uitstraling als de omvang toe. U 
hebt op dit moment het volwassen 
produkt in handen! De bedenker 
van de naam SNeL-Binder is 
Frans Smit (Gym, 1970) en de 
diverse aan de naam van het blad 
verbonden associaties spreken 
voor zich.  

Het opstellen van statuten en in 
aansluiting daarop het officieel 
laten registreren van de 
vereniging, hebben we te danken 
aan oud-leerling Jan Neijzen 
(HBS, 1962), notaris te 
Amsterdam. Na het bespreken van 
allerlei concepten zijn de statuten 
uiteindelijk in september 1991 
formeel vastgelegd. Hierover meer 
in het volgende nummer.

De rode draad door Myrakel

Op uitnodiging van de hoofd-
redacteur van onze SneL-Binder, 
heb ik als escape voor een 
diepgravend interview mogen 
zoeken naar de rode draad die 
Myrakel al een decennium bindt, 
en volgens goed gebruik zult ge 
dan ook vinden, en jawel hoor er 
lijkt ook wel iets te zijn wat 
houvast geeft. Ik zou het willen 
noemen de wetmatigheid van 
Myrakel: dingen lopen altijd 
anders dan gepland. 
Onvoorspelbaar maar betrouw-
baar zou Myrakels lijfspreuk 
kunnen zijn. En als we eerlijk zijn, 
wie zoekt dat nou niet in een 
goede relatie? Het omgekeerde: 
voorspelbaar en onbetrouwbaar 
heeft in ieder geval geen toekomst. 

10 jaar naar dato is het daarom 
goed, misschien zelfs een eer, om 
de Myrakelse balans op te maken. 
Reculer pour mieux sauter om 
Monsieur le Cock als recente 
steunpilaar van Myrakel bijzonder 
welkom te heten. Een tussenbalans 
zou ik willen benadrukken want 
Myrakel heeft zeker de ambitie 
om meerdere decennia te over-
leven. Daarom maar eens op zoek 
naar de zin van het Myrakels 
bestaan. Het Waarom van 
Myrakel. 

Laten we eens teruggaan naar de 
ambitie van weleer. 10 jaar 
geleden, zo net na de 40 jarige 
reünie was het onze Jan Overwater 
die het initiatief nam en een 
oprichtingsvergadering bij elkaar 
riep. Wat had hij nu precies voor 
ogen en zitten we nog immer op 
het goede spoor. Maar belangrijker 
wat komt er allemaal niet bij 
kijken om een club draaiend te 
krijgen? 

Een Myrakels bestuur stond op, 
natuurlijk leiderschap als Gerdwin 
Lammers, Han Geers en Leo 
Jenneskens namen de lead in deze 
embryonale fase. Aangevuld met 
een grote groep jaarvertegen-
woordigers, ook wel de contact-
personen, waaronder ook Cees 
Smit en ondergetekende zich 
mogen scharen, de werkers van 

10 jaar MYRAKEL



ogenblikkelijk het vertrouwen van 
de ALV om de o zo belangrijke 
kascommissie te leiden en is 
daarmee de afgelopen 10 jaar 
gelijk de meest stabiele 
functionaris van Myrakel.
Leden hebben zich ontwikkeld en 
er is zelfs een radicale afsplitsing 
van Ere-leden gaan ontstaan: 
bijzondere verdiensten is daarvoor 
het objectieve criterium: Lammers 
tevens onze eerste erelid was 
immers allrounder: redactie, DTP 
en databasebeheer. Maar ook Jan 
O. kwam ruimschoots in 
aanmerking vanwege speciale 
verdiensten.
En hoe is het met onze 
ledenaantallen? In december 1990, 
direct na de reünie 348 leden. Dan 
een dip begin 1993 van 172 leden. 
Met de komst van onze nieuwe 
penningmeester kennen we 
gelukkig ook het begrip betalende 
leden: inmiddels 600 stuks, is een 
prachtige prestatie. Ook 
noemenswaardig: een contributie 
van Fl. 12,00 in 1989, maar sinds 
Marjolijn weg is 20 gulden, 
ziedaar meer dan 60% verhoging! 
Hebben onze leden echt value 
voor money, of komt het om dat ze 
tot het hiernamaals een 
machtiging hebben afgegeven?

Maar er was meer nodig om een 
echte vereniging te zijn: een 
naam, Myrakel, daar kan maar 1 
uitvinder van zijn, onze 
huisdichter Paul Kreetz. Sinds 
1345 is daarmee het Myrakel van 
Amsterdam weer helemaal in ere 
hersteld.

Een lijfblad, heel toepasselijk de 
SneL-Binder. Een van de Smitjes, 
Frans kwam waarschijnlijk na 
lang familieberaad, met de naam. 
SneL-Binder: jaargang 1, nummer 
1 verscheen in oktober 1989 en 
daarin spreekt de toenmalige 
voorzitter over het begin van een 
nieuw tijdperk, voorwaar een 
echte visionair. Waar zouden we 
immers zijn zonder Myrakel? Wat 
bindt ons zonder SneL Binder? 
Maar is die vraag ooit 
beantwoord? Komen we op terug.

In den beginne werd dit blad 
eigenhandig van begin tot eind 
door de voorzitter gemaakt.

In mei 1990 was monsieur Le 
Cock al een van de eerste 
gelukkigen om te worden 
geïnterviewd onder de 
veelzeggende titel Parlez-Vous 
francais? Jawel. Nog datzelfde 
jaar 1990 werd de redactie 
uitgebouwd in de DHL HQs in 
Hoofddorp, op de been gehouden 
door de locale snackkar. 
Uiteindelijk zijn we weer op 
school verder gegaan, maar ook 
hierin geen vast stramien, 
pastorieën en penthouses met zicht 
over de Amstel behoren ook tot de 
uitwijkmogelijkheden. En wie 
heeft er nou nog nooit op een 
maandag avond voor een dicht 
lyceum gestaan, toch weer een 
andere datum, of, ze zijn er wel 
maar doen lekker niet open. Met 
de ontwikkelingen van Myrakel in 
Cyberspace kunnen we in de 
volgende eeuw allemaal achter 
onze laptop plaatsnemen om de 
SNeL-Binder Aremote te 
HTMLen@, maar ook daar zal dan 
zo rondom het millennium toch 
wel wat fout gaan

Tot slot onze ALVs en Reunies
Ledenvergaderingen hebben altijd 
een ietwat kwijnend bestaan 
geleden, begonnen op de 
zaterdagmiddag, nu met soos en 
symposia neigen we nu naar meer 
succes. Reünies organiseren 
verloopt niet altijd vlekkeloos, 
verwachtingen over en weer 
bleken vaak te hoog. Uiteindelijk 
maakte het voor de bezoeker niet 
heel veel uit. Kortom, waarvoor 
komen deze mensen uiteindelijk? 
Of in meer algemene termen hoe 
moeten we omgaan met de 
toekomst?
Myrakels eerste beleidstuk "Op 
weg naar volwassenheid" heeft 
daar een gooi naar gedaan, 
overigens een veelzeggend thema 
getuige ook de latere inaugurele 
rede van onze Leo.
Vervolgens hebben we in 1998 
Myrakel 2000 gelanceerd als 
gereedstelling voor Myrakel in de 

e21  eeuw, inmiddels aangeland bij 
bètaversie 3.0. millenniumproef 
bevonden. We hebben daarmee 
een heuse missie als interessante 
en levendige vereniging en een 
duidelijke Doelstelling: Minimaal 
10% lid. 

het eerste uur. 

14 september 1991, werd alles 
officieel met statuten, notaris 
Neijzen bleek binnen de gelederen 
nadat juridische voorbereidingen 
van Ben Ides Peters bleven steken. 
De daarmee samenhangende 
bestuurdersaansprakelijkheid deed 
het bestuur vervolgens in alle 
opzichten bewegen. Er onstond 
een harde kern van Gerdwin 
Lammers, Leo Jenneskens, Cees 
Smit, Marjolijn vd Veeken en 
ondergetekende, aangevuld met 
trouwe ondersteuners als Jan, 
Pieter en Toon, waarvan we vorig 
jaar helaas afscheid hebben 
moeten nemen.
Gerdwin werd 5 jaar geleden 
gevraagd in de SneL-Binder naar 

ede 22  febrauri 1999 en had de 
illusie dat de bestuurploeg het 
ritme te pakken zou hebben en 
daarmee de moeilijkste jaren 
achter de rug zouden zijn, om 
hiermee duidelijk te maken dat 
sommige dingen zich niet laten 
plannen. Gelukkig is het bestuur 
van dit moment al even gemêleerd 
als de club van weleer.

En wat is er zoal niet nog meer 
nodig om een oud-leerlingen 
vereniging aan het rollen te 
krijgen? Een database met namen 
als aanloopje naar een volwaardig 
ledenbestand. Lange tijd was het 
issue waar die mocht staan dan dat 
het gebruikersgemak en de 
kwaliteit van de base centraal 
stonden. Wie herinnert zich niet 
onze MUTASNOL en ETIPERS 
bestanden. Later heeft onze eerste 
voorzitter er zich zelfs persoonlijk 
mee beziggehouden, maar nadat 
we meerdere malen A1x SNeL 
Binder is echt voldoende@ retour 
kregen zijn we op zoek gegaan 
naar een professionele DTP en 
databasebeheerder. Ook dat ging 
via een Myrakelse werving- en 
selectieprocedure maar naar een 
intensieve assessment hebben we 
met Koos echt een topper in de 
club.

En dan Leden
Op zich lastig maar je kan nou 
eenmaal niet zonder. Ons eerste 
betalend lid, Loek van Nus kreeg 

Maar begrijpen we echt waar we 
naar toe willen? Gaat het 
Myrakels Netwerk zoals wij dat 
zien werken of Net-niet-Werken? 
De relatie met de school zou 
enorm kunnen worden verbetert 
als we met elkaar meer zouden 
beseffen hoeveel Kennis, Kunde 
en Karakter beschikbaar is in het 
Myrakels netwerk vol Talenten. 

Ik probeer te komen tot mijn 
analyse, synthese en conclusies:
10 jaar Myrakel leert dat er zeer 
zeker bestaanrecht is voor een 
oud-leerlingen vereniging. Jan O. 

was dan ook een echte profeet.
Niks plannen: onvoorspelbaar 
maar betrouwbaar lijkt de 
succesformule!

Kortom, er zijn nog genoeg dingen 
te leren op onze school en 
daarmee doel ik dan op het SNL 
inclusief Myrakel als (leer)school 
voor het leven 

En dan echt tot slot: in 1994 werd 
de onze toenmalige voorzitter 
Lammers geïnterviewd over 5 jaar 
Myrakel: Wat is het SNL voor jou: 
de glimlach in mijn hart. En die 

speciale glimlach staat velen nog 
goed voor ogen. Welnu ik wil mijn 
glimlach daarbij aansluiten voor 
dit 10 jarig bestaan. Myrakelse 
Steunpilaren bedankt! Voor wie er 
in geloven een heus Myrakel.

(De rode draad door Myrakel is 
een bewerking van de considerans 
uitgesproken door de voorzitter op 
22 februari 1999 ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van onze 
vereniging.)

Personalia

Professor doctor Lucas Reijnders 
(Gym, 1963) bouwt zijn activi-
teiten voor Natuur & Milieu af. 
Hij is per 1 januari 1999 in dienst 
getreden bij de Open Universiteit, 
waar hij gestalte gaat geven aan 
innovatie van het milieuonder-
wijs. Een ander speerpunt in zijn 
nieuwe functie is het stimuleren 
van duurzame technologische 
ontwikkeling.

"Een eeuw Nederland in honderd 
portretten", een wekelijkse serie in 
de Volkskrant, belicht de 'belang-
rijkste' 100 personen uit de 20e 
eeuw. Aleid Truijens (Gym, 
1974) vertelt in de 47e aflevering 
over Menno ter Braak: hij was een 
puinruimer, hij effende de weg - 
en hij werd maar 38. Op de dag 
dat Nederland capituleerde, 15 
mei 1940, maakte ter Braak een 
eind aan zijn leven. 
Aleid heeft daarna nog veel meer 
kopstukken in deze serie bespro-
ken. Wat te denken van Gerard 
Reve, Lucebert en Jan Wolkers? 
Zij zet de beroemdheden treffend 
neer, en schrijft ondertussen elders 
in deze krant (katern Cicero) over 
de biografie van W.F. Hermans èn 
over de leerlingen van 4 VWO van 
het SNL!! Op 19 maart deed Aleid 
namelijk verslag van het bezoek 
van de leerlingen aan het 
Muiderslot. Begeleider Bert 
Ydema, coördinator van het 

nieuwe vak culturele en kunst-
zinnige vorming, komt in het 
artikel uitgebreid aan het woord. 

Winnaars maken winnaars. Niet 
alleen Dennis B. zelf verovert 
prijzen bij de vleet, maar in zijn 
kielzog ook anderen: Pim Ras won 
de Canonsportprijs 1998 met een 
foto van onze voetballer tijdens 
het WK in Frankrijk.

Een droef bericht over - weliswaar 
geen oud-leerlinge, maar een 
bekende van vele honderden 
SNL'ers en Pius-meisjes - Joke 
Mittelmeijer, de danslerares: zij 
overleed op 30 januari 1999 op 
52-jarige leeftijd.

Gerdwin Lammers (HAVO, 
1973), die in deze Binder sowieso 
al in het brandpunt staat, deed in 
februari van zich spreken in het 
landelijke nieuws. Dagen achter-
een werd een affaire uitgesponnen, 
die Gerdwin heeft aangekaart 
(ahum) versus de KNVB. Als 
voorzitter van de Stichting 
Belangenbehartiging Rela-
tiemarketing, afgekort - u raadt het 
al - tot SBR, heeft Gerdwin 
KNVB-directeur A. van Eijden op 
het matje geroepen. Want op het 
hoogste KNVB-niveau schijnt ook 
al met de Franse WK-kaartjes te 
zijn gerommeld. 
Begin mei 1999 is Cintha 

Boersma is 30 jaar geworden. 
Onze volleybal-heldin acht deze 
leeftijd geschikt voor twee 
belangrijke veranderingen: ze gaat 
in september trouwen, en ze gaat - 
voorzichtigheidshalve zeggen we 
waarschijnlijk - stoppen met 
internationale wedstrijden. De 
teller staat nu op het fenomenale 
aantal van 405 interlands! Dat kan 
geen enkele andere Nederlandse 
haar nazeggen.

Nog zo'n groot sporter! Het heeft 
voor zijn doen lang geduurd, maar 
eindelijk heeft Rob Clerc (1974) 
zijn volgende nationale damtitel te 
pakken. Ja, ja, sinds medio april is 
Rob nu zevenvoudig nationaal 
damkampioen! In prachtige 
partijen versloeg hij onder meer 
Hans Jansen en Auke Scholma. 
We hopen nog steeds op een 
toekomstige wereldtitel, hij is er al 
enige keren (heel) dichtbij 
geweest.

Ook als modale sportman kun je 
een langdurige carrière opbouwen. 
Dat bewijst het (onafscheidelijke?) 
duo Frank Scheffers en Pieter 
Buis (begin jaren '80). Nog immer 
bepalen zij het gezicht van het 
zondagteam van voetbalvereniging 
SV Diemen 1. Ze zijn rijp voor 
een Myrakel-interview.
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ogenblikkelijk het vertrouwen van 
de ALV om de o zo belangrijke 
kascommissie te leiden en is 
daarmee de afgelopen 10 jaar 
gelijk de meest stabiele 
functionaris van Myrakel.
Leden hebben zich ontwikkeld en 
er is zelfs een radicale afsplitsing 
van Ere-leden gaan ontstaan: 
bijzondere verdiensten is daarvoor 
het objectieve criterium: Lammers 
tevens onze eerste erelid was 
immers allrounder: redactie, DTP 
en databasebeheer. Maar ook Jan 
O. kwam ruimschoots in 
aanmerking vanwege speciale 
verdiensten.
En hoe is het met onze 
ledenaantallen? In december 1990, 
direct na de reünie 348 leden. Dan 
een dip begin 1993 van 172 leden. 
Met de komst van onze nieuwe 
penningmeester kennen we 
gelukkig ook het begrip betalende 
leden: inmiddels 600 stuks, is een 
prachtige prestatie. Ook 
noemenswaardig: een contributie 
van Fl. 12,00 in 1989, maar sinds 
Marjolijn weg is 20 gulden, 
ziedaar meer dan 60% verhoging! 
Hebben onze leden echt value 
voor money, of komt het om dat ze 
tot het hiernamaals een 
machtiging hebben afgegeven?

Maar er was meer nodig om een 
echte vereniging te zijn: een 
naam, Myrakel, daar kan maar 1 
uitvinder van zijn, onze 
huisdichter Paul Kreetz. Sinds 
1345 is daarmee het Myrakel van 
Amsterdam weer helemaal in ere 
hersteld.

Een lijfblad, heel toepasselijk de 
SneL-Binder. Een van de Smitjes, 
Frans kwam waarschijnlijk na 
lang familieberaad, met de naam. 
SneL-Binder: jaargang 1, nummer 
1 verscheen in oktober 1989 en 
daarin spreekt de toenmalige 
voorzitter over het begin van een 
nieuw tijdperk, voorwaar een 
echte visionair. Waar zouden we 
immers zijn zonder Myrakel? Wat 
bindt ons zonder SneL Binder? 
Maar is die vraag ooit 
beantwoord? Komen we op terug.

In den beginne werd dit blad 
eigenhandig van begin tot eind 
door de voorzitter gemaakt.

In mei 1990 was monsieur Le 
Cock al een van de eerste 
gelukkigen om te worden 
geïnterviewd onder de 
veelzeggende titel Parlez-Vous 
francais? Jawel. Nog datzelfde 
jaar 1990 werd de redactie 
uitgebouwd in de DHL HQs in 
Hoofddorp, op de been gehouden 
door de locale snackkar. 
Uiteindelijk zijn we weer op 
school verder gegaan, maar ook 
hierin geen vast stramien, 
pastorieën en penthouses met zicht 
over de Amstel behoren ook tot de 
uitwijkmogelijkheden. En wie 
heeft er nou nog nooit op een 
maandag avond voor een dicht 
lyceum gestaan, toch weer een 
andere datum, of, ze zijn er wel 
maar doen lekker niet open. Met 
de ontwikkelingen van Myrakel in 
Cyberspace kunnen we in de 
volgende eeuw allemaal achter 
onze laptop plaatsnemen om de 
SNeL-Binder Aremote te 
HTMLen@, maar ook daar zal dan 
zo rondom het millennium toch 
wel wat fout gaan

Tot slot onze ALVs en Reunies
Ledenvergaderingen hebben altijd 
een ietwat kwijnend bestaan 
geleden, begonnen op de 
zaterdagmiddag, nu met soos en 
symposia neigen we nu naar meer 
succes. Reünies organiseren 
verloopt niet altijd vlekkeloos, 
verwachtingen over en weer 
bleken vaak te hoog. Uiteindelijk 
maakte het voor de bezoeker niet 
heel veel uit. Kortom, waarvoor 
komen deze mensen uiteindelijk? 
Of in meer algemene termen hoe 
moeten we omgaan met de 
toekomst?
Myrakels eerste beleidstuk "Op 
weg naar volwassenheid" heeft 
daar een gooi naar gedaan, 
overigens een veelzeggend thema 
getuige ook de latere inaugurele 
rede van onze Leo.
Vervolgens hebben we in 1998 
Myrakel 2000 gelanceerd als 
gereedstelling voor Myrakel in de 

e21  eeuw, inmiddels aangeland bij 
bètaversie 3.0. millenniumproef 
bevonden. We hebben daarmee 
een heuse missie als interessante 
en levendige vereniging en een 
duidelijke Doelstelling: Minimaal 
10% lid. 

het eerste uur. 

14 september 1991, werd alles 
officieel met statuten, notaris 
Neijzen bleek binnen de gelederen 
nadat juridische voorbereidingen 
van Ben Ides Peters bleven steken. 
De daarmee samenhangende 
bestuurdersaansprakelijkheid deed 
het bestuur vervolgens in alle 
opzichten bewegen. Er onstond 
een harde kern van Gerdwin 
Lammers, Leo Jenneskens, Cees 
Smit, Marjolijn vd Veeken en 
ondergetekende, aangevuld met 
trouwe ondersteuners als Jan, 
Pieter en Toon, waarvan we vorig 
jaar helaas afscheid hebben 
moeten nemen.
Gerdwin werd 5 jaar geleden 
gevraagd in de SneL-Binder naar 

ede 22  febrauri 1999 en had de 
illusie dat de bestuurploeg het 
ritme te pakken zou hebben en 
daarmee de moeilijkste jaren 
achter de rug zouden zijn, om 
hiermee duidelijk te maken dat 
sommige dingen zich niet laten 
plannen. Gelukkig is het bestuur 
van dit moment al even gemêleerd 
als de club van weleer.

En wat is er zoal niet nog meer 
nodig om een oud-leerlingen 
vereniging aan het rollen te 
krijgen? Een database met namen 
als aanloopje naar een volwaardig 
ledenbestand. Lange tijd was het 
issue waar die mocht staan dan dat 
het gebruikersgemak en de 
kwaliteit van de base centraal 
stonden. Wie herinnert zich niet 
onze MUTASNOL en ETIPERS 
bestanden. Later heeft onze eerste 
voorzitter er zich zelfs persoonlijk 
mee beziggehouden, maar nadat 
we meerdere malen A1x SNeL 
Binder is echt voldoende@ retour 
kregen zijn we op zoek gegaan 
naar een professionele DTP en 
databasebeheerder. Ook dat ging 
via een Myrakelse werving- en 
selectieprocedure maar naar een 
intensieve assessment hebben we 
met Koos echt een topper in de 
club.

En dan Leden
Op zich lastig maar je kan nou 
eenmaal niet zonder. Ons eerste 
betalend lid, Loek van Nus kreeg 

Maar begrijpen we echt waar we 
naar toe willen? Gaat het 
Myrakels Netwerk zoals wij dat 
zien werken of Net-niet-Werken? 
De relatie met de school zou 
enorm kunnen worden verbetert 
als we met elkaar meer zouden 
beseffen hoeveel Kennis, Kunde 
en Karakter beschikbaar is in het 
Myrakels netwerk vol Talenten. 

Ik probeer te komen tot mijn 
analyse, synthese en conclusies:
10 jaar Myrakel leert dat er zeer 
zeker bestaanrecht is voor een 
oud-leerlingen vereniging. Jan O. 

was dan ook een echte profeet.
Niks plannen: onvoorspelbaar 
maar betrouwbaar lijkt de 
succesformule!

Kortom, er zijn nog genoeg dingen 
te leren op onze school en 
daarmee doel ik dan op het SNL 
inclusief Myrakel als (leer)school 
voor het leven 

En dan echt tot slot: in 1994 werd 
de onze toenmalige voorzitter 
Lammers geïnterviewd over 5 jaar 
Myrakel: Wat is het SNL voor jou: 
de glimlach in mijn hart. En die 

speciale glimlach staat velen nog 
goed voor ogen. Welnu ik wil mijn 
glimlach daarbij aansluiten voor 
dit 10 jarig bestaan. Myrakelse 
Steunpilaren bedankt! Voor wie er 
in geloven een heus Myrakel.

(De rode draad door Myrakel is 
een bewerking van de considerans 
uitgesproken door de voorzitter op 
22 februari 1999 ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van onze 
vereniging.)

Personalia

Professor doctor Lucas Reijnders 
(Gym, 1963) bouwt zijn activi-
teiten voor Natuur & Milieu af. 
Hij is per 1 januari 1999 in dienst 
getreden bij de Open Universiteit, 
waar hij gestalte gaat geven aan 
innovatie van het milieuonder-
wijs. Een ander speerpunt in zijn 
nieuwe functie is het stimuleren 
van duurzame technologische 
ontwikkeling.

"Een eeuw Nederland in honderd 
portretten", een wekelijkse serie in 
de Volkskrant, belicht de 'belang-
rijkste' 100 personen uit de 20e 
eeuw. Aleid Truijens (Gym, 
1974) vertelt in de 47e aflevering 
over Menno ter Braak: hij was een 
puinruimer, hij effende de weg - 
en hij werd maar 38. Op de dag 
dat Nederland capituleerde, 15 
mei 1940, maakte ter Braak een 
eind aan zijn leven. 
Aleid heeft daarna nog veel meer 
kopstukken in deze serie bespro-
ken. Wat te denken van Gerard 
Reve, Lucebert en Jan Wolkers? 
Zij zet de beroemdheden treffend 
neer, en schrijft ondertussen elders 
in deze krant (katern Cicero) over 
de biografie van W.F. Hermans èn 
over de leerlingen van 4 VWO van 
het SNL!! Op 19 maart deed Aleid 
namelijk verslag van het bezoek 
van de leerlingen aan het 
Muiderslot. Begeleider Bert 
Ydema, coördinator van het 

nieuwe vak culturele en kunst-
zinnige vorming, komt in het 
artikel uitgebreid aan het woord. 

Winnaars maken winnaars. Niet 
alleen Dennis B. zelf verovert 
prijzen bij de vleet, maar in zijn 
kielzog ook anderen: Pim Ras won 
de Canonsportprijs 1998 met een 
foto van onze voetballer tijdens 
het WK in Frankrijk.

Een droef bericht over - weliswaar 
geen oud-leerlinge, maar een 
bekende van vele honderden 
SNL'ers en Pius-meisjes - Joke 
Mittelmeijer, de danslerares: zij 
overleed op 30 januari 1999 op 
52-jarige leeftijd.

Gerdwin Lammers (HAVO, 
1973), die in deze Binder sowieso 
al in het brandpunt staat, deed in 
februari van zich spreken in het 
landelijke nieuws. Dagen achter-
een werd een affaire uitgesponnen, 
die Gerdwin heeft aangekaart 
(ahum) versus de KNVB. Als 
voorzitter van de Stichting 
Belangenbehartiging Rela-
tiemarketing, afgekort - u raadt het 
al - tot SBR, heeft Gerdwin 
KNVB-directeur A. van Eijden op 
het matje geroepen. Want op het 
hoogste KNVB-niveau schijnt ook 
al met de Franse WK-kaartjes te 
zijn gerommeld. 
Begin mei 1999 is Cintha 

Boersma is 30 jaar geworden. 
Onze volleybal-heldin acht deze 
leeftijd geschikt voor twee 
belangrijke veranderingen: ze gaat 
in september trouwen, en ze gaat - 
voorzichtigheidshalve zeggen we 
waarschijnlijk - stoppen met 
internationale wedstrijden. De 
teller staat nu op het fenomenale 
aantal van 405 interlands! Dat kan 
geen enkele andere Nederlandse 
haar nazeggen.

Nog zo'n groot sporter! Het heeft 
voor zijn doen lang geduurd, maar 
eindelijk heeft Rob Clerc (1974) 
zijn volgende nationale damtitel te 
pakken. Ja, ja, sinds medio april is 
Rob nu zevenvoudig nationaal 
damkampioen! In prachtige 
partijen versloeg hij onder meer 
Hans Jansen en Auke Scholma. 
We hopen nog steeds op een 
toekomstige wereldtitel, hij is er al 
enige keren (heel) dichtbij 
geweest.

Ook als modale sportman kun je 
een langdurige carrière opbouwen. 
Dat bewijst het (onafscheidelijke?) 
duo Frank Scheffers en Pieter 
Buis (begin jaren '80). Nog immer 
bepalen zij het gezicht van het 
zondagteam van voetbalvereniging 
SV Diemen 1. Ze zijn rijp voor 
een Myrakel-interview.
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Algemene ledenvergadering 15-01-1999

De jaarvergadering van 1999 werd 
verblijd met een opkomst die onze 
verwachtingen te boven ging. 
Volgend jaar moeten we wellicht 
uitwijken naar de RAI.

AGENDA

1. Opening
2. Jaaroverzicht 1998
3. Financieel verslag 1998
4. Evaluatie organisatie
    reüniefeest
5. Beleid 1999
6. Bestuur
7. Begroting 1999
8. Mini-symposium
9. Rondvraag en sluiting

Na de opening vroeg het Bestuur 
om 1 minuut stilte om Toon van 
Driel te gedenken. Toon was de 
zeer gewaardeerde steun en 
toeverlaat van de vereniging. 

We pikken wat wederwaardig-
heden uit het programma van de 
vergadering, en besteden 
vervolgens speciale aandacht aan 
het mini-symposium. Het 
jaaroverzicht meldt het nieuwe 
ledental van 575 oud-leerlingen. 
Het verheugt het bestuur dat de 
vereniging groeit, mede met oud-
Pius-leerlingen. 
De uitgave van het jubileumboek 
"50 jaar Erkend Talent" wordt in 
het verslag als belangrijk 

wapenfeit aangemerkt, en 
natuurlijk de reünie op de tiende 
van de tiende. Het Bestuur heeft 
de organisatie van deze reünie, 
waar we 1250 gasten mochten 
verwelkomen, geëvalueerd. Naar 
het algemene oordeel was het een 
zeer geslaagde feestdag, ondanks 
een haperende organisatie. 
De finale conclusie is om niet 
meer achteruit maar vooruit te 
kijken, en met een betere planning 
de volgende reünie tegemoet te 
gaan. Als blijk van waardering 
voor de inzet van Myrakel 
overhandigt rector Frans 
Kwakernaat aan de vereniging een 
prachtig fotoboek van het 
jubileumfeest. Enkele van de 
foto's zijn in deze Binder 
opgenomen.

Financieel was het een goed jaar. 
De vereniging heeft haar 
vermogen zien toenemen, en zal 
de middelen vooral investeren in 
een alumni-boek. Dit voornemen 
werd dan ook bekendgemaakt bij 
de bespreking van het beleid, en 
het toekomstige boek zal in de 
SNeL-Binder regelmatig aandacht 
krijgen. Voor liefhebbers van 
debet en credit overzichten is het 
financieel verslag beschikbaar (bij 
Koos van Langen). De 
kascommissie, bestaande uit Hans 
Nijhuis en good-old Loek van 
Nus, keurde het verslag en de 
begroting zonder bezwaren goed. 

Ook vermeldenswaard is dat de 
contributie vanwege de gevulde 
kas niet zal worden verhoogd.

Het bestuur wordt in dezelfde 
samenstelling herkozen:

Voorzitter: T om Paffen
Penningmeester: Koos van 

Langen
Secretaris: Cees Smit
Lid: Trees Mars-

Belderok
Lid: Dick Diepen.

Eric Nijman doet het aanbod om 
het bestuur te ondersteunen met 
'virtuele Myrakel activiteiten', op 
de website van Myrakel zullen we 
hier t.z.t. de vruchten van 
terugvinden.

Het mini-symposium, waarvoor de 
aardrijkskundefaculteit was 
afgehuurd, had de uitdagende titel: 

ONDERNEMERSCHAP: 
Myrakelse droom of 
werkelijkheid?

De drie sprekers, Harry 
Roeleveld, Eric Nijman en 
Gerdwin Lammers gaven elk hun 
visie op deze intrigerende vraag. 
We hebben er een eigen 
Binderparagraaf voor ingeruimd.

SNL-directeuren

Onder de oud-leerlingen vinden 
we vele directeuren. Drie van hen 
presenteren we hier omdat zij de 
Algemene Ledenvergadering 

hebben toegesproken, en een 
vierde omdat hij de economische 
pagina's van de dagbladen 
frequenteert. Niet alleen hun 

huidige functie gaan we belichten, 
maar ook de route naar die 
directeurszetel.

May we present you:

Harry Roeleveld van
Shop Support Group
Eric Nijman van
Sprint Computer en Services 
Gerdwin Lammers van 
DeNationaleKoerier
Marcel van Poecke van
Petroplus

Harry Roeleveld, uit de lichting 
HBS 1969, is directeur-eigenaar 

van de Shop Support Group. 
Harry start zijn verhaal met een 
verwijzing naar de SNL-periode. 
Het was de hippie-tijd! Het 
bijzondere gevoel van die jaren 
draagt hij tot de dag van vandaag 
met zich mee. Harry voelt zich 
dan ook zeker geen geboren 
ondernemer, hij is pas onlangs in 
dit vak terechtgekomen.

Wat is de Shop Support Group? 
Dit is een bedrijf met een unieke 
formule, het verzorgt 
produktpresentaties voor winkels. 
Alvorens het bedrijf nader te 
introduceren, vertelt Harry over de 
aanloop naar deze omslag in zijn 
loopbaan. Na het SNL bezocht hij 
de TU Eindhoven, een periode die 
hij zich herinnert als minstens zo 
wild als de lyceumtijd. Zijn eerste 
baan, nu 25 jaar terug, was al in de 
branche die hij steeds trouw zou 
blijven: de doe-het-zelf-markt. Het 
inrichten van bouwmarkten als 
Praxis en Trefcenter, hoofd 

publiciteit van Intergamma, de 
"klus-zelf-formule", een Karwei-
commercial op de Catwalk, Harry 
was erbij.

Op een gegeven moment kwam hij 
tot het inzicht, dat bijna alle grote 
winkelketens een manco 
vertoonden: de ene vestiging is 
goed op orde, de andere helemaal 
niet. Het niveau van service, 
netheid en kwaliteit verschilde 
onderling dermate, dat hij hierin 

Harry Roeleveld (geheel rechts) en zijn Shop Support Group

Het indrukwekkend wagenpark van de Shop Support Group

het beroemde gat in de markt zag. 
Daarom besloot hij zelf 'in zaken' 
te gaan. Hij besteedde een half 
jaar om een gedetailleerd en 
doortimmerd ondernemingsplan 
op te stellen (en won daar zelfs 
een 1e prijs mee).

Om een lang verhaal kort te 
maken: in februari 1998 kwamen 
de eerste bestelauto's op de weg. 
Intussen telt het wagenpark al 20 
auto's, opgesierd met een flitsende 
huisstijl en een groep 
medewerkers met een sterke 
uitstraling (zie foto's). De omzet in 
het eerste jaar bedroeg 1 miljoen. 

De klanten komen vooral uit de 
doe-het-zelf-markt. De Shop 
Support Group werkt decentraal, 
berekent geen voorrijkosten, 
bestrijkt heel Nederland en heeft 
als motto om door gegarandeerde 
kwaliteit zelf zo min mogelijk 
(lees: nul) klachten te ontvangen. 
Hoe moet men zich een 
gemiddelde produktpresentatie 
van de Support Group voorstellen? 
Wel, neem contact op met het 
Utrechtse bedrijf! 

Onze tweede directeur is de veel 
jongere Eric Nijman. Hij zwaaide 
af op het SNL in 1989, en is nu de 
baas van het bedrijf Sprint 
Computer & Services. Zeg 
computer, IT, Internet of 
cyberspace, bij Sprint kunt u 
terecht: van diskette tot 
mainframe!
Het verhaal is nog mooier voor het 
SNL: de collega-directeur van Eric 
is zijn levenspartner Diane de 
Bruin, die eveneens haar 
middelbare schooltijd (1987) aan 
de Prinses Irenestraat doorbracht.
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Eric begon zijn carrière in de 
reinigingssector, bij de firma CSU. 
Hij deed daar allerhande 'gekke 
opdrachten', want dit bedrijf is 
gespecialiseerd in eerste hulp en 
nazorg bieden bij brand en andere 
narigheid, zoals explosies. Dat 
betekent het leveren van kleding, 
vervangende woonruimte en 
dergelijke. Al na 2 jaar was hij 
daar vestigingsmanager, hij gaf 
leiding aan 22 mensen en was 
daarmee de jongste in zijn soort 
van Nederland. In die functie 
proefde Eric aan het 
ondernemersschap en leerde hij de 
twee basiskwaliteiten die hij nu 
ook in Sprint hoog in het vaandel 
heeft staan: dienstverlening en 
snelheid.   

Sprint Computer & Services 
ondersteunt het bedrijfsleven in 
hardware en software zaken. Elke 
bedrijfstak kan in principe een 
beroep doen op de expertise van 
het kleine bureau. Bijvoorbeeld, 
indien een vertegenwoordiger van 
de meubelbranche de vraag 
voorlegt, welke software het meest 
geschikt is voor hun 
administratieve problemen, 
adviseert Sprint over de 
mogelijkheden en doet 
desgevraagd een aanbeveling voor 
de beste keus. De laatste tijd is de 
meeste aandacht van Eric gericht 
op Internet. Enerzijds het 
faciliteren van de 'host'-functie 
(alles tussen de puntjes van www.   
.nl), anderzijds het koppelen van 
databases aan Internet. 

Hij begon hiermee in de eigen 
kennissenkring en is vanzelf in 
andere markten terechtgekomen, 
zoals het MKB. Klant 1 brengt 
nieuwe klanten 2 en 3 aan, eigen 
reclame is niet nodig. Eric heeft 
zelfs negatieve ervaringen met 
reclame-maken, het kost meer dan 
het opbrengt. Hij heeft ontdekt dat 
een persoonlijke benadering van 
klanten (de tijd nemen, mensentaal 
spreken) een veel beter wapen is 
voor succes.

Onze derde directeur, Gerdwin 
Lammers, hoeven we niet meer te 
introduceren. In vele SNeL-

Binders zijn zijn activiteiten 
belicht. Hij zette 
DeNationaleKoerier op, is 
directeur van Traveldesk, is ex-
voorzitter van Myrakel (da's pas 
ondernemen!) en is ook al weer 
present in de Personalia in deze 
Binder. Gerdwin is de man achter 
telefoonnummer 0800-0734, voor 
al uw postpakketjes en 
spoedzendingen. En voor 
NationaalVandaag, NationaalNu, 
NationaalMorgen en 
NationaalInternationaal. 

Gerdwin wil de slogan graag 
verdraaien:

ONDERNEMERSCHAP: Droom 
of Myrakelse werkelijkheid?

Dit bijvoeglijk naamwoord is ... 
meer dan 'deksels', meer dan 
'miraculeus', het heeft gewoon 
geen synoniem!

Gerdwin zegt te leven in de geest 
van een uitspraak van Kennedy: 

"Some men see the things as they 
are and ask; why?"
I dream things that never were and 
think: Why not?"

Ondernemen moet je in het bloed 
zitten. Hij heeft zelf drie zonen, 
die alle drie eender zijn opgevoed. 
Maar toch, de één is duidelijk veel 
ondernemender dan de andere. 
Gerdwin is dan ook een andere 
mening toegedaan dan Harry: je 
wordt geen ondernemer, je bent 
het. Dat betekent: aanpakken en 
onzekerheid durven trotseren.

Bij zijn eerste schreden op het 
ondernemerspad, zo pakweg tot 
1992, was Gerdwin vooral 
gefascineerd door de gedachte, dat 
hij ergens zijn naam in neon-licht 
op een gevel zou zien prijken. 
Maar gaandeweg kreeg hij door, 
hoe de werkelijkheid in elkaar 
steekt. Bij bijna alle zaken die je 
als ondernemer oppakt doorloop je 
een drie-fasen traject:

1) van idee naar start
2) van start naar doorstart
3) afstand en afscheid nemen

Gerdwin heeft al deze fasen 
uitgebreid toegelicht, maar wil 
vooral de volgende twee lessen 
overbrengen aan het gehoor. Fase 
1 is zeer moeilijk, want:

"Alleen is maar alleen"

De zogenaamde droom blijkt een 
myrakelse droom! 

Fase 2 is nòg moeilijker, want 
naast wetgeving, financiën, en nog 
veel meer hindernissen kom je er 
achter dat:

"De concurrent doet altijd iets 
anders dan je had gedacht".

Met al deze wijsheden en 
ervaringen hopen we ook de lezers 
van dienst te zijn, die niet op de 
ALV konden komen.

We hadden hem al aangekondigd 
als vierde Directeur: Marcel van 
Poecke, uit Gym B van 1978. We 
hebben al veel kranteknipsels over 
hem en zijn bedrijf Petroplus, 
maar die gaan we niet allemaal 
overschrijven. We pakken een 
knipsel uit de stapel vanwege de 
aardige kop:

"Wolfje op overnamepad" {De 
Volkskrant, 24 november 1998}

Aan dit artikel ontlenen we 
diverse fragmenten en smeden ze 
aaneen.

"Zit Shell in zijn maag met 
overtollige raffinaderijen? Het 
kleine oliebedrijf zou er graag 
eentje overnemen. "Niet van Shell 
zozeer, maar in het algemeen", 
zegt Marcel van Poecke, de jonge 
directeur van het nog jongere 
bedrijf.
Dat is opmerkelijk in tijden van 
overcapaciteit en historisch lage 
olieprijzen. "Vorig jaar hebben we 
een raffinaderij in Antwerpen 
gekocht en nu hebben we een 
optie op de raffinaderij in het 
Engelse Milford Haven".
Hij denkt dat de combinatie met 
de andere activiteiten van 

Petroplus - opslag van en handel 
in olie - het bedrijf een voorsprong 
geeft op grote olieconcerns.
Petroplus heeft zijn wortels in het 
vroegere oliehandelsbedrijf Vanol. 
De huidige grootaandeelhouders 
van Petroplus, van Poecke en zijn 
compagnon Willemstein, namen 
Vanol in 1992 over van het 
toenmalige bestuur, 
reorganiseerden het, haalden de 
Nederlandse Participatie 
Maatschappij binnen als financier 
en gingen op het overnamepad. Zo 

hebben ze een heel 
gediversificeerd oliebedrijf 
opgebouwd. Vorige week nog 
kocht Petroplus het Groningse 
oliehandelsbedrijf North Sea 
Trading met een jaaromzet van ... 
één miljard gulden! 
In Europa is Petroplus, met een 
winst van 21,6 miljoen in 1998, 
voorlopig nog een lone wolf. Van 
Poecke verwacht niet dat zich snel 
nieuwe spelers op hun niches 
zullen storten, en dat zij zelf 
kunnen doorgroeien. Fusies tussen 

grote olieconcerns moeten worden 
goedgekeurd door de 
mededingingsautoriteiten. Dan 
blijken ze vaak een raffinaderij of 
een opslagtank te moeten afstoten 
en kan Petroplus zijn kans grijpen. 
"De mededingingswetgeving is 
voor ons heel belangrijk".

Nog geen maand later moest de 
Duitse olie-poot van Cargill er aan 
geloven: 'Petroplus was here'. 
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Nicolaasrubriek

Plantage en Landhuis Sint 
Nicolaas op Curaçao

Meer dan drie en een halve eeuw 
geleden begon de geschiedenis 
van de Curaçaose plantages. Toen 
de Spanjaarden in 1634 - het jaar 
waarin Johannes van Walbeeck 
Curaçao voor de Westindische 
Compagnie (W.I.C.) in bezit nam 
het eiland verlieten, werd hun 
voorbeeld gevolgd door de 
Indianen, die tijdens het Spaanse 
bestuur op verschillende plaatsen 
op het eiland voedingsgewassen 
hadden verbouwd en vee hadden 
gehouden. Hierdoor was de W.I.C. 
genoodzaakt zich zelf op de 
landbouw toe te leggen of 
particuliere 'koloniers' aan te 
trekken. Na een aarzelend begin 
vol tegenslagen in de eerste 
decennia na 1634 kwam er 
omstreeks 1660 vaart in de aanleg 
van door de Compagnie 
geëxploiteerde plantages. In 
dezelfde tijd werden verschillende 
terreinen op het eiland aan 
particulieren ter bebouwing 
toegewezen of door hen eenvoudig 
in beslag genomen. Zestig jaar 
later was de vorming van de 
plantages vrijwel voltooid. De 
percelen die toen nog niet binnen 
de omheiningen van particulieren 
lagen, dankten dat voornamelijk Landhuis St. Nicolaas uit de lucht gezien

aan onvruchtbaarheid of 
onaantrekkelijke ligging. Een deel 
ervan werd door middel van 
usurpatie alsnog bij de plantages 
gevoegd. De compagnieplantages 
werden na 1717 al niet meer door 
de W.I.C. zelf beheerd; ze waren, 
op één uitzondering na, aan 
particulieren in huur gegeven.

Tegenwoordig resteert van deze 
eeuwenoude bedrijven niet veel 
meer dan een aantal 
perceelsomheiningen en enkele 
verwaarloosde, al lang niet meer 
op hun oorspronkelijke taak 

berekende dammen. De voor de 
landbouw geschikte gronden zijn 
nog slechts voor een klein deel ook 
werkelijk in gebruik als 
landbouwgrond. Het grootste deel 
ervan is dicht begroeid met een 
vegetatie van doornig kreupelhout 
en diverse cactussoorten. Aan de 
vroegere plantages herinneren 
vooral nog de landhuizen - de 
hoofdwoningen van de plantages -
, die op diverse plaatsen boven het 
landschap uitrijzen. Ook in de 
vervallen toestand, waarin vele 
van deze planterswoningen 
tegenwoordig verkeren, maken ze 
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opdrachten', want dit bedrijf is 
gespecialiseerd in eerste hulp en 
nazorg bieden bij brand en andere 
narigheid, zoals explosies. Dat 
betekent het leveren van kleding, 
vervangende woonruimte en 
dergelijke. Al na 2 jaar was hij 
daar vestigingsmanager, hij gaf 
leiding aan 22 mensen en was 
daarmee de jongste in zijn soort 
van Nederland. In die functie 
proefde Eric aan het 
ondernemersschap en leerde hij de 
twee basiskwaliteiten die hij nu 
ook in Sprint hoog in het vaandel 
heeft staan: dienstverlening en 
snelheid.   

Sprint Computer & Services 
ondersteunt het bedrijfsleven in 
hardware en software zaken. Elke 
bedrijfstak kan in principe een 
beroep doen op de expertise van 
het kleine bureau. Bijvoorbeeld, 
indien een vertegenwoordiger van 
de meubelbranche de vraag 
voorlegt, welke software het meest 
geschikt is voor hun 
administratieve problemen, 
adviseert Sprint over de 
mogelijkheden en doet 
desgevraagd een aanbeveling voor 
de beste keus. De laatste tijd is de 
meeste aandacht van Eric gericht 
op Internet. Enerzijds het 
faciliteren van de 'host'-functie 
(alles tussen de puntjes van www.   
.nl), anderzijds het koppelen van 
databases aan Internet. 

Hij begon hiermee in de eigen 
kennissenkring en is vanzelf in 
andere markten terechtgekomen, 
zoals het MKB. Klant 1 brengt 
nieuwe klanten 2 en 3 aan, eigen 
reclame is niet nodig. Eric heeft 
zelfs negatieve ervaringen met 
reclame-maken, het kost meer dan 
het opbrengt. Hij heeft ontdekt dat 
een persoonlijke benadering van 
klanten (de tijd nemen, mensentaal 
spreken) een veel beter wapen is 
voor succes.

Onze derde directeur, Gerdwin 
Lammers, hoeven we niet meer te 
introduceren. In vele SNeL-

Binders zijn zijn activiteiten 
belicht. Hij zette 
DeNationaleKoerier op, is 
directeur van Traveldesk, is ex-
voorzitter van Myrakel (da's pas 
ondernemen!) en is ook al weer 
present in de Personalia in deze 
Binder. Gerdwin is de man achter 
telefoonnummer 0800-0734, voor 
al uw postpakketjes en 
spoedzendingen. En voor 
NationaalVandaag, NationaalNu, 
NationaalMorgen en 
NationaalInternationaal. 

Gerdwin wil de slogan graag 
verdraaien:

ONDERNEMERSCHAP: Droom 
of Myrakelse werkelijkheid?

Dit bijvoeglijk naamwoord is ... 
meer dan 'deksels', meer dan 
'miraculeus', het heeft gewoon 
geen synoniem!

Gerdwin zegt te leven in de geest 
van een uitspraak van Kennedy: 

"Some men see the things as they 
are and ask; why?"
I dream things that never were and 
think: Why not?"

Ondernemen moet je in het bloed 
zitten. Hij heeft zelf drie zonen, 
die alle drie eender zijn opgevoed. 
Maar toch, de één is duidelijk veel 
ondernemender dan de andere. 
Gerdwin is dan ook een andere 
mening toegedaan dan Harry: je 
wordt geen ondernemer, je bent 
het. Dat betekent: aanpakken en 
onzekerheid durven trotseren.

Bij zijn eerste schreden op het 
ondernemerspad, zo pakweg tot 
1992, was Gerdwin vooral 
gefascineerd door de gedachte, dat 
hij ergens zijn naam in neon-licht 
op een gevel zou zien prijken. 
Maar gaandeweg kreeg hij door, 
hoe de werkelijkheid in elkaar 
steekt. Bij bijna alle zaken die je 
als ondernemer oppakt doorloop je 
een drie-fasen traject:

1) van idee naar start
2) van start naar doorstart
3) afstand en afscheid nemen

Gerdwin heeft al deze fasen 
uitgebreid toegelicht, maar wil 
vooral de volgende twee lessen 
overbrengen aan het gehoor. Fase 
1 is zeer moeilijk, want:

"Alleen is maar alleen"

De zogenaamde droom blijkt een 
myrakelse droom! 

Fase 2 is nòg moeilijker, want 
naast wetgeving, financiën, en nog 
veel meer hindernissen kom je er 
achter dat:

"De concurrent doet altijd iets 
anders dan je had gedacht".

Met al deze wijsheden en 
ervaringen hopen we ook de lezers 
van dienst te zijn, die niet op de 
ALV konden komen.

We hadden hem al aangekondigd 
als vierde Directeur: Marcel van 
Poecke, uit Gym B van 1978. We 
hebben al veel kranteknipsels over 
hem en zijn bedrijf Petroplus, 
maar die gaan we niet allemaal 
overschrijven. We pakken een 
knipsel uit de stapel vanwege de 
aardige kop:

"Wolfje op overnamepad" {De 
Volkskrant, 24 november 1998}

Aan dit artikel ontlenen we 
diverse fragmenten en smeden ze 
aaneen.

"Zit Shell in zijn maag met 
overtollige raffinaderijen? Het 
kleine oliebedrijf zou er graag 
eentje overnemen. "Niet van Shell 
zozeer, maar in het algemeen", 
zegt Marcel van Poecke, de jonge 
directeur van het nog jongere 
bedrijf.
Dat is opmerkelijk in tijden van 
overcapaciteit en historisch lage 
olieprijzen. "Vorig jaar hebben we 
een raffinaderij in Antwerpen 
gekocht en nu hebben we een 
optie op de raffinaderij in het 
Engelse Milford Haven".
Hij denkt dat de combinatie met 
de andere activiteiten van 

Petroplus - opslag van en handel 
in olie - het bedrijf een voorsprong 
geeft op grote olieconcerns.
Petroplus heeft zijn wortels in het 
vroegere oliehandelsbedrijf Vanol. 
De huidige grootaandeelhouders 
van Petroplus, van Poecke en zijn 
compagnon Willemstein, namen 
Vanol in 1992 over van het 
toenmalige bestuur, 
reorganiseerden het, haalden de 
Nederlandse Participatie 
Maatschappij binnen als financier 
en gingen op het overnamepad. Zo 

hebben ze een heel 
gediversificeerd oliebedrijf 
opgebouwd. Vorige week nog 
kocht Petroplus het Groningse 
oliehandelsbedrijf North Sea 
Trading met een jaaromzet van ... 
één miljard gulden! 
In Europa is Petroplus, met een 
winst van 21,6 miljoen in 1998, 
voorlopig nog een lone wolf. Van 
Poecke verwacht niet dat zich snel 
nieuwe spelers op hun niches 
zullen storten, en dat zij zelf 
kunnen doorgroeien. Fusies tussen 

grote olieconcerns moeten worden 
goedgekeurd door de 
mededingingsautoriteiten. Dan 
blijken ze vaak een raffinaderij of 
een opslagtank te moeten afstoten 
en kan Petroplus zijn kans grijpen. 
"De mededingingswetgeving is 
voor ons heel belangrijk".

Nog geen maand later moest de 
Duitse olie-poot van Cargill er aan 
geloven: 'Petroplus was here'. 
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Nicolaasrubriek

Plantage en Landhuis Sint 
Nicolaas op Curaçao

Meer dan drie en een halve eeuw 
geleden begon de geschiedenis 
van de Curaçaose plantages. Toen 
de Spanjaarden in 1634 - het jaar 
waarin Johannes van Walbeeck 
Curaçao voor de Westindische 
Compagnie (W.I.C.) in bezit nam 
het eiland verlieten, werd hun 
voorbeeld gevolgd door de 
Indianen, die tijdens het Spaanse 
bestuur op verschillende plaatsen 
op het eiland voedingsgewassen 
hadden verbouwd en vee hadden 
gehouden. Hierdoor was de W.I.C. 
genoodzaakt zich zelf op de 
landbouw toe te leggen of 
particuliere 'koloniers' aan te 
trekken. Na een aarzelend begin 
vol tegenslagen in de eerste 
decennia na 1634 kwam er 
omstreeks 1660 vaart in de aanleg 
van door de Compagnie 
geëxploiteerde plantages. In 
dezelfde tijd werden verschillende 
terreinen op het eiland aan 
particulieren ter bebouwing 
toegewezen of door hen eenvoudig 
in beslag genomen. Zestig jaar 
later was de vorming van de 
plantages vrijwel voltooid. De 
percelen die toen nog niet binnen 
de omheiningen van particulieren 
lagen, dankten dat voornamelijk Landhuis St. Nicolaas uit de lucht gezien

aan onvruchtbaarheid of 
onaantrekkelijke ligging. Een deel 
ervan werd door middel van 
usurpatie alsnog bij de plantages 
gevoegd. De compagnieplantages 
werden na 1717 al niet meer door 
de W.I.C. zelf beheerd; ze waren, 
op één uitzondering na, aan 
particulieren in huur gegeven.

Tegenwoordig resteert van deze 
eeuwenoude bedrijven niet veel 
meer dan een aantal 
perceelsomheiningen en enkele 
verwaarloosde, al lang niet meer 
op hun oorspronkelijke taak 

berekende dammen. De voor de 
landbouw geschikte gronden zijn 
nog slechts voor een klein deel ook 
werkelijk in gebruik als 
landbouwgrond. Het grootste deel 
ervan is dicht begroeid met een 
vegetatie van doornig kreupelhout 
en diverse cactussoorten. Aan de 
vroegere plantages herinneren 
vooral nog de landhuizen - de 
hoofdwoningen van de plantages -
, die op diverse plaatsen boven het 
landschap uitrijzen. Ook in de 
vervallen toestand, waarin vele 
van deze planterswoningen 
tegenwoordig verkeren, maken ze 



dikwijls nog een monumentale 
indruk. Elke toeristische gids van 
Curaçao of de Nederlandse 
Antillen heeft plaats ingeruimd 
voor de landhuizen. Er zitten 
juweeltjes tussen de circa 90 
exemplaren. Echte blikvangers 
zijn Ronde Klip, Santa Barbara, 
Groot Davelaar, Ascension en 
Zeelandia, hetgeen niet gezegd 
kan worden van het landhuis Sint 
Nicolaas. Dit landhuis is geen 
architectonisch myrakel. Daarom 
gaan we in dit artikel vooral in op 
de gelijknamige plantage, die 
altijd wel een zeer voorname 
positie heeft ingenomen. Over de 
plantage zijn verrassend veel 
historisch-economische gegevens 
beschikbaar, en daar gaan we dan 
ook uit putten. De plantage Sint 
Nicolaas is in ieder geval al vòòr 
1696 aangelegd. Het had in zijn 
glorietijd een oppervlak van 339 
hectare, en bevindt zich daarmee 
in de middenmoot van de groep 
van 90. Savonet is de grootste met 
1572 ha en Bloempot moet het met 
1,5 ha doen. Ja, er zitten mooie en 
grappige namen tussen: Koraal 
Specht (nog steeds bekend als 
gevangenis), Zuurzak, Brakkeput 
mei mei, Rooi Catootje, Habaai en 
Pannekoek. Over de produkten die 
Sint Nicolaas heeft voortgebracht 
is een SNeL-Binder vol te 
schrijven. Een greep: in het jaar 

1884 werd 15.000 kg verfhout 
gekapt, voor de bereiding van rode 
verfstof in Nederland. In dezelfde 
periode 15 ton peulen. Maar Sint 
Nicolaas is vooral beroemd om 
zijn zout. Daarover later meer. De 
jaarstaten van "onze" plantage in 
de jaren '90 van de vorige eeuw 
geven het volgende 
produktenpatroon (omgerekend 
vanuit de omzet:)

Produkt Aandeel in opbrengst
Zout 66,4 %
Runderen 7,4 %
Dividivi 6,8 %
Vruchten 4,9 %
Brandhout 2,5 %
Houtskool 2,1 %
Boter 1,9 %
Karnemelk 1,8 %
Schapen 1,8 %
Geiten 1,5 %
Kalk 1,3 %
Kaas 1,0 %
Wol 0,4 %
Oranjeschillen 0,1 %

In de periode van 1862 tot 1910 
kwam het overgrote deel - in 
sommige jaren wel 90% - van de 
zoutproduktie van Curaçao uit de 
baai, waar Sint Nicolaas aan ligt, 
de baai van St. Martha. Met zo'n 
25.000 vaten zout als 
jaarproduktie overtrof St. Nicolaas 
alle andere plantages. De winning 

van het zout was eenvoudig: in 
zoutpannen bleef het zout uit het 
verdampende zeewater achter, 
men kon het direct 
bijeenscheppen. Toeristen in ons 
decennium hebben deze methode 
mogelijk dichterbij huis gezien, 
bijvoorbeeld in Aveiro in Portugal. 
Hoe moet men zich de bevolking 
en bebouwing van zo'n plantage 
voorstellen? Waarin Sint Nicolaas 
opvalt ten opzichte van vele 
andere landhuizen is de bloei in de 
periode van 1864 tot 1899. Het 
aantal vaste bewoners (eigenaars 
+ personeel) nam gestaag toe van 
53 tot 250 personen, het aantal 
hutten van 18 tot 89 en het aantal 
stenen gebouwen van 1 tot 6.

Nu is de plantage niet meer als 
zodanig in bedrijf. Het landgoed 
heeft geen speciale bestemming 
meer, al zit er misschien iemand 
onder onze Binder-lezers die juist 
veel weet over de huidige 
omstandigheden van landhuis Sint 
Nicolaas en/of het grondgebied. 
De redaktie houdt zich aanbevolen 
voor reacties. Onlangs was in de 
Kampioen te lezen, dat Landhuis 
Papaja ingericht is als 
huiskamercafé met logies, 
Brievengat als uitgaanscentrum, 
Zuikertuintje als supermarkt en 
Chobolobo als likeurfabriek voor 
de wereldberoemde Blue Curaçao. 

[bronnen: W. Renkema, "Het 
Curaçaose plantagebedrijf in de 
negentiende eeuw" (1981) ; M. 
Ozinga, "De monumenten van 
Curaçao in woord en beeld (1959) 
en A. Huijgers, "Landhuizen van 
Curaçao" (1982)]

De sportliefhebbers zal het zijn 
opgevallen. De vorig jaar door ons 
beschreven Côte Saint-Nicolas in 
de stad Luik, was ook dit jaar dé 
scherprechter in Luik-Bastenaken-
Luik. Helaas was het onze 
landgenoot Michael Boogerd, die 
op deze voorlaatste, venijnige col 
in de wielerklassieker zijn 
medevluchter Frank 
VandenBroucke zag wegrijden 
naar de eerste plek...

Curaçao: ligging der landhuizen

Sint Nicolaas

In de volgende aflevering van de 
Nicolaasrubriek blijven we in 
Amsterdam. Weet iemand waar deze 
gevelsteen te vinden is? De eerste 
goede inzender krijgt een prijsje.
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Interview met Patty Klein

Wie heeft de Binder-redactie nu 
ineens met een bezoekje vereerd? 
Patty Klein? Voor klasgenotes van 
haar natuurlijk een bekende naam, 
en ook voor de oplettende lezers 
van de Myrakel-geschriften is er 
niets nieuws onder de zon. Patty 
Scholten, is het dan makkelijker?
We helpen u, voor wie Patty niet 
zo bekend is, op weg. Pak het 
Jubileumboek van afgelopen jaar 
er nog eens bij. Bladzijde 46 en 
47. Een dijk van een foto. Een dijk 

van een gedicht! Neem die eerste 
regel, elke scholier moet hem uit 
zijn hoofd kunnen declameren!

Dit opgerolde kwaad, meetlint van 
zonden

We hebben allemaal teksten van 
haar gelezen! Allemaal, u ook. 
Want is het niet De Grote Boze 
Wolf van Disney, dan is het wel 
Noortje in de Tina. Of Tom Poes, 
de Toonder-held. En onze poëzie-
liefhebbers kennen haar plek in de 

literatuur. Die trouwens begon in 
'Flitsen', het schoolblad van de 
Pius-MMS. Wie de nummers van 
het blad uit de periode '58-'64 nog 
in een ouwe la heeft liggen, heeft 
iets waardevols op de plank!

We introduceren Patty met één van 
haar nieuwste sonnetten, een 
primeur, exclusief in de SNeL-
Binder:
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Wandering Position - Yukinori Yanagi

Hij heeft een bosmier uit zijn nest gehaald,
zwart glanzend getailleerd, met ferme kaken.
Yanagi laat hem nu een kunstwerk maken,
knielt naast hem neer, tot lijntrekker gedaald.

De mier is hier de baas en hij bepaalt
zijn loop. Een waskrijt volgt hem, trekt scharlaken
patronen die steeds vaker elkaar raken.
In honingdruppels wordt hij uitbetaald.

ziehier een mier, ontheemd en vol verdriet.
'k Ren eindeloos door wit, mij volgt rood vet.
Ik zoek alleen mijn nest. Het is hier niet.

Misschien toch wel, als ik de bak verlaat.
Maar ik word elke keer weer teruggezet.
Ik ben geen kunstenaar. Ik ben soldaat.
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Waar gaat dit nu precies over? Wie het 
project van Yanagi kent, heeft het 
allang door. Wie het niet kent, laten 
we gissen. 

Patty Klein, geboren in 1946 in Den 
Haag, en als 12-jarig meisje 
eersteklasser op de Pius-MMS op het 
Valeriusplein, ontvangt de interviewer 
op vrijdag 25 februari in haar prachtig 
gelegen huis in Doorwerth. Aan drie 
kanten bos, een ideale plek voor 
wandelingen, fietstochten en ook voor 
creativiteit en inspiratie. Patty en haar 
man Huub Scholten zijn dan ook 
content met deze woning, die 
bovendien onderdak biedt aan zes 
katten, met mooie namen als 
Pimpernel en Kuchenmädchen. Het 
zal geen verbazing wekken bij de fans 
van haar. Dieren en Patty zijn één.

Dat was al in de Pius-tijd, ooit wilde 
ze een Jane tussen de chimpansees 
zijn. Patty: "Ik heb zelfs vaak 
gespijbeld om in Artis te kunnen zijn. 
Ik had daar een bijbaantje in het 
reptielenhuis, maar ik verbleef er het 
liefst de hele week. Zuster Paschalis 
kneep gelukkig af en toe een oogje 
toe, mijn ondeugd werd niet met hand 
en tand bestreden." 
Dieren, je vind ze in bijna elk sonnet 
van onze dichteres. Er zitten 

juweeltjes tussen! Wie op Internet 
in een zoekprogramma 'Patty 
Scholten' intikt, heeft goede kans 
bij haar gedicht "Roggen" uit te 
komen. Het is een meesterwerk. 
Het eindigt met een treffende 
metafoor van 'een hand onder 
water'. Een ander dierengedicht, 
Olifant, is opgenomen in het 
prestigieuze "Poëzie van de 19e en 
20e eeuw" van Gerrit Komrij. 
Haar twee tot nu toe verschenen 
bundels zijn al evenzeer een 
ondersteuning van haar voorliefde. 
Ze heten "Het dagjesdier" en 
"Ongekuste kikkers". Kort geleden 
heeft uitgeverij Atlas ze ook als 
combinatie op de markt gebracht, 
nu met de titel "Traliedieren". Een 
derde bundel is in de maak, maar 
daarover straks meer.

Patty is in Den Haag geboren, 
maar verhuisde al op jonge leeftijd 
naar het Olympiaplein in 
Amsterdam. "Mijn vader was 
architect en mijn moeder pianiste 
en beiden waren vooral met hun 
carrière bezig." 
Patty's lagere school, de 
Theresiaschool, stond aan de 
Cornelis Krusemanstraat bij de 
Agneskerk. De Pius, het 
vervolgonderwijs, zat daar toen 

ook vlakbij, op het Valeriusplein. 
In de loop van de zes jaar (ze bleef 
in de 1e klas zitten) werden dat 
achtereenvolgens de barakken op 
het Zand en de nieuwbouw aan de 
Prinses Irenestraat. Maar bij een 
terugblik op de MMS-tijd is Patty 
geenszins enthousiast. "Voor mij 
zijn het geen topjaren geweest. 
Dat lag vooral aan de atmosfeer, 
die mij niet gunstig gestemd was. 
Bij de meisjes in mijn klas vond ik 
weinig aansluiting, op een 
enkeling na. En die jongens van 
het SNL, die leken wel gefocust 
op het Fons Vitae." Dat is het 
algemene beeld, maar er staan 
gelukkig leuke herinneringen 
tegenover, die onlangs nog extra 
cachet kregen. Want bij de meeste 
leraressen had ze wèl een plekje 
veroverd, getuige de volgende 
gebeurtenissen. "Bij een 
voordracht in den lande, komt 
ineens Do de Graaf op mij 
afstappen!" Trots op haar oud-
leerlinge, die zij nog de liefde 
voor het sonnet had bijgebracht en 
die zij had aangespoord om te 
dichten voor Flitsen. En bij de 
reünie in oktober vorig jaar komt 
mevrouw M. de Bakker van 
Geschiedenis zowaar met een heel 
stapeltje gedichten van Patty op de 
proppen! Afgepakt onder de les, 

en 30 jaar lang bewaard. Patty: "Ik 
was verbluft, lang niet ieder 
gedicht kon ik me nog 
herinneren." Waarschijnlijk 
plaatsen we een exemplaar in de 
volgende Binder. Dit waren dan 
voorvallen uit een recent verleden, 
maar leraressen en leiding hielpen 
haar ook in de Pius-tijd. Mevrouw 
Crauwels van Aardrijkskunde 
bracht haar wijsvinger tijdens het 
eindexamen, zodra de 
gecommitteerde niet keek, op de 
juiste plek in de Atlas. En Zuster 
Paschalis herself streek met haar 
hand over het hart op het meest 
cruciale moment van Patty's 
schoolperiode. De Zuster had haar 
ouders vlak voor Kerst een brief 
geschreven, om te melden dat 
Patty niet langer welkom was op 
school vanwege haar slechte 
prestaties. De jonge leerlinge 
drukte deze brief echter 
achterover, voordat haar ouders 
hem zagen, en verscheen doodleuk 
na de Kerstvakantie weer op 
school. "Hierkomen, jij!", bromde 
Paschalis. En na de hartekreet van 
Patty "Ik wil niet van school", 
werd haar een nieuwe kans 
gegeven. Haar ouders zijn het 
nooit te weten gekomen, en ze 
maakte de Pius zonder problemen 
af.

"Mijn echte vriendin op school 
was mijn klasgenote Evelien 
Grolle". Over Evelien is Patty een 
en al lof, maar ze is haar al lang 
uit het oog verloren. Daar wil 
Myrakel natuurlijk iets aan doen! 
We wachten even af, of iemand 
onder onze lezers of lezeressen 
Evelien, die destijds een 
Amerikaan aan de haak heeft 
geslagen [red.: Jack Wormer, zoek 
je even met ons mee?], weet te 
traceren. Zo ja, bel Koos of Cees. 
Zo nee, dan komen we zelf in 
actie.
Patty en Evelien vormden een 
hecht duo binnen de redactie van 
het Pius-blad Flitsen. Niet alleen 
in levende lijve, maar zelfs in hun 
combi-pseudoniem:

Pettelien

Oude jaargangen bevatten teksten 
van Pettelien, en trouwens ook van 
een ander pseudoniem van Patty 

zelf, het merkwaardige 'Tatsiedas'. 
Vanwege de actuele betekenis 
zullen we, ten behoeve van onze 
rubriek Pius-praat, zeker gaan 
putten uit die oude schoolkranten 
want - geloof het of niet - in 
Januari 1963 schreef Patty al over 
"School in 2000". 
Ook in die tijd al stond het 
dierenrijk voor Patty centraal. "In 
memoriam het Gila-monster; de 
rolstaartbeer; het zijn mijn eerste 
schreden op het pad der 
dichtkunst. 

Juist nu, in de laatste helft van de 
jaren '90, nemen haar succes en 
bekendheid zienderogen toe. 
Enkele voorbeelden: ook gisteren 
was er een interviewer aan de 

deur, van de Zwolsche Courant; 
volgende week vrijdag is ze 
uitgenodigd voor een poëzie-
avond in Steenwijk, met 
gevestigde collega's als Joost 
Zwagerman, Ted van Lieshout en 
Manon Uphoff; ze heeft 
meegedongen met de VSB-
poëzieprijs, in competitie met Leo 
Vroman en Neeltje Maria Min. 
Patty telt mee!
"Ik heb ook meegedaan aan De 
Nacht van de Poëzie, en toen was 
ik best zenuwachtig! Stel je voor, 
in één programmering met Rutger 
Kopland! Van de weersomstuit 
ben ik die nacht na 2,5 jaar opeens 
weer gaan roken. Ik heb daar 
overigens mijn favoriete, maar 
nog niet gepubliceerde gedicht 

Patty Klein



Wandering Position - Yukinori Yanagi

Hij heeft een bosmier uit zijn nest gehaald,
zwart glanzend getailleerd, met ferme kaken.
Yanagi laat hem nu een kunstwerk maken,
knielt naast hem neer, tot lijntrekker gedaald.

De mier is hier de baas en hij bepaalt
zijn loop. Een waskrijt volgt hem, trekt scharlaken
patronen die steeds vaker elkaar raken.
In honingdruppels wordt hij uitbetaald.

ziehier een mier, ontheemd en vol verdriet.
'k Ren eindeloos door wit, mij volgt rood vet.
Ik zoek alleen mijn nest. Het is hier niet.

Misschien toch wel, als ik de bak verlaat.
Maar ik word elke keer weer teruggezet.
Ik ben geen kunstenaar. Ik ben soldaat.
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"De Schelp" voorgedragen. Een 
andere onvergetelijke avond was 
op het Hondenfestival in 
Leeuwarden: hoe luider ik sprak, 
des te harder al die honden gingen 
blaffen!" 

Een biografie kun je het niet 
noemen, maar wie aan dit SNeL-
Binder interview niet genoeg heeft 
om te weten wie Patty is, kan 
verder zijn licht opsteken in het 
boek "Tieners - Schoolkranten in 
de jaren '60" van Henne van der 
Kooij. Hierin speelt ze een 
prominente rol. 
Dat de Pius MMS een hele school 
talenten, al gaat het om vogeltjes 
van diverse pluimage, heeft 
voortgebracht, blijkt in de loop 
van ons gesprek. We praten onder 
meer over Thera Coppens, 
Hummie van de Tonnekreek en 
Marjol Flore. De redaktie kan nog 
heel wat keer op pad...

"Een voordeel van mijn baan, is 
dat ik free-lance werk. Daardoor 
kunnen we ons eenvoudig 
aanpassen aan de functie-
wisselingen van Huub, die nu op 
de Landbouw Universiteit werkt, 
maar daarvoor in Yerseke. Ach, 
we hebben al op diverse plekken 

gewoond: in begin jaren '70 
gingen we samenwonen in 
Ouderkerk a/d Amstel, en via mijn 
ouderlijk huis in Haarlem (op de 
zolderetage), Eck en Wiel en 
Maastricht zijn we nu in 
Doorwerth terechtgekomen. 

Van Nederland springen we in 
gedachten over naar Ambon, 
jazeker, het Aziatische eiland dat 
deze maand telkens in het nieuws 
is. Twee jaar terug ontving Patty 
een reisbeurs uit het Fonds der 
Letteren, om Ambon te bezoeken. 
Ambon had haar grote interesse, 
vanwege Rumphius. Kent u deze 
historische figuur? Hij was een 
natuuronderzoeker van de 
Verenigde Oostindische 
Compagnie, die het dierenleven, 
inclusief de zeedieren, op en nabij 
Ambon heeft verkend. 
Lichamelijk heeft hij veel 
tegenslag gehad (zwarte staar, 
later blind), maar met zijn 
gedrevenheid wist hij een 
wereldberoemde "Rariteitkamer" 
te genereren. Rumphius, en zijn 
werken Amboinsch Kruydboek en 
de Amboinsche Rariteitkamer, 
hebben Patty geïnspireerd voor 
haar toekomstige, derde bundel. 
Terug naar haar andere oeuvre. 

"Dieren met een persoonlijkheid", 
aldus Patty, "daar word ik door 
geroerd". Ze komt met vele 
voorbeelden, van de "Huggies"-
ijsbeer tot de scholekster op het 
zeestrand die de gaatjes in haar 
schoen aan een inspectie 
onderwerpt. Dan ontvalt haar het 
mooiste citaat van de avond:

"Zo'n beest schrijft zijn eigen 
gedicht".

Dat geldt trouwens ook voor de 
bosmier van Yanagi, wiens 'co-
product' op een tentoonstelling in 
Arnhem is gepresenteerd. En het 
geldt evenzeer voor de uilen, die 
ze zag dansen bij een dode muis. 
"Het gedicht dat hieruit 
voortkwam wekte tranen van 
ontroering bij Kees Stip", zo heeft 
hij mij laten weten. 

Tot slot de olifant op de foto: dit is 
Birtha [hopelijk goed geschreven] 
in de dierentuin bij het Casino van 
Reno in California. Waarvan acte.

Cees Smit
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Uit de oude doos

In die doos treffen we vele 
tientallen oude schoolbladen aan: 
Tobbes, Teiltjes, Flitsens. Het zal 
ons nog tot in lengte van dagen 
gemakkelijk van copy kunnen 
voorzien. 

We nemen vandaag een special uit 
de doos: de Sportdag-Tobbe uit 
1980. Het tafeltennis voor de 
meisjes van de eerste klas werd 
gewonnen door Anita Groen, bij 
de jongste jongens was Rogier 
Gielen de beste. Per oplopende 
jaargang wonnen bij de meisjes 
Mette Verooy, Denise Frèrejean 
en Irma Tilanus, terwijl als 
pingpong-kampioenen bij de 
jongens Bart Siewe, Frank 
Scheffer en Marc Nollet de 
bekers in ontvangst mochten 
nemen. 

Het hardlopen kende de volgende 
winnaars en winnaressen:

M. klas 1&2
3 km
Letty Laan 8.54 min.
J. klas 1&2
5 km
Robert-Jan de Kruif 16.24 min.
J. klas 3-5
5 km
Ad Ruigrok v.d. Werve 15.26 
min.
J. + Leraren
10 km
Paul Maasen 33.41 min.

Het verslag van de traditionele 
volleybalwedstrijd tussen leraren 
en leerlingen nemen we integraal 
over.

DOCENTEN - 6VWO

Zo zitten we dan bij de wedstrijd 
leraren - 6VWO. Voor deze laatste 
groep staan in het veld, mits wij 

[= de redactieleden 'David en 
Goliath'] goed zijn ingelicht: 
Henk, Glen, Marjo, Trix, Ed, Wim 
en Henk. Wat echter te denken van 
hun tegenpartij: de heren van 
Hummel, Ydema, van Mierlo, 
Kenter, Teeuwen, v.d. Brink en 
Wevers, alsmede de dames Calf en 
Blankers.
Algemeen wordt er door de in 
groten getale opgekomen 
toeschouwers een diep medelijden 
voor de docenten gevoeld. Weten 
ze wel waar ze aan beginnen? Het 
feit, dat ze met 9 man de zaal 
komen binnendonderen, spreekt 
boekdelen...
Na een uitvoerig beraad geeft het 
lerarenteam aan klaar te zijn voor 
de strijd. Dit hadden ze niet 
moeten doen. De kenner, die naast 
ons zit, kreunt. En jawel, nadat 
aanvankelijk beide ploegen gelijk 
opgaan (1-0, 1-2, 2-2), lopen de 
leerlingen plotsklaps uit tot een 
stand van 11-5. Het kon niet 
uitblijven. Hoe reageert dhr. 
Ydema op deze situatie? "Ah, ik 
kom direct nog wel terug hoor! Ik 
heb nog heel wat op mijn lever". 
En inderdaad. De leraren slaan 
terug. Langzaam maar zeker 
weten ze op te klimmen tot een 13-
12 voorsprong!! De + 150 
toeschouwers zijn met stomheid 
geslagen; de kenner naast ons 
trekt zich zwetend terug. Dhr. van 
Hummel, die naast de diverse time 
outs een niet geringe rol speelde 
bij het inlopen van de achterstand, 
laat zich verdacht vaak vallen. Wat 
is hiervan de oorzaak? "Ik heb een 
kleine competitie met dhr. Kenter, 
wie er het meest op de grond ligt 
en daarin sta ik momenteel met 1-
0 voor. Ik ben dus zeer tevreden!"
Nou, wij anders niet. Ondanks 
krachtig verzet van 6VWO winnen 
de docenten deze ronde met 15-12. 
Het is 1-0. Het tweede spel 
verloopt ronduit rommelig...
De leerlingen zijn afgestompt en 

de leraren juist opgepept door het 
onverwachte en 
verhoudingsgewijs bekeken 
volkomen onterechte succes van 
Kenter c.s.. Met name door spelers 
v.d. Brink, Ydema en Wevers wint 
het docententeam binnen zeer 
korte tijd met 15-6 (2-0)...
Dhr. van Hummel blijft na een val 
een tijdje kreunend liggen.
De derde ronde kent een fris 
begin. De leerlingen zetten alles 
op alles en de naam van Wim van 
Tol mag hier zeker niet ontbreken. 
Dit persoon werkte de stand in zijn 
eentje even op tot 11-0!!!!! De 
kenner, die wij na de tweede set 
eigenlijk al hadden afgeschreven, 
komt voorzichtig weer de zaal in. 
De leraren krijgen het benauwd; 
dhr. Wevers doet zijn broek uit.

Helaas, helaas! Onze favorieten 
krijgen met een inzinking te 
kampen. Hun tegenstanders zetten 
troef v.d. Brink in en weten een 12-
12 stand te forceren... De kenner 
gaat wenend henen. In het heetst 
van de strijd roept Kenter "LOS!" 
en krijgt meteen een bal tegen zijn 
kop. Pijnlijk en hij laat zich dan 
ook vallen. "Kenter scoort een 
punt", merkt dhr. van Hummel op. 
Dat is waar ook. Hoeveel punten 
heeft dhr. van Hummel al behaald 
bij het op de grond liggen? "'k 
Dacht 8!" Enne ... ging er in de 
tweede set niet iets mis? "Ik viel 
een beetje hard op mijn stuitje - 
dat klopt ja..."

Doch terug naar het volleyball. 
Daar zijn we gauw mee klaar. In 
een zeer spannende eindfase - 
kwalitatief zeer laag - weten de 
leerlingen met 17-15 te winnen, 
zodat de eindstand 2-1 wordt en 
de eer nog een beetje is gered 
........
Gaarne tot een volgend maal en 
een goedemiddag!
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In de Tobbe van December '98 
lezen we een vrolijk en feestelijk 
opgetuigd verslag over HET 
hoogtepunt van de jubileumweek 
voor de huidige leerlingen van het 
SNL:

Het Lustrum met de Vengaboys 
en het Melkwegfeest!

door Patricia Wunnink uit 4H

Niemand wist wat je van het 
Lustrum moest verwachten. We 
hoorden wel vaag dat er een groep 
zou komen, maar welke dat wist 
niemand. Iedereen stond op de B-
cour af te wachten wat er zou gaan 
gebeuren. Plotseling werd 
iedereen opgeschrikt door 
oorverdovende klanken van het 
vuurwerk dat het symbool van het 
50-jarig bestaan van de school 
aangaf. Op zich vond ik dat hele 
gebeuren niet zo spectaculair, 
omdat alle leraren het al zolang 
over "Het Lustrum" hadden en het 
niet echt aan de verwachtingen 
voldeed. Hierna moest de hele 
school zich verzamelen in de 
gymzaal, want je was verplicht te 
komen. De Vengaboys waren 

gekomen en de gymzaal stond te 
trillen van springende en dansende 
mensen. Na hun spetterende 
optreden mocht iedereen naar huis 
en 's avonds zou er een feest in de 
Melkweg komen waar iedereen al 
zo lang naar had uitgekeken. Er 
was een Braziliaanse band en 
daartussen door draaiden ze ook 
house, mellow en andere 
dansstijlen. Er waren ook nog een 
aantal optredens. De Melkweg 
was eigenlijk het leukst van het 
Lustrum, omdat je het dan echt 
viert. Het enige wat er wat minder 
was, is dat je steeds bij ieder 
biertje die je kocht je soospas 
moest laten zien. De Melkweg was 
dus eigenlijk wel het leukste van 
dat hele Lustrum. Iedereen heeft 
een leuke avond gehad en daar 
gaat het toch om …

Patricia   

Ook op Internic is het optreden 
vereeuwigd. Zie 
www.nicolaas.nl/public_html/veng
akrant.htm, inclusief foto's. Uw 
redacteur, nog van de vroege jaren 
'70, voelt zich bij deze plaatjes een 
nit-wit: Venga-boys??

In februari meldde zich Geert 
Rolf (HAVO, 1976) als bezoeker 
van Internic; jazeker, 'zoon van'. 
En uit de overlevering van zijn 
vader, de vermaarde leraar Engels 
in de lange periode 1950-1975, 
komt de volgende story, die we 
graag opgehelderd willen krijgen:

Mijn vader had ooit een leuk 
verhaal: er was een jongen in de 
klas, die altijd de mooiste 
smoesjes had waarom hij z'n 
huiswerk niet gemaakt had e.d. 
Vanwege zijn stalen smoel zei mijn 
vader op een gegeven dag: "Goh, 
jij bent geknipt voor de 
autohandel". Jaren later heeft hij 
een kaartje van diezelfde jongen 
gekregen: hij werkte bij ... Pon's 
automobielhandel! Ik weet echt 
niet, wie dit was.

Dat is een klusje voor onze 
vereniging: Pon, who are you?

Wie contact wil met Geert: 
http://www.iaf.nl/Users/Geert. 
Museaal!

In het jubileumboek van 1998 is 
de Pius er allesbehalve bekaaid 
van af gekomen. Daarmee is een 
trend gezet. De archieven van de 
MMS worden wagenwijd 

opengezet om de geschiedenis van 
onze meisjesschool opnieuw prijs 
te geven. In het volgende nummer 
doen we dat onder meer met een 
zeer oud excursie-programma en 

nu met een ode in de vorm van een 
gedicht plus tekeningen en met 
een toekomstbeeld van de lichting 
1970.
.

Pius-praat
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De geslaagden van 1970, wat gingen zij doen?

- Zij die zich onmiddellijk in de maatschappij verdienstelijk zijn gaan maken zijn:

Marion de Bruin : op kantoor bij De Telegraaf
Riet Schreurs : kantoorbaan, met steno-diploma
Ineke Sibbel : idem
Elly in der Rieden : informatrice bij de Spoorwegen
Elly Vermeer : secretaresse bij de Shell
Ria Vessies : idem
Gemma Schever : bij de ANWB op het Museumplein
Yvonne Patty : bij de AMRO Bank, zij wordt in de toekomst stewardess
Annemieke Sieverding : grondstewardess?

- Naar het buitenland vertrokken:

Marja Fontein : Frankrijk, één jaar au pair
Amy Koopmanschap : Zwitserland
Mirjam Schmidt : Amerika, voor één jaar
Marleen Wesker : Engeland, één jaar

- Verder studie in een of andere vorm:

Birgitte Wayer : aan De Cloese in Maarssen (medisch secretaresse)
Saskia Koopman : Toeristische Vorming (Breda, Dr. L. van Egeraat)

Zuster Paschalis vierde haar verjaardag op 28 november. Leerlingen schreven en plakten
voor haar gedenkboeken. Deze bladzij is uit 1953. De jasschorten lijken nog te bestaan.

Vera Bekker : Bibliotheek en documentatie School op de Keizersgracht
Evelien de Groot : idem
Ingrid Mulder : VVV Vakopleiding informatrices
Marian v.d. Hill : Academie voor lichamelijke opvoeding
Lenneke Overmaat : idem
Vera van Teeseling : idem
Henriëtte Kolk : Schoevers, secretaresse
Mariëtte Rozenstraten : idem
Anita Vijn : idem
Carla Sinnige : idem?

{uit: Flitsen, November 1970}

Wat de vele andere jaargenotes 
gingen doen, leest u de volgende 
keer. Wij vragen nu alvast, of 
iemand van de bovengenoemde 
dames zich wil melden en wat wil 

vertellen over de verdere 
levensloop. Zit Amy nog in 
Zwitserland? En Ria, nog altijd in 
de olie?

Pius-praat "nummer 1" sluiten we 
met deze vragen af, maar ook het 
interview met Patty, elders in deze 
Binder, is natuurlijk van een hoog 
P-p gehalte.

Oud-leerlingen in de literatuur

Een nieuwe rubriek. Alle auteurs 
onder de schoolverlaters zijn 
welkom om hun gepubliceerde 
werk hier extra bekendheid te 
geven. We beginnen met Maarten 
Spanjer, auteur èn acteur. Zijn 
tweede bundel 'Moedeloos 
Voorwaarts' is onlangs verschenen, 
meer dan 10 jaar na 'Eigen 
Schuld'. Uit de jongste bundel 
halen we het volgende relaas, 
getiteld Veldverlichting. 

Een onvermijdelijk gevolg van de 
status van 'bekende Nederlander' 
is dat je wordt uitgenodigd voor de 
meest uiteenlopende evenementen 
in alle uithoeken van het land. 
Enige jaren geleden speelde ik een 
typetje in een satirisch 
sportprogramma op de tv dat er 
zich kennelijk goed voor leende 
als joker te worden ingezet bij 
braderieën, jubilea en 
winkelopeningen. Soms was mijn 
aanwezigheid in wit voetbaltenue 
en dito ijsmuts voldoende, maar 
helaas werden er vaak dingen van 
mij verwacht die niets met mijn 
professie te maken hadden. Het 
aansnijden van de eerste koe in 
een pasgeopende slagerij, bladen 

bier rondbrengen in een 
discotheek in Limburg, waarbij 
het aangeschoten publiek eindelijk 
de kans kreeg die ijsmuts van mijn 
kop te trekken, en een rondrit door 
een dorp op de bovenste etage van 
een dubbeldekker voor slechts drie 
mensen, die langs de kant van de 
weg stonden te zwaaien. En wat te 
denken van een bekeruitreiking op 
een toernooi voor geestelijk 
gehandicapten, die mijn 
uitgestoken hand negeerden en mij 
bedolven onder tongzoenen, die ik 
niet kon weigeren omdat hun 
vertederde ouders op de tribune 
zaten.
Kortom: diep leed, dat alleen maar 
verzacht kon worden door geld, 
liefst veel. Meestal bracht ik het er 
goed van af en keerde aan het eind 
van een slopende middag, waarbij 
het ego was gereduceerd tot nul, 
met de bekende witte envelop met 
inhoud huiswaarts. Een enkele 
keer liep het anders dan verwacht, 
zoals op die zwoele zomeravond 
in Assen, waar een merkwaardig 
telefoongesprek aan voorafging.

"Spreek ik met de heer Spaander 
van VARA's Voetbal '80", vroeg 

de stem aan de andere kant van de 
lijn, voor ik zelf iets kon zeggen.
"Ja, nee, ik hoor het al, u hoeft mij 
niets meer wijs te maken, meneer 
Spaander, u bent het. Hoe is het 
mogelijk? Het Miskend Talent. 
Die halve zool uit het bos, die 
tegen bomen voetbalt. Maar even 
iets anders, ik bel u natuurlijk niet 
zomaar".
Daar was ik al bang voor.
"U zult het ongetwijfeld vreselijk 
druk hebben met uw 
televisiewerkzaamheden...De 
Gooise matras, hahaha, nee u 
hoeft mij niets te vertellen, ik weet 
van de hoed en de rand...Maar 
daar gaat het nu even niet om". 
Ik vroeg hem waar het wel om 
ging.
"Een goede vraag, meneer 
Spaander...Hihihi, sorry, maar ik 
kom even niet bij. Ik zie u ineens 
voor me met die belachelijke muts 
op de kop. U bent me een mooi 
nummer. Maar nu even serieus".
Ik beloofde het.
"U spreekt met Bakker uit Assen, 
voorzitter van Achilles '94, de 
oudste voetbalclub van Drente". 
Hij liet zijn woorden even op mij 
inwerken.
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Vera Bekker : Bibliotheek en documentatie School op de Keizersgracht
Evelien de Groot : idem
Ingrid Mulder : VVV Vakopleiding informatrices
Marian v.d. Hill : Academie voor lichamelijke opvoeding
Lenneke Overmaat : idem
Vera van Teeseling : idem
Henriëtte Kolk : Schoevers, secretaresse
Mariëtte Rozenstraten : idem
Anita Vijn : idem
Carla Sinnige : idem?

{uit: Flitsen, November 1970}

Wat de vele andere jaargenotes 
gingen doen, leest u de volgende 
keer. Wij vragen nu alvast, of 
iemand van de bovengenoemde 
dames zich wil melden en wat wil 

vertellen over de verdere 
levensloop. Zit Amy nog in 
Zwitserland? En Ria, nog altijd in 
de olie?

Pius-praat "nummer 1" sluiten we 
met deze vragen af, maar ook het 
interview met Patty, elders in deze 
Binder, is natuurlijk van een hoog 
P-p gehalte.

Oud-leerlingen in de literatuur

Een nieuwe rubriek. Alle auteurs 
onder de schoolverlaters zijn 
welkom om hun gepubliceerde 
werk hier extra bekendheid te 
geven. We beginnen met Maarten 
Spanjer, auteur èn acteur. Zijn 
tweede bundel 'Moedeloos 
Voorwaarts' is onlangs verschenen, 
meer dan 10 jaar na 'Eigen 
Schuld'. Uit de jongste bundel 
halen we het volgende relaas, 
getiteld Veldverlichting. 

Een onvermijdelijk gevolg van de 
status van 'bekende Nederlander' 
is dat je wordt uitgenodigd voor de 
meest uiteenlopende evenementen 
in alle uithoeken van het land. 
Enige jaren geleden speelde ik een 
typetje in een satirisch 
sportprogramma op de tv dat er 
zich kennelijk goed voor leende 
als joker te worden ingezet bij 
braderieën, jubilea en 
winkelopeningen. Soms was mijn 
aanwezigheid in wit voetbaltenue 
en dito ijsmuts voldoende, maar 
helaas werden er vaak dingen van 
mij verwacht die niets met mijn 
professie te maken hadden. Het 
aansnijden van de eerste koe in 
een pasgeopende slagerij, bladen 

bier rondbrengen in een 
discotheek in Limburg, waarbij 
het aangeschoten publiek eindelijk 
de kans kreeg die ijsmuts van mijn 
kop te trekken, en een rondrit door 
een dorp op de bovenste etage van 
een dubbeldekker voor slechts drie 
mensen, die langs de kant van de 
weg stonden te zwaaien. En wat te 
denken van een bekeruitreiking op 
een toernooi voor geestelijk 
gehandicapten, die mijn 
uitgestoken hand negeerden en mij 
bedolven onder tongzoenen, die ik 
niet kon weigeren omdat hun 
vertederde ouders op de tribune 
zaten.
Kortom: diep leed, dat alleen maar 
verzacht kon worden door geld, 
liefst veel. Meestal bracht ik het er 
goed van af en keerde aan het eind 
van een slopende middag, waarbij 
het ego was gereduceerd tot nul, 
met de bekende witte envelop met 
inhoud huiswaarts. Een enkele 
keer liep het anders dan verwacht, 
zoals op die zwoele zomeravond 
in Assen, waar een merkwaardig 
telefoongesprek aan voorafging.

"Spreek ik met de heer Spaander 
van VARA's Voetbal '80", vroeg 

de stem aan de andere kant van de 
lijn, voor ik zelf iets kon zeggen.
"Ja, nee, ik hoor het al, u hoeft mij 
niets meer wijs te maken, meneer 
Spaander, u bent het. Hoe is het 
mogelijk? Het Miskend Talent. 
Die halve zool uit het bos, die 
tegen bomen voetbalt. Maar even 
iets anders, ik bel u natuurlijk niet 
zomaar".
Daar was ik al bang voor.
"U zult het ongetwijfeld vreselijk 
druk hebben met uw 
televisiewerkzaamheden...De 
Gooise matras, hahaha, nee u 
hoeft mij niets te vertellen, ik weet 
van de hoed en de rand...Maar 
daar gaat het nu even niet om". 
Ik vroeg hem waar het wel om 
ging.
"Een goede vraag, meneer 
Spaander...Hihihi, sorry, maar ik 
kom even niet bij. Ik zie u ineens 
voor me met die belachelijke muts 
op de kop. U bent me een mooi 
nummer. Maar nu even serieus".
Ik beloofde het.
"U spreekt met Bakker uit Assen, 
voorzitter van Achilles '94, de 
oudste voetbalclub van Drente". 
Hij liet zijn woorden even op mij 
inwerken.



"Zoals u weet zijn wij het 
afgelopen seizoen kampioen 
geworden in de Tweede Klasse en 
spelen wij dit seizoen na zestien 
jaar weer in de Eerste Klasse. 
Onze grote wens is altijd geweest 
een volwassen lichtinstallatie rond 
het hoofdveld. Die is er dan 
eindelijk gekomen. Op 
vierentwintig september 
aanstaande zal wethouder Roos 

deze verlichting in hoogst eigen 
persoon ontsteken".
In de stilte die volgde voelde ik 
dat Bakker een reactie van mijn 
kant verwachtte.
"Dat is geen kattepis, de 
wethouder zelf", was het enige dat 
me te binnen schoot.

Hoe het verder afliep (niet echt 
een standaard verhaal!) is te lezen 

in de verhalenbundel "Moedeloos 
Voorwaarts". 

Het arsenaal van schrijvers, 
dichters en andere scribenten uit 
de Pius- en Nicolaasfamilie is 
voldoende om nog een tijdlang 
voort te kunnen. Volgende keer: 
Paul Stather, en zijn thriller "De 
Bank".

Internic
w

w
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Nog maar eens het web-adres:

http://www.euronet.nl/~pkoopm
an/myrakel

Er zijn steeds meer foto's te vinden 

By the way, ik ben aan het werk 
aan een schrijfsel voor de 
volgende editie van de 'Binder'. Ik 
zal niet bepaald over dat 
'impeachment' schrijven; lijkt me 
toe dat de hele wereld daar al over 
te lezen heeft, en.... wij zijn er 
kotsmisselijk van! Ik had zo 
gedacht aan een 'stream of 
consciousness' schrijfsel, dat over 
alles en nog wat hier in deze 
omgeving gaat.
>
Anyhow, tot schrijfs! Morgen 
middag/avond begint de tweede 
regenstorm... en die duurt naar 
verwachting tot en met woensdag 
a.s.......... En de Sierras liggen al 
onder een fikse laag sneeuw!

Over impeachment, Clinton, 
republikeinen en verkiezingen 
schreef Jaap ons zoveel, dat we 
zijn verhaal wat hebben ingedikt.

Heb net een paar uren al dat 
verkiezings materiaal bestudeerd 
en mijn "sample ballot" ingevuld, 
zodat ik morgen niet uren in dat 

in onze Internic-shop. Toevoeging 
van /1010fndx.htm aan het zojuist 
gespelde www-adres geeft een 
keur aan foto's van de muzikale 
optredens op de reünie. Natuurlijk 
Tom van der Meijs, maar ook vele 

anderen: Boris van der Lek met de 
sax, Marcel Baron in opperste 
concentratie en niet te vergeten 
Alex van Maanen. Dit is nog maar 
een greep uit de rijke voorraad, ga 
gauw kijken!

Jaap Wormer

Onze Amerikaanse correspondent 
Jaap Wormer sloot vorige keer af 
met:

PS. By the way, ik ben weer aan 
het werk: heel laag peil 
(buschauffeur voor het San Diego 
Unified School District), maar het 
is eerbaar werk. Ja, nou, had ik 

geweten dat met het eind van de 
Koude Oorlog een nu ongeremd 
kapitalisme arbitrair bepaalt hoe 
lang een mens kan werken?! Ik 
heb dus meer tijd om als 
"buitenlands correspondent" op te 
treden.... 

Tja, die schoolbus! Die speelt 
intussen ongewild een grotere rol 
in zijn leven. Jaap stuurde ons via 
de E-mail zijn belevenissen toe in 
de afgelopen maanden:

We hebben intussen onze eerste 
winter regen gehad afgelopen 
woensdag en donderdag: in San 
Diego County alleen had men op 
die dag zo'n kleine 180 'fender 
benders', botsingen enz..... Regen 
is hier zo'n zeldzaamheid dat als 
het neerkomt dan wordt iedereen 
gek, blijft nog steeds rijden alsof 
het zomer is!

Ik heb ook een ongeluk gehad met 
die grote bus: bij het parkeren om 
leerlingen aan boord te nemen kon 
ik door de regen niet zo goed het 
spiegeltje bekijken. Resultaat: een 

parkeerlampje van een 
geparkeerde pickup is nu 'wijlen'. 
Wat erger is: aangezien ik al een 
leerling aan boord had (dat was 
mijn tweede 'stop') was dat 
officieel een 'schoolbus accident', 
en volgens de staatswet moet dat 
door de CHP (California Highway 
Patrol) onderzocht worden. Enfin, 
was twee uren te laat en 'verloor' 
al mijn andere klanten. Moet nu 2 
uren klas in "Safe Parking" 
bijwonen.

Voor de lezers onder ons die 
bekenden zijn van Jaap is het 
volgende van belang.

Het lijkt me toe dat een 
cyberconnection o.a. een 
mogelijkheid moet bieden voor een 
z.g. 'MYRAKEL chatroom' waar 
leden ouwe klasgenoten kunnen 
oproepen en/of in contact mee 
kunnen komen.
Als voorbeeld: ik zou graag willen 
weten welke oudklasgenoten 
internet connection en email 
adressen hebben zodat we 'online' 
kunnen leuteren.

stemhokje hoef te staan... Zoals 
wij hier soms zitten te grappen, 
onder ons, over jullie politiek met 
je hoeveel? 150 partijen, zo zullen 
jullie wel de draak steken met ons 
nu we niet alleen over een hele 
meut personen moeten stemmen, 
maar daar bovenop ook nog 11 
staat propositions (voorstellen, 
die, als ze een meerderheid 
behalen, meteen wet worden) en 
zo'n 13 provinciele (County) en 
stedelijke (municipal) propositions 
moeten stemmen. Nu is het voor 
redelijk ontwikkelde (lees: 
collegelevel) mensen al vrij 
ingewikkeld en soms heel moeilijk 
om tussen al die woorden begrip 
en waarheid te kunnen vinden. 
Kan je nagaan wat het resultaat is 
voor zelfs een gewone highschool 
graduate...of de dropouts!

Enfin, onder de gewone man (en 
vrouw) is er een enorme verveling 
en een niet onaanzienlijk en 
groeiende ergernis met die 
Republikeinen en hun Christelijke 
"masters". Typisch voor de 

In de brievenbus

Horendol word je ervan! Hebben 
we net in onze laatste Binder (nr. 
98-4, blz. 11) gezegd, dat er een 
nieuw spoor is gevonden van de 
auteur van 'Le Petit Prince', be-
reikt ons eind januari het volgende 
bericht:

Het zilveren armbandje waarvan 
werd gedacht dat het het mysterie 
rond het vliegtuigongeluk van de 

Franse schrijver Antoine de Saint-
Exupéry zou ontraadselen, is 
volgens het blad Wetenschap en 
leven een vervalsing. In het najaar 
van '98 viste een visser een roestig 
armbandje uit de Middellandse 
Zee waarop de namen van de 
vrouw van Antoine en van zijn 
uitgever stonden gegraveerd. Dat 
leidde tot de veronderstelling dat 
het wrak van het vliegtuigje in de 
buurt moest liggen.

Maar volgens het Franse maand-
blad is het sieraad in zo'n goede 
staat dat het onwaarschijnlijk is 
dat het al sinds 31 juli 1944, de 
dag waarop Saint-Exupéry 
verdween, in het zoute water ligt. 
Bovendien was het aan Franse 
piloten in de oorlog niet toege-
staan sieraden te dragen die hun 
identiteit zou kunnen verraden.

NOG EENMAAL AINTOINE DE SAINT-EXUPERY
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Christian Right hier: als ze hun 
zin niet krijgen gaan ze meteen 
proberen hun tegenstanders als 
"immorele" mensen af te 
schilderen. Nou moet je wel weten 
dat in dit land 'moraliteit' nog 
steeds niet verder gaat dan tussen 
kruis en riem! Moet je zien hoe ze 
reageren als je vraagt: "... and, 
what about the sins of the spirit?" 
NU is het wel zo, dat onze 
President een actief libido heeft. Ik 
neem hem alleen wel zijn smaak in 
'speelmakkertjes' kwalijk wat een 
onaantrekkelijke bakvis, die 
Monica! Oh well, de VS is alleen 
technologisch (misschien) numero 
uno in de wereld, maar op 
geestelijk en intellectueel gebied, 
nou ja....
Van: Jack Wormer 
[mailto:jjw@isat.com]

Intussen is het aangekondigde 
schrijfsel voor de Binder al lang 
en breed binnen. Jack, je schrijft 
sneller dan je schaduw! Wacht 
maar even met nieuwe teksten, we 
kunnen nog voort.
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Paul Katoen

PAUL KATOEN

We sluiten deze Binder af met enkele diepzinnige Kreetzologieën:

Dichten is vaak een ziekte,
waar je niet beter van wordt.

Je moet een schilder
geen streken verkopen.

Er zijn lage listen
en hoge lusten:
neem de vrouwen maar!

Er is iets mis aan mijn hoedendoos,
als er een pet inzit.

Een tennisracket is geen goed wapen
om een rechtse bal dood te maken.

Niemand heeft een alibi
voor zijn eigen leven.

Paul is op zoek naar een uitgever!! Zijn werk, gebundeld in de serie "De 
Magie van het Woord" ligt te wachten op (inter)nationale erkenning. 
Welke ondernemer belt naar Zilverschoon 52 te Uithoorn [0297561886], 
en maakt onze Myrakelse dichter beroemd tot in de uithoeken van het 
continent?
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