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Van de voorzitter
Millennium proeve(n)
In deze laatste SNL-Binder van de eeuw treft U weer de nodige ingrediënten aan om voldoende millenniumproof het Y2K in te kunnen. Vanzelfsprekend houdt de Millenniumgekte ook de Myrakelse gelederen in haar
greep. Zo rond de kerst gaan we ons nog eens extra realiseren waar dat Myrakelse getal 2000 nu precies voor
staat. Wat hebben we immers de laatste twee millennia allemaal niet mogen proeven? En hebben we zelf genoeg
bagage van St Nicolaas tussen onze SNeL-Binder gekregen om de proeve van het volgende millennium te
kunnen doorstaan?
Daarom ook in dit nummer wederom de Nicolaasrubriek, info over de ALV 2000, een interview met Adriaen
Louman, Pius praat, Internic en een issue over de omgeving van ons SNL. En: Voelt u zich al als een SPIN in
het Myrakels web? Kijk op http://www.euronet.nl/~pkoopman/myrakel/myrakel.htm onder SPIN hoe u zich
kunt aanmelden voor de netwerkgids.
We nodigen u van harte uit om het nieuwe Myrakelse Millennium te komen proeven op onze ALV en Oudleerlingensoos vrijdagavond 21 januari 2000 vanaf 20.00 uur. Tevens kunt u dan kennismaken met Myrakels literaire talenten.
Graag sluit uw Myrakels Bestuur af met een Kerstgroet, het is notabene een quote over onze Nicolaas die onze
wensen voor de volgende eeuw samenvat:
"Er bestaan twijfels over de vraag of Sint Nicolaas ooit heeft bestaan. Maar er zijn vele legenden over hem, die
door de eeuwen heen mensen hebben willen aansporen tot inzet voor elkaar, en tot goedheid die niets terugvraagt"
Van harte een zalig nieuw Millennium,
Tom Paffen
(in ieder geval tot de ALV nog Uw voorzitter).
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ALGEMMYRAKEL
ENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 21 januari 2000
in het Sint Nicolaas Lyceum
Aanvang 20:00 uur
programma
reguliere vastlegging over 1999
en over de toekomst
door het myrakelbestuur
in de pauze

Myrakelse dichters lezen voor
uit eigen werk

komt allen!
een must voor iedere Nicolaas- of Piusadept
Na afloop drank en muziek in de jaarlijkse
oud-leerlingen soos
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Algemene ledenvergadering

De derde vrijdag van januari is al
weer in zicht! Traditioneel is er
dan de oud-leerlingensoos (altijd
druk, altijd gezellig!) èn de
algemene ledenvergadering van
Myrakel.
Afgelopen jaar heeft onze
vereniging de jaarvergadering
extra cachet gegeven door het
mini-symposium over
"ondernemen". De Nicolasiaanse
Directeuren Harry Roeleveld, Eric
Nijman en Gerdwin Lammers
gaven daar college in het
ondernemersvak. We denken er
met genoegen aan terug!

Op vrijdag 21 januari 2000 is er
opnieuw een opgetuigde
jaarvergadering. U kunt komen
luisteren naar de poëtische gaven
van oud-SNL'ers en Piüsten. We
verklappen nog niet wie deze
dichters zijn, maar een hoge
kwaliteit is gewaarborgd!
Trouwens, u kunt zichzelf ook
opgeven voor een presentatie uit
eigen dichtwerk, schroom niet.

Start van de ALV: om 20.00 uur in
het SNL.

In de Pauze:
MYRAKELSE DICHTERS
LEZEN VOOR UIT EIGEN
WERK!
Aangezien één van de
bestuursleden gaat aftreden, is er
plaats voor - minstens - één
nieuwe gegadigde. Iets voor jou?
Bel dan gerust met Tom of Cees
voor nadere informatie. Ook oudleerlingen van de Pius, en ook
oud-leraren zijn welkom in het
Myrakelbestuur. We zetten de deur
tevens wijd open voor jongere
leden (lichtingen jaren '90).

SPIN-gids

Eerste resultaten van SPIN
Op het initiatief van het
bestuur van 'MYRAKEL'
om een alumni_gids uit te
brengen is redelijk
enthousiast gereageerd. Van
de 1058 verstuurde
SneL_binders kwamen er 9 als
onbestelbaar retour (zie eind
artikel).
Tot 10 december hebben wij totaal
130 stuks Spin_formulieren mogen
ontvangen. Dat is een score van
12,4% wat voor een mailing een
uitstekend resultaat is.
Wat ons echter opviel was dat niet alle
Myrakelleden het formulier hebben
teruggezonden. We hebben dan ook
besloten het formulier nogmaals met deze
SNSPIN-formuliereL-binder mee te zenden. Uw eerste goede voornemen
voor het jaar 2000 zou dan ook kunnen zijn het invullen en insturen van
het SPIN-FORMULIER. Laat aan anderen weten wat uw opleiding aan
het St. Nicolaaslyceum voor vervolg heeft gekregen en wat u doet in uw
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vrije tijd. Ja wat doen
Nicolasianen in hun vrije tijd. Een
korte opsomming van wat al
binnen is gekomen.
De oud-nicolasiaan doet aan reiki,
pençak silat (Indonesische
vechtsport), sportvliegen,
gemeentepolitiek, ballroom
dancing, marathon lopen en wildwater kayakken. Daarnaast zijn er
die oldtimer motorfietsen
restaureren of wapens verzamelen,
meedoen aan TV-quizzen (als je
dat 11 keer hebt gedaan is het ook
een hobby geworden) of een
ooievaarsstation beheren. Hier
zitten geheid een paar interviews
in.
Geef ons bij verhuizing a.u.b. de
nieuwe adresgegevens. Doe dat
per brief, telefoon, fax of e-mail.
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Personalia

Van de - intussen voltooide - serie
100 Kopstukken van het Laagland
in de Volkskrant heeft Aleid
Truijens (Gym A, 1974) er
diverse geschreven. Vooral onze
vaderlandse literaire kopstukken
(o.a. Menno, Harry, Jan en Willem
Frederik) werden haar deel, maar
ook Anne Frank! Op 25 mei van
dit jaar portretteerde Aleid het
beroemde meisje uit het
Achterhuis. "Haar dagboek wordt
in internationale bekendheid
alleen door de Bijbel naar de
kroon gestoken".
Aleid kon op 25 mei nog niets
weten van de latere TV-serie Big
Brother, daarom is het frappant
om de volgende zinnen uit haar
essay over Anne Frank te citeren,
overigens met excuus voor de
banale vergelijking:
"Het leven in het Achterhuis was
betrekkelijk normaal. Nu is het
fascinerend om te lezen hoe acht
mensen het in een gesloten ruimte
met elkaar uithielden. Met vilein
plezier beschrijft Anne de
kibbelarijen, het achterbakse
achterhouden van eten, het
gevecht om de privacy van een
tafeltje. De overzichtelijkheid van
haar piepkleine leefwereld
verscherpte haar waarneming: ze
analyseerde die zeven individuen
verrassend goed voor een
dertienjarige. In twee jaar groeide
haar inzicht razendsnel. Ze werd
volwassen in een hogedrukpan".
Terwijl het NCB, het Nederlands
Centrum Buitenlanders, op 30
september haar 25-jarig bestaan
vierde, gaf voorzitter Jos van
Kemenade (Gym B, 1955) bij die
gelegenheid de hamer over aan
Jacques Wallage. Jos merkt het
volgende op bij zijn aftreden:
"Nederland is altijd een immigratieland geweest. Friezen, Noren,
katholieken, gereformeerden,
hugenoten, joden - ze kwamen
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allemaal. Maar redden we het nu
ook? Ik vind de situatie zorgwekkend. Veel drop-outs, veel
criminaliteit, hoge werkloosheid.
De integratie is maar matig
geslaagd".
De rijkdom van Dennis
Bergkamp begint ontzagwekkende vormen aan te nemen. Het blad
Quote schat zijn vermogen nu
reeds op 85 miljoen gulden! In de
nationale Top 500 van de rijksten
der rijken staat hij daarmee
overigens op een bescheiden 303e
plaats (nr. 1 is de familie
Brenninkmeijer, nr. 2 Freddy
Heineken).
Een andere grootverdiener onder
de oud-leerlingen is zijn vroegere
leermeester Louis van Gaal. In
november tekende hij te Barcelona
een contract voor een netto salaris
van 7 miljoen gulden. Kassa!
Toch is geen van beiden de hoogst
genoteerde SNL'er in die lijst van
multimiljonairs. We kennen ze
natuurlijk niet allemaal, dus
misschien zien we wel iemand
over het hoofd. Marcel van
Poecke staat er in ieder geval mèt

Frans Blanchard (HBS A, 1970)
is directeur van de VEA, de
Nederlandse Vereniging van
Erkende Reclame-Adviesbureaus.
In die functie is hij duidelijk over
de reclame voor eigen parochie:
"We zijn niet zo bekend als
branche, daarom hebben we ook
geen imagokwestie" (Volkskrant
18 oktober).
Enkele weken later wordt in
dezelfde krant een andere persoon
als 'directeur van de VEA' ten
tonele gevoerd, namelijk Roland
de Haas, dus helemaal zeker van
Frans' functie zijn we niet.
Een opvallende bezigheid van
Pieter Jonker (HBS B, 1970) is
zijn wetenschappelijke werk voor
het nationale team van
Robosoccers. Deze ploeg van
autonome robots zal in Mei 2000
in Amsterdam meedingen in het
Europese Kampioenschap
Robotvoetbal. Enkele weken
voorafgaand aan de wedstrijden
van Dennis, Edgar en Clarence,
zal het robotteam het vooral
moeten hebben van keeper Gudo
en spits Ronald. Onze Delftse TUonderzoeker Pieter is vooral
bevreesd voor de Italianen en
Duitsers.
We zagen Linda Müter (Gym A,
1980) medio november ineens in
het NOS-Journaal van 20.00 uur.
Zij werd geïnterviewd in een
schoolklas bij een reportage over
het dreigend tekort aan onderwijzers en leraren.

foto in, dus hem zien we niet over
het hoofd. De Directeur van
Petroplus staat - precies halverwege de Top 500 - gewaardeerd op
110 miljoen florijnen.

We vergaten echter te luisteren
naar Gerard Klaasen (HBS A,
1969) op Radio 5, die in het
RKK/KRO-programma "Andersdenkenden" op 24 november
babbelde met niemand minder dan
Johan Cruijff. We gaan nadere
info opvragen.
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Nicolaasrubriek
Schutterij St. Nicolaas
Weer eens heel iets anders dan
anders! Een schutterij, gezegend
met de naam van onze welbekende
Sint. Tja, geen gebouw, geografische plek of vereniging, geen
Waddenfeest, opera of gemeentewapen ontkomt aan de naspeuringen van onze hoofdredactie.
Vandaag zoeken we Limburg op,
we begeven ons naar het hart van
deze provincie. Ergens tussen
Weert en Roermond vinden we
Heythuysen en daar is Sint
Nicolaas méér dan de
Goedheiligman van 5 december.
Zijn beeltenis siert het gemeentewapen en zijn naam is in dit dorp
aan verscheidene instellingen
verbonden, zo ook aan de
schutterij. Dankzij een sympathiek
gebaar van de Secretaris van deze
vereniging, de heer H. Beckers,
beschikken wij over veel informatie.
Niet elke Amsterdammer zal
direct een duidelijk beeld hebben
bij de term 'Schutterij'. De
kroeglopers onder ons gaan
wellicht in gedachten naar de
Voetboogstraat, maar de meerderheid zal hooguit wat vage
associaties hebben met gilden, en
met 'ergens in de uithoeken van
het land'. Maar of het iets met
schiettuig te maken heeft (geweren? kanonnen? kruisbogen?) is
vermoedelijk al te veel gevraagd.
Met de denkrichting van gilden zit
er al gauw een bijgedachte van
'vroeger' of 'historisch' bij. Dat is
in het geval van Sint Nicolaas uit
Heythuysen een rake gedachte: we
hebben het over een verbond uit
1881, en eigenlijk nog veel eerder.
Want in 1881 was sprake van de
hèroprichting van de plaatselijke
schutterij. In oude aktes uit het
begin van de 19e eeuw wordt al
gesproken van de schutterij, en
zelfs in 16e eeuw bestond zo'n
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genootschap al ter bescherming
van de rondtrekkende kooplieden.
Aha, dàt is dus de functie,
verdediging en protectie!
In 1881 werd door A. Coenen,
molenaar op de St. Antoniusmolen
in het dorp, de schutterij officieel
opgericht en daarbij koos men de
naam van de patroonheilige van de
lokale parochie: St. Nicolaas. De
eerste jaren waren van grote bloei.
In plaats van de oorspronkelijke,
primaire functie, namelijk de
defensieve taak, bracht men vooral
de secundaire kenmerken van de
oude schutterij in praktijk: het
organiseren van bonte optochten
en schietwedstrijden.
Hoogtepunt was
het koningschieten. We laten het
aan de
geïnteresseerde
lezers over, of ze
de finesses van
dit fenomeen
weten te
achterhalen. We
verklappen
daarbij, dat de
standplaats van
de eerste
schietboom bij
de huidige
kapsalon
Charmant was
gesitueerd.
Bij de schuttersfeesten, die
allengs steeds
internationaler
werden, moest
elke schutterij
verplicht
vaandel, vogel
van oprichting en
trom meenemen.
Onvergetelijke
momenten voor

St. Nicolaas waren het eigen 10jarig jubileum (Pinksteren 1891)
en het Kroningsfeest van de
piepjonge Wilhelmina (31
Augustus 1898). Hoe ging dat in
die tijd?
"Optocht door het Dorp"
Orde van den Optocht:
1. Heraut te Paard
2. Marechaussée
3. Schutterij Sint Nicolaas
4. Kinderen uit de scholen van
Heijthuijsen en van Leveroy... etc.
De geschiedenis van de 118-jarige

Dit affiche kondigde het O.L.S. overal in Limburg aan.

3
5

4/1998
én na beste defilé.
komen ALLE
Opvallend, want juist over de
schutterijen uit
kleding van de Heythuyzer
(Nederlands en
schutters is wel meer te vertellen.
Belgisch)
In de eerste decennia na 1881 was
Limburg
er in het geheel geen eenheid van
samen om te
kleding, en ook daarna ging de
strijden voor
herkenbaarheid van de leden maar
de hoogste
mondjesmaat omhoog. Rond 1920
schutterseer:
begon men schuttersmutsen en
met 18 treffers
sjerpen te dragen. Pas jaren na de
naar de finale,
Tweede Wereldoorlog was er
en dan de
sprake van echte uniformen, maar
beslissende
- och, arme - de schutters van
slag. Alleen in
Heythuysen stonden voor schut!
1948, te
Hoon viel hen ten deel: ze werden
Wessem,
spottend voor 'petrol-menkes' met
werden de
'petrol-pekskes' uitgemaakt. Dit
Nicolasianen
kwam doordat de uniformen veel
kampioen. In
leken op de werkkleding van de
de bijtoen rondreizende petroleumverklassementen
kopers.
scoorde het
verbond wel
vaker. In 1970,
Limburg, Brabant, België, maar
in het
komt de schutterij dan nooit eens
Belgische
naar de Randstad? Ja, warempel,
Opglabbeek,
Oprichtingsdrapeau
in 1968 is het zover, voor het eerst
Vervaardigd door de Eerw. Zusters
werd een
in het bestaan! Op uitnodiging van
Franciscanessen van Heythuysen.
marmeren
het stadsbestuur van Vlaardingen
bokaal in de
werd daar deelgenomen aan de
Heythuysense schutterij is vooral
wacht gesleept voor de prijs van
folkloristische optocht van
een lange verzameling van
de mooiste vereniging van alle
Limburgse en Brabantse schuttefeesten, feesten en feesten. Bij het
130 aanwezige schutterijen.
rijen, hetgeen voor de toeschouEeuwfeest in 1981 beschreef de
Ahum, mooiste? Ja, in de optocht:
wers een volledig onbekend
Burgemeester van Heythuysen, de
beste houding, mooiste kleding,
spektakel opleverde. En passant
heer Hannen, het als volgt:
op
schutterijen hebben zich in de
voorbije eeuwen ontwikkeld van
'instellingen van weerbaarheid' via
'beschermers van godsdienstige
belangen' naar 'dragers van
volkscultuur en folklore'. Daar
kunnen wij Randstedelingen nog
wat van leren. Een greep uit het
arsenaal: in juni 1906 organiseerde
St. Nicolaas haar 25-jarig bestaan
door 60 andere schutterijen uit te
nodigen, terwijl het ganse dorp
meewerkte om de huizen en de
straten te versieren en de hele
mikmak tot in de puntjes te
regelen. Koningin Wilhelmina
kwam persoonlijk langs om de
prijzen van de schietwedstrijden
uit te reiken. Toch was men
geenszins afhankelijk van de
lustrumjaren. Ieder jaar was er een
vast hoogtepunt, namelijk de OudLimburgse Schuttersfeesten. Dit
evenement, nog steeds in zwang,
wordt ieder jaar op de eerste
Vaandel van de schutterij.
zondag in juli georganiseerd. Hier
In 1964 ontworpen en vervaardigd door de Weesemse kunsternaar Cor Deneer.

4
2
6

SNL-binder

4/1998
won Nicolasiaan Har van der Kop
jr. de titel Koning van
Vlaardingen. Met een windbuks.
Zo leer je nog eens wat.

Het bestuur van Myrakel verwacht
dat Heythuysen met enige
regelmaat zal terugkeren in deze
column. Hoezo? Dat vertellen we

later. Het eerste Myrakel-lid, dat
ons een 'bewijsstuk' met een
officieel St_Nicolaasstempel uit
Heythuysen toestuurt, kan een
prijsje tegemoet zien.

Interview met Adriaen Louman

Lijn 26 of 19 ?
Voor géén van onze leden is de
stad Amsterdam onbekend terrein.
Integendeel, we hebben allemaal
op Prinsengracht, Valeriusplein,
Westzaanstraat, Da Costastraat, of
Prinses Irenestraat vele, vele uren
van ons leven doorgebracht. De
meesten woonden er ook, in die
unieke stad. Dus over Amsterdam
hoef je menigeen niets meer te
leren. Hoewel...niets?
Het is ondenkbaar dat er leden zijn
die nog nooit van de Dam hebben
gehoord. Echt waar, die plek
scoort 100% in het collectief
geheugen. Maar nu komt het! Wie
kent de Dam goed? Dat valt best
tegen. Onze eigen naamgever
Nicolaas heeft er al sinds
mensenheugenis een prachtige
gevelsteen en pas in 1999 is dit
aan de meeste van de lezers
bekend geworden. Er zijn evenwel
uitzonderingen op deze leemte in
de Amsterdamse heemkunde. De
Myrakel-reporter ging op bezoek
bij zo'n uitzondering: Adriaen
Louman, oud-gymnasiast van de
examenlichting 1974. Zijn
visitekaartje geeft snel inzicht in
zijn relatie met Amsterdam:
Openbaar Vervoer- en
Stadsfotografie
En tramstel 618 - als Lijn 2 het
Leidseplein achter zich latend - als
opvallende illustratie op datzelfde
visitekaartje. Zien we op een
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willekeurige dag een rustige,
vriendelijke veertiger met statief
en camera een tram vereeuwigen,
dan kan het bijna niet missen of
het is ons mede-lid Adriaen! Nou
ja, willekeurig, hij fotografeert bij
voorkeur in lente en herfst. De
winter kan nog net, maar de zomer
is niet zo geschikt vanwege de
harde schaduwen.
Adriaen kent Amsterdam als zijn
broekzak, al woont hij intussen in
het Zaanse. Dat is niet omdat hij
op de stad uitgekeken is,
integendeel, maar een samenloop
van tegelijk ongelukkige en
gelukkige omstandigheden.
Adriaen: "mijn Amsterdamse
woning die in 1993 fikse rook- en
waterschade opliep, maakte het
samenwonen met Madelon in
Zaandam tot een aantrekkelijke
oplossing".
Zijn hobby, fotografie van het
Openbaar Vervoer in Amsterdam,
beheerst zijn leven tot in de
haarvaten. Adriaen is een
liefhebber pur sang, en weet ook
de interviewer enthousiast te
maken met zijn belevenissen en
vooral met zijn resultaten.
Alhoewel de portfolio met zijn
beste werk pas aan het eind van
het gesprek tevoorschijn is
gehaald, kan de SneL-Binder niet
wachten om te melden dat er een
prachtserie foto's werd getoond:
een plaat met de silhouetten van
een groep fietsen op de voorgrond

en een tram op de achtergrond is
een master's piece, en evenzeer
een vermelding waard is een
tweetal trams op de
Reguliersbreestraat.
Voor wie nu denkt, dàt wil ik ook
wel eens zien is er goed nieuws.
Er is in 1996 door uitgeverij
Schuyt & Co een boek van
Adriaen's werk uitgebracht, en dat
is een aanrader. De titel is
Amsterdamse trams 1985-1995,
kleurrijke impressies van
hoofdstedelijk railvervoer. Neem
die titel niet te letterlijk, want er
staat ook een oorspronkelijke
Amsterdamse Lijn 9 in, die door
de straten van het Poolse Poznan
zoeft. Gefotografeerd op één van
zijn vele - hobbygerichte - reizen.
"Ik ga regelmatig met oudklasgenoot Stephen van Santvoort
op pad in het buitenland. Hij is
eveneens een liefhebber en nu we
het er toch over hebben: ons
vriendenploegje van weleer is bij
de reünie van vorig samen op de
foto gegaan: Rik Menting, Frank
Ramakers, Stephen en ik. We
hebben nog geregeld contact, Rik
is zelfs mijn zwager geworden. Je
kunt in dit rijtje ook nog Jan
Veltmeijer noemen als ik het even
over mijn tweede hobby mag
hebben: zèlf een tram besturen!"
Adriaen is trambestuurder voor het
AOM, het Amsterdams Openbaar
Vervoer Museum. De interviewer,
al jaren weg uit de stad, associeert
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dat blindelings met de
railverbinding door het
Amsterdamse Bos. Fout dus.
Tegenwoordig bestaat er, naast het
bekende GVB, een groepje
organisaties dat zich op historisch
trammaterieel richt. AOM
(overigens een leentjebuur van de
allang opgeheven, 19e-eeuwse
Amsterdamse Omnibus
Maatschappij), EMA/RETM (die
wèl de dienst over Jollenpad en
IJsbaanpad uitvoert) en TMA zijn
aparte organisaties. Een AOM-rit
van Adriaen met een groep Duitse
Openbaar Vervoer-liefhebbers is
een absolute topper geworden.
Met het ouderwetse tramstel reed
hij de groep naar de glanzende
kantoren in westelijk Amsterdam
en zowel hun vreugde als zijn
eigen foto - van het contrast tussen
tram en omgeving - koestert hij in
zijn geheugen.

AOM-bestuurders worden ook
met regelmaat ingezet op diensten
van het GVB. Wie geluk heeft,
kan Adriaen dan ook aantreffen in
Lijn 4 of elders. Hij geeft uitleg
over het besturen van een tram:
"Wat maar weinigen weten, is dat
de ene tram de andere niet is. En
dan heb ik het niet alleen over de
cabine, waar je een knuppel of een
rad kunt aantreffen. Er bestaan qua
techniek al gauw zo'n twaalf typen
rijtuigen, maar zelfs in één tram
zijn de rijeigenschappen sterk
afhankelijk van het uur van de dag
of het weer".
SNeL-Binder: "Maakt het nog
veel uit, of je Lijn Zus of Lijn Zo
krijgt?
"Ja, een belangrijk verschil is, of
het een conducteurstram is of niet.
Ik heb de voorkeur voor een tram
met conducteur, maar heb ervaring

in beide. De afgelopen tijd heb ik
de onder meer de 4, de 10, de 12
en de 13 gereden. Eén dag schiet
voor mij duidelijk boven de rest
uit. In Augustus 1998 heb ik een
hele dag Lijn 17 gedaan,
fantastisch! Ik vond het echt heel
leuk, het was de zogeheten
'ultieme ervaring'!"
Op de vraag, of er in de stad nog
nieuwe lijnen of lijnuitbreidingen
voor de deur staan, komt een
opvallende reactie. Adriaen's
gezicht straalt eerst enkele
seconden enthousiasme uit, maar
snel daarna verschijnt een
zorgelijke blik. "Voordat ik over
de trams begin, geef ik je graag
mijn mening over de beroemde
Noord-Zuid Lijn. Recent is het
besluit genomen om deze
metrolijn aan te leggen. Dit is het
meest rampzalige besluit dat de

De stofomslag van het boek
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Stad Amsterdam in 750 jaar heeft
genomen!! De vervoerswaarde is
nihil en behalve wat verdwaalde
PVDA'ers, vindt niemand die enig
verstand heeft van openbaar
vervoer, dit een goed plan. Ook de
juridische basis is zo wankel als
wat. Mijn laatste hoop is gevestigd
op de Raad van State, die al van
zich heeft laten horen. Maar nu
terug naar de trams. Echt nieuw
wordt de sneltram naar IJburg. Op
Internet kun je al een
computeranimatie bekijken, maar
het duurt nog wel even voor hij in
dienst komt. Alleen het nummer is
verkeerd. Men wil het traject
notabene op de kaart zetten als
Lijn 26. Dat is een gemiste kans.
Het moet natuurlijk Lijn 19
worden, dat is recht in de leer.
Want tot in 1938 reed er een lijn
19 naar de Czaar Peterstraat in de
nabijheid van de Havens Oost, en
dit is de moderne opvolger. Van de
bestaande routes zit er een
uitbreiding aan te komen van de
10 naar het Java-Eiland en van één
van de Stationsbuurtlijnen naar het
VU-ziekenhuis of nog wat verder
op de De Boelelaan. Zelf heb ik
bij het GVB ook wel eens een idee
aangedragen: de route van Lijn 9
in het Centrum zodanig verleggen
dat de tram door de
Jodenbreestraat gaat".
Adriaen is na het SNL rechten
gaan studeren aan de VU. Zijn
eerste baan was in Den Haag, bij
het Internationaal Juridisch
Instituut. Een boeiende
betrekking, bijvoorbeeld vanwege
het speuren naar documenten in de
bibliotheek van het Vredespaleis
en het corresponderen met
justitiediensten in allerlei landen.
De volgende baan, bij de Sociale
Verzekeringsbank, noemt hij geen
succes. Vervolgens belandde hij in
het universitair onderwijs, eerst in
Utrecht en later in Amsterdam.
Zijn huidige functie is ook in de
kringen van het onderwijs. Sinds
augustus is hij medewerker bij de
Hogeschool Amsterdam bij het
Amstelstation.
"Geef je les?".
"Nee, ik ben geen docent, maar
verdeel mijn tijd als assessor,
instructeur en consultent".
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"...Juist, ja". Daar zit je dan als
interviewer met een SNLdiploma, en nog wat academische
jaartjes toe.
Adriaen schiet te hulp. "Het is
een veelzijdige onderwijskundige
functie: ik ben vraagbaak voor
juridische kwesties, geef
trainingen, bijvoorbeeld hoe je
een rapport opbouwt, stimuleer
de leerlingen om creatief te zijn
en beoordeel ze daarop, voer
portfoliogesprekken, en doe nog
veel meer".
We komen terug op de fotografie.
Adriaen heeft tot nu toe zijn
beste afdrukken éénmaal
tentoongesteld; dat was bij de
presentatie van zijn boek op 24
mei 1996. Deze gelegenheid
blijft hem bij als een mijlpaal, in
de positieve zin des woords. In
het bekende Café Eik en Linde
nam adjunct-Directeur John Tjon
A Ten van het GVB het eerste
exemplaar van zijn boek in
ontvangst.
Noch de tentoonstelling, noch het
boek beschouwt hij als eenmalig.
"Binnenkort kan ik waarschijnlijk
hier in de bibliotheek van het
wijkcentrum exposeren en op het
boekenfront gaan mijn gedachten
uit naar een echt nieuw thema,
namelijk het Openbaar Vervoer
in de Regio Amsterdam. Het is
gek, maar zo'n breed overzicht,
inclusief de streekbussen,
ontbreekt nog in de schappen van
de gespecialiseerde winkels". Het
fundament onder Adriaens
culturele bouwwerk bestaat uit
liefst 46.000 negatieven. "Daar
ben ik natuurlijk erg voorzichtig
mee, al ruikt een deel nu nog
steeds naar die brand bij mijn
onderburen, zes jaar geleden op
het Minervaplein".
Losse foto's, bijvoorbeeld voor
gebruik als illustratie bij
artikelen, worden bij hem
geregeld opgevraagd. Zelfs
vandaag nog (1 december 1999)
kreeg hij een telefoontje van het
blad Ons Amsterdam. Zo'n
afdruk krijgt men niet voor een
habbekrats. "Het zijn kwalitatief
zeer hoogwaardige afdrukken, ik
heb al jaren een vaste laborant bij
S-Color op de Singel en zelf ben
ik als cliënt van deze winkel heel

kritisch en lastig. Alleen het beste
is goed genoeg".
"Je had het over 46.000
negatieven, wat staat daar dan
allemaal op?". Adriaen: "Weet je,
in de kring van serieuze openbaarvervoer fotografen, dat zijn er
overigens zo'n 15 à 20, is het een
ongeschreven wet dat je van alle
lijnen elk stukje van het traject aan
de verzameling toe weet te
voegen. Een reeks foto's moet dus
de hele route van die tramlijn
kunnen tonen. En er zijn nog meer
voorwaarden, zoals een vrij zicht
op de tram: een auto, een fietser of
voetganger mag het centrale object
niet verstoren. Ik heb Amsterdam
nagenoeg compleet, maar jaag al
jaren op een goede foto van de
deurzijde van Lijn 2 op het
kruispunt AmstelveensewegKoninginneweg".
Adriaen is trouwens in gesprek
met het Gemeente-archief over
professionele opslag van zijn
voorraad negatieven.
"Nou ben ik wel nieuwsgierig, of
je deze hobby al in de SNL_tijd
had".
"Misschien nog niet zo intensief
als in later jaren, maar het leuke is,
dat Lujber er bij de reünie in 1988
al direct naar vroeg. En ik heb het
aan P.P. te danken, dat ik een keer
op een zaterdag vrij kreeg van de
lessen Godsdienst en
Maatschappijleer om de Open Dag
in de Remise Havenstraat te
bezoeken. Een andere illustratie
van mijn interesse is de scriptie
die ik in de derde klas voor
Nederlands heb geschreven over
het Openbaar Vervoer in
Amsterdam. Dat werkstuk heb ik
helaas niet meer in bezit".
Het is niet verrassend dat dit
Myrakel-lid de prijsvraag won,
waarin de gevelsteen op de Dam
werd afgebeeld. De volgende keer
zullen we wellicht een andere stad
moeten kiezen, want de uithoeken
van Zuid, West en Oost kennen
voor hem geen geheimen meer.
Of, wacht, zullen wij dan ook
maar hopen dat Noord tram(metro-) vrij blijft?
Cees Smit
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Uit de oude doos

Elke keer dat de redacteur een
greep doet in de stapels oude
schoolkrantjes is er het feest van
de herkenning. Je hebt nog geen
half nummer doorgebladerd of
vergeten herinneringen worden
klaarwakker geschud! Zoals deze:
generaties Amsterdamse jongeren
hebben hun inspanningen in het
handenarbeidlokaal van het SNL
op een techniek gebotvierd die
tegenwoordig al lang uit de mode
is. Lees onderstaand verhaal van
Ludo Zijlma (4 Gym) uit teiltje
van 4 sept. 1970, en je ziet jezelf
weer in de torenkamer van onze
school.
Een voorstel
Wanneer ik door de binnenstad
loop, zie ik in de Kalverstraat, op
de Nieuwe Dijk en het Damrak
meestal jongeren zitten, die met
behulp van een tangetje en een
aambeeld bezig zijn. Zij maken

leuke sieraden, zoals ringen,
halskettingen, oorhangers etc.
Nu is mijn voorstel: "kunnen wij
ons in de handarbeidles ook niet
eens bezig houden met het
vervaardigen van dat soort
sieraden inplaats van
emaillehangers die meestal slechts
in kleur van elkaar verschillen. Of
heeft God slechts de jongeren, die
daar op straat zitten zoveel
talenten geschonken, dat alleen zij
in staat zijn metalen sieraden te
vervaardigen. En is het
tegenwoordig niet de mode om
metalen sieraden van allerlei vorm
en in allerlei afmetingen te
dragen?
Hierbij moet nog worden
opgemerkt dat zowel jongens als
meisjes zich hiermee bezig
kunnen houden.
Mocht de heer Klaassen soms
bang zijn dat zijn emaille
hangertjes nu geen aftrek meer
vinden, dan moet hij er eens aan

denken dat het voor hen, die reeds
enige handvaardigheid in het
maken van zulke sieraden
bezitten, niet zo'n grote kunst is
om emaille plaatjes in hun
sieraden te verwerken. Wat naar
mijn mening het sieraad zeer ten
goede komt.
Dan blijft alleen nog over de misschien - bezwaarlijke kosten,
die aan het maken van de sieraden
verbonden zijn, maar zou een stuk
ijzerdraad nu zoveel duurder zijn
dan een busje emaille?
Of is de aanschaf van tangetjes en
aambeeldjes zo een bezwaar? Per
slot van rekening kan voor het
vervaardigen van de sieraden een
kleine vergoeding gevraagd
worden, zoals nu gebeurt bij de
emaille hangertjes.
Tenslotte - informeer eens bij de
heer Klaassen want alles lijkt me
beter dan met een ding om je hals
te moeten lopen dat de halve
school ook om heeft.

Tekening uit 1967 van Nol v.d. Klundert
"Beste Ludo, heb je bij de heer Klaassen soms ook een huis moeten ontwerpen? Dat was zijn tweede passie."
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SNL -NEW
S

SNL-bladen

In onze brievenbus is er altijd wel een blad of boekje van het hedendaagse SNL. Zo ook nu; we kiezen vandaag
het Jaarboekje 1999-2000 en presenteren hieruit het lerarencorps van dit schooljaar. Voor jaren '90-Myrakelisten
een feest van herkenning. Ook de tachtigers pakken nog aardig wat bekende namen mee. Voor de lichtingen uit
de seventies wordt het al zoeken, en voor de zestigers vrezen we een lichte identiteitscrisis. De vijftigers kunnen
desgewenst met een gerust geweten naar de volgende rubriek.
Mw. L. Berends
J. Blaas
Mw. M. Blankers-Kasbergen
T. Bratianu
J. van den Brink
J. ten Broek
G. Brouwer
Mw. J. Brouwer
M. van der Bruggen
Mw. A. Brus
Mw. E. Claassen
B. Cocx
Mw. D. Cox
Mw. A. Degenaar
A. de Diego y Lubberts
Mw. J. Driessen
W. Gerritsen
Mw. N. van Gils
P. Groot
Mw. M. Heuvelmans
G. van Hummel
G. Janmaat
Mw. M. Jannenga
Mw. G. Jonker
J. Kenter
F. Keyzer
Mw. I. Koen
L. van Kruining
Mw. A. Kühler
Mw. P. Lassche-van de Kamp
Mw. J. Leemans
F. van Leeuwen
Mw. M. Lodeweges
P. Lust
Mw. P. Maas
P. Murzan
Mw. M. Prast-Haverkamp
P. Prickaerts
Mw. A. Rosing
G. Ruijter
Mw. C. Saris-Bertelsmann
Mw. I. Schuurman
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Duits
Economie
Lichamelijke Oefening & Informatiekunde
Lichamelijke Oefening
Lichamelijke Oefening
Wiskunde
Geschiedenis
Economie
Biologie
Tekenen & Beeldende Vorming
Economie
Duits
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Culturele & Beeldende Vorming & Tekenen
Wiskunde
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nederlands
Nederlands
Verzorging
Lichamelijke Opvoeding
Aardrijkskunde
Biologie
Natuurkunde
Wiskunde
Duits
Handvaardigheid & Beeldende Vorming
Duits
Levensbeschouwing
Culturele en Kunstzinnige Vorming & Frans
Engels
Lichamelijke Opvoeding
Biologie
Management en Organisatie
Klass. Culturele Vorming & Latijn & Grieks
Geschiedenis
Engels
Nederlands
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H. Schwerzel
G. Smits
A. Spliet
J. van der Straeten
Mw. Z. Tafazoli-Harandi
F. van Temmen
Mw. C. van Veenendaal-Hipke
B. Velthuys
K. Verweel
Mw. I. Vinkenburg
J. Voortman
J. van der Vorm
R. de Vries
Mw. E. Weinans
Mw. B. Wijnberg
P. de Winter
A. Ydema
N. Zon

Frans
Beeldende Vorming
Klassieke Culturele Vorming & Oude Talen
Nederlands
Wiskunde
Wiskunde
Engels
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Scheikunde
Natuurkunde & Scheikunde
Biologie
Nederlands
Muziek
Techniek
Wiskunde & Natuurkunde
Nederlands
Frans

Pius-praat
Boerenkool en banaan
Voor de Pi´sten onder ons gaan we
terug naar het jaar 1966, om
precies te zijn 9 maart van dat jaar.
Het is ÚÚn dag voor het huwelijk
van Beatrix en Claus! Voor Els
van Eijden en Barbara Zoetmulder
uit klas 4c een onvergetelijke dag.
Op 9 maart werd aan Beatrix en
Claus een manifestatie bereid,
door alle provincies, onder de titel:
"het Bruidsboeket". Als eerste
zouden 1000 scholieren in 't wit
uit Amsterdam de prinses, Claus
en alle andere koninklijke gasten
verwelkomen. Ook onze school
was met zestig leerlingen vertegenwoordigd. Om de manifestatie
goed te laten verlopen moest een
groot deel van de deelnemers 's
morgens om tien uur in de Nieuwe
RAI aanwezig zijn om te repeteren, met politiecorps en al. Na de
repetities kregen we boerenkool en
worst aangeboden met banaan toe.
Dit was slim bekeken van de
organisatoren, want het vulde
goed.
Ondertussen was het een hele
bedrijvigheid in de RAI geworden;
uit alle provinciÙn van het land
waren mensen gekomen om mee
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te doen. Zelfs waren er
deelnemers uit Suriname en de
Ned. Antillen in hun kleurrijke
nationale klederdracht. Het was
een grappig gezicht deze exotische
mensen in de pauze met een bord
boerenkool te zien zitten. Om
kwart voor drie moesten alle
scholieren zich in rijen opstellen,
waarna wij, voorafgegaan door het
politiecorps, de zaal
binnenkwamen. Eerst moesten we
op "When the Saints" springen en
klappen, wat jammer genoeg een
beetje uit de hand liep. Hierna
kwam Nico van der Linden het
welkomstlied (dat door hem
gemaakt was op een bekende wijs)
met alle gasten en genodigden
driemaal doorzingen, zodat het als
uit ÚÚn mond klonk toen Beatrix
en Claus binnenkwamen. Zij
zullen ongetwijfeld verrast zijn
geweest bij hun binnenkomst,
want zij werden Þn door het lied
Þn door de honderden scholieren
overdonderd.
Hierna maakten ze, gezeten in een
open wagen, een ritje door de zaal
van de RAI. Zo hebben wij ze
eens goed van dichtbij kunnen
zien, wat achteraf bekeken niet zo

sympathiek was tegenover het
overige publiek. Hierna kwam het
belangrijkste: al rennend moesten
wij een levend bruidslint vormen.
Dit moet vast een leuk gezicht
geweest zijn. Vervolgens verlieten
wij de zaal. Doordat we over de
achterkant van de tribune
klommen, hebben we toch de
overige programma_onderdelen
kunnen bekijken. Deze waren op
de TV vast niet geheel tot hun
recht gekomen, want in
werkelijkheid was het een heel
kleurrijk schouwspel.
Achtereenvolgens trokken telkens
twee 'provincies' de Europahal van
de RAI binnen, getypeerd door
een kenmerkende eigenaardigheid
uit dýe streek. Zo kwam Brabant
met o.a. een groep
vendelzwaaiers, Zeeland met een
reusachtige landkaart van hun
waterrijk gebied, die midden in de
demonstratieruimte werd
uitgespreid, Noord_Holland met
zijn Alkmaarse Kaasdragers en
Haarlemse Bloemenmeisjes,
Limburg zou Limburg niet zijn als
het zijn Prins Carnaval en zijn
mijnwerkers niet had
meegebracht. Niet weinig hilariteit
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verwekte Overijssel met z'n mooie
rood_bonte koe, omringd door een
aantal boeren. Bijzonder fraai was
ook een jagersstoet te paard met
een meute prachtige jachthonden,
uit Gelderland. Het wemelde er
van de nationale klederdrachten:
Friese mutsen met de gouden
oorijzers, Zeeuwse met 'n soort
gouden spiralen aan de slapen,
Brabantse met de bloemrijke
poffers.

Het intellect was ook
vertegenwoordigd, door 'n aantal
studenten van de universiteiten.
Door iedere provincie werd bij het
defileren door een "bruidspaar"
aan HET BRUIDSPAAR een
boeket witte bloemen aangeboden,
dat door een lieftallig meisje naar
een staketsel in het midden van de
RAI werd gebracht, waaromheen
balletdanseressen als levende

bloemen gegroepeerd waren. Aan
het slot van de feestelijke
plechtigheid werd het toen met
bloemen overdekte gevaarte door
studenten tot aan de voeten van
het Bruidspaar gebracht: het
NATIONALE BRUIDSBOEKET!
Om half vijf fietsten we
oververmoeid naar huis, met een
voldaan gevoel over een goed
bestede, vrije (!) dag.

Oud-leerlingen in de literatuur

Het genre waarin de auteur van
deze keer zijn literaire
vaardigheden uitoefent, bevat een
forse scheut erotiek. Oud-leerling
Arthur Mohrmann (HBS, 1960)
zou je niet à la seconde als een exNicolasiaan bestempelen; in zijn
eigen schoolperiode zouden zijn
boeken niet snel de censuur
gepasseerd zijn. We slaan
Hoofdstuk 9 op van zijn roman
"Leven op een kier" uit 1997.
Omdat er door Uitgeverij De Geus
heel streng wordt gesteld dat niets
uit de uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt, heeft de Binder-reactie
hier en daar een woordje
veranderd.
De laatste vakantie met mijn
moeder, de mooie zomer van 1990
in Zuid_Frankrijk. Gelijk vanaf de
eerste dag stroomden de logÚs
toe.
Voor de lunch las ik in Le Figaro
dat de eerste Nederlandse
diepvriesbaby was geboren. Een
klein berichtje, want het was
tenslotte maar buitenland. Na het
eten trok ik mij verplicht terug in
mijn kamer. Die was ruim, met
een koude tegelvloer en kleurig
behang van de Provençaalse
Souleiado. Naast de spiegel van de
wastafel hingen een paar foto's
van half blote meisjes, die ik van
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een reportage over David
Hamilton uit Paris Match had
geknipt.
'Heb je plakband?' vroeg ik mama.
'Waarvoor?'
'Om nog enkele foto's op te
hangen. In mijn kamer. Naast de
spiegel'. Ik hield mijn tenen krom
en tegelijk hoopte ik dat ze me
erover aan zou spreken.
'Daar ligt een rolletje', wees ze en
ging door met haar werk. Na de
middagpauze las ik de rest van de
krant. Dat voor het eerst de Tour
Féminin werd georganiseerd, een
soort zwevende rib van de Tour de
France. Het raakte ons niet. Maar
toen begin augustus de dollar aan
een spectaculaire opmars begon,
werd mijn moeder onrustig. Ze liet
haar vriendinnen en de twee
mannen verwaarloosd in het
zwembad achter, om zich bijna de
hele dag telefonerend in haar
werkkamer op te sluiten. Die
vriendinnen ontdekten mij,
evenals een van de mannen. Ik
moest bewijzen dat ik meer
baantjes kon trekken dan wie ook.
Als ik me doodmoe op de kant
hees, droogden ze met z'n allen af,
waarbij Victoria het hardst om de
eer streed met Jean-Franþois.
Strontvervelend. Ik hield er niet
van dat anderen aan me zaten, ik
was verdomme geen poes!
Mama had Victoria op een

cocktailparty van Shell London
ontmoet en haar uitgenodigd om
een paar dagen te komen. Ze was
er al enkele weken en het zag er
niet naar uit dat ze op korte
termijn zou afreizen. Ze was
oliedom, lachte met overdreven
hoge kreetjes en liep de hele dag
te paraderen met haar topless
Britse tieten en Amerikaanse kont.
Ik hoorde iemand zeggen dat ze
door de pers 'te vaak gekoppeld
was aan oudere Engelse politici'
en dat het maar goed was dat ze
een tijdje op het continent
verbleef.
Ze had lang, gebleekt haar,
helderblauwe ogen en de inwitte
sproetige huid van een Engelse.
Ook al zaten we vlakbij het
zwembad, haar beautycase was
nooit ver weg en ze vroeg om het
uur of mijn moeder haar wilde
insmeren.
Ik hoorde mama zeggen dat ze
cute was, maar ik begreep niet wat
mijn moeder ineens in cute-girls
aantrok. Verbaasd zag ik dat ze
iedere keer in het water dook als
Victoria voorzichtig een paar
slagen zwom.
Op de nominatie voor de volgende
aflevering staat in ieder geval een
ex-Pius leerlinge. Wie dat is, dat
vertellen we in Binder 00-01!
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In onze elektronische
brievenbus treffen we post aan
van Jos Mol.
Een SNeLLE BINDER
Naast mijn drukke
werkzaamheden als hoogleraar
in de Plantengenetica aan de
VU heb ik (nog) een passie: het
zelf restaureren en berijden van
een paar klassieke motorfietsen
van het merk DKW (Dat kleine
Wonder) uit het midden van de
jaren '50. In voorjaar en zomer
kunt u mij rookpluimen
trekkend (2-Takt!) op 's Heeren
wegen aantreffen. Mijn
echtgenote wil mij daar nog
wel eens bij begeleiden, maar
dat converseert zo lastig
achterop. Het idee rijpte een
klassieke zijspan aan te
schaffen. Zijspannen waren er
zat te vinden in de jaren '50. Er
zijn er echter maar weinig van
overgebleven (vele zijn als
varkenskot geëindigd).
DKW motorfietsen werden
gemaakt in Ingolstadt. Daar in
de buurt ligt het plaatsje
Reichertshofen alwaar een
metaalwarenfirma genaamd
KARL BINDER zijspannen
fabriceerde speciaal voor
DKW. Er zijn er ongeveer 800
geproduceerd. Er zijn er slechts
een 'handjevol' van bewaard
gebleven. Zoiets te vinden had
ik allang uit mijn hoofd gezet.
Als er al eens een te koop is
dan worden 'droomprijzen'
verlangd. Toch heb ik
inmiddels mijn BINDER
gevonden op de Vehikel beurs
in Utrecht, totaal onherkenbaar
en voor een symbolisch bedrag.
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Voor zover ik heb kunnen
nagaan is dit de enige in
Nederland! Op het ogenblik is
hij in restauratie en ik hoop
medio 2000 dit Grote Wonder
op de weg te kunnen brengen.
Gemonteerd aan een van mijn
machines wordt dit echt een
'SNeLLE BINDER'. Als
illustratie gaat hierbij en
advertentie uit 1954 (let op het
telefoonnummer 202).
Jos Mol (HBS B 1965)
Is dat even leuk! In ons rijtje
trefwoorden is "Binder" een
vaste klant. Dus we zijn erg blij
met deze bijdrage en roepen
alle Internicse Surfers op om
via
www.verzinm
aarwat.de
meer te weten
te komen van
deze firma of
van het
plaatsje
Reichertshofen. We
willen alles
weten van
Herr Karl!

je ook ronddolen in
Cyrakelspace.
Http://www.minbuza.nl/english
/news/events/sinterklaas
Http://ourworld.compuserve.co
m/homepages/Bert_Visscher
Tot slot de statistieken. Sinds
de startdatum 6 mei 1997
hebben 3613 bezoekers een
kijkje genomen op onze site
(ijkdatum 25 november '99).
De drukste dag tot nu toe was 9
oktober 1998, en dat is geen
toeval. Het meest verrassende
land in de top 15 van
"Pageviews naar herkomst" is
Thailand. Wie bespiedt ons uit
het Verre Oosten...?

Internicservice geeft
deze keer
twee links,
één naar de
Sint, de ander
naar Monique
Somers.
Zomaar een
keus, via
onze eigen
web-site kun
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De omgeving van het SNL

Een paar jaar geleden berichtten
wij over de giga-plannen in
Amsterdam-Zuid. Na de NMB, en
jaren later het WTC, wilde het
zuidelijk deel van de hoofdstad
verder opstoten in de vaart der
volkeren en ontwikkelde daarom
een omsingelingsplan voor de
katholieke middelbare school, die
zich steeds meer als het Gallische
dorp van Asterix en Obelix is gaan
voelen...
Anno 1999 zijn de kantoren stevig
opgerukt. Gelukkig is niet
iedereen daar blij mee, en wij
Myrakelisten, als behoeders van
de 'waarde van het verleden'
citeren met genoegen een recent
artikel van Maurice de Hond in het
Parool.
De Amsterdamse Zuidas is een
planologisch gedrocht

SNL-binder

De recente opening van het
gebouw van de ABN Amro
symboliseert het begin van het
eind van de Zuidas in Amsterdam.
Wie zich sindsdien tijdens het
spitsuur rondom die Zuidas in een
auto bevindt moet ten minste een
half uur extra reistijd rekenen.
Daardoor wordt het voor de
bedrijven die aan de Zuidas zijn
gevestigd steeds moeilijker in een
schaarse arbeidsmarkt. Daardoor
zal de aantrekkingskracht van de
Zuidas als vestigingsplaats voor
bedrijven op den duur fors
afnemen.
Sinds de opening van het
hoofdkantoor van de ABN Amro
aan de Zuidas is de
verkeerssituatie in dat gebied in
het spitsuur verslechterd. Voor
degenen die het nog niet met eigen
ogen hebben kunnen
aanschouwen: het lijkt er nu op dat
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4/1998
er permanent de AutoRAI wordt
gehouden. Vanaf de parkeergarage
van ABN Amro tot de twee
nabijgelegen opritten van de
Ringweg A10 staat vooral 's
middags tijdens het spitsuur twee
uur lang een min of meer
permanente file.
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Op de toch al zo schaarse
capaciteit van die Ringweg wordt
een dusdanig beslag gelegd dat de
auto's van de bankmedewerkers er
amper bij kunnen. Het gevolg van
die files in Buitenveldert is dat de
doorstroom van het normale
doorgaande verkeer ook is
verslechterd en omdat men
tegelijkertijd probeert
alternatieven te vinden, staat nu
het hele gebied vol met files.
Langzamerhand lijkt de Ringweg
van Amsterdam op de Parijse
Boulevard Pèriphèrique. En in
plaats dat we lering trekken uit de
gevolgen die we voor onze ogen
zien gebeuren, gaan we
onvervaard door met dit
stompzinnige planningsproces.
Elk stukje langs de Zuidas is al
ingepland voor een gebouw dat de
skyline verder zal beheersen
(hoofdkantoor ING en het plan
rondom station WTC).
Verwacht kan worden dat in de
toekomst het werk steeds

gedecentraliseerder zal
plaatsvinden. Kleinere gebouwen
optimaal toegerust met
glasvezelverbindingen naar andere
gebouwen dicht bij de plaatsen
waar de mensen wonen (Almere,
Nieuw-Vennep, Purmerend en
Hoorn), gecombineerd met mobiel
werken, worden steeds
belangrijker. Die zullen er niet
komen omdat overheid of
bestuurders van grote bedrijven
daar de trend voor zetten; die
zwelgen van trots in die grote
gebouwen en plannen voor de
komende jaren nog vele van
dergelijke gebouwen. Nee, het zijn
de werknemers die uiteindelijk
zullen gaan beslissen.
Het lijkt een beetje op de
neutronenbom van de jaren
tachtig: gebouwen blijbven
bestaan, mensen verdwijnen.
Misschien kunnen de beslissers
eens over deze processen
nadenken en zich afvragen of ook
in de toekomst deze
vestigingsplaats zo aantrekkelijk is
als men nu denkt.
Het zou mij niet verbazen als het
gebouw van ABN Amro over tien
of twintig jaar wordt gezien als de
laatste stuiptrekking van het
industriÙle tijdperk en het
startpunt van het echte denken
over de toekomst en onze
mobiliteit.

Lid
Trees Mars-Belderok
Tel.nr.:
020 - 463 52 91
Fax. nr.: 020 - 463 52 92
Lid
Vacant

Website St. Nicolaas Lyceum:
Http://www.nicolaas.nl
Website ‘Myrakel’:
Http://www.euronet.nl/~pkoopman/myrakel/
myrakel.htm
Layout:
Print:

Koos van Langen
Printcopyshop N.V. Luchthaven Schiphol

Kosten lidmaatschap
ƒ 17,50/jaar (met machtiging) of
ƒ 20,00/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker. (Rekeningnr. 'Myrakel': 359877)
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Van de penningmeester

Zoals je kunt zien is de Myrakelse database inmiddels ook millenniumproof. Het Myrakelse getal bestaat vanaf nu uit 4 cijfers die het gehele
jaar aangeven. Uit dit getal kun je afleiden of je in het betreffende jaar
de contributie al hebt betaald. Staat bij jou op het adresetiket 1999 of
2000 dan kun je met een gerust hart het nieuwe millennium in. Staat er
echter een getal 0 of een getal 1998 of kleiner dan ben je de vereniging
nog contributie verschuldigd. Maak dan z.s.m. een bedrag van ƒ 20,00 of
een veelvoud daarvan over op:
Postbank rekening nr.:
359877
T.n.v.:
Olv. Myrakel
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen
O.v.v.:
Contributie 1999 (1998, 1997, enz)
Degene die een machtiging hebben afgegeven zullen inmiddels hebben
geconstateerd dat de contributie van hun rekening is afgeschreven.
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