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Personalia

In HP/De Tijd van 14 januari tref-
fen we een foto van Geert Rolf 
(HAVO, 1976) aan met daaronder 
de quote "Een van onze grootste 
computers klinkt als een opstij-
gend vliegtuig". Dat wekt de 
nieuwsgierigheid. Geert vertelt 
over zijn hobby, namelijk het ver-
zamelen van oude mini-computers 
voor het TEHUIS voor BEJAARDE 
COMPUTERS {www.iaf.nl/Users/ 
Geert}. Laat je niet misleiden door 
de term mini-computers: ze zijn zo 
groot als wasmachines en dragen 
namen als VAX 11/750 en PDP 
11/10.

"Gaat-ie, of gaat_ie-niet?" We 
kunnen onze lezers deze alinea uit 
een oude Sportweek niet onthou-
den: "Je gaat bij Osnabrück de 
grens over, rijdt via Berlijn en 
Warschau naar Kiev. Dan afbuigen 
naar Charkov waarna je de Wolga 
oversteekt bij Wolgograd. De 
Barabasteppen tussen Omsk en 
Tomsk vormen een niet al te grote 
hindernis, bij Novosibirsk rechtsaf 
en vervolgens het Bajkalmeer aan 

je linkerhand houden, in de verte 
ligt Komsomolsk al te glimmen in 
de winterzon. In de haven van 
Wladiwostok parkeer je de auto 
en vervolgens steek je per boot de 
Japanse Zee over naar Zuid-Korea 
of Japan. Als hij in voorjaar 2002 
op tijd z'n Range Rover start is de 
dan 33-jarige aanvaller er gewoon 
weer bij". Bergkamp: "Ik weet het 
niet. Het is wel een eindje rijden, 
hè." 

Advocaat Frans Panholzer (HBS A, 
1970) verdedigde in februari 
Amsterdamse huurders van een 
pand in de Spinozastraat tegen 
het bizarre gedrag van de twee 
huisbazen. Deze bliezen bijvoor-
beeld de geisers uit tijdens het 
douchen en trapten deuren in, 
alles bedoeld om de bewoners tot 
subiet vertrek aan te zetten. De eis 
van Frans werd deels ingewilligd: 
de huisbazenbroers John en 
Michiel I. mochten zich een maand 
(i.p.v. een jaar) niet meer in de 
Spinozastraat vertonen.    

De bekende oud-leraar gymnas-
tiek de heer Reijgersberg is in 
januari 2000 overleden. Hij is meer 
dan 25 jaar lang de school van 
dienst geweest. Enige navraag bij 
deze of gene heeft (nog) geen In 
Memoriam opgeleverd. Mocht 
iemand daarover beschikken of 
zelf iets willen bijdragen, dan is er 
in onze volgende uitgave uiter-
aard een plekje vrij.

De actuele opinie-rubriek in De 
Volkskrant, op het voorblad van 
het tweede katern rechtsboven, 
trekt steeds meer bekenden van 
ons. Binnen één week (in februari) 
kwamen Benno Verbruggen (o.m. 
oud-leraar Frans en conrector), Jos 
van Kemenade (Gym B/1955, CvdK 
in N-H) en Michaël van Wissen 
van Veen (Ath A/1979, politiek 
woordvoerder) voorbij. Benno 
sprak over pauselijke excuses, Jos 
over declaraties en Michaël, 
namens staatssecretaris Rick van 
der Ploeg, over musea.

Algemene ledenvergadering

Op 21 januari 2000 werd de ALV 
georganiseerd. De opkomst over-
trof de meest boze droom. Het 
Bestuur is dan ook dankbaar voor 
het bezoek van dat handjevol 
leden, dat niet schroomde om vele 
tientallen kilometers af te leggen 
richting AmsterdamZuid. 
De secretaris belichtte het afgelo-
pen jaar:

Oud-leerlingenvereniging 'Myra-
kel': jaarverslag 1999

Aantal leden

Per 31 december 1999: 491 leden.

Het ledenbestand/ oud-leerlin-
genbestand

Dankzij de reünie van oktober 
1998 is het ledental in dat jaar 
sterk opgelopen (van ongeveer 
400 naar 575). Intussen is dit aan-
tal weer afgenomen tot onder de 
500. De belangrijkste oorzaak is de 
uitsluiting van leden die - na her-
haald verzoek - niet tijdig aan de 
betaalverplichtingen hebben vol-
daan. 

Nieuwe lente, (nie)uw geluid?

Met dank aan ons DTP-talent 
KoVaLa@compuserve.com gaan we 
dit jaar in een nieuw jasje van 
start. Myrakel blijft zich graag ver-
nieuwen. Onze afgelopen ALV heb-
ben zich gelukkig een aantal nieu-
we gezichten gemeld waar u spoe-
dig verder mee kunt kennismaken. 
In dit nummer bijvoorbeeld intro-
duceren we 
Geert.Rolf@museum.iaf.nl en zijn 
computerverzameling alsmede zijn 
rubriek 'opsporing verzocht'. 

Toch hadden we graag nog meer 
van onze leden gezien. We horen 
immers graag of we op het goede 
spoor zitten. Daarom in deze 
Binder meerdere oproepen om van 
u te laten horen. En wat is er in dit 
internet tijdperk nou niet simpeler 
dan even een klein (e-)mailtje? 
Mocht u na de recente beursgang 

van World-Online wellicht toch 
liever op een traditionele manier 
met het bestuur in contact willen 
treden dan verwijzen wij u naar de 
colofon. Voorlopig heeft het 
bestuur overigens gemeend om de 
op hande zijnde beursgang van 
Myrakel.COM voorlopig nog even 
uit te stellen. Maar vanzelfspre-
kend mogen onze leden zich nog 
steeds eerst inschrijven.......Verder 
heeft het Myrakels Bestuur zich 
uiteraard nog beraden op een col-
lectief 'mea culpa' en zowaar we 
schijnen als sinds jaren de PIUS 
MMS ernstig tekort te doen. Zo 
niet een heuse vorm van heilig-
schennis. Vanaf heden preken we 
alleen nog over de Sint PIUS MMS.

Graag breng ik nog even onze 
SPIN onder de aandacht. We willen 
eind van het jaar uitkomen met 
een eerste versie van deze 
Myrakelse netwerkgids, dus ver-

geet niet om even langs te surfen 
op: come.to/myrakel. In deze bin-
der voorts aandacht voor een initi-
atief van onze ex-voorzitter en 
erelid glammers@plazas.nl om 
voor HAVO 1973 een heuse reünie 
te organiseren. Enfin, onder redac-
tie van Cees.Smit@dgg.minvenw.nl 
de gebruikelijke rubrieken om uw 
tot pinksteren voldoende stof tot 
nadenken te geven. Van harte een 
inspirerende Geest toegewenst en 
laat van uw horen,

Uw voorzitter,
Tom.Paffen@residentie_investments.nl
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Algemene Ledenvergadering 
1999/Mini-symposium

Het experiment om tijdens de 
Algemene Ledenvergadering een 
thematisch mini-symposium te 
organiseren, is naar volle tevre-
denheid verlopen. Drie directeu-
ren vertelden over het boeiende 
vak van 'ondernemen'. 

De SNeL-Binder

In 1999 zijn drie in plaats van de 
gebruikelijke vier uitgaven van het 
verenigingsblad geproduceerd. 
Door omstandigheden zijn de 
eerste twee nummers samen-
gevoegd tot één uitgebreide 
Binder. In deze uitgave is speciale 
aandacht besteed aan het 10-jarig 
jubileum van Myrakel. 
Het blad kent nu een redelijk vaste 
indeling en is zo langzamerhand 
tot volle wasdom gekomen. De 
SNeL-Binder bevat vaak interviews 
en daarnaast vele rubrieken als 
Nicolaas, Internic, Pius-Praat, Uit 
de Oude Doos en Personalia. 

Myrakel 10 jaar

In februari 1999 bestond Myrakel 
tien jaar. Dit heuglijke feit is 
gevierd middels een receptie in 
Houten, waarvoor alle oprichters, 
bestuursleden en naaste medewer-
kers uit de voorbije jaren waren 
uitgenodigd. In toespraken door 
de voorzitter en de secretaris zijn 
de oprichtingsgeschiedenis en het 
wel en wee van de oud-leerlingen-
vereniging gedetailleerd belicht.

Website

Op de achtergrond - of kunnen we 
zelfs stellen op de voorgrond! - 
speelt onze website een grote rol. 
Dankzij de inspanning van een 
enthousiaste vrijwilliger hebben 
we al jarenlang een fraaie en 
professionele Internet-site. Oud-
leerlingen in zeer verre streken 
weten ons aldus te vinden, en de 
wetenswaardigheden in Myrakel-
space zijn meer dan ooit toegank-
elijk.  

SPIN

Een nieuw initiatief dat in 1999 is 
opgestart, is het SNL PIUS INTRA 
NETWERK. Dit wordt het groot-
Myrakels netwerk: de alumni-gids 

(en het gebruik ervan), van en 
voor de oud-leerlingen van het 
SNL en de Sint Pius MMS.  

Bestuur

In 1999 bestond het bestuur uit de 
volgende leden:

VOORZITTER:
Tom Paffen
PENNINGMEESTER:
Koos van Langen
SECRETARIS:
Cees Smit
LEDEN
Trees Mars-Belderok
Dick Diepen

In 2000 is een vacature ontstaan, 
die wij héél gaarne zouden opvul-
len met een jonge vrijwilliger/-
ster! Waar zijn toch al die recente 
gediplomeerden, hup jongelui, 
wordt Bestuurslid van Myrakel en 
zet je in voor jouw generatie. Even 
bellen met Tom Paffen!

BESTUUR 2000

VOORZITTER:
Tom Paffen
PENNINGMEESTER:
Koos van Langen
SECRETARIS:
Cees Smit
LEDEN:
Trees Mars_Belderok
... wordt gezocht!

Toekomst

Voor de langere termijn is het 

beleid vastgelegd in "Myrakel 
2000" 

C.N. Smit, secretaris

De penningmeester deed zijn duit 
in en uit het zakje. In een - met 
spiraalband - gebonden uitgave 
presenteerde hij de financiële 
stromen van en naar de vereni-
ging. Liefhebbers kunnen het 
complete overzicht opvragen. Hier 
alleen de kerncijfers.

In 1999 was de afname van het 
eigen vermogen ƒ. 3.072,--. Het 
kapitaal bedraagt daarmee per 31-
12-99 ruim ƒ. 11.500,--. Een aan-
zienlijke begrotingspost in 2000 
zal het alumniboek zijn (in kader 
van SPIN) en verder komen we de 
gebruikelijke posten tegen (druk-
werk, porti en enveloppen).

En ter afsluiting van de 
Ledenvergadering natuurlijk het 
dichters-optreden. Wij hebben 
enkele poëten gepolst, en aan-
gezien onze huisdichter Paul 
Katoen wel raad wist met ons 
thema heeft hij een onvergetelijke 
performance kunnen neerzetten, 
exclusief voor de bezoekers van de 
ALV.
In Paul's eigen rubriek een weer-
gave van dit optreden. 
Dichteres Patty Scholten had gaar-
ne willen komen, maar was reeds 
uitgenodigd voor een andere 
poëzie-avond. Patty (ex_Pius) 
stuurde ons wel haar 
Millenniumgedicht.

Millennium

Nog niet een barstje in een diamant.
In rotsen zit het weer: hun koppen afgesleten.
Wat miezerige buitjes van kometen.
Tien grijze levens van een olifant. 

Een schouderophalen van berg of wand
en per vulkaan een uitbarsting of twee.
Een vingerhoedje rijzen van de zee,
Een aardgaslaagje dalen van het land.

Van zwaard tot doelgestuurde kruisraket.
Van dierenhuid tot soft-side waterbed.
Het uitroeien van honderdduizend dieren.

Van bikkelen tot 3-D lasergame.
Van handschrift tot millenniumprobleem.
Wat valt er toch in vredesnaam te vieren?

Nicolaasrubriek

Ben Huisman (zie "Uit de Oude 
Doos") tipte de redactie, dat er in 
Denekamp véél valt te halen op 
het Nicolaas-front. Dat laten we 
ons natuurlijk maar één keer zeg-
gen en een brief van Myrakel gaat 
in zo'n geval spoorslags de deur 
uit, om in deze gemeente meer te 
weten te komen. Denekamp was 
overigens niet onbekend in onze 
kringen, want jaren geleden 
beschreven we reeds de plaatselij-
ke St. Nicolaasmolen. Maar deze 
keer werden we door Ben op een 
ander Nicolaas-instituut gewezen, 
namelijk de St. Nicolaasstichting. 
En omdat Zuster Tharcisa uit Dene-
kamp ons per kerende post infor-
matie verschafte over deze Stich-
ting, hebben we het volgende 
relaas kunnen componeren. 

De St. Nicolaasstichting: historie

In 1875 kocht Baron Heeremann 
von Suidtwijck de havezathe 
"Noord Deurninge" voor de zus-
ters Franciscanessen uit Thuine: 
een jonge congregatie, die in 1869 
was gesticht. Op 25 november 
1875 kwamen de eerste drie zus-
ters van Thuine (net over de grens 
in Duitsland) naar de havezathe 
die destijds leeg stond. Zelfs het 
allernoodzakelijkste ontbrak hen. 
Met een groot Godsvertrouwen 
begonnen ze enkele kamers 
bewoonbaar te maken. Ze vonden 
hierbij steun van de pastoor en 
van de buren.
Al gauw werden de zusters geroe-
pen om zieken in de buurt te ver-
plegen en om te waken bij ster-
venden. Moederloze kinderen 
werden door de zusters verzorgd 
en kregen onderdak in een huis 
even buiten de gracht. Dit eenvou-
dige begin groeide uit tot een 
echt grote organisatie in dienst 
van de kerk, zieken, bejaarden, 
kinderen, internaten en op scho-
len op veel plaatsen in Nederland, 
en daar buiten.

De grootste kamer van de Have-
zathe werd al in 1875 ingericht als 
kapel. Deze kapel met het gehele 
huis werd onder bescherming 
gesteld van de H. Nicolaas, omdat 
de parochiekerk in Denekamp 
deze heilige tot patroon had. 
Sindsdien werd Huize Noord Deur-
ninge omgedoopt in St. Nicolaas-
gesticht, en wat later in St. Nico-
laasstichting. 
De eerste veertig jaren blijft de 
groep zusters in Nederland een 
omvang houden van ongeveer 60 
personen, overigens voor een 
aanzienlijk deel met de Duitse 
nationaliteit. Op de Nicolaasstich-
ting begint men met een kinderte-
huis voor ver-
waarloosde 
jongens, Huize 
St. Antonio. 
Daarna, nog in 
de 19e eeuw, 
volgde een 
pensionaat 
voor beter 
gesitueerde 
Duitse meisjes. 
Dan worden de 
vleugels verder 
uitgeslagen, 
onder meer in 
Enschede, 
Lochem en 
Acht. Tussen de 
twee We-
reldoorlogen 
beleven de 
zusters hun 
eerste grote 
bloeiperiode: 
van 60 naar 
meer dan 400 
in 1940. Ver-
meldenswaard 
is de oprichting 
in Denekamp 
van de huis-
houdschool 
voor jonge 
boerinnen in 
1920, de zoge-
heten Boerin-

nenschool. Zuster Alfonso vertelde 
in 1985 hoe het leven op deze 
school verliep. Zij ging daar in 
1931 als dochter uit een boeren-
gezin van 7 kinderen - na lang 
aandringen bij haar ouders - naar 
toe. "Wij kregen les in vakken als 
veeteelt, grondkennis en bemes-
tingsleer. De meisjes die het melk-
diploma wilden halen, stonden 's 
morgens om vijf uur op. We moes-
ten dan om half zes in de stal zijn 
om te voederen."

De Tweede Wereldoorlog is daar-
entegen, zoals op zoveel andere 
plaatsen, een periode van narig-
heid en tegenspoed. We laten één 

Nicolaasbeeld met drie kindjes (beeld in Denekamp)

SNeLbinder 1-20004 SNeLbinder 1-2000 5



Algemene Ledenvergadering 
1999/Mini-symposium

Het experiment om tijdens de 
Algemene Ledenvergadering een 
thematisch mini-symposium te 
organiseren, is naar volle tevre-
denheid verlopen. Drie directeu-
ren vertelden over het boeiende 
vak van 'ondernemen'. 

De SNeL-Binder

In 1999 zijn drie in plaats van de 
gebruikelijke vier uitgaven van het 
verenigingsblad geproduceerd. 
Door omstandigheden zijn de 
eerste twee nummers samen-
gevoegd tot één uitgebreide 
Binder. In deze uitgave is speciale 
aandacht besteed aan het 10-jarig 
jubileum van Myrakel. 
Het blad kent nu een redelijk vaste 
indeling en is zo langzamerhand 
tot volle wasdom gekomen. De 
SNeL-Binder bevat vaak interviews 
en daarnaast vele rubrieken als 
Nicolaas, Internic, Pius-Praat, Uit 
de Oude Doos en Personalia. 

Myrakel 10 jaar

In februari 1999 bestond Myrakel 
tien jaar. Dit heuglijke feit is 
gevierd middels een receptie in 
Houten, waarvoor alle oprichters, 
bestuursleden en naaste medewer-
kers uit de voorbije jaren waren 
uitgenodigd. In toespraken door 
de voorzitter en de secretaris zijn 
de oprichtingsgeschiedenis en het 
wel en wee van de oud-leerlingen-
vereniging gedetailleerd belicht.

Website

Op de achtergrond - of kunnen we 
zelfs stellen op de voorgrond! - 
speelt onze website een grote rol. 
Dankzij de inspanning van een 
enthousiaste vrijwilliger hebben 
we al jarenlang een fraaie en 
professionele Internet-site. Oud-
leerlingen in zeer verre streken 
weten ons aldus te vinden, en de 
wetenswaardigheden in Myrakel-
space zijn meer dan ooit toegank-
elijk.  

SPIN

Een nieuw initiatief dat in 1999 is 
opgestart, is het SNL PIUS INTRA 
NETWERK. Dit wordt het groot-
Myrakels netwerk: de alumni-gids 

(en het gebruik ervan), van en 
voor de oud-leerlingen van het 
SNL en de Sint Pius MMS.  

Bestuur

In 1999 bestond het bestuur uit de 
volgende leden:

VOORZITTER:
Tom Paffen
PENNINGMEESTER:
Koos van Langen
SECRETARIS:
Cees Smit
LEDEN
Trees Mars-Belderok
Dick Diepen

In 2000 is een vacature ontstaan, 
die wij héél gaarne zouden opvul-
len met een jonge vrijwilliger/-
ster! Waar zijn toch al die recente 
gediplomeerden, hup jongelui, 
wordt Bestuurslid van Myrakel en 
zet je in voor jouw generatie. Even 
bellen met Tom Paffen!

BESTUUR 2000

VOORZITTER:
Tom Paffen
PENNINGMEESTER:
Koos van Langen
SECRETARIS:
Cees Smit
LEDEN:
Trees Mars_Belderok
... wordt gezocht!

Toekomst

Voor de langere termijn is het 

beleid vastgelegd in "Myrakel 
2000" 

C.N. Smit, secretaris

De penningmeester deed zijn duit 
in en uit het zakje. In een - met 
spiraalband - gebonden uitgave 
presenteerde hij de financiële 
stromen van en naar de vereni-
ging. Liefhebbers kunnen het 
complete overzicht opvragen. Hier 
alleen de kerncijfers.

In 1999 was de afname van het 
eigen vermogen ƒ. 3.072,--. Het 
kapitaal bedraagt daarmee per 31-
12-99 ruim ƒ. 11.500,--. Een aan-
zienlijke begrotingspost in 2000 
zal het alumniboek zijn (in kader 
van SPIN) en verder komen we de 
gebruikelijke posten tegen (druk-
werk, porti en enveloppen).

En ter afsluiting van de 
Ledenvergadering natuurlijk het 
dichters-optreden. Wij hebben 
enkele poëten gepolst, en aan-
gezien onze huisdichter Paul 
Katoen wel raad wist met ons 
thema heeft hij een onvergetelijke 
performance kunnen neerzetten, 
exclusief voor de bezoekers van de 
ALV.
In Paul's eigen rubriek een weer-
gave van dit optreden. 
Dichteres Patty Scholten had gaar-
ne willen komen, maar was reeds 
uitgenodigd voor een andere 
poëzie-avond. Patty (ex_Pius) 
stuurde ons wel haar 
Millenniumgedicht.

Millennium

Nog niet een barstje in een diamant.
In rotsen zit het weer: hun koppen afgesleten.
Wat miezerige buitjes van kometen.
Tien grijze levens van een olifant. 

Een schouderophalen van berg of wand
en per vulkaan een uitbarsting of twee.
Een vingerhoedje rijzen van de zee,
Een aardgaslaagje dalen van het land.

Van zwaard tot doelgestuurde kruisraket.
Van dierenhuid tot soft-side waterbed.
Het uitroeien van honderdduizend dieren.

Van bikkelen tot 3-D lasergame.
Van handschrift tot millenniumprobleem.
Wat valt er toch in vredesnaam te vieren?

Nicolaasrubriek

Ben Huisman (zie "Uit de Oude 
Doos") tipte de redactie, dat er in 
Denekamp véél valt te halen op 
het Nicolaas-front. Dat laten we 
ons natuurlijk maar één keer zeg-
gen en een brief van Myrakel gaat 
in zo'n geval spoorslags de deur 
uit, om in deze gemeente meer te 
weten te komen. Denekamp was 
overigens niet onbekend in onze 
kringen, want jaren geleden 
beschreven we reeds de plaatselij-
ke St. Nicolaasmolen. Maar deze 
keer werden we door Ben op een 
ander Nicolaas-instituut gewezen, 
namelijk de St. Nicolaasstichting. 
En omdat Zuster Tharcisa uit Dene-
kamp ons per kerende post infor-
matie verschafte over deze Stich-
ting, hebben we het volgende 
relaas kunnen componeren. 

De St. Nicolaasstichting: historie

In 1875 kocht Baron Heeremann 
von Suidtwijck de havezathe 
"Noord Deurninge" voor de zus-
ters Franciscanessen uit Thuine: 
een jonge congregatie, die in 1869 
was gesticht. Op 25 november 
1875 kwamen de eerste drie zus-
ters van Thuine (net over de grens 
in Duitsland) naar de havezathe 
die destijds leeg stond. Zelfs het 
allernoodzakelijkste ontbrak hen. 
Met een groot Godsvertrouwen 
begonnen ze enkele kamers 
bewoonbaar te maken. Ze vonden 
hierbij steun van de pastoor en 
van de buren.
Al gauw werden de zusters geroe-
pen om zieken in de buurt te ver-
plegen en om te waken bij ster-
venden. Moederloze kinderen 
werden door de zusters verzorgd 
en kregen onderdak in een huis 
even buiten de gracht. Dit eenvou-
dige begin groeide uit tot een 
echt grote organisatie in dienst 
van de kerk, zieken, bejaarden, 
kinderen, internaten en op scho-
len op veel plaatsen in Nederland, 
en daar buiten.

De grootste kamer van de Have-
zathe werd al in 1875 ingericht als 
kapel. Deze kapel met het gehele 
huis werd onder bescherming 
gesteld van de H. Nicolaas, omdat 
de parochiekerk in Denekamp 
deze heilige tot patroon had. 
Sindsdien werd Huize Noord Deur-
ninge omgedoopt in St. Nicolaas-
gesticht, en wat later in St. Nico-
laasstichting. 
De eerste veertig jaren blijft de 
groep zusters in Nederland een 
omvang houden van ongeveer 60 
personen, overigens voor een 
aanzienlijk deel met de Duitse 
nationaliteit. Op de Nicolaasstich-
ting begint men met een kinderte-
huis voor ver-
waarloosde 
jongens, Huize 
St. Antonio. 
Daarna, nog in 
de 19e eeuw, 
volgde een 
pensionaat 
voor beter 
gesitueerde 
Duitse meisjes. 
Dan worden de 
vleugels verder 
uitgeslagen, 
onder meer in 
Enschede, 
Lochem en 
Acht. Tussen de 
twee We-
reldoorlogen 
beleven de 
zusters hun 
eerste grote 
bloeiperiode: 
van 60 naar 
meer dan 400 
in 1940. Ver-
meldenswaard 
is de oprichting 
in Denekamp 
van de huis-
houdschool 
voor jonge 
boerinnen in 
1920, de zoge-
heten Boerin-

nenschool. Zuster Alfonso vertelde 
in 1985 hoe het leven op deze 
school verliep. Zij ging daar in 
1931 als dochter uit een boeren-
gezin van 7 kinderen - na lang 
aandringen bij haar ouders - naar 
toe. "Wij kregen les in vakken als 
veeteelt, grondkennis en bemes-
tingsleer. De meisjes die het melk-
diploma wilden halen, stonden 's 
morgens om vijf uur op. We moes-
ten dan om half zes in de stal zijn 
om te voederen."

De Tweede Wereldoorlog is daar-
entegen, zoals op zoveel andere 
plaatsen, een periode van narig-
heid en tegenspoed. We laten één 

Nicolaasbeeld met drie kindjes (beeld in Denekamp)
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van de zusters aan het woord:
"Het kwam heel erg onverwachts. 
Het moet op een vrijdagmorgen 
zijn geweest. Ik stond gewoon op 
school les te geven voor de jon-
gens van het St. Antonio-kinder-
tehuis. Ineens werd er gezegd: we 
moeten hier binnen 24 uur weg, 
de SS heeft de St. Nicolaasstichting 
gevorderd. Alles moest natuurlijk 
meteen naar buiten en uit zo'n 
huis komt wat. We moesten hon-
derd bedden laten staan, de ande-
re gingen mee. Dag en nacht is er 
doorgewerkt. De knechten en 
buren hielpen. Op boerenkarren. 
De NSB-burgemeester Eekhof had 
verordend dat er 80 boerenwa-
gens moesten komen om alles mee 
te nemen naar het parochiehuis in 
Vasse en de andere bestemming-
en."

De zusters van de Stichting heb-
ben hun activiteiten niet alleen in 
Nederland, maar ook in verre 
windstreken. Het Missie-werk in 
Indonesië (sinds 1932) en in Tanza-
nia (sinds 1957) is indrukwekkend 
en levert voor de geschiedschrij-
ving {zie het Twentse streekblad 
"De Inslag, nr. 4 in 1986} boeiende 
belevenissen op:

"We zijn uit Holland weggegaan 
met het vliegtuig van "Gezinshere-
niging". Dat waren vrouwen, 
jonge gezinnen, die naar Indone-
sië mochten, omdat hun man daar 
werkte als militair. Daar werden 
wij dan bij ingedeeld, omdat wij 
dan de moeders een beetje van de 
kinderen konden ontlasten. We 
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gingen niet rechtstreeks. De eerste 
nacht bleven we in Caïro, de twee-
de stop was in Bangkok. Dat duur-
de wel drie dagen. Toen we daar 
in Bangkok naar beneden gingen 
weet ik nog wel, dat één van de 
zusters zei: "Goh, er staat hier een 
kachel onder het vliegtuig". Zo 
heet was het daar. Ik heb meege-
maakt dat een zuster zich ging 
baden en die was in dat zoge-
naamde bad gaan zitten. Later zei 
ze: "Ik weet helemaal niet hoe ik 
dat bad leeg moet laten lopen". 
Nou, zeiden wij: "Dat is stom. Dat 
is een 'mandibak'. Daar mag je 
alleen maar water uitgieten". Wij 
waren kwaad, want zij had al het 
water verbruikt. Allemaal van die 
stomme dingen, hè? Toen we in 

Djakarta aankwamen werden we 
opgevangen door de zusters die er 
al zaten. We zijn toen naar de 
pasar (de markt) geweest. Wat een 
smeerboel is dat hier, hè, zeiden 
we tegen elkaar. In het begin vond 
je alles in Indonesië natuurlijk 
smerig. Van Djakarta zijn we met 
een klein vliegtuigje naar Palem-
bang gevlogen. Bij het naderen 
van deze plaats zei ik: "We vliegen 
boven een groot boerenkoolveld". 
Dat bleken dus klapperbomen te 
zijn, maar dat is zo'n gek gezicht."

In 1985 is er in het centrum van 
Denekamp ter ere van de zusters 
een treffend standbeeld onthuld, 
met het opschrift:

"Zij kwamen om te dienen"
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Millenniumreünie HAVO 1973

Later dit jaar, denk aan augus-
tus/september 2000, zal er een 
reünie worden gehouden voor de 
HAVO eindexamen klassen 5HA1 
en 5HA2 uit 1973. Daarbij zijn alle 
eventuele gezinsleden welkom. 
We zullen er een gezellige mid-
dag/avond van maken en voor 
opvang en vertier van de kinderen 
wordt gezorgd. Wij zullen de 

leraren van dat jaar eveneens 
uitnodigen.

Myrakel zal deze mini-reünie aan-
grijpen om een intensief adressen 
opsporingsprogramma in de prak-
tijk te testen (zie "Adressenbe-
stand", elders in de Binder).

Het is uiteraard de bedoeling dat 

we compleet zijn die dag. Mail dus 
zo snel mogelijk alle jou bekende 
adressen en/of telefoonnummers 
en/of emailadressen naar glam-
mers@plazas.nl. Ik zal je periodiek 
op de hoogte houden van de 
voortgang van dit project en zo 
snel als mogelijk is met een datum 
en een programma komen.
Gerdwin Lammers

Uit de oude doos

We beginnen met een uitgebreide 
reactie op onze oproep uit één 
van de vorige 'oude dozen', name-
lijk het stukje over De Topscorer 
uit februari 1973 van de voetbalve-
reniging Wilskracht-SNL. Niemand 
minder dan Ben Huisman, joviaal 
clublid van de groen(wit)zwarten 
uit Amsterdam-Oost en al heel 
lang Myrakel-lid, is zelf in een 
oude doos gaan speuren naar de 
foto van die bewuste Wilskracht 
Senioren 6. 

Sen. 6
R. Drupsteen
F. Bergamin
J. Gregiore
A. Bloem
A. te Rietmolen
J. Luub
B. ter Horst
H. Bouwman
J. v. Galen
F. Manasse
J. de Jong
B. Huisman

En de foto kwam tevoorschijn! 
Lees over het vriendenteam uit 

1972/1973:

Geachte SNeL-Binder-redaktie,

Het heeft lang geduurd, maar daar 
is hij dan. De brief met toebeho-
ren. Zoals een ieder is het druk, 
druk en ......probeer ik te onthaas-
ten.

In de caravan met vrouw en onze 
drie kinderen reden wij in Tukker-
land, daar waar mijn roots liggen. 
Wat zag ik op een bescheiden 
bord bij een lange oprijlaan? Het 
opschrift St. Nicolaasstichting. Op 
het eind van de vakantieperiode in 
dit mooi stukje Nederland, even 
langs gereden om informatie of 
een foldertje te halen. Van de 
congregatie van zusters heb ik 
niemand gezien. Maar de havezat-
he zag er imposant uit en een 
foldertje lag voor het grijpen. Bij 
deze is het voor jullie {dat was niet 
tegen dovemans oren gezegd}.

Als trouw lezer van de SNeL-
Binder zag ik dat onze senioren 6 
laatst uit de oude doos kwam [zie 

Binder 99/03]. De foto opgezocht, 
waarvan ik wist dat hij/zij ergens 
moest liggen. Jawel, in een oude 
doos achter in mijn garderobekast. 
Allemachtig, precies de foto van 
het seizoen 1972/1973! Was dat 
niet het jaar dat wij nèt geen 
kampioen werden? De beslissings-
wedstrijd tegen (?) verloren wij 
met 1 tegen 2. Wij waren nog wel 
vroeger naar bed gegaan. Over-
concentratie zal het geweest zijn. 
Het was het tweede jaar voor mij 
op Wilskracht SNL. Ik kwam van 
D.C.G. met Ruud Drupsteen, de 
bovenste van het lijstje. Samen 
met Joost Mars, maar die stopte na 
één seizoen. Die staat dus niet op 
de foto. Fleur Bergamin voetbalde 
met een stel vrienden - Johan, Jan 
van Galen, Ton Bloem, Ben ter 
Horst en J. de Jong - al een tijd bij 
Wilskracht. Hij heeft ons overge-
haald te komen. Zeer interessant is 
te vertellen dat Henk Bouwman in 
de eerste klas van het Nicolaas in 
1965 voor de keus werd gesteld: òf 
naar Wilskracht te komen, òf van 
school af te moeten. Hij voetbalde 
namelijk bij het heidense TABA. 
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Omtrent 1973 werd het R.K. van 
de clubnaam van Wilskracht afge-
haald.
Ik zat op het Nicolaas in de klas 
met Henk Bouwman, Hans Luub en 
Fleur Bergamin (1972). Ferrie 
Manasse was reeds eerder 
geslaagd in 1971. Senioren 6 was 
echt een vriendenteam, met aller-
lei kwaliteiten voetbalgoden. Ten 
tijde van de foto, studeerde ik net 
een half jaar opvoedkunde. In de 
tijdgeest gezien was dat misschien 
in. Het werd andragologie na mijn 
kandidaats. Idealistisch. In 1982 
afgestudeerd en daarna nog Maat-
schappijleer gedaan. Vijftien jaar 
alweer werk ik in het beroepson-
derwijs. Eerst voor de Bouw op 
verschillende niveaus. Sinds janua-
ri 1996 werk ik op de Batjan (van 
het ROC-A) als scholingsbegelei-
der. Deelnemers uit risicogroepen 
worden door ons naar werk en 
assistentenniveau in een technisch 
beroep begeleid. Socialiseren, 
activeren en motiveren ; dàt valt 
niet mee. 

Sommigen van de foto zie ik nog 
wel eens. Zo ga ik met Fleur en 
Hennie Weijgers (niet op de foto, 
HBS-B, 1973) elk jaar naar Maas-
tricht op Carnaval. Fleur is na zijn 
school meteen aan het werk 
gegaan in de computers. Inmiddels 

heeft hij de zoveelste andere func-
tie bij een grote bank. Hennie is 
na twee jaar wiskunde biologie 
gaan studeren en is vooral huis-
man geweest.

Henk(ie) Bouw-
man heeft de 
sportacademie 
gedaan en 
heeft lang in 
het basisonder-
wijs gewerkt. 
Inmiddels 
woont en 
werkt hij tien 
jaar op Aruba. 
Hij is sportle-
raar op de 
internationale 
school en heeft 
een tennisbe-
drijf. Ik heb 
nog sporadisch 
contact met 
hem. Hans 
Luub werkt bij 
een verzeke-
ringsmaat-
schappij. Zijn 
zoon zit bij 
mijn zoon 
Bram in de 
tweede klas 
van het Nico-
laas. Ferry 

Manasse is luchtverkeersleider op 
Schiphol geworden. André te Riet-
molen woont in Frankrijk, wat hij 
doet weet ik niet. 
Van de niet-Nicolasianen was Jan 
de Jong snel van het toneel verd-

Van de niet-Nicolasianen was Jan 
de Jong snel van het toneel ver-
dwenen. Ruud Drupsteen is onder-
wijzer geworden en werkt in het 
speciaal onderwijs. We zien en 
spreken elkaar nog regelmatig. 
John Gregoire zie ik één keer per 
jaar. Als wij met Fleur, Hennie en 
Sjaak een biertje gaan drinken. Hij 
is na onderwijzer te zijn geweest 
een rechtenstudie begonnen en 
sinds verleden jaar is hij Notaris in 
Rotterdam. Jan van Galen kom ik 
nog wel eens tegen. Hij maakt nu 
TV-programma's. Hij is journalist. 
Ton Bloem heeft een eigen zaak. 
Ben ter Horst is eigen baas in de 
computerbranche.

Natuurlijk komen veel gebeurte-
nissen boven. Wij deden veel ding-
en samen. Het Nicolaas speelde 
daarin aanvankelijk een belangrij-
ke rol. Met plezier heb ik zeven 
jaar op 'onze' school gezeten. Het 
lijkt soms wel dat het eergisteren 
was. 

Met vriendelijke groet,

Wij helpen Ben op weg om zijn 
geheugen op te frissen. In februari 
stond het team nog op de boven-
ste plaats, met twee of wellicht 
drie andere kampioenskandidaten. 
Ben, kun je je nu weer voor de 
geest halen, door wie Wilskracht-6 
in de beslissende partij beentje 
werd gelicht? 

 1. Wilskracht SNL 6 13-22 62-15
 2. BDK 5 13-21 50-14
 3. Aalsmeer 7 13-21 39-9
 4. BPC 5 13-18 47-15
 5. Madjoe 5 14-13 30-27
 6. Meerboys 6 11-8 34-57
 7. RKDES 5 13-8 21-49
 8. Rombout 4 10-6 27-43
 9. WMS 7 12-4 17-60
10. Fokke 5 10-1 11-49

Tot slot een echte vondst uit de 
Oude Doos! Een oorspronkelijk 
Bewijs van Toegang voor een heus 
schoolbal. Met een stempelafbeel-
ding die Myrakel nog niet eerder 
aantrof! Wie heeft dit embleem 
op andere plaatsen gezien: een 
proefwerk-blok? een schoolrap-

schoolrapport? De redactie hoort 
graag of dit logo bekendheid 
geniet.

Pius-praat

De lente van 1969, dat beroemde 
jaar van Woodstock, de eerste 
Europacup-1-finale van Ajax, en 
van Armstrong en Aldrin op de 
maan, bood de 3e klassers van de 
Pius een memorabele reis naar 
Duitsland. Een week na de prof-
wielrenners die al sinds jaar en 
dag op 1 mei Rund um den Hen-
ningerturm racen en in dàt jaar 
Pintens met de eer zagen strijken, 
bezochten de Amsterdamse 
schoolmeisjes het glooiende land-
schap in het midden van 
West_Duitsland. Conny brengt 
verslag uit van "De Duitse reis".

Op woensdag 7 mei vertrokken de 
3e klassers om 7.20 uur van het 
Amstelstation naar Duitsland. 
Meneer Schopman dacht direkt al 
stemming te kunnen maken door 
het lied "Auf Wiedersehen" in te 

zetten, maar dat viel niet in goede 
aarde. Arnhem was onze eerste 
rustplaats. In de bus werden uit-
bundige liederen gezongen. 
In Frankfurt 's avonds moesten we 
ons haasje-repje omkleden wegens 
gebrek aan tijd en nadat we gedi-
neerd hadden in een restaurant in 
oud-Frankfurter stijl, gingen we 
naar het nieuwe, moderne theater 
om Die Fledermaus te aanschou-
wen en te horen. Van deze opera 
genoot iedereen bijzonder op één 
meisje na die niet best aan het 
duitse eten wennen kon en het 
helaas moest opgeven. Het gevolg 
was dat men in de omgeving van 
het 'ongeval' met zakdoeken met 
Kölnisches Wasser tegen de neus 
zat. 
Van onze eerste overnachting in 
het Haus der Jugend heb ik zelf 
weinig gemerkt, omdat ik iemand 

ben die maar een bed hoeft te 
voelen om als een os in slaap te 
vallen. Maar ik heb gehoord dat 
het een bepaald onrustige nacht 
was, waarin surveillanten geregeld 
langs moesten komen. 

Op donderdag 8 mei vertrokken 
we om half 9, na het ontbijt, naar 
Heidelberg. De geplande boot-
tocht over de Neckar liep nogal 
mis, doordat de boot niet door de 
sluis mocht, we voeren daarom 
nogal zinloos een klein stukje van 
de rivier op en neer. Per bus ging-
en we daarna naar onze lunch die 
minstens 's morgens om 8 uur 
klaargemaakt en buitengezet was. 
Wij kwamen daar om ca. 12 uur. 
Hierna bezochten we het Heidel-
berger Schlosz en het Heidelber-
ger Fasz. Na een verfrissing wer-
den we per bergtreintje naar de 
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Omtrent 1973 werd het R.K. van 
de clubnaam van Wilskracht afge-
haald.
Ik zat op het Nicolaas in de klas 
met Henk Bouwman, Hans Luub en 
Fleur Bergamin (1972). Ferrie 
Manasse was reeds eerder 
geslaagd in 1971. Senioren 6 was 
echt een vriendenteam, met aller-
lei kwaliteiten voetbalgoden. Ten 
tijde van de foto, studeerde ik net 
een half jaar opvoedkunde. In de 
tijdgeest gezien was dat misschien 
in. Het werd andragologie na mijn 
kandidaats. Idealistisch. In 1982 
afgestudeerd en daarna nog Maat-
schappijleer gedaan. Vijftien jaar 
alweer werk ik in het beroepson-
derwijs. Eerst voor de Bouw op 
verschillende niveaus. Sinds janua-
ri 1996 werk ik op de Batjan (van 
het ROC-A) als scholingsbegelei-
der. Deelnemers uit risicogroepen 
worden door ons naar werk en 
assistentenniveau in een technisch 
beroep begeleid. Socialiseren, 
activeren en motiveren ; dàt valt 
niet mee. 

Sommigen van de foto zie ik nog 
wel eens. Zo ga ik met Fleur en 
Hennie Weijgers (niet op de foto, 
HBS-B, 1973) elk jaar naar Maas-
tricht op Carnaval. Fleur is na zijn 
school meteen aan het werk 
gegaan in de computers. Inmiddels 

heeft hij de zoveelste andere func-
tie bij een grote bank. Hennie is 
na twee jaar wiskunde biologie 
gaan studeren en is vooral huis-
man geweest.

Henk(ie) Bouw-
man heeft de 
sportacademie 
gedaan en 
heeft lang in 
het basisonder-
wijs gewerkt. 
Inmiddels 
woont en 
werkt hij tien 
jaar op Aruba. 
Hij is sportle-
raar op de 
internationale 
school en heeft 
een tennisbe-
drijf. Ik heb 
nog sporadisch 
contact met 
hem. Hans 
Luub werkt bij 
een verzeke-
ringsmaat-
schappij. Zijn 
zoon zit bij 
mijn zoon 
Bram in de 
tweede klas 
van het Nico-
laas. Ferry 

Manasse is luchtverkeersleider op 
Schiphol geworden. André te Riet-
molen woont in Frankrijk, wat hij 
doet weet ik niet. 
Van de niet-Nicolasianen was Jan 
de Jong snel van het toneel verd-

Van de niet-Nicolasianen was Jan 
de Jong snel van het toneel ver-
dwenen. Ruud Drupsteen is onder-
wijzer geworden en werkt in het 
speciaal onderwijs. We zien en 
spreken elkaar nog regelmatig. 
John Gregoire zie ik één keer per 
jaar. Als wij met Fleur, Hennie en 
Sjaak een biertje gaan drinken. Hij 
is na onderwijzer te zijn geweest 
een rechtenstudie begonnen en 
sinds verleden jaar is hij Notaris in 
Rotterdam. Jan van Galen kom ik 
nog wel eens tegen. Hij maakt nu 
TV-programma's. Hij is journalist. 
Ton Bloem heeft een eigen zaak. 
Ben ter Horst is eigen baas in de 
computerbranche.

Natuurlijk komen veel gebeurte-
nissen boven. Wij deden veel ding-
en samen. Het Nicolaas speelde 
daarin aanvankelijk een belangrij-
ke rol. Met plezier heb ik zeven 
jaar op 'onze' school gezeten. Het 
lijkt soms wel dat het eergisteren 
was. 

Met vriendelijke groet,

Wij helpen Ben op weg om zijn 
geheugen op te frissen. In februari 
stond het team nog op de boven-
ste plaats, met twee of wellicht 
drie andere kampioenskandidaten. 
Ben, kun je je nu weer voor de 
geest halen, door wie Wilskracht-6 
in de beslissende partij beentje 
werd gelicht? 

 1. Wilskracht SNL 6 13-22 62-15
 2. BDK 5 13-21 50-14
 3. Aalsmeer 7 13-21 39-9
 4. BPC 5 13-18 47-15
 5. Madjoe 5 14-13 30-27
 6. Meerboys 6 11-8 34-57
 7. RKDES 5 13-8 21-49
 8. Rombout 4 10-6 27-43
 9. WMS 7 12-4 17-60
10. Fokke 5 10-1 11-49

Tot slot een echte vondst uit de 
Oude Doos! Een oorspronkelijk 
Bewijs van Toegang voor een heus 
schoolbal. Met een stempelafbeel-
ding die Myrakel nog niet eerder 
aantrof! Wie heeft dit embleem 
op andere plaatsen gezien: een 
proefwerk-blok? een schoolrap-

schoolrapport? De redactie hoort 
graag of dit logo bekendheid 
geniet.

Pius-praat

De lente van 1969, dat beroemde 
jaar van Woodstock, de eerste 
Europacup-1-finale van Ajax, en 
van Armstrong en Aldrin op de 
maan, bood de 3e klassers van de 
Pius een memorabele reis naar 
Duitsland. Een week na de prof-
wielrenners die al sinds jaar en 
dag op 1 mei Rund um den Hen-
ningerturm racen en in dàt jaar 
Pintens met de eer zagen strijken, 
bezochten de Amsterdamse 
schoolmeisjes het glooiende land-
schap in het midden van 
West_Duitsland. Conny brengt 
verslag uit van "De Duitse reis".

Op woensdag 7 mei vertrokken de 
3e klassers om 7.20 uur van het 
Amstelstation naar Duitsland. 
Meneer Schopman dacht direkt al 
stemming te kunnen maken door 
het lied "Auf Wiedersehen" in te 

zetten, maar dat viel niet in goede 
aarde. Arnhem was onze eerste 
rustplaats. In de bus werden uit-
bundige liederen gezongen. 
In Frankfurt 's avonds moesten we 
ons haasje-repje omkleden wegens 
gebrek aan tijd en nadat we gedi-
neerd hadden in een restaurant in 
oud-Frankfurter stijl, gingen we 
naar het nieuwe, moderne theater 
om Die Fledermaus te aanschou-
wen en te horen. Van deze opera 
genoot iedereen bijzonder op één 
meisje na die niet best aan het 
duitse eten wennen kon en het 
helaas moest opgeven. Het gevolg 
was dat men in de omgeving van 
het 'ongeval' met zakdoeken met 
Kölnisches Wasser tegen de neus 
zat. 
Van onze eerste overnachting in 
het Haus der Jugend heb ik zelf 
weinig gemerkt, omdat ik iemand 

ben die maar een bed hoeft te 
voelen om als een os in slaap te 
vallen. Maar ik heb gehoord dat 
het een bepaald onrustige nacht 
was, waarin surveillanten geregeld 
langs moesten komen. 

Op donderdag 8 mei vertrokken 
we om half 9, na het ontbijt, naar 
Heidelberg. De geplande boot-
tocht over de Neckar liep nogal 
mis, doordat de boot niet door de 
sluis mocht, we voeren daarom 
nogal zinloos een klein stukje van 
de rivier op en neer. Per bus ging-
en we daarna naar onze lunch die 
minstens 's morgens om 8 uur 
klaargemaakt en buitengezet was. 
Wij kwamen daar om ca. 12 uur. 
Hierna bezochten we het Heidel-
berger Schlosz en het Heidelber-
ger Fasz. Na een verfrissing wer-
den we per bergtreintje naar de 
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op 568 meter hoogte gelegen 
Königstuhl gebracht. Meneer van 
Duin hadden we vergeten en hij 
kwam lopend naar boven. Om half 
zes gebruikten we de avondmaal-
tijd in het Dachgartenrestaurant 
van een 120 meter hoge uitzicht-
toren. De toren is in gebruik als 
silo van de bierbrouwerij "Hen-
ninger".

Vrijdag 9 mei mochten we na het 
ontbijt en de stadsbezichtiging 
wat rondlopen in het grote Kauf-
haus. Dit grote warenhuis heeft 
verschillende uitgangen en ik 
stond dan ook prompt bij een 
verkeerde uitgang naar de bus uit 
te kijken en begon al paniekerig 
te doen, toen ik op het heldere 
idee kwam eens een andere uit-

gang te probe-
ren, waar 
meneer Labey al 
net zo panieke-
rig stond te doen 
omdat ik "kwijt" 
was.
Hierna reden we 
naar Mainz. In de 
bus was het 
opvallend rustig; 
vele meisjes 
sliepen.
's Avonds zagen 
we in een piep-
klein, intiem 
theatertje het 

blijspel "Die Kammerjungfer", 
waar iedereen bijzonder van 
genoot. 
We overnachtten in de jeugdher-
berg Bad Godesberg, waar het 
gezelliger was 
dan in Frank-
furt en deze 
jeugdherberg 
was mooi gele-
gen.

De volgende 
dag, 10 mei 
dus, vertrok-
ken we na het 
ontbijt (met 
die lekkere 
harde broodjes 
en plakken 
zuur Duits 

brood) naar Düsseldorf, waar we 
gezellig mochten winkelen en een 
ijsje eten. Daarna kwam het einde 
van de reis snel naderbij. Om 4 uur 
waren we al weer in Arnhem waar 
iedereen meneer Labey hartelijk 
bedankte via een lied voor zijn 
voortreffelijke leiding. Om 7 uur 
leverden de chauffeurs "Ome 
Frits" en "Ome Wim" ons weer 
netjes aan het Amstelstation af. 

Afgezien van enkele meisjes die 
misselijk zijn geworden (ik geloof 
toch dat het kwam van die worst-
jes die we in de "Henningerturm" 
kregen) heeft iedereen deze reis 
erg fijn gevonden en we bedanken 
allen die zich hiervoor hebben 
ingespannen.

CONNY

Oud-leerlingen in de literatuur

je, te zien! Wat een rijke edelman 
reed daar voorbij, gevolgd door 
wel twintig hoge Nederlandse ede-
len, allen vergezeld van hun eigen 
personeel. Elf jaar was Willem 
toen hij dit land aan de Lahn ver-
liet als een onbevangen Duitse 
jongen uit een klein graafschap. 
Nu keerde hij terug als een man 
die gewend was zich in de nabij-
heid van vorsten en vorstinnen te 
bewegen, een verfijnd hoveling 
die vele talen sprak en schatrijk 

Nu eens, na enkele Nicolasianen, 
een Piüste aan de beurt. En niet 
zomaar iemand, maar één van de 
meest talentvolle oud-leerlingen 
van de MMS, namelijk Thera Cop-
pens. Thera is een veelzijdig 
schrijfster, met een duidelijk 
accent op royalty en op geschiede-
nis. Haar oeuvre is te lang om op 
te noemen; uit de boekenkast pak-
ken wij één van haar topstukken, 
de historische roman "De vrouwen 
van Willem van Oranje", een uit-

gave uit 1977.
{blz. 60}
Het was juni en hij herkende de 
prikkelende zomergeuren van het 
land. De goudgele korenvelden 
straalden tegen de zwarte golving 
van het woud, de heuvels waren 
bezaaid met bloemen, waarvan de 
pluizige zaden om de hoeven van 
de paarden zweefden. In alle dor-
pen renden de mensen naar de 
wegen om de terugkeer van hun 
Willem van Nassau, prins van Oran-

scheen...
Hij gaf zijn paard de sporen en 
reed in galop tegen de heuvelrug 
op en daar, op het hoogste punt, 
kon hij Dillenburg zien liggen! 
Niets was er veranderd aan de 
torens en wallen, overschaduwd 
door de bladervracht van linden. 
Zo had het kasteel in zijn geheu-
gen gestaan: als een burcht van 
eenvoud en veiligheid. Maar toen 
hij naar de grote poort reed 
scheen het bouwwerk zich te ver-
kleinen... Vroeger leken de torens 
hoger, de wallen machtiger en de 
moestuinen uitgestrekt als een 
park. Nu leek alles bekrompen in 
verhouding tot de paleizen die hij 
in Brabant kende. Toen hij de eer-
ste hof bereikte zag hij dat zijn 
ouders hem met zijn broers en zus-
ters stonden op te wachten.
Juliana van Stolberg had alle 
zeventien kinderen die ze ter 
wereld had gebracht lief. Maar 
haar oudste zoon uit het huwelijk 
met de graaf van Nassau lag haar 
wel heel na aan het hart. Hoe had 
ze haar jongen gemist toen hij 
Dillenburg had verlaten! Veel brie-
ven had ze hem geschreven, moe-
derlijke ongekunstelde woorden 
gebruikend, zodat het was alsof ze 
tegen hem sprak. En hij had haar 
altijd op dezelfde vertrouwelijke 
toon geantwoord. Nooit had ze 
het gevoel gekregen dat hij van 
haar vervreemdde, al groeide hij 
op in een andere wereld, met een 
andere godsdienst en een andere 

taal. Toch hield ze even haar adem 
in toen de rijke edelman zich van 
zijn paard liet glijden en lachend 
zijn armen spreidde om haar te 
omhelzen. Was die elegante vol-
wassen man haar zoon? Verward 
gaf ze hem een kus, die op zijn oor 
terecht kwam, en stamelde: "Maar 
Willem toch, ik had niet verwacht 
dat je zo...zo...". Ze verontschul-
digde zich toen twee dikke tranen 
over haar wangen rolden en veeg-
de ze weg met haar mouw. Ze 
draaide zich om. "O Willem, kijk 
toch eens wat een fijne seigneur 
onze zoon is geworden!"
De prins ging naar zijn oude 
vader, die op een stok leunde en 
met samengeknepen ogen naar 
hem opzag.
"Je vader ziet niet zo best," fluis-
terde Juliana hem toe. "en hij 
wordt ook erg doof. Maar hij is zo 
gelukkig dat je bent gekomen, 
nietwaar Willem?"
De oude graaf knikte slechts en 
hield de hand van de prins stevig 
in de zijne. Juliana klapte opge-
wonden in haar handen. "Kom 
eens dichterbij meisjes! kom eens 
kijken naar jullie oudste broer!"
De zusjes van de prins kwamen 
verlegen lachend naar hem toe en 
maakten met uitgespreide rokken 
een buiging. "Geen formaliteiten, 
alsjeblieft!" riep de prins uit en hij 
tilde de jongste bij haar middel op 
en draaide haar in het rond. De 
hele binnenplaats was nu gevuld 
met stampende paarden, reiswa-

gens en edelen die hun knechten 
instructies gaven.
"Wat hebt u een prachtig 
zwaard!" riep Hendrik uit die in 
1550 als laatste was geboren. De 
jongen liet zijn vingers over het 
vergulde gevest glijden en bekeek 
ongedwongen de pistolen in de 
gordel van zijn oudere broer. "Als 
ik later groot ben word ik sol-
daat," vertelde hij. "Dan zal ik u 
komen dienen, net als mijn 
broers!" Zijn moeder greep hem 
wat ruw bij zijn nek: "Eerst moet 
je nog een heleboel studeren, Hen-
drik. Aan een soldaat zonder her-
senen hebben we niets." Ze liep 
naar de bijgebouwen om de mees-
teres van de huishouding te hel-
pen bij het onderbrengen van de 
vele gasten.
De prins van Oranje verfriste zich 
op zijn kamer en stond erop daar-
na met zijn drie broers Jan, Lode-
wijk en Adolf een wandeling te 
maken om het kasteel, net als vroe-
ger. Ze hadden hem in Breda 
regelmatig bezocht en waren aan-
wezig geweest bij zijn huwelijk en 
de doop van zijn kinderen. Ook 
zijn zusters Magdalena, Catharine 
en Juliana hadden regelmatig in 
Breda gelogeerd en genoten van 
de luxueuze verzorging.
Na het avondmaal in de overvolle 
eetzaal trok hij zich met zijn moe-
der terug in een kleine zaal aan de 
zijde van de Dill. De ramen ston-
den wijd open en brachten ver-
trouwde geuren uit het dal naar 
binnen.

Als uitsmijter het gedicht "Psyche" van Thera 
uit de bundel De glazen kist uit 1984:

Je moet niet houden van
dat wordt maar rouw
je moet niet echt beminnen
ik word wel hard
ik ben van gips
als het weer wil beginnen

ik smijt je gouden pijlen terug
ik steek ze door je ogen
verdwijn niet
vecht
pijn is goed
je vleugels kleven van het bloed

ellendige Amor die nooit heeft bestaan
ik ben met een mythe naar bed gegaan
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op 568 meter hoogte gelegen 
Königstuhl gebracht. Meneer van 
Duin hadden we vergeten en hij 
kwam lopend naar boven. Om half 
zes gebruikten we de avondmaal-
tijd in het Dachgartenrestaurant 
van een 120 meter hoge uitzicht-
toren. De toren is in gebruik als 
silo van de bierbrouwerij "Hen-
ninger".

Vrijdag 9 mei mochten we na het 
ontbijt en de stadsbezichtiging 
wat rondlopen in het grote Kauf-
haus. Dit grote warenhuis heeft 
verschillende uitgangen en ik 
stond dan ook prompt bij een 
verkeerde uitgang naar de bus uit 
te kijken en begon al paniekerig 
te doen, toen ik op het heldere 
idee kwam eens een andere uit-

gang te probe-
ren, waar 
meneer Labey al 
net zo panieke-
rig stond te doen 
omdat ik "kwijt" 
was.
Hierna reden we 
naar Mainz. In de 
bus was het 
opvallend rustig; 
vele meisjes 
sliepen.
's Avonds zagen 
we in een piep-
klein, intiem 
theatertje het 

blijspel "Die Kammerjungfer", 
waar iedereen bijzonder van 
genoot. 
We overnachtten in de jeugdher-
berg Bad Godesberg, waar het 
gezelliger was 
dan in Frank-
furt en deze 
jeugdherberg 
was mooi gele-
gen.

De volgende 
dag, 10 mei 
dus, vertrok-
ken we na het 
ontbijt (met 
die lekkere 
harde broodjes 
en plakken 
zuur Duits 

brood) naar Düsseldorf, waar we 
gezellig mochten winkelen en een 
ijsje eten. Daarna kwam het einde 
van de reis snel naderbij. Om 4 uur 
waren we al weer in Arnhem waar 
iedereen meneer Labey hartelijk 
bedankte via een lied voor zijn 
voortreffelijke leiding. Om 7 uur 
leverden de chauffeurs "Ome 
Frits" en "Ome Wim" ons weer 
netjes aan het Amstelstation af. 

Afgezien van enkele meisjes die 
misselijk zijn geworden (ik geloof 
toch dat het kwam van die worst-
jes die we in de "Henningerturm" 
kregen) heeft iedereen deze reis 
erg fijn gevonden en we bedanken 
allen die zich hiervoor hebben 
ingespannen.

CONNY

Oud-leerlingen in de literatuur

je, te zien! Wat een rijke edelman 
reed daar voorbij, gevolgd door 
wel twintig hoge Nederlandse ede-
len, allen vergezeld van hun eigen 
personeel. Elf jaar was Willem 
toen hij dit land aan de Lahn ver-
liet als een onbevangen Duitse 
jongen uit een klein graafschap. 
Nu keerde hij terug als een man 
die gewend was zich in de nabij-
heid van vorsten en vorstinnen te 
bewegen, een verfijnd hoveling 
die vele talen sprak en schatrijk 

Nu eens, na enkele Nicolasianen, 
een Piüste aan de beurt. En niet 
zomaar iemand, maar één van de 
meest talentvolle oud-leerlingen 
van de MMS, namelijk Thera Cop-
pens. Thera is een veelzijdig 
schrijfster, met een duidelijk 
accent op royalty en op geschiede-
nis. Haar oeuvre is te lang om op 
te noemen; uit de boekenkast pak-
ken wij één van haar topstukken, 
de historische roman "De vrouwen 
van Willem van Oranje", een uit-

gave uit 1977.
{blz. 60}
Het was juni en hij herkende de 
prikkelende zomergeuren van het 
land. De goudgele korenvelden 
straalden tegen de zwarte golving 
van het woud, de heuvels waren 
bezaaid met bloemen, waarvan de 
pluizige zaden om de hoeven van 
de paarden zweefden. In alle dor-
pen renden de mensen naar de 
wegen om de terugkeer van hun 
Willem van Nassau, prins van Oran-

scheen...
Hij gaf zijn paard de sporen en 
reed in galop tegen de heuvelrug 
op en daar, op het hoogste punt, 
kon hij Dillenburg zien liggen! 
Niets was er veranderd aan de 
torens en wallen, overschaduwd 
door de bladervracht van linden. 
Zo had het kasteel in zijn geheu-
gen gestaan: als een burcht van 
eenvoud en veiligheid. Maar toen 
hij naar de grote poort reed 
scheen het bouwwerk zich te ver-
kleinen... Vroeger leken de torens 
hoger, de wallen machtiger en de 
moestuinen uitgestrekt als een 
park. Nu leek alles bekrompen in 
verhouding tot de paleizen die hij 
in Brabant kende. Toen hij de eer-
ste hof bereikte zag hij dat zijn 
ouders hem met zijn broers en zus-
ters stonden op te wachten.
Juliana van Stolberg had alle 
zeventien kinderen die ze ter 
wereld had gebracht lief. Maar 
haar oudste zoon uit het huwelijk 
met de graaf van Nassau lag haar 
wel heel na aan het hart. Hoe had 
ze haar jongen gemist toen hij 
Dillenburg had verlaten! Veel brie-
ven had ze hem geschreven, moe-
derlijke ongekunstelde woorden 
gebruikend, zodat het was alsof ze 
tegen hem sprak. En hij had haar 
altijd op dezelfde vertrouwelijke 
toon geantwoord. Nooit had ze 
het gevoel gekregen dat hij van 
haar vervreemdde, al groeide hij 
op in een andere wereld, met een 
andere godsdienst en een andere 

taal. Toch hield ze even haar adem 
in toen de rijke edelman zich van 
zijn paard liet glijden en lachend 
zijn armen spreidde om haar te 
omhelzen. Was die elegante vol-
wassen man haar zoon? Verward 
gaf ze hem een kus, die op zijn oor 
terecht kwam, en stamelde: "Maar 
Willem toch, ik had niet verwacht 
dat je zo...zo...". Ze verontschul-
digde zich toen twee dikke tranen 
over haar wangen rolden en veeg-
de ze weg met haar mouw. Ze 
draaide zich om. "O Willem, kijk 
toch eens wat een fijne seigneur 
onze zoon is geworden!"
De prins ging naar zijn oude 
vader, die op een stok leunde en 
met samengeknepen ogen naar 
hem opzag.
"Je vader ziet niet zo best," fluis-
terde Juliana hem toe. "en hij 
wordt ook erg doof. Maar hij is zo 
gelukkig dat je bent gekomen, 
nietwaar Willem?"
De oude graaf knikte slechts en 
hield de hand van de prins stevig 
in de zijne. Juliana klapte opge-
wonden in haar handen. "Kom 
eens dichterbij meisjes! kom eens 
kijken naar jullie oudste broer!"
De zusjes van de prins kwamen 
verlegen lachend naar hem toe en 
maakten met uitgespreide rokken 
een buiging. "Geen formaliteiten, 
alsjeblieft!" riep de prins uit en hij 
tilde de jongste bij haar middel op 
en draaide haar in het rond. De 
hele binnenplaats was nu gevuld 
met stampende paarden, reiswa-

gens en edelen die hun knechten 
instructies gaven.
"Wat hebt u een prachtig 
zwaard!" riep Hendrik uit die in 
1550 als laatste was geboren. De 
jongen liet zijn vingers over het 
vergulde gevest glijden en bekeek 
ongedwongen de pistolen in de 
gordel van zijn oudere broer. "Als 
ik later groot ben word ik sol-
daat," vertelde hij. "Dan zal ik u 
komen dienen, net als mijn 
broers!" Zijn moeder greep hem 
wat ruw bij zijn nek: "Eerst moet 
je nog een heleboel studeren, Hen-
drik. Aan een soldaat zonder her-
senen hebben we niets." Ze liep 
naar de bijgebouwen om de mees-
teres van de huishouding te hel-
pen bij het onderbrengen van de 
vele gasten.
De prins van Oranje verfriste zich 
op zijn kamer en stond erop daar-
na met zijn drie broers Jan, Lode-
wijk en Adolf een wandeling te 
maken om het kasteel, net als vroe-
ger. Ze hadden hem in Breda 
regelmatig bezocht en waren aan-
wezig geweest bij zijn huwelijk en 
de doop van zijn kinderen. Ook 
zijn zusters Magdalena, Catharine 
en Juliana hadden regelmatig in 
Breda gelogeerd en genoten van 
de luxueuze verzorging.
Na het avondmaal in de overvolle 
eetzaal trok hij zich met zijn moe-
der terug in een kleine zaal aan de 
zijde van de Dill. De ramen ston-
den wijd open en brachten ver-
trouwde geuren uit het dal naar 
binnen.

Als uitsmijter het gedicht "Psyche" van Thera 
uit de bundel De glazen kist uit 1984:

Je moet niet houden van
dat wordt maar rouw
je moet niet echt beminnen
ik word wel hard
ik ben van gips
als het weer wil beginnen

ik smijt je gouden pijlen terug
ik steek ze door je ogen
verdwijn niet
vecht
pijn is goed
je vleugels kleven van het bloed

ellendige Amor die nooit heeft bestaan
ik ben met een mythe naar bed gegaan
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Steeds meer oud-leerlingen kun-
nen we - al dan niet met moeite - 
in Cyrakelspace aantreffen. Deze 
virtuele, digitale wereld wordt 
voller en voller, zonder enig plan-
matig bevolkingsbeleid zoals in 
China en ook zonder immigratie-, 
emigratie- of asielbeleid. Het is 
een vrijstaat, en hopelijk zal dat 
nog lang zo blijven. Het geeft ons 
de kans om iedere SNeL-Binder 
weer andere berichten uit Interpic-
nic op te vissen, want voor een 
oud_leerlingenvereniging is het 
absoluut een voordeel! Onvind-
baar gewaande vrienden en vrien-
dinnen duiken op vanuit Canada 
of Tanzania. Het eiland Sint-
Nicolaas bij Californië kunnen we 
op ons gemak bekijken vanuit de 
bureaustoel, inclusief de water-
standen, allemaal dankzij de elek-

tronische snelweg. 
Zet een zoekmachine (Ilse, Lycos, 
Vindex, Yahoo) aan het werk op 
"Plaggestampers", en wie weet 
kom je terecht bij broer of zus van 
Gorp (lichting jaren '90). Quizje: 
wie weet ons via Interpicnic als 
eerste te melden, welke popgroep 
Sylvia graag hoort? Stuur je ant-
woord naar de Myrakel_site in de 
bezoekerslijst. De eerste melding is 
een prijsje waard. 
Waarom ineens Interpicnic? Sim-
pel, even op de klassieke tour: 
inter Pius cum Nicolaus. En om de 
draad hier nog even op te pakken: 
Sylvia's mother - deze keer niet 
van Dr. Hook - is warempel een 
oud_leerlinge van de Pius, en 
omdat deze Eeuw-Binder toch al 
vol staat met poëie èn omdat in 
maart Ajax jubileerde, brengen we 

Hankie's gedicht van 31 jaar gele-
den in de reprise:

Invloed van Ajax

Het is doodstil op straat
Slechts een enkele huisvrouw gaat
boodschappen doen.
De rest is thuis
Men zit voor de buis
Te kijken hoe Ajax 'm geeft van 
katoen!

Mijn moeder zit zelf
Ingespannen te kijken.
Zij gaat geen boodschappen doen,
Want voor Ajax moet alles wijken, 

't Regent trouwens .....

Hankie Nieuwenhuis
{In: Flitsen, 1969}

Oud-leerling Geert Rolf, die ook 
figureert in de rubriek Personalia, 
is al een flink aantal maanden 
voor Myrakel in de weer om 'on-
vindbare' ex-Nicolasianen op te 
sporen. Met al dan niet legale 
computerbestanden, alsof hij de 
Mormonen in Salt Lake City heeft 
be-hacker-d, weet hij vooral man-
nelijke oud-leerlingen op basis van 
hun voorletters in heel Nederland 
terug te vinden. Dat gaat niet 
foutloos, maar dat is niet erg en 
geeft juist wel wat commotie. Zo 
deed hij een steekproef voor een 
lichting uit 1976/1977 en stelde hij 

onder meer vast:

- Van de 18 (mannelijke en vrou-
welijke) leerlingen was de trefkans 
ongeveer 50%, met hier en daar 
een indirect spoor. Citaat: "Adres 
te Venlo fout (van een oom), maar 
ouders wonen in Tegelen. Adres 
van betrokkene te Amsterdam 
genoteerd". 
- Een paar opgespoorde oud-
leerlingen bleken niet 
geïnteresseerd in Myrakel. Tja, we 
bekennen dit maar openlijk.
- Sommige personen gaven weer 
andere actuele adressen door, 

zodat de totaalscore per gevonden 
oud-leerling(e) >1 is. 
- Ook veel voorkomende achterna-
men zijn niet kansloos. Jeroen 
Janssen heeft halverwege de jaren 
'70 slechts 3 jaar op het SNL geze-
ten, maar werd - tot zijn eigen 
verbazing - in Maastricht door 
Geert als oud-Nicolasiaan getra-
ceerd. 
- Het is al met al de moeite om 
door te gaan.

Wij nemen aan, dat Geert in de 
volgende Binder zelf van zich zal 
laten horen.
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Oproepen

WANTED
een DTP'er

M/V

OPROEP 1

Hoewel ik het penningmeester-
schap en het verzorgen van de lay-
out van de SNeL-binder nog steeds 
met veel plezier doe, moet ik, 
onder meer wegens privé omstan-
digheden, een gedeelte van die 
taken afstoten. We zoeken dus 
iemand die vaardig is met het wer-
ken in een DTP programma. Hij of 
zij kan dan een deel van mijn werk 
uit handen nemen. Voel je je 
geroepen om de SNeL-binder 
beter of anders vorm te geven, 
grijp dan nu je kans en telefoneer, 
fax of E-mail naar Koos van 
Langen (zie colofoon).

OPROEP 2 

Wij zoeken copy voor onze nieuwe 
rubriek "Myrakelse herinnering-
en". Hier komt het Myrakel-lid 
zelf aanbod!
In deze rubriek is er plaats voor 
alles, wat u maar kwijt wil:
- Broodje Aap-verhalen
- "Wat ik nog weet"
- Anekdotes
- Persoonlijke herinneringen
- "Mag ik dat nog even rechtzet-
ten"

Kortom, meer emotie uit de lezers-
kring

Paul Katoen

Haiku 2000
{voorgedragen tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van 21 janu-

ari 2000}

Als oudleerling van het Nicolaasly-

ceum moet ik uitleggen, wat 
een haiku is. Het is oorspronk-
elijk een Japans vers, een kort 
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gedicht, dat qua vorm bestaat uit 
zeventien lettergrepen: vijf, zeven, 
vijf per regel. De haiku is gebon-
den aan scherpe regels. Enige 
facetten zijn de natuur, het sei-
zoen, het gevoel van sensatie, dat 
het oproept, de momentopname, 
de precisie, wat de Duitsers 
Pünktlichkeit noemen. Een gedicht 
in de echte zin des woords is het 
niet. Het is geen poëzie. Men kan 
grenzen verkennen, verleggen, 
een nieuw facet toevoegen. Het 
kan allemaal. Men kan zelfs zo de 
haiku uitkleden, dat men alleen 
nog maar uitgaat van de vorm. 
Wellicht komt men in conflict met 
strenge regelgeving m.a.w. een 
fundamentalistische opvatting.

De eerste haiku die ik schreef, was 
volgens sommigen meteen mijn 
beste.

Het land ligt open.
De boer doorploegt de aarde
en de dag de tijd.

Het geeft goed aan, wat een haiku 
inhoudt. De eerste regel geeft de 
situatie aan, de tweede een han-
deling, de derde de filosofische 

gedachte, die er achter steekt. De 
haiku hoeft niet te rijmen, stafrijm 
te bevatten, maar het kan wel als 
uitzondering op de regels. B.v. als 
lamme ooien/sterven ze 's winters, 
dooien/een ijskoud probleem. 
Even terugkomend op mijn eerste 
haiku, dan valt op, dat bepaalde 
regels goed kloppen. Het land ver-
wijst naar de natuur, de handeling 
is seizoensgebonden, de onopval-
lende vergelijking duidt op filoso-
fische diepgang. Boer en aarde 
zijn gekoppeld aan dag en tijd. 
Het is verrassend voor zowel schrij-
ver als lezer. In het kort wordt een 
gehele wereld weergegeven, met 
zo weinig mogelijk woorden. Een 
haikuschrijver is alles, een uitvin-
der, zelfs een dissident. De haiku-
schrijver i.h.a. schrijft weinig top-
haiku. De rest zweemt naar het 
niveau ervan. De geschiedenis van 
het haikuschrijven ontwikkelt zich 
traag en pintje precies. 

De moderne haikuschrijver kan 
verschrikkelijk worden teruggeflo-
ten door diverse collegae, uitge-
stoten zelfs, maar blijft autonoom, 
bepaalt zijn eigen regels. Om kri-
tiek in te dammen, zou hij zijn 

haiku een poging tot een haiku 
kunnen noemen of 'waarschijnlijk' 
een haiku. Om bijvoorbeeld een 
levenswijsheid uit te drukken. De 
haiku is nog het meest te vergelij-
ken, qua zeggingskracht, met het 
Westerse puntdicht oftewel epi-
gram, maar erna houdt elke verge-
lijking op. Men zou zich een soort 
Oosterse levenshouding moeten 
kunnen leren aanmeten om in de 
huid van een oorspronkelijke hai-
kuschrijver te kunnen kruipen. 

Enkele haiku:

zoals elke dag
de ochtend de avond haalt
als eendagsvlinder

een hoopje blaren
bewijst de komst van de herfst
en wordt weggeharkt

in huis een vogel
om de winter op te vangen
met lenteklanken

De volgende keer geeft Paul ons 
een inkijkje in de wereld van de 
senryu en de tanka.

Zomaar een klassefoto

Geen toelichting op de gefotogra-
feerden, al herkennen we er vele, 
maar een begeleidende tekst uit 
de Intermediair van 9 maart jl.

Vrouwen glimlachen vaker

Jongetjes glimlachen net zo vaak 
als meisjes, maar dat verandert 
tijdens de pubertijd. Vanaf dat 
moment lachen vrouwen veel 
vaker dan mannen, blijkt uit een 
studie aan de Universiteit van Was-
hington. Psychologen zetten zich 
aan het werk om meer dan vijf-
tienduizend schoolfoto's en bijna 

duizend jaarboekfoto's te bekij-
ken. Glimlachen jongetjes op kleu-
terschoolfoto's evenveel als meis-
jes, op veertienjarige leeftijd glim-
lachte 70 procent van de meisjes 
tegen slechts 43 procent van de 
jongens. Dat deze verandering 
plaatsvindt tijdens de puberteit, 
verbaast de onderzoekers op zich 
niet: het is precies op het moment 
dat jongeren zich willen aanpas-
sen aan de ideaalbeelden van man 
en vrouw. Voor meisjes betekent 
dat 'je opdirken voor de foto en 
breed glimlachen', terwijl de 
heren liever serieus op de foto ver-

schijnen: dat is immers een teken 
van mannelijkheid.

Tja, niet eenvoudig om nu te 
beoordelen, wie er echt 
(glim)lacht en wie niet. We nodi-
gen de meest fanatieke lezers 
onder ons uit, om de score voor 1F 
uit jaargang 1970-1971 te bepalen. 
Stuur maar naar de redaktie, of 
naar Internic. And what about the 
teachers?
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gedicht, dat qua vorm bestaat uit 
zeventien lettergrepen: vijf, zeven, 
vijf per regel. De haiku is gebon-
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niet. Het is geen poëzie. Men kan 
grenzen verkennen, verleggen, 
een nieuw facet toevoegen. Het 
kan allemaal. Men kan zelfs zo de 
haiku uitkleden, dat men alleen 
nog maar uitgaat van de vorm. 
Wellicht komt men in conflict met 
strenge regelgeving m.a.w. een 
fundamentalistische opvatting.

De eerste haiku die ik schreef, was 
volgens sommigen meteen mijn 
beste.

Het land ligt open.
De boer doorploegt de aarde
en de dag de tijd.

Het geeft goed aan, wat een haiku 
inhoudt. De eerste regel geeft de 
situatie aan, de tweede een han-
deling, de derde de filosofische 

gedachte, die er achter steekt. De 
haiku hoeft niet te rijmen, stafrijm 
te bevatten, maar het kan wel als 
uitzondering op de regels. B.v. als 
lamme ooien/sterven ze 's winters, 
dooien/een ijskoud probleem. 
Even terugkomend op mijn eerste 
haiku, dan valt op, dat bepaalde 
regels goed kloppen. Het land ver-
wijst naar de natuur, de handeling 
is seizoensgebonden, de onopval-
lende vergelijking duidt op filoso-
fische diepgang. Boer en aarde 
zijn gekoppeld aan dag en tijd. 
Het is verrassend voor zowel schrij-
ver als lezer. In het kort wordt een 
gehele wereld weergegeven, met 
zo weinig mogelijk woorden. Een 
haikuschrijver is alles, een uitvin-
der, zelfs een dissident. De haiku-
schrijver i.h.a. schrijft weinig top-
haiku. De rest zweemt naar het 
niveau ervan. De geschiedenis van 
het haikuschrijven ontwikkelt zich 
traag en pintje precies. 

De moderne haikuschrijver kan 
verschrikkelijk worden teruggeflo-
ten door diverse collegae, uitge-
stoten zelfs, maar blijft autonoom, 
bepaalt zijn eigen regels. Om kri-
tiek in te dammen, zou hij zijn 

haiku een poging tot een haiku 
kunnen noemen of 'waarschijnlijk' 
een haiku. Om bijvoorbeeld een 
levenswijsheid uit te drukken. De 
haiku is nog het meest te vergelij-
ken, qua zeggingskracht, met het 
Westerse puntdicht oftewel epi-
gram, maar erna houdt elke verge-
lijking op. Men zou zich een soort 
Oosterse levenshouding moeten 
kunnen leren aanmeten om in de 
huid van een oorspronkelijke hai-
kuschrijver te kunnen kruipen. 

Enkele haiku:

zoals elke dag
de ochtend de avond haalt
als eendagsvlinder

een hoopje blaren
bewijst de komst van de herfst
en wordt weggeharkt

in huis een vogel
om de winter op te vangen
met lenteklanken

De volgende keer geeft Paul ons 
een inkijkje in de wereld van de 
senryu en de tanka.

Zomaar een klassefoto

Geen toelichting op de gefotogra-
feerden, al herkennen we er vele, 
maar een begeleidende tekst uit 
de Intermediair van 9 maart jl.

Vrouwen glimlachen vaker

Jongetjes glimlachen net zo vaak 
als meisjes, maar dat verandert 
tijdens de pubertijd. Vanaf dat 
moment lachen vrouwen veel 
vaker dan mannen, blijkt uit een 
studie aan de Universiteit van Was-
hington. Psychologen zetten zich 
aan het werk om meer dan vijf-
tienduizend schoolfoto's en bijna 

duizend jaarboekfoto's te bekij-
ken. Glimlachen jongetjes op kleu-
terschoolfoto's evenveel als meis-
jes, op veertienjarige leeftijd glim-
lachte 70 procent van de meisjes 
tegen slechts 43 procent van de 
jongens. Dat deze verandering 
plaatsvindt tijdens de puberteit, 
verbaast de onderzoekers op zich 
niet: het is precies op het moment 
dat jongeren zich willen aanpas-
sen aan de ideaalbeelden van man 
en vrouw. Voor meisjes betekent 
dat 'je opdirken voor de foto en 
breed glimlachen', terwijl de 
heren liever serieus op de foto ver-

schijnen: dat is immers een teken 
van mannelijkheid.

Tja, niet eenvoudig om nu te 
beoordelen, wie er echt 
(glim)lacht en wie niet. We nodi-
gen de meest fanatieke lezers 
onder ons uit, om de score voor 1F 
uit jaargang 1970-1971 te bepalen. 
Stuur maar naar de redaktie, of 
naar Internic. And what about the 
teachers?
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Van de penningmeester

Dit is het eerste nummer van de nieuwe eeuw en het 
verenigingsjaar. Uit betaalreacties heb ik begrepen 
dat nog niet iedereen de betekenis van het Myrakels 
getal op het adres-etiket doorheeft.
Het daar afgedrukte getal geeft het laatste jaar aan 
waarvoor u contributie heeft betaalt.
Dus als er staat 2000 dan is uw contributie voor het 
jaar 2000 voldaan (of bij afgegeven machtiging van 
de rekening is (zal worden) afgeschreven). Dat bete-
kent uiteraard ook dat als er 1999 staat de contribu-
tie voor het jaar 2000 nog moet worden voldaan. 
Over lagere jaartallen dan 1999 praat ik niet meer. Zij 
zullen geen SNeL-binders meer ontvangen.
Iemand met Myrakels getal < 2000 die zijn contribu-
tie wil betalen kan dat doen door ƒ 20,-- (per jaar) 
over te maken naar:
Postgirorekening: 359877
T.n.v. Oud llv Myrakel St. Nicolaaslyceum

Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Alvast bij voorbaat mijn dank.
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Zopas bereikte ons het bericht dat de 
heer Veen op 4 mei is overleden.
De heer Veen was van1957 tot 1976  
verbonden aan het SNL. Tot 1969 als 
leraar Duits en daarna als conrector van 
de HAVO. De heer Veen is 89 jaar 
geworden. De begrafenis heeft 9 mei j.l. 
plaatgevonden.

Laatste nieuws
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