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Van de voorzitter

Myrakelse Vacature bank

Bent u al gebeld? Het gesprek 
begint meestal nogal geheimzin-
nig: "Kunt u vrijuit praten?".  Het 
kan zijn dat ook u te maken heeft 
met een heuse Myrakelse 
Headhunter. Jawel, Myrakel is de 
komende tijd actief met werving, 
en als het enigszins kan selectie. 
Met de verhuizing van Trees Mars 
naar het hoge Noorden heeft zij 
te kennen gegeven tevens het 
bestuur te willen verlaten. Ook 
ons Myrakels rooster van aftreden 
laat zien dat zowel de secretaris 
als voorzitter al weer heel wat 
jaartjes op hun naam hebben 
staan. En ook onze DTPer die 
tevens de penningen moet 
beheren heeft over taakontlas-

ting gesproken Door het jaar 
kosten de werkzaamheden niet al 
te veel tijd, het gaat o.a. om het 
schrijven en produceren van onze 
SNL Binder en netwerkgids, het 
onderhouden van onze database 
en website, contact onderhouden 
met het SNL, eens in de vijf jaar 
organiseren van de reünie en 
uiteraard het nadenken over 
nieuwe initiatieven om Myrakel 
bloeiende te houden. Veel van de 
bestuurlijke communicatie loopt 
via de e-mail maar uiteraard 
spreken we een paar keer per jaar 
voor de niet e-activiteiten. Met de 
komende ALV (derde vrijdag in 
januari) willen we graag weer een 
voltallig en vernieuwd bestuur 
presenteren, daarom nodigen we 
u van harte uit om eens geheel 
vrijblijvend contact - zie colofon - 

op te nemen. Volgens onze SPIN 
netwerkgids die eerdaags gaat 
uitkomen hebben we talent 
genoeg in huis, buiten een kleine 
blik in de gids in deze binder 
uiteraard weer voldoende leesvoer 
om de herfst mee door te komen.

Tot gauw,

Tom Paffen (uw voorzitter)
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Ze is een terugkerende gast in 
deze rubriek: Aleid Truijens (Gym 
A, 1974) schreef opnieuw een 
opvallend artikel in haar 
Volkskrant (13 juli). In de rubriek 
"Smeulende kwesties" schreef ze 
over 'druk-druk-druk'. Eruit 
citeren is moeilijk, want het totale 
verhaal is juist de kracht van dit 
stuk. Nou vooruit, één zinnetje 
dan: "Gasten krijgen geen 
kaasfondue, maar een flonkerend 
vijfgangendiner".

Uit de Schiphorst (gemeente 
Meppel) kwam ongunstig nieuws. 
In het Ooievaarsbuitenstation 
aldaar, dat door Frits Koopman 
(HBS A, 1955) wordt beheerd, is na 
het fantastische broedseizoen 
1999 helaas een veel beroerder 
jaar gevolgd. In 2000 kropen in het 
voorjaar 222 jonge vogels uit het 
ei, maar enkele maanden later 
waren er nog maar 157 in leven. 
Ooievaars die nog niet goed in de 
veren zitten lopen bij iedere bui 
(de maand juli had ze in 

overvloed) het gevaar onderkoeld 
te raken, omdat nat dons niet 
isoleert. In de volgende SneL-
Binder een uitgebreide reportage 
over het ooievaarsstation "De 
Lokkerij" van Frits, gelegen in het 
natuurgebied "Het Reestdal".

Het bedrijf Petroplus van Marcel 
van Poecke (Gym B, 1978) blijft 
prominent aan de weg timmeren. 
Bijvoorbeeld met de nieuwe, 
onbemande Tango-pompstations, 
waar benzine en diesel meer dan 
een dubbeltje goedkoper zijn. Of 
met de giga-winstgroei van 102% 
in het eerste halfjaar. Is het gek 
dat de olie-firma een 
beurslieveling is?  

De AMC-arts Frank Cobelens (Gym 
B, 1977) onderzocht 656 
Nederlandse reizigers vóór vertrek 
en na terugkeer op besmetting 
met de TBC-bacil. Twaalf personen 
bleken op hun reizen in risico-
landen te zijn geïnfecteerd. Een 
zorgelijk aantal, aldus de 

landelijke vereniging ter 
bestrijding van Tuberculose. Frank 
maakte gebruik van de Mantoux-
test, en wijst op de - in Nederland - 
niet verplichte vaccinatie. Alleen 
ons land en de USA kennen een 
vrijwillig regime, overigens in de 
overtuiging dat het zogeheten 
BGC-vaccin géén gegarandeerde 
bescherming tegen de ziekte 
biedt.

Ze duiken werkelijk overal op, die 
oud-leerlingen. Wat te denken van 
Ronald van Adrichem (Ath A, 
1980) die we ineens tegenkomen 
in een interview met Michiel Mol, 
the Big Boy van 
Internetondernemer Lost Boys? 
Citaat: Financiële man Ronald van 
Adrichem heeft zijn pak verruild 
voor een hippe rode sweater die 
een voorzichtig bollend buikje 
verraadt. 'Michiel en ik kwamen 
elkaar een keer tegen op het 
strand van Cannes. Een half jaar 
later hing hij aan de telefoon. Ik 
ben gewoon ordinair gehunt'.

Op donderdag 4 mei 2000 over-
leed op negenentachtig jarige 
leeftijd de heer J.H. van Veen, 
oud-leraar Duits (1957-1976) en 
oud-conrector (1969-1976) van het 
Nicolaaslyceum. Hij werd op 14 
maart 1911 in Utrecht geboren. Op 
13-jarige leeftijd verhuisde hij naar 
Amsterdam omdat zijn vader, 
beroepsmilitair, naar Amsterdam 
was overgeplaatst. Tot aan zijn 
dood heeft hij in de hoofdstad 
gewoond.
Mede dankzij een lening via de 
Vincentiusvereniging konden zijn 
ouders hem na zijn ULO-opleiding 
laten studeren aan de 
Bisschoppelijk Kweekschool voor 
Onderwijzers te Beverwijk. In 1929 
slaagde hij voor zijn onderwijzers-
diploma. Vanaf 1929 tot en met 
1976 (47 jaar!) heeft hij in het 

In memoriam

onderwijs gewerkt. Hij begon zijn 
loopbaan in het lager onderwijs 
(1929-1945). In 1945 stapte hij over 
naar het  (M)ULO-onderwijs. Na 
het behalen van de hoogste 
onderwijsbevoegdheid in de 
Hoogduitse taal en letterkunde 
vertrok hij  naar Fons Vitae (1957-
1961) en het Nicolaaslyceum (1957-
1976). Rector Paalvast die hem 
naar het Nicolaaslyceum had 
gelokt, verontschuldigde zich aan 
het begin van het schooljaar 1957-
1958 voor de situatie dat hij volle 
HBS-A klassen kreeg: 25 leerlingen 
in één klas! 

De genoemde veranderingen van 
werkplek, eigenlijk in het toenma-
lige bestel promoties, had hij m.n. 
te danken aan het behalen van 
hogere onderwijsakten. In de 

periode 1932-1956 wist hij naast 
zijn dagtaak op school en avond-
werk (na de oorlog 1 avond in de 
week) bij de handelsopleiding 
H.J.B. Dinkgreve door avondstudie 
de hoofdakte (1932), de akten L.O. 
–Duits (1936), L.O. –Engels (1941), 
M.O.-A Duits (1947), M.O.-C Duits 
(1950) en M.O.-B Duits (1956) te 
behalen. Allemaal staatsexamens: 
absolverende tentamens beston-
den niet of nauwelijks. Tegen de 
achtergrond van die tijd een 
geweldige prestatie: crisistijd, 
Tweede Wereldoorlog, wederop-
bouw. Bovendien was zijn studie-
ruimte de slaap- en woonkamer 
van een 3-kamerwoning in de 
Indische buurt, waar ook nog drie 
kinderen (van wie ondergeteken-
de de middelste is) speelden. 
Familieleden vroegen zich wel 

J.H. VAN VEEN, OUD-LERAAR DUITS EN CONRECTOR VAN HET NICOLAASLYCEUM

Personalia

In de vorige SNeL-Binder was het 
nog net vermeld in een nageko-
men bericht: Jacobus Hermanus 
van Veen, gewaardeerd leraar 
Duits, overleed op 4 mei in zijn 
negentigste levensjaar. 

Herr, dir in die Hande
sei Anfang und Ende
sei alles gelegt.

Hij heeft 19 jaar lesgegeven, en 
was daarnaast 7 jaar conrector 
voor de HAVO. 
In dit nummer een uitgebreid In 
Memoriam.

Zijn tijdgenoot, de Nederlandse 
leraar Lockefeer, met zelfs een 
precies parallelle SNL-loopbaan 
(ook van 1956-1975), overleed 
enkele weken eerder. Hierover 
hebben wij geen nadere gegevens.

In het Interview met tramliefheb-
ber Adriaen Louman (Gym A, 1974 
Binder 99-04) werd door hem nog 
druk gespeculeerd over het 
nummer van de nieuwe tramlijn 
naar IJburg. Dat is in het begin van 
het jaar bekend geworden: 
Amsterdam koopt splinternieuwe 
Siemens-stellen van het type 
Combino, en zij zullen gaan rijden 
als Lijn 26: een historisch aanvecht-
bare keuze. Deze lijndienst wordt 
opgezet met 25 van zulke wagens, 
van ƒ  3,2 miljoen per stuk. Te 
leveren tussen oktober 2001 en 
mei 2002.

Bij de vijftigste druk van "Ik Jan 
Cremer" en bij de zestigste 
verjaardag van de Ik-figuur, gaf 
Maarten Spanjer (HBS A, 1970) 
inzicht in zijn relatie met het boek 
en met de auteur. "Ik las het toen 
ik 14 was, in 1964, niet lang nadat 
het was uitgekomen. Bij ons thuis 
werd het van broer tot broer 
doorgegeven. Het lag onder het 
matras en af en toe las je er een 
passage uit". En over ontmoeting-
en met JC: "We zijn uit nachtclubs 
op het Thorbeckeplein geslagen 
door bavianen van portiers, en in 

Enschede een duur restaurant 
uitgeschopt. Dat ging zo: komt 
een kelner met een sjiek gasten-
boek, of we er iets in wilden 
schrijven. Ook Pieter van 
Vollenhoven stond erin, met 
'Geweldig gedineerd, we komen 
zeker terug'. Jan streept dat door, 
en vult in: 'Margriet en ik komen 
hier nooit meer terug'.". 
Lekkere jongens, maar ja, Maarten 
is nou eenmaal niet het school-
voorbeeld van de voorbeeldige 
scholier. 

De tijdens zijn HBS-B-tijd naar 
Oosterhout verhuisde Eric Luiijf 
(op SNL van 64-67), nu wonende te 
Zoetermeer en werkzaam bij TNO, 
is regelmatig op de radio, de TV, 
en in magazines te 'beluisteren' 
over Cyberwarfare en computer-
terrorisme.  

Eindelijk! We hebben er, na zijn 
zevende triomf, jaren op gewacht. 
Na een ongelooflijke barragedrie-
kamp (tegen Hans Jansen en Ron 
Heusdens) is Rob Clerc (Ath B, 
1974) op Koninginnedag 2000 voor 
de achtste keer Nederlands 
Kampioen Dammen geworden! 
Kom op, Rob, nu ook eens die 
Wereldtitel.

In mei werden we getipt door een 
Myrakel-lid, lichting 1970-75, dat 
het SNL dagelijks op TV kwam, bij 
Bart's zender BNN. Aldus werd het 
programma omschreven: "Het is 
het verhaal van 5 HAVO, gefilmd 
door een scholier die na de HAVO 
naar de filmacademie wil. 
Daarvoor had hij vast 'toelatings-
examen' gedaan door een jaar 
lang zijn klas te filmen. Eerst met 
toestemming, toen stiekem, en 
later weer met toestemming van 
de schoolleiding. Het gros van de 
opnamen is op school gemaakt en 
alleen een enkel klassefeestje 
daarbuiten. De eerste aflevering 
was bizar: voor een les Nederlands 
moesten ze literatuur voorlezen. 

Een paar meiden uit de klas kozen, 
zeer waarschijnlijk vanwege het 
gefilm, voor Turks Fruit. Tijdens 
het voorlezen voerden ze een hele 
beperkte striptease uit, met een 
steeds harder schreeuwende leraar 
(ene Jelsma of zo). Hij riep maar 
"STOP, STOP, STOP hiermee!!!". 
Tja, wat is er veranderd in die 25 
jaar?"  

Eén van Nederlands beste toneel-
speelsters is oud-Pius leerlinge 
Marlies Heuer. In juni speelde zij 
in Nieuwe de la Mar-theather in 
"Reünie, een voetbalkomedie". De 
volgende zin uit de recensie in de 
krant over de ex-Oranjevrouwen 
zegt genoeg: Marlies Heuer maakt 
van Danny Cruijff een geniale 
heks".

Graag zouden we hebben willen 
pronken met een Europese 
voetbalkampioen. Echter, Dennis 
redde het niet. Hij was niet de 
enige kanshebber. Ook Pieter 
Jonker (HBS B, 1970) speelde in 
mei/juni om de EK-voetbalbokaal. 
Ahum? Jazeker, de Robocup 
European Championship 2000 in 
het sportcentrum van de VU. 
Pieter is robot-engineer aan de 
Delftse Universiteit, en zijn 
"Robotschaft" moest het opnemen 
tegen teams uit Portugal, 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Zweden 
en ... Iran! Tegen onder meer de 
Italiaanse (!) spits, een soort grote 
stofzuiger op wieltjes, was 
Nederland niet opgewassen. Wie 
meer wil weten van het spel en de 
Nederlandse captain, vindt leuke 
info in een artikel in de 
Intermediair van 25 mei.

Op vrijdag 7 juli, amper een week 
na de penalty-nederlaag van de 
Oranjehemden tegen Italië, was 
het niet langer een gerucht maar 
een persbericht: oud-Nicolasiaan 
Louis van Gaal (HBS A, 1968) is 
bondscoach! Zijn binnenkomer: "U 
ziet hier een gelukkig mens".
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speelsters is oud-Pius leerlinge 
Marlies Heuer. In juni speelde zij 
in Nieuwe de la Mar-theather in 
"Reünie, een voetbalkomedie". De 
volgende zin uit de recensie in de 
krant over de ex-Oranjevrouwen 
zegt genoeg: Marlies Heuer maakt 
van Danny Cruijff een geniale 
heks".

Graag zouden we hebben willen 
pronken met een Europese 
voetbalkampioen. Echter, Dennis 
redde het niet. Hij was niet de 
enige kanshebber. Ook Pieter 
Jonker (HBS B, 1970) speelde in 
mei/juni om de EK-voetbalbokaal. 
Ahum? Jazeker, de Robocup 
European Championship 2000 in 
het sportcentrum van de VU. 
Pieter is robot-engineer aan de 
Delftse Universiteit, en zijn 
"Robotschaft" moest het opnemen 
tegen teams uit Portugal, 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Zweden 
en ... Iran! Tegen onder meer de 
Italiaanse (!) spits, een soort grote 
stofzuiger op wieltjes, was 
Nederland niet opgewassen. Wie 
meer wil weten van het spel en de 
Nederlandse captain, vindt leuke 
info in een artikel in de 
Intermediair van 25 mei.

Op vrijdag 7 juli, amper een week 
na de penalty-nederlaag van de 
Oranjehemden tegen Italië, was 
het niet langer een gerucht maar 
een persbericht: oud-Nicolasiaan 
Louis van Gaal (HBS A, 1968) is 
bondscoach! Zijn binnenkomer: "U 
ziet hier een gelukkig mens".
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beleving kon hij wel  kwijt  tijdens 
de literatuurlessen. Vooral de 
oudere literatuur genoot zijn 
voorkeur: das Nibelungenlied, 
Lessing (Nathan der Weise, Minna 
von Barnhelm), Annette von 
Droste-Hülshoff (Die Judenbuche), 
von Goethe (das Leiden des 
jungen Werthers, Faust), Schiller 
(Wilhelm Tell, Maria Stuart),  
Theodor Storm (der 
Schimmelreiter), Gottfried Keller 
(Kleider machen Leute),  
Dürrenmatt (die Physiker, der 
Richter und sein Henker) en 
Stephan Zweig (Schachnovelle). 
Genieten kon hij ook van de 
opera’s van Richard Wagner en 
Mozart. 

Ondanks de rust die in zijn lessen 
heerste, gebeurden er toch wel 
dingen die een klas even in 
beroering brachten of hilariteit 
veroorzaakten. In 1961, vier jaar 
na het behalen van zijn rijbewijs, 
was hij de trotse bezitter van een 
DAF 600. In de klas vertelde hij 
hoe geweldig die auto was: geen 
waterkoeling, geen versnellings-
bak én Nederlands fabrikaat. 
‘Maar meneer, dat is toch geen 
auto’,  hoonde een  puber. Toen 
hij ook nog vertelde dat hij 
daarmee  naar Duitsland en 
Oostenrijk zou rijden, probeerden 
de leerlingen hem duidelijk te 
maken dat zijn vierwieler aan de 
voet van de eerste de beste berg 
zou blijven steken. Trots vertelde 
hij later dat, terwijl hij bergop-
waarts reed, er opzij van de weg 
een mercedes stond af te koelen. 
“Die kon niet verder, maar ‘mijn 
dafje’”, zei hij liefkozend, “liet mij 
niet in de steek”. Weinig leerling-
en die dat geloofden. Maar het 
verhaal klopt. De schrijver van dit 
stuk was er zelf bij. Het bezit van 
een auto stimuleerde hem voorts 
tot het uitzetten van puzzelroutes 
voor de lerarendag in september 
o.a. door de Aerdenhoutse duinen 
en langs het Gein.
Een enkele keer was vader 
verstrooid. In een les was er 
voortdurend gegniffel. Hij 
begreep dat niet. Na enige tijd 
vroeg hij wat er toch aan de hand 
was. “Meneer, u heeft twee 
verschillende schoenen aan; een 
gewone en een sandaal”. Tja, hem 
restte niets anders dan te vertellen 
dat hij na een meniscusoperatie 
bewegingsoefeningen met de knie 
moest doen. Een zakje zand van 1 

kilo moest met de voet opgetild 
worden en daarvoor gebruikte hij 
een sandaal. Die dag had hij 
vergeten zijn sandaal om te 
wisselen voor een gewone schoen. 
Hem restte niets anders dan aan 
het begin van de verdere lessen 
mee te delen dat hij wat ver-
strooid aan de dag begonnen was. 
Daarna kon de les ongestoord 
gegeven worden.
Ook probeerde hij de leerlingen 
wijs te maken dat hij aan kracht-
training deed. Ja hij bokste zelfs. 
“Pas maar op”, schijnt hij eens 
gezegd te hebben, “ik beschik 
over een stevige upper-cut”. De 
jongens wisten niet wat ze nu wel 
of niet daarvan moesten geloven.
Niet weinige probeerden zijn 
mondelinge beurtensysteem te 
doorgronden. Op het moment dat 
iemand dacht het door te hebben, 
bleek het niet te kloppen. Thuis 
vertelde hij dat hij er helemaal 
geen systeem op nahield. Wel 
konden leerlingen die als laatste 
uit de gymles binnenkwamen erop 
rekenen dat hij hun bij voorkeur 
een beurt gaf.

Voor sport had hij veel belangstel-
ling, vooral voor de voetbalsport. 
Zelf was vader een niet onverdien-
stelijke voetballer (linksbuiten) in 
RKAVIC 1, die toen in de hoogste 
afdeling van de katholieke 
voetbalbond uitkwam. Tot het 
einde van zijn leven bleef hij Ajax 
trouw en volgde hij de ontwikke-
lingen op de voet. Zijn drie zoons 
nam hij al jong mee naar de Meer. 
Dankzij de videorecorder kon hij 
de mooiste wedstrijden van Ajax 
steeds weer bekijken. Met gepaste 
trots volgde hij zijn oud-leerling 
Louis van Gaal. In de jaren zestig 
maakte deze deel uit van het 
schoolvoetbalteam van het 
Nicolaas, dat in die tijd mede 
dankzij de latere Ajax- en 
Barcelonacoach goede resultaten 
boekte. Trouwens de familie Van 
Gaal was geen onbekende voor 
vader. In de moeilijke oorlogsjaren 
zorgde vader Van Gaal die een 
garagebedrijf had in de 
Watergraafsmeer, enkele malen 
voor patentolie voor de olielamp. 
Als tegenprestatie kreeg de vader 
van Louis privéles Engels.
Ook op latere leeftijd kon vader 
niet van de bal afblijven. Op Fons 
Vitae speelde hij in het volleybal-
team van de leraren  en op zijn 
vijftigste  maakte hij deel uit van 

het lerarenelftal van het Nicolaas 
dat tegen een team van klassen-
burgemeesters speelde. Penalty’s 
moesten de beslissing brengen. 
Jawel, ook de heer Van Veen 
miste. Zijn jongste zoon  begreep 
niet hoe dat mogelijk was.
Hoewel vader geen carrièreplan-
ner in de moderne betekenis van 
het woord was,  werd hij toch 
door zijn collega’s in 1969 tot 
conrector van de HAVO gekozen. 
In die hoedanigheid heeft hij heel 
wat HAVO-diploma’s ondertekend, 
zij het met een ingekorte versie, 
want hij kreeg er een lamme arm 
van.
De veranderingen in de jaren 
zeventig bekeek hij met gemeng-
de gevoelens. Groot gebracht in 
de Rooms-Katholieke traditie was 
hij een diep gelovig man en bleef 
hij de kerk trouw. Met lede ogen  
zag hij hoe normen en waarden 
afgleden in een richting die niet 
de zijne was. Maar polarisatie en 
scherpslijperij waren hem vreemd . 
Die verziekten alleen maar de 
sfeer. Hij probeerde met iedereen 
in een goede verstandhouding om 
te gaan. De vrede was hem lief. 
Ook wanneer het in zijn nadeel 
was. 
Zijn vredelievendheid kan het best 
geïllustreerd worden aan de hand 
van een voorval. Een collega 
maakte hem erop attent dat hij 
wist welke nicolasiaan zijn auto 
had beschadigd. Vader wilde het 
niet weten tenzij de dader het 
hem zelf zou vertellen, hetgeen 
niet gebeurde.

Toch deed hij mee aan het grote 
onderwijsprotest in 1972 gericht 
tegen de bezuinigingspolitiek van 
de minister van OK&W  (o ironie) 
Van Veen. Zijn oud-collega 
Horstink vergezelde hem naar 
Utrecht waar de protestbijeenk-
omst in de avonduren (!) plaats 
vond. Diep in zijn hart was hij het 
wel eens met het onderwijspro-
test. De lessentabel zou worden 
teruggebracht van 32 naar 30 uur. 
Namens de leiding van de school 
moest toch iemand in Utrecht 
aanwezig zijn. De paters konden 
zich zo iets niet permitteren dus 
ging hij. Tijdens de protestbijeen-
komst klonk het lied ”Van Veen ga 
heen” op de wijs van het Engelse 
lied “Amen, amen, amen, amen”. 
Thuis vroegen wij hem enkele 
dagen later of hij daarmee niet 
geplaagd werd. Nee, luidde het 

eens af  hoe hij in dat rumoer kon 
studeren. De kroon op zijn studie, 
M.O.-B,  kon hij betalen omdat hij 
niet lang na de oorlog in een 
kerkelijke loterij de hoofdprijs van 
ƒ5000,- had gewonnen. Een groot 
gedeelte van dat bedrag investeer-
de hij in zijn studie: de noodzake-
lijke privélessen werden ervan 
betaald. Zijn overstap naar het 
toenmalige VHMO (Voorbereidend 
Hoger en Middelbaar Onderwijs) 
had nog een ander voordeel. Al  
lang had vader een aanvraag voor 
een telefoonaansluiting inge-
diend. In de eerste jaren van de 
naoorlogse tijd kwam je dan op 
een wachtlijst. Dankzij zijn 

benoeming aan een VHMO-school 
werd hij op een urgentielijst 
geplaatst. Eind 1957 was hij on-
line.

Door het werken in de verschillen-
de soorten onderwijs groeide hij 
uit tot een echte ‘schoolmeester’, 
die nauwelijks tot geen problemen 
kende in de klas, hoe groot de 
klassen soms ook  waren (jaren 
dertig: klassen van 45 leerlingen). 
Oud-collega Horstink schreef mij 
n.a.v. zijn overlijden dat hij een 
‘natuurlijk gezag had’. Eén van 
zijn oud-leerlingen, later zijn 
collega in hetzelfde vak de heer B. 
Cockx, bevestigde dit beeld. Er 

heerste orde en rust.
Het onderwijs was vader aan het 
hart gebakken: iets grondig en 
haarfijn uitleggen en overdragen  
waren zijn lust en zijn leven. Zijn 
gezin weet nog heel goed, nadat 
het in 1959 naar een ruimere 
woning verhuisd was, hoe hij in de 
voorkamer avond aan avond 
vertalingen en brieven in het Duits 
van de HBS-A en –B -kandidaten 
corrigeerde ter voorbereiding op 
hun examen. De ene sigaar na de 
andere werd opgestoken, zich 
verzettend van de ene helft van 
het zitvlak naar het andere. Zijn 
oudste zoon kan over de pittige 
vertalingen en het mondeling 
examen meepraten. Hij moest bij 
zijn eigen vader in 1959 examen 
Duits  (HBS-A) doen. Na afloop van 
het mondeling examen stelde 
vader een zeven voor. De gecom-
mitteerde had hem door:  “U 
hoeft uw zoon niet strenger te  
beoordelen dan de andere 
leerlingen”, zei hij, “hij verdient 
een acht en daar mag u best trots 
op zijn”. Die acht kreeg hij ook. 
Later gaf vader zelf toe dat hij niet 
de schijn op zich wilde laden dat 
hij zijn eigen kind voortrok. 

Het Duits woord  gepflegt  typeert 
wellicht het beste zijn omgang 
met collega’s en leerlingen. Voor 
sommige kwam hij dan ook wat 
afstandelijk over, zonder dat  dat 
zijn bedoeling was. In  zijn 
beroepsopvatting voerden 
plichtsgetrouwheid en gevoel voor 
verantwoordelijkheid de boven-
toon. Hart hebben voor het 
onderwijs betekende goed en 
gedegen les geven en een voor-
beeld zijn voor je leerlingen (“de 
jongens”, zoals hij zijn leerlingen 
thuis noemde). Daarin was weinig 
ruimte voor het tonen van 
emoties: je gedroeg je beheerst en 
correct, en je bleef  heer. De status 
van het beroep van leraar bracht 
dat ook in die tijd met zich mee. 
Hij liet zich niet van de wijs 
brengen. Leerlingen die eens de 
bordenspons verstopten tijdens 
het wisselen van de lessen (vergeet 
niet: de leerlingen bleven op één 
plek, de leraar vertrok van lokaal 
naar lokaal) beleefden weinig lol  
aan hun subversieve daad, omdat 
hij tijdens de les doodgemoede-
reerd de spons opviste uit een tas 
van een leerling. Geen woede-
uitbarsting, maar gewoon door-
gaan met de les. Zijn innerlijke 
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beleving kon hij wel  kwijt  tijdens 
de literatuurlessen. Vooral de 
oudere literatuur genoot zijn 
voorkeur: das Nibelungenlied, 
Lessing (Nathan der Weise, Minna 
von Barnhelm), Annette von 
Droste-Hülshoff (Die Judenbuche), 
von Goethe (das Leiden des 
jungen Werthers, Faust), Schiller 
(Wilhelm Tell, Maria Stuart),  
Theodor Storm (der 
Schimmelreiter), Gottfried Keller 
(Kleider machen Leute),  
Dürrenmatt (die Physiker, der 
Richter und sein Henker) en 
Stephan Zweig (Schachnovelle). 
Genieten kon hij ook van de 
opera’s van Richard Wagner en 
Mozart. 

Ondanks de rust die in zijn lessen 
heerste, gebeurden er toch wel 
dingen die een klas even in 
beroering brachten of hilariteit 
veroorzaakten. In 1961, vier jaar 
na het behalen van zijn rijbewijs, 
was hij de trotse bezitter van een 
DAF 600. In de klas vertelde hij 
hoe geweldig die auto was: geen 
waterkoeling, geen versnellings-
bak én Nederlands fabrikaat. 
‘Maar meneer, dat is toch geen 
auto’,  hoonde een  puber. Toen 
hij ook nog vertelde dat hij 
daarmee  naar Duitsland en 
Oostenrijk zou rijden, probeerden 
de leerlingen hem duidelijk te 
maken dat zijn vierwieler aan de 
voet van de eerste de beste berg 
zou blijven steken. Trots vertelde 
hij later dat, terwijl hij bergop-
waarts reed, er opzij van de weg 
een mercedes stond af te koelen. 
“Die kon niet verder, maar ‘mijn 
dafje’”, zei hij liefkozend, “liet mij 
niet in de steek”. Weinig leerling-
en die dat geloofden. Maar het 
verhaal klopt. De schrijver van dit 
stuk was er zelf bij. Het bezit van 
een auto stimuleerde hem voorts 
tot het uitzetten van puzzelroutes 
voor de lerarendag in september 
o.a. door de Aerdenhoutse duinen 
en langs het Gein.
Een enkele keer was vader 
verstrooid. In een les was er 
voortdurend gegniffel. Hij 
begreep dat niet. Na enige tijd 
vroeg hij wat er toch aan de hand 
was. “Meneer, u heeft twee 
verschillende schoenen aan; een 
gewone en een sandaal”. Tja, hem 
restte niets anders dan te vertellen 
dat hij na een meniscusoperatie 
bewegingsoefeningen met de knie 
moest doen. Een zakje zand van 1 

kilo moest met de voet opgetild 
worden en daarvoor gebruikte hij 
een sandaal. Die dag had hij 
vergeten zijn sandaal om te 
wisselen voor een gewone schoen. 
Hem restte niets anders dan aan 
het begin van de verdere lessen 
mee te delen dat hij wat ver-
strooid aan de dag begonnen was. 
Daarna kon de les ongestoord 
gegeven worden.
Ook probeerde hij de leerlingen 
wijs te maken dat hij aan kracht-
training deed. Ja hij bokste zelfs. 
“Pas maar op”, schijnt hij eens 
gezegd te hebben, “ik beschik 
over een stevige upper-cut”. De 
jongens wisten niet wat ze nu wel 
of niet daarvan moesten geloven.
Niet weinige probeerden zijn 
mondelinge beurtensysteem te 
doorgronden. Op het moment dat 
iemand dacht het door te hebben, 
bleek het niet te kloppen. Thuis 
vertelde hij dat hij er helemaal 
geen systeem op nahield. Wel 
konden leerlingen die als laatste 
uit de gymles binnenkwamen erop 
rekenen dat hij hun bij voorkeur 
een beurt gaf.

Voor sport had hij veel belangstel-
ling, vooral voor de voetbalsport. 
Zelf was vader een niet onverdien-
stelijke voetballer (linksbuiten) in 
RKAVIC 1, die toen in de hoogste 
afdeling van de katholieke 
voetbalbond uitkwam. Tot het 
einde van zijn leven bleef hij Ajax 
trouw en volgde hij de ontwikke-
lingen op de voet. Zijn drie zoons 
nam hij al jong mee naar de Meer. 
Dankzij de videorecorder kon hij 
de mooiste wedstrijden van Ajax 
steeds weer bekijken. Met gepaste 
trots volgde hij zijn oud-leerling 
Louis van Gaal. In de jaren zestig 
maakte deze deel uit van het 
schoolvoetbalteam van het 
Nicolaas, dat in die tijd mede 
dankzij de latere Ajax- en 
Barcelonacoach goede resultaten 
boekte. Trouwens de familie Van 
Gaal was geen onbekende voor 
vader. In de moeilijke oorlogsjaren 
zorgde vader Van Gaal die een 
garagebedrijf had in de 
Watergraafsmeer, enkele malen 
voor patentolie voor de olielamp. 
Als tegenprestatie kreeg de vader 
van Louis privéles Engels.
Ook op latere leeftijd kon vader 
niet van de bal afblijven. Op Fons 
Vitae speelde hij in het volleybal-
team van de leraren  en op zijn 
vijftigste  maakte hij deel uit van 

het lerarenelftal van het Nicolaas 
dat tegen een team van klassen-
burgemeesters speelde. Penalty’s 
moesten de beslissing brengen. 
Jawel, ook de heer Van Veen 
miste. Zijn jongste zoon  begreep 
niet hoe dat mogelijk was.
Hoewel vader geen carrièreplan-
ner in de moderne betekenis van 
het woord was,  werd hij toch 
door zijn collega’s in 1969 tot 
conrector van de HAVO gekozen. 
In die hoedanigheid heeft hij heel 
wat HAVO-diploma’s ondertekend, 
zij het met een ingekorte versie, 
want hij kreeg er een lamme arm 
van.
De veranderingen in de jaren 
zeventig bekeek hij met gemeng-
de gevoelens. Groot gebracht in 
de Rooms-Katholieke traditie was 
hij een diep gelovig man en bleef 
hij de kerk trouw. Met lede ogen  
zag hij hoe normen en waarden 
afgleden in een richting die niet 
de zijne was. Maar polarisatie en 
scherpslijperij waren hem vreemd . 
Die verziekten alleen maar de 
sfeer. Hij probeerde met iedereen 
in een goede verstandhouding om 
te gaan. De vrede was hem lief. 
Ook wanneer het in zijn nadeel 
was. 
Zijn vredelievendheid kan het best 
geïllustreerd worden aan de hand 
van een voorval. Een collega 
maakte hem erop attent dat hij 
wist welke nicolasiaan zijn auto 
had beschadigd. Vader wilde het 
niet weten tenzij de dader het 
hem zelf zou vertellen, hetgeen 
niet gebeurde.

Toch deed hij mee aan het grote 
onderwijsprotest in 1972 gericht 
tegen de bezuinigingspolitiek van 
de minister van OK&W  (o ironie) 
Van Veen. Zijn oud-collega 
Horstink vergezelde hem naar 
Utrecht waar de protestbijeenk-
omst in de avonduren (!) plaats 
vond. Diep in zijn hart was hij het 
wel eens met het onderwijspro-
test. De lessentabel zou worden 
teruggebracht van 32 naar 30 uur. 
Namens de leiding van de school 
moest toch iemand in Utrecht 
aanwezig zijn. De paters konden 
zich zo iets niet permitteren dus 
ging hij. Tijdens de protestbijeen-
komst klonk het lied ”Van Veen ga 
heen” op de wijs van het Engelse 
lied “Amen, amen, amen, amen”. 
Thuis vroegen wij hem enkele 
dagen later of hij daarmee niet 
geplaagd werd. Nee, luidde het 

eens af  hoe hij in dat rumoer kon 
studeren. De kroon op zijn studie, 
M.O.-B,  kon hij betalen omdat hij 
niet lang na de oorlog in een 
kerkelijke loterij de hoofdprijs van 
ƒ5000,- had gewonnen. Een groot 
gedeelte van dat bedrag investeer-
de hij in zijn studie: de noodzake-
lijke privélessen werden ervan 
betaald. Zijn overstap naar het 
toenmalige VHMO (Voorbereidend 
Hoger en Middelbaar Onderwijs) 
had nog een ander voordeel. Al  
lang had vader een aanvraag voor 
een telefoonaansluiting inge-
diend. In de eerste jaren van de 
naoorlogse tijd kwam je dan op 
een wachtlijst. Dankzij zijn 

benoeming aan een VHMO-school 
werd hij op een urgentielijst 
geplaatst. Eind 1957 was hij on-
line.

Door het werken in de verschillen-
de soorten onderwijs groeide hij 
uit tot een echte ‘schoolmeester’, 
die nauwelijks tot geen problemen 
kende in de klas, hoe groot de 
klassen soms ook  waren (jaren 
dertig: klassen van 45 leerlingen). 
Oud-collega Horstink schreef mij 
n.a.v. zijn overlijden dat hij een 
‘natuurlijk gezag had’. Eén van 
zijn oud-leerlingen, later zijn 
collega in hetzelfde vak de heer B. 
Cockx, bevestigde dit beeld. Er 

heerste orde en rust.
Het onderwijs was vader aan het 
hart gebakken: iets grondig en 
haarfijn uitleggen en overdragen  
waren zijn lust en zijn leven. Zijn 
gezin weet nog heel goed, nadat 
het in 1959 naar een ruimere 
woning verhuisd was, hoe hij in de 
voorkamer avond aan avond 
vertalingen en brieven in het Duits 
van de HBS-A en –B -kandidaten 
corrigeerde ter voorbereiding op 
hun examen. De ene sigaar na de 
andere werd opgestoken, zich 
verzettend van de ene helft van 
het zitvlak naar het andere. Zijn 
oudste zoon kan over de pittige 
vertalingen en het mondeling 
examen meepraten. Hij moest bij 
zijn eigen vader in 1959 examen 
Duits  (HBS-A) doen. Na afloop van 
het mondeling examen stelde 
vader een zeven voor. De gecom-
mitteerde had hem door:  “U 
hoeft uw zoon niet strenger te  
beoordelen dan de andere 
leerlingen”, zei hij, “hij verdient 
een acht en daar mag u best trots 
op zijn”. Die acht kreeg hij ook. 
Later gaf vader zelf toe dat hij niet 
de schijn op zich wilde laden dat 
hij zijn eigen kind voortrok. 

Het Duits woord  gepflegt  typeert 
wellicht het beste zijn omgang 
met collega’s en leerlingen. Voor 
sommige kwam hij dan ook wat 
afstandelijk over, zonder dat  dat 
zijn bedoeling was. In  zijn 
beroepsopvatting voerden 
plichtsgetrouwheid en gevoel voor 
verantwoordelijkheid de boven-
toon. Hart hebben voor het 
onderwijs betekende goed en 
gedegen les geven en een voor-
beeld zijn voor je leerlingen (“de 
jongens”, zoals hij zijn leerlingen 
thuis noemde). Daarin was weinig 
ruimte voor het tonen van 
emoties: je gedroeg je beheerst en 
correct, en je bleef  heer. De status 
van het beroep van leraar bracht 
dat ook in die tijd met zich mee. 
Hij liet zich niet van de wijs 
brengen. Leerlingen die eens de 
bordenspons verstopten tijdens 
het wisselen van de lessen (vergeet 
niet: de leerlingen bleven op één 
plek, de leraar vertrok van lokaal 
naar lokaal) beleefden weinig lol  
aan hun subversieve daad, omdat 
hij tijdens de les doodgemoede-
reerd de spons opviste uit een tas 
van een leerling. Geen woede-
uitbarsting, maar gewoon door-
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Nicolaasrubriek

Een rare verzameling onderwer-
pen dit keer, maar dat mocht ook 
wel na de verhandelingen over de 
schutterij in Heythuijsen en de 
nonnenstichting in Denekamp. 
Tijd om het weer eens over een 
hele andere boeg te gooien.

We beginnen in Myra, de 
bakermat van de Goedheiligman. 
Een attente collega van de SNeL-
Binder redakteur stuurde vanuit 
het smoorhete Turkse oord een 
fraaie ansichtkaart. Laat de 
afzender nou zelf ook nog 
Nicolaas heten. Over Myra (bij 
Demre) hebben we in een eerdere 
aflevering [Dec. ‘94] al het nodige 
gezegd, maar de collega kondigde 
tevens aan een exclusief, Turks 

Nicolaasboekje mee te nemen. 
Copy voor de volgende Binder!

Nu snel verder naar het volgende 
historische monument met 
Nicolaas als middelpunt: Santo 
Domingo! Amstelvener Frans Sam 
(HBS A, 1966) was - zoals het een 
goed lid van onze vereniging 
betaamt - op het juiste moment 
alert. Hier volgt zijn relaas, 
toegezonden op 13 april:

Enige weken geleden bracht ik 
tijdens een vakantiereis een 
bezoek aan Santo Domingo, de 
hoofdstad van de Dominicaanse 
Republiek. Het land ligt op het 
eiland Hispaniola en toen 
Columbus in 1492 Amerika 

ontdekte, zette hij voet op dit 
eiland {met dank aan de paters 
Duindam (aardrijkskunde) en Rut 
(geschiedenis)}.
Als oudleerling van het Nicolaas 
en lezer van de Snelbinder heb ik 
natuurlijk ook een 'Nicolaasradar' 
en opeens zag ik bij een ruïne een 
gedenksteen waar de naam 
Nicolas de Bari op voor kwam. Bij 
het nader doorlezen van 
reisgidsen bleek dat het om de 
resten ging van het eerste 
ziekenhuis dat in de Nieuwe 
Wereld werd gesticht. De 'bouwer' 
zelf heette ook nog eens Nicolaas 
van zijn voornaam. Kortom, het 
allereerste ziekenhuis in Amerika 
is naar 'onze' Sint Nicolaas 
vernoemd! Dat er na al die jaren 

MYRA, CARIBEN, WIJN en MUZIEK

antwoord. Hij had de kreet 
opgevat als ‘doe je werk goed’. Zo 
had hij het ook de leerlingen 
uitgelegd. 
In diezelfde tijd kwam een jongere 
generatie leraren de school binnen 
met andere ideeën. Dat ging hem 
niet altijd gemakkelijk af. 
Hochhut’s der Stellvertreter ging 
hem te ver. Brecht was hem te 
rood. Teksten over abortus, Derde 
Wereldproblematiek e.d. meed hij 
het liefst, maar als hij ze behandel-
de, hield hij als gelovig katholiek 
de leerlingen de boodschap van 
het evangelie voor. Fanatisme was 
hem echter vreemd. Op latere 
leeftijd heeft hij mede onder 
invloed van zijn kinderen meer 
begrip gekregen voor de veran-
derde maatschappelijke en 
kerkelijke opvattingen, zonder zijn 
eigen principes prijs te geven. 

Op het einde van het schooljaar 
1975-1976 nam hij afscheid van het 
Nicolaas. Maar in de jaren daarna 
kwam hij graag naar zijn oude 
school wanneer de gelegenheid 
zich daar voordeed, samen met 

zijn vrouw. Het was voor hem een 
geweldige dreun toen zij hem 
plotseling na 44 jaar huwelijk 
ontviel (1981).  ”Hoe is het 
mogelijk”, horen wij hem nog 
overmand door onpeilbaar 
verdriet zeggen. Enkele jaren later 
overleed op identieke wijze zijn 
tweede vrouw (1986). Kort na haar 
begrafenis zei hij berustend tegen 
ons: “De rest van mijn leven 
beschouw ik als een geschenk van 
de hemel”. 
Tot 1997 (zie foto) leefde vader 
rustig verder in zijn vertrouwde 
omgeving.  Zijn oud-collega A. de 
Cock stuurde hem regelmatig een 
kaartje uit Frankrijk. Dat waar-
deerde hij zeer. Gebruikmakend 
van zijn auto (zijn rijbewijs loopt 
tot 2002!) bezocht hij trouw de  
verjaardagen van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Zij konden altijd op 
hem rekenen. Af en toe bezocht 
hij al dan niet vergezeld van 
ondergetekende nog lang de 
opera. Daarnaast reed hij weke-
lijks naar zijn jongste zus. Beide 
hadden in 1986 hun levenspartner 
verloren. Sinds 1997 ging het 

bergafwaarts. De ziekte van 
Parkinson verzwakte zijn lichaam. 
In 1998 verhuisde hij naar het 
zorgcentrum Nellestein (Bijlmer-
meer). Met pijn in het hart liet hij 
mij meedelen dat hij gezien zijn 
fysieke toestand niet kon deelne-
men aan de festiviteiten van het 
vijftigjarig jubileum van het 
Nicolaaslyceum. Via Myrakel bleef 
hij echter op de hoogte. Langzaam 
maar zeker ging hij steeds meer 
achteruit totdat de dood hem op 4 
mei overviel. Op de overlijdens-
kaart hebben wij de tekst die 
jarenlang in ons huis hing, 
geplaatst om aan te geven vanuit 
welk perspectief hij vol vertrou-
wen leefde: 

‘Herr, dir in die Hände 
sei Anfang und Ende 
sei alles gelegt’.

Namens de drie zoons E.C., G.J. en 
P.J.  van Veen:

G.J. van Veen,    
Kleiburg 11  
2171 DR Sassenheim

Myrakel bestuur

O P R O E P  v o o r  2 0 0 1
Nieuwe Bestuursleden gezocht, een voorzitter en een secretaris

Jongeren extra  welkom !!
Vrouwen extra  welkom !!

Door het afscheid van Trees, en het aangekondigde vertrek uit de 
frontlinie van Tom en Cees, vallen diverse plaatsen open. Lijkt het je 
wat, neem contact op met Myrakel; de vereniging zit te springen om 
vers bloed! U wilt Myrakel en de SNeL-Binder toch niet kwijt?
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Interview met Pater Duindam

Het is in de SNeL-Binder gebruike-
lijk, dat wij zelf op pad gaan om 
iemand uit de kringen van Sint 
Pius of SNL op te zoeken. Deze 
keer wijken we af van deze 
gewoonte, aangezien het onder-
staande interview reeds was 
verschenen, voordat wij er iets van 
af wisten. We werden door één 
van onze trouwe leden getipt over 
het verhaal, en nemen het 
onverkort over. Waarom? Omdat 
het Pater Duindam is! En omdat 
het bij een zeer bijzondere 
gelegenheid is verschenen, zijn 50-
jarig priesterfeest. In een ver 
verleden van Myrakel is hij 
overigens wel door ons met een 
bezoek vereerd, dus hij staat nu 
voor de tweede keer op de rol. 
Lees het verhaal van Jeanne 
Oosterbaan te Muiderberg, in het 
plaatselijke kerkblad. 

Vraaggesprek met pater H.F.J. 
Duindam ter gelegenheid van 
zijn vijftigjarig priesterschap

Hoe kwam u er eigenlijk toe om 
priester te worden?
Dat was een roeping, dat nam je 
heel serieus. Ik kwam uit een echt 
katholiek gezin. Mijn oudste broer 
Jan leerde ook voor priester. Wij 
hadden tien kinderen thuis, ik was 
nummer acht en hij was tien jaar 
ouder dan ik. Ik weet nog wel dat 
ik als ukkie van een jaar of drie 
aan hem vroeg toen hij tijdens de 
vakantie van het kleinseminarie 
eens thuis was, wanneer hij weer 
naar zijn eigen moeder ging. 
Overigens, nog een broer is 
priester geworden en een zuster 
non. Wij woonden in Leiden, mijn 
vader had een schildersbedrijf en 
wij waren zeker niet arm, al gaven 
de winters wel eens problemen.

Hoe kwam u terecht bij nou juist 
die orde, of congregatie?
Bij ons thuis was er een speciale 
band met de congregatie van het 

Heilig Hart. Een congregatie 
bestaat uit actieve, dus niet 
beschouwende, 
kloostergemeenschappen. De 
onze is gesticht rond 1850 door 
pater Dehon in het Vlaams-
sprekende gedeelte van 
Noordwest-Frankrijk. De opdracht 
was: devotie tot het hart van 
Jezus: door extra liefde eerherstel 
te geven aan de mensen die Hem 
laten barsten. In de praktijk kwam 
dat neer op hulp aan arme 
mensen. De congregatie is nu over 
de hele wereld verspreid en 
tegenwoordig erg actief in 
Indonesië, Polen en de Filippijnen. 
Mijn broers gingen ook daarheen 
en het sprak vanzelf dat ik ook 
naar het kleinseminarie ging van 
het S.C.J. (Sacerdotum Cordis 
Jesu). Er zat geen dwang achter, ik 
zag het als een roeping. Het was 
zelfs zo dat mijn vader tegen me 
zei: “Als het je niet bevalt, kom je 
maar direct terug naar huis”.

Ik ging toen ik twaalf jaar was - ik 
ben in 1925 geboren, dat was dus 
in 1937 - naar het kleinseminarie 
in Bergen op Zoom, van de S.C.J. 
dus. In het begin had ik vreselijk 
heimwee, ik dacht alleen maar aan 
thuis. Het was een Spartaans 
leven: uitslapen, bijvoorbeeld, 
hield in dat je om 6 uur ‘s nachts 
mocht opstaan. Na het aankleden 
naar de studiezaal, eerst bidden, 
studeren, dan naar de mis, na 
school en huiswerk het Lof en 
avondgebed. De school was 
bedoeld als voorbereiding voor 
het priesterschap, maar het 
leeuwendeel van de jongens 
haakte af.

Na het behalen van mijn 
gymnasiumdiploma trad ik in in 
het klooster, dat was in Asten bij 
Helmond. Je werd ‘gekleed’, kreeg 
een zwarte toog aan, daarmee 
begon het noviciaat, de inwijding 
in het kloosterleven. Het 

belangrijkste van dat jaar was: 
nederigheid leren, door nederig 
werk te doen. Eindeloos gangen 
dweilen, herinner ik me. Of 
onkruid wieden, waarbij ik me 
voortdurend afvroeg wat nou 
onkruid was en wat niet. Wij 
hadden ook een dertigdaagse 
retraite waar wij de geestelijke 
oefeningen van Ignatius van 
Loyola deden. Ik weet nog goed 
dat ik me moest indenken dat ik 
dood ging; als jongeman kon ik 
me dat heel moeilijk voorstellen, 
het staat nog zo ver van je af, ik 
viel gewoon in slaap.

In het klooster Liesbosch bij Breda 
startte ik met de eigenlijke 
priesteropleiding: eerst filosofie (2 
jaar), dan theologie (4 jaar), het 
laatste jaar in Heesch bij Nijmegen. 
Daarbij dogmatiek, exegese, 
sociologie: een hele hap. Er werd 
nog veel Latijn gebruikt: sommige 
professoren schakelden in hun 
colleges net zo makkelijk over van 
Nederlands naar Latijn als 
andersom. Examens werden vaak 
in het Latijn afgenomen.

Vond u de studie op zich boeiend?
Ach, ik hoefde het, eerlijk gezegd, 
allemaal niet zo precies te weten, 
maar ik maakte er geen probleem 
van. Wel bleek het later van nut te 
zijn. Toen ik aan de Universiteit 
van Utrecht studeerde, kwam ik 
tijdens de discussies met 
medestudenten de ketterijen zeg 
maar in levenden lijve tegen. Ook 
in de zielzorg en in het contact 
met protestanten kwam de 
theologische vorming goed van 
pas. In maart 1950, na dertien jaar 
sappelen, was het dan zover: ik 
werd tot priester gewijd. Een 
groot feest thuis: met een koets 
werd ik van het station in Leiden 
gehaald.

En daarna begon u nog eens aan 
een universitaire studie? 

zo'n ruïne van is overgebleven 
geeft weinig vertrouwen in de 
aanblik die ons Nicolaaslyceum zal 
bieden over 500 jaar. Maar 
misschien is er in Santo Domingo 
wel sprake van enige 
genoegdoening ten opzichte van 
de Spanjaarden die het bouwwerk 
hebben opgericht. Die gingen zelf 
ook niet al te zachtzinnig om met 
de oorspronkelijke bewoners en 
hun eigendommen.
Overigens zijn de laatste jaren in 
deze stad wel veel oude Spaanse 
koloniale gebouwen 
gerestaureerd, waardoor het 
centrum een plek is die een 
bezoek zeker waard is. Van de 
gedenksteen heb ik als eerbetoon 
aan 'onze' Nicolaas een foto 
gemaakt. 

Kijk, mensen, dat zijn de ware 
leden! Ook uw foto maakt goede 
kans op plaatsing, als het maar bij 
het thema past. Ook Sint-Pius 
bedevaart-oorden komen 
natuurlijk in aanmerking.

Onderwerpje drie: du pain, du vin. 
Henrik Frost, Area Export 
Manager van A. de Luze & Fils, in 
33450 Saint-Loubes in het 

Bordeaux-gebied, had lucht 
gekregen van deze rubriek, en 
stuurde per fax de beschrijving van 
zijn beste produkt:

Château Saint-Nicolas

Zonde om de aanprijzing van de 
rode, goddelijke drank te vertalen, 
daarom gewoon in het Frans:

L'exploitation famiale est située 
sur la rive droite de la Garonne, 
entre Cadillac et Langoiran. La 
belle maison bourgeoise située au 
coeur de vignoble a été construite 
au XVIIIe siècle et comporte une 
tour caractéristique de la région et 
contiguë aux chais.

La vinification traditionelle, suivie 
d'un vieillissement en fûts de 
chêne, donne un vin rond, 
puissant, très aromatique, de belle 
longueur, pourvu d'une bonne 
charpente qui permettra à son 
bouquet de se développer en 
finesse avec l'âge.

Ce vin à servir chambré (18°C) 
s'accordera parfaitement avec tous 
vos plats et plus particulièrement 
les viandes et les fromages. 

Als het bovenstaande proza iets 
boven de pet gaat, is Naud de Cock 
gaarne bereid een uurtje bijles te 
geven. Het heerlijke Bordeaux-
drankje is een blend van 20% 
Merlot, 35% Cabernet Franc en 45% 
Cabernet Sauvignon. Ook te koop in 
Nederland! 

We hebben er zin in, we gooien er 
nog een vierde Nicolaas tegenaan. 
"Sinterklaas in de Amsterdamse 
Mozes & Aäronkerk", een kop in de 
Trouw. Tja, wat kan dat nu zijn? 
Doorlezend bleek het te gaan om 
bespreking van de orgel-CD van 
Anton Doornheim. Die had het stuk 
Légende de Saint Nicolas van de 
Franse componist Jean Langlais in 
zijn programma opgenomen. Hij 
krijgt alle lof toegezwaaid en wordt 
zelfs op één lijn gesteld met 
Cochereau, de organist van de Notre 
Dame in Parijs. Toch leuk, dat er zo'n 
muziekstuk bestaat! Want tot nu toe 
hadden we alleen nog maar een 
Opera uit eigen kringen ontdekt, zie 
de Ouverture in de Jubileumbinder 
uit oktober 1998. 
Ter afsluiting een raadseltje: wat 
betekent "Idou selenè dia den-
droon", en wie waagt zich tevens 
aan de vertaling naar het Latijn? 
Reacties naar de SNeL-Binder.
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Jezus: door extra liefde eerherstel 
te geven aan de mensen die Hem 
laten barsten. In de praktijk kwam 
dat neer op hulp aan arme 
mensen. De congregatie is nu over 
de hele wereld verspreid en 
tegenwoordig erg actief in 
Indonesië, Polen en de Filippijnen. 
Mijn broers gingen ook daarheen 
en het sprak vanzelf dat ik ook 
naar het kleinseminarie ging van 
het S.C.J. (Sacerdotum Cordis 
Jesu). Er zat geen dwang achter, ik 
zag het als een roeping. Het was 
zelfs zo dat mijn vader tegen me 
zei: “Als het je niet bevalt, kom je 
maar direct terug naar huis”.

Ik ging toen ik twaalf jaar was - ik 
ben in 1925 geboren, dat was dus 
in 1937 - naar het kleinseminarie 
in Bergen op Zoom, van de S.C.J. 
dus. In het begin had ik vreselijk 
heimwee, ik dacht alleen maar aan 
thuis. Het was een Spartaans 
leven: uitslapen, bijvoorbeeld, 
hield in dat je om 6 uur ‘s nachts 
mocht opstaan. Na het aankleden 
naar de studiezaal, eerst bidden, 
studeren, dan naar de mis, na 
school en huiswerk het Lof en 
avondgebed. De school was 
bedoeld als voorbereiding voor 
het priesterschap, maar het 
leeuwendeel van de jongens 
haakte af.

Na het behalen van mijn 
gymnasiumdiploma trad ik in in 
het klooster, dat was in Asten bij 
Helmond. Je werd ‘gekleed’, kreeg 
een zwarte toog aan, daarmee 
begon het noviciaat, de inwijding 
in het kloosterleven. Het 

belangrijkste van dat jaar was: 
nederigheid leren, door nederig 
werk te doen. Eindeloos gangen 
dweilen, herinner ik me. Of 
onkruid wieden, waarbij ik me 
voortdurend afvroeg wat nou 
onkruid was en wat niet. Wij 
hadden ook een dertigdaagse 
retraite waar wij de geestelijke 
oefeningen van Ignatius van 
Loyola deden. Ik weet nog goed 
dat ik me moest indenken dat ik 
dood ging; als jongeman kon ik 
me dat heel moeilijk voorstellen, 
het staat nog zo ver van je af, ik 
viel gewoon in slaap.

In het klooster Liesbosch bij Breda 
startte ik met de eigenlijke 
priesteropleiding: eerst filosofie (2 
jaar), dan theologie (4 jaar), het 
laatste jaar in Heesch bij Nijmegen. 
Daarbij dogmatiek, exegese, 
sociologie: een hele hap. Er werd 
nog veel Latijn gebruikt: sommige 
professoren schakelden in hun 
colleges net zo makkelijk over van 
Nederlands naar Latijn als 
andersom. Examens werden vaak 
in het Latijn afgenomen.

Vond u de studie op zich boeiend?
Ach, ik hoefde het, eerlijk gezegd, 
allemaal niet zo precies te weten, 
maar ik maakte er geen probleem 
van. Wel bleek het later van nut te 
zijn. Toen ik aan de Universiteit 
van Utrecht studeerde, kwam ik 
tijdens de discussies met 
medestudenten de ketterijen zeg 
maar in levenden lijve tegen. Ook 
in de zielzorg en in het contact 
met protestanten kwam de 
theologische vorming goed van 
pas. In maart 1950, na dertien jaar 
sappelen, was het dan zover: ik 
werd tot priester gewijd. Een 
groot feest thuis: met een koets 
werd ik van het station in Leiden 
gehaald.

En daarna begon u nog eens aan 
een universitaire studie? 

zo'n ruïne van is overgebleven 
geeft weinig vertrouwen in de 
aanblik die ons Nicolaaslyceum zal 
bieden over 500 jaar. Maar 
misschien is er in Santo Domingo 
wel sprake van enige 
genoegdoening ten opzichte van 
de Spanjaarden die het bouwwerk 
hebben opgericht. Die gingen zelf 
ook niet al te zachtzinnig om met 
de oorspronkelijke bewoners en 
hun eigendommen.
Overigens zijn de laatste jaren in 
deze stad wel veel oude Spaanse 
koloniale gebouwen 
gerestaureerd, waardoor het 
centrum een plek is die een 
bezoek zeker waard is. Van de 
gedenksteen heb ik als eerbetoon 
aan 'onze' Nicolaas een foto 
gemaakt. 

Kijk, mensen, dat zijn de ware 
leden! Ook uw foto maakt goede 
kans op plaatsing, als het maar bij 
het thema past. Ook Sint-Pius 
bedevaart-oorden komen 
natuurlijk in aanmerking.

Onderwerpje drie: du pain, du vin. 
Henrik Frost, Area Export 
Manager van A. de Luze & Fils, in 
33450 Saint-Loubes in het 

Bordeaux-gebied, had lucht 
gekregen van deze rubriek, en 
stuurde per fax de beschrijving van 
zijn beste produkt:

Château Saint-Nicolas

Zonde om de aanprijzing van de 
rode, goddelijke drank te vertalen, 
daarom gewoon in het Frans:

L'exploitation famiale est située 
sur la rive droite de la Garonne, 
entre Cadillac et Langoiran. La 
belle maison bourgeoise située au 
coeur de vignoble a été construite 
au XVIIIe siècle et comporte une 
tour caractéristique de la région et 
contiguë aux chais.

La vinification traditionelle, suivie 
d'un vieillissement en fûts de 
chêne, donne un vin rond, 
puissant, très aromatique, de belle 
longueur, pourvu d'une bonne 
charpente qui permettra à son 
bouquet de se développer en 
finesse avec l'âge.

Ce vin à servir chambré (18°C) 
s'accordera parfaitement avec tous 
vos plats et plus particulièrement 
les viandes et les fromages. 

Als het bovenstaande proza iets 
boven de pet gaat, is Naud de Cock 
gaarne bereid een uurtje bijles te 
geven. Het heerlijke Bordeaux-
drankje is een blend van 20% 
Merlot, 35% Cabernet Franc en 45% 
Cabernet Sauvignon. Ook te koop in 
Nederland! 

We hebben er zin in, we gooien er 
nog een vierde Nicolaas tegenaan. 
"Sinterklaas in de Amsterdamse 
Mozes & Aäronkerk", een kop in de 
Trouw. Tja, wat kan dat nu zijn? 
Doorlezend bleek het te gaan om 
bespreking van de orgel-CD van 
Anton Doornheim. Die had het stuk 
Légende de Saint Nicolas van de 
Franse componist Jean Langlais in 
zijn programma opgenomen. Hij 
krijgt alle lof toegezwaaid en wordt 
zelfs op één lijn gesteld met 
Cochereau, de organist van de Notre 
Dame in Parijs. Toch leuk, dat er zo'n 
muziekstuk bestaat! Want tot nu toe 
hadden we alleen nog maar een 
Opera uit eigen kringen ontdekt, zie 
de Ouverture in de Jubileumbinder 
uit oktober 1998. 
Ter afsluiting een raadseltje: wat 
betekent "Idou selenè dia den-
droon", en wie waagt zich tevens 
aan de vertaling naar het Latijn? 
Reacties naar de SNeL-Binder.
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Ik vond het een uitdaging er iets 
van te maken, de kapel stelde 
aanvankelijk weinig voor, het was 
alleen het kleine voorstuk met wat 
oude banken, er was geen keuken, 
niks. In 1973 kwam het huis 
erachter leeg en werd de kapel 
verbouwd tot wat hij nu is. Ook de 
tuin met het pleintje aan de 
achterkant is toen aangelegd, het 
was eerst een wildernis. Ook 
raakte ik al gauw betrokken bij 
het dorp door de activiteiten van 
Comité Oud Muiderberg. In 1974 is 

de kapel ingewijd door de 
bisschop. Ik ben toen ook officieel 
benoemd als assistent in 
Muiderberg.

En tenslotte: vertelt u eens 
waarom de hymne Ubi caritas et 
amor u zo na aan het hart ligt? 
Dat komt zo, toen ik staatsexamen 
ging doen, logeerde ik in een 
klooster in Amersfoort en ‘s 
avonds bij het Lof zong een 
broeder dat zo prachtig. Ik zal het 
nooit vergeten. De melodie is 

prachtig en de tekst met de 
beginwoorden “Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est” (waar 
solidariteit en liefde is, daar is 
God) drukt precies uit wat de 
opdracht is van onze congregatie.
 

De vragen werden gesteld door 
Jeanne Oosterbaan tijdens een 
gesprek gehouden in de Boskapel 
te Muiderberg op 3 februari 2000.

Geert Rolf
????

“Het leuke van computers is dat ze 
precies doen wat jij wilt” dat is 
een uitspraak van een program-
meur. De gewone computer 
gebruiker herkent zich daar 
waarschijnlijk niet in omdat hij of 
zij wel eens stevig ruzie heeft met 
een bekende tekstverwerker van 
een bekende software fabrikant. 
(“Woorden met Word”) Het is 
inderdaad de programmeur die de 
computer laat doen wat hij/zij wil, 
ook al gaat het maken van een 
programma niet vanzelf.

Ik herinner me de wiskunde lessen 
van de heer Veldman (hij is op dit 
moment, met rond 90 jaar, de 
nestor van de oud-leraren). Om 
een bepaald probleem op te lossen 
liet hij ons de aanpak van dat 
probleem eerst opschrijven zonder 
de actuele gegevens in te vullen. 
“Zo’n verhaaltje, dat was nou een 
programma”, zei hij. Daarna kon 
je met de gegevens het probleem 
voor een bepaalde situatie 
oplossen. Voor een andere situatie 
vulde je andere gegevens in, maar 
bleef de aanpak gelijk. Ik denk 
niet dat er iemand in de klas zat 
die een flauw benul had van wat 
computers waren.

Het adressenbestand waar 
Myrakel over beschikt bevat 
uiteraard de namen en adressen, 

maar vooral ook de voorletters 
van de oud-leerlingen. Omdat het 
electronische telefoonboek van 
KPN Telecom ook doorgaans de 
voorletters vermeldt ontstond het 
idee om met een computer en een 
programma te gaan zoeken naar 
die oud-leerlingen die we nooit op 
een reünie zien. De opkomst ligt 
ergens in de buurt van 10% en kan 
mogelijk beter. 

Computers kunnen snel en goed 
omgaan met getallen: rekenen en 
vergelijken. Met reeksen letters, 
we noemen dat strings, gaat het 
wat moeilijker. Willen we twee 
strings vergelijken, dan worden 
één voor één de afzonderlijke 
letters vergeleken en pas als alle 
letters overeenkomen geldt de 
uitkomst dat beide strings gelijk 
zijn. Wil je in je vergelijking tussen 
twee strings enige tolerantie 
inbouwen, dan zul je eerst een 
behandeling moeten toepassen.
Voorbeeldje: je wilt geen 
onderscheid maken tussen grote 
en kleine letters. Je zult dan, vóór 
je gaat vergelijken, de beide te 
vergelijken strings om moeten 
zetten naar bijv. kleine letters en 
daarna pas met elkaar vergelijken. 
Toegepast op het zoekwerk 
moeten we bijvoorbeeld alle 
tussenvoegsels van de, van den, 
van der afbeelden op vd, omdat 

dát in het electronische 
telefoonboek staat. Lastiger is het 
feit dat het gebruik van y en ij 
willekeurig is toegepast in het 
Myrakel bestand en in het 
electronische telefoonboek. Zodra 
een naam een lange ij bevat 
zoeken we met beide 
mogelijkheden: de computer doet 
haar werk wel.

Zoals in het begin gezegd zijn de 
voorletters van groot belang. 
Sommigen van u hebben als 
gevolg van het succesvol afronden 
van een vervolgopleiding het 
recht verkregen uw naam te 
tooien met een of andere 
afkorting. Alvorens te gaan 
zoeken en vergelijken moet die 
afkorting helaas het loodje 
leggen; een passage uit mijn 
programma:

# achternaam uit de naamkolom slopen
# tevens -may God forgive me- TITELS 
eruit
awk -F\| '{printf("%d|%s\n",NR,$4) }' 
< $TEMP1 |
      sed "1,\$s/$ACHTER//" |  
      sed '1,$s/drs //' |
      sed '1,$s/dr //' |
      sed '1,$s/ing //' |
      sed '1,$s/ir //' |
      sed '1,$s/mr //' |
      sed '1,$s/  *$//' |
      sed '1,$s/|  */|/' > $TEMP3

Over computers en een Myrakelse adressenjacht

Ja, na de wijding ging ik studeren 
aan de universiteit. Ik koos het vak 
sociale aardrijkskunde. Het was 
een hele overgang, het 
studentenleven in Utrecht, dat kun 
je je voorstellen na dertien jaar 
kloosterscholen en 
kloostergemeenschap. Ik ging niet 
in mijn zwarte toog naar college, 
maar droeg een zogenaamd 
“clergy man”-pak met “dog 
collar”, een zwart pak met 
hondenband zogezegd. Het eerste 
jaar ging ik nog vanuit het 
klooster in Heesch, na een jaar 
ging ik in Amsterdam wonen in 
een klooster van S.C.J., dat was 
eerst op de Keizersgracht en vanaf 
1956 op de Honthorststraat. Na 
mijn afstuderen in 1960 ging ik 
lesgeven op het Nicolaaslyceum in 
de Prinses Irenestraat, en ging ik 
wonen in het bijbehorende 
Nicolaasklooster, waar ik tot 1990 
gewoond heb. Vanaf 1990 tot nu 
woon ik weer in de 
Honthorststraat.

Wat houdt dat in de praktijk van 
alledag in, het kloosterleven? 
Je bent en blijft altijd monnik, 
kloosterling liever gezegd - bij 
monnik denk je meer aan een 
beschouwende orde. Voor beide 
geldt dat je je hebt te houden aan 
de geloften van gehoorzaamheid, 
zuiverheid en armoede. 
Inderdaad, je salaris kun je niet 
lekker in je eentje stukslaan. Mijn 
eerste salaris ging linea recta in de 

algemene kas. Ik kreeg ¦ 10,- 
zakgeld per maand, en daar hield 
ik nog van over. Vergeet niet, dat 
het positieve is dat je je ook nooit 
zorgen hoeft te maken om geld. 

Ik gaf twintig uur les in de week 
met alles wat daar verder nog bij 
komt aan corrigeren etc. en heb 
ook nog meegewerkt aan boeken, 
zoals een driedelig handboek voor 
sociale aardrijkskunde, Panorama 
van de wereld heette dat. Daar 
heb ik ook nog flink wat geld mee 
verdiend, wat ik natuurlijk ook 
weer niet in eigen zak stak.

Ik heb altijd met plezier 
lesgegeven, meer dan dertig jaar, 
vanaf 1955 na mijn kandidaats tot 
1984. In 1981 kreeg ik 
hersenontsteking, ik ben, in het 
klooster, in een klap van mijn stoel 
gevallen en lag daar voor pampus. 
De volgende dag moest ik naar 
Muiderberg voor de opening van 

een tentoonstelling. Ik ontsnapte 
uit het klooster, maar ze reden 
achter me aan en diezelfde dag 
nog kwam ik in het ziekenhuis 
terecht. Het zag er naar uit dat ik 
dood ging, maar ik vond het 
helemaal niet erg, want ik dacht: 
ik ga naar O.L. Heer. Dat was, hoe 
gek het ook klinkt, een gelukkige 
ervaring, want je kunt O.L. Heer 
wel van het kruis af preken, je 
moet het geloof ook zelf ervaren.
Na die ernstige ziekte was toch 
een beetje de fut eruit en wilde ik 
het wel eens rustig aan doen. Ik 
had een behoorlijk actief leven 
gehad. Behalve het lesgeven en 
boeken schrijven, nog het 
priesterambt, de mis opdragen. 
Bovendien bid je als kloosterling 
dagelijks het brevier. Dat is wat de 
monniken van de beschouwende 
orden samen in het koor doen, de 
actieve kloosterlingen doen dat 
privé. De paters van ons klooster 
werden elk weekend naar een 
kerk gestuurd om de mis op te 
dragen. Zo ging ik een tijd lang 
naar de Grote Kerk in Volendam, 
ontzettend leuk was dat, al die 
mensen in hun mooie 
klederdracht. Ik heb ook nog een 
tijdje in een dorpje in Duitsland 
gewerkt tijdens de zomer, 
Stammeln-Huchem heette het.

U bent toch ook in Griekenland en 
Spanje geweest, hoe kwam u daar 
terecht?
In 1957 ging ik met onze prof 
(professor De Vooys), zo’n echte 
oude socialist, en andere 
studenten mee naar Griekenland. 
Ik kreeg toestemming van de 
rector op voorwaarde dat ik iedere 
dag mis zou lezen en ik kreeg een 
miskoffer mee. Er was één 
katholieke jongen bij, die hielp als 
misdienaar. Zo droegen we dan ‘s 
morgens voor het ontbijt in de 
keukentent de mis op. De meeste 
van mijn reisgenoten waren nog 
nooit zo dicht bij de kerk geweest.

Ik raakte erg geïnteresseerd in 
Griekenland en schreef in 1960 
aan de kathedrale kerk in Athene 
of ik daar mocht logeren. Ik mocht 
er als assistent werken: de mis 
opdragen en biecht horen. Zo kon 
het gebeuren dat iemand mij later 
enthousiast vertelde, dat je in een 
kathedraal van Athene een 
biechtstoel had waar je in zes 
talen kon biechten, zelfs in het 
Nederlands. Klopt, zei ik, dat was 

mijn biechtstoel. 

Ik ging ook naar het eiland Tinos, 
voor de helft katholiek, uit 
wetenschappelijke interesse. Ik 
ben er zeven jaar elke zomer 
geweest om de pastoor daar te 
vervangen, francopapas (letterlijk: 
Frankische pope) noemden de 
dorpelingen me. Het was er heel 
primitief, geen douche, zelfs geen 
stromend water, geen electra. De 
mensen vonden me heel vreemd 
toen ik kwam vragen hoe je de 
olielamp aan moest doen. Er 
waren drie of vier dorpen met 
zo’n duizend inwoners. Zo kon je 
me in m’n zwarte toog op een 
ezel op het eiland rond zien 
sjouwen. Elke dag nodigden 
verschillende mensen me uit voor 
het eten, ik werd als een 
postpakketje doorgegeven. Ik ben 
nooit zo intensief met zoveel 
mensen omgegaan.

Omdat ik sociale aardrijkskunde 
deed, lag het voor de hand dat ik 
eens een kijkje nam in andere 
landen. In 1958 ging ik naar 
Spanje. Ik logeerde in huizen van 
onze congregatie, in Madrid en 
Alicante, later ook nog in een 
klein Baskisch dorpje in de 
Pyreneeën. In Elche zag ik op 
Maria Hemelvaart een 
middeleeuws toneelstuk waarin 
Maria echt ten hemel voer. 
Prachtig! Een stierengevecht heb 
ik ook gezien, maar daar vond ik 
niks aan.

En hoe kwam u uiteindelijk in 
Muiderberg verzeild?
Dat kwam omdat ik een scooter 
had. Ik zei al, op zondag 
zwermden de paters van het 
Nicolaasklooster over Amsterdam 
en omgeving uit om de mis te 
lezen en sinds de stichting van de 
kapel in Muiderberg kwamen daar 
ook paters van ons klooster. 
Muiderberg was niet zo makkelijk 
te bereiken, auto’s hadden we 
toen nog niet, en toen ik een 
scooter kreeg, zeiden ze “ga jij 
maar”. Zo kwam ik op een mooie 
zomerdag in 1968 voor het eerst in 
Muiderberg. Ik kwam en ik bleef. 
Ik herinner me wel dat als ik 
ergens aanbelde, met m’n laarzen 
aan en m’n helm op, dat de 
mensen dachten dat ik van de 
politie was. In 1970 kreeg ik een 
auto.
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Ik vond het een uitdaging er iets 
van te maken, de kapel stelde 
aanvankelijk weinig voor, het was 
alleen het kleine voorstuk met wat 
oude banken, er was geen keuken, 
niks. In 1973 kwam het huis 
erachter leeg en werd de kapel 
verbouwd tot wat hij nu is. Ook de 
tuin met het pleintje aan de 
achterkant is toen aangelegd, het 
was eerst een wildernis. Ook 
raakte ik al gauw betrokken bij 
het dorp door de activiteiten van 
Comité Oud Muiderberg. In 1974 is 

de kapel ingewijd door de 
bisschop. Ik ben toen ook officieel 
benoemd als assistent in 
Muiderberg.

En tenslotte: vertelt u eens 
waarom de hymne Ubi caritas et 
amor u zo na aan het hart ligt? 
Dat komt zo, toen ik staatsexamen 
ging doen, logeerde ik in een 
klooster in Amersfoort en ‘s 
avonds bij het Lof zong een 
broeder dat zo prachtig. Ik zal het 
nooit vergeten. De melodie is 

prachtig en de tekst met de 
beginwoorden “Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est” (waar 
solidariteit en liefde is, daar is 
God) drukt precies uit wat de 
opdracht is van onze congregatie.
 

De vragen werden gesteld door 
Jeanne Oosterbaan tijdens een 
gesprek gehouden in de Boskapel 
te Muiderberg op 3 februari 2000.

Geert Rolf
????

“Het leuke van computers is dat ze 
precies doen wat jij wilt” dat is 
een uitspraak van een program-
meur. De gewone computer 
gebruiker herkent zich daar 
waarschijnlijk niet in omdat hij of 
zij wel eens stevig ruzie heeft met 
een bekende tekstverwerker van 
een bekende software fabrikant. 
(“Woorden met Word”) Het is 
inderdaad de programmeur die de 
computer laat doen wat hij/zij wil, 
ook al gaat het maken van een 
programma niet vanzelf.

Ik herinner me de wiskunde lessen 
van de heer Veldman (hij is op dit 
moment, met rond 90 jaar, de 
nestor van de oud-leraren). Om 
een bepaald probleem op te lossen 
liet hij ons de aanpak van dat 
probleem eerst opschrijven zonder 
de actuele gegevens in te vullen. 
“Zo’n verhaaltje, dat was nou een 
programma”, zei hij. Daarna kon 
je met de gegevens het probleem 
voor een bepaalde situatie 
oplossen. Voor een andere situatie 
vulde je andere gegevens in, maar 
bleef de aanpak gelijk. Ik denk 
niet dat er iemand in de klas zat 
die een flauw benul had van wat 
computers waren.

Het adressenbestand waar 
Myrakel over beschikt bevat 
uiteraard de namen en adressen, 

maar vooral ook de voorletters 
van de oud-leerlingen. Omdat het 
electronische telefoonboek van 
KPN Telecom ook doorgaans de 
voorletters vermeldt ontstond het 
idee om met een computer en een 
programma te gaan zoeken naar 
die oud-leerlingen die we nooit op 
een reünie zien. De opkomst ligt 
ergens in de buurt van 10% en kan 
mogelijk beter. 

Computers kunnen snel en goed 
omgaan met getallen: rekenen en 
vergelijken. Met reeksen letters, 
we noemen dat strings, gaat het 
wat moeilijker. Willen we twee 
strings vergelijken, dan worden 
één voor één de afzonderlijke 
letters vergeleken en pas als alle 
letters overeenkomen geldt de 
uitkomst dat beide strings gelijk 
zijn. Wil je in je vergelijking tussen 
twee strings enige tolerantie 
inbouwen, dan zul je eerst een 
behandeling moeten toepassen.
Voorbeeldje: je wilt geen 
onderscheid maken tussen grote 
en kleine letters. Je zult dan, vóór 
je gaat vergelijken, de beide te 
vergelijken strings om moeten 
zetten naar bijv. kleine letters en 
daarna pas met elkaar vergelijken. 
Toegepast op het zoekwerk 
moeten we bijvoorbeeld alle 
tussenvoegsels van de, van den, 
van der afbeelden op vd, omdat 

dát in het electronische 
telefoonboek staat. Lastiger is het 
feit dat het gebruik van y en ij 
willekeurig is toegepast in het 
Myrakel bestand en in het 
electronische telefoonboek. Zodra 
een naam een lange ij bevat 
zoeken we met beide 
mogelijkheden: de computer doet 
haar werk wel.

Zoals in het begin gezegd zijn de 
voorletters van groot belang. 
Sommigen van u hebben als 
gevolg van het succesvol afronden 
van een vervolgopleiding het 
recht verkregen uw naam te 
tooien met een of andere 
afkorting. Alvorens te gaan 
zoeken en vergelijken moet die 
afkorting helaas het loodje 
leggen; een passage uit mijn 
programma:

# achternaam uit de naamkolom slopen
# tevens -may God forgive me- TITELS 
eruit
awk -F\| '{printf("%d|%s\n",NR,$4) }' 
< $TEMP1 |
      sed "1,\$s/$ACHTER//" |  
      sed '1,$s/drs //' |
      sed '1,$s/dr //' |
      sed '1,$s/ing //' |
      sed '1,$s/ir //' |
      sed '1,$s/mr //' |
      sed '1,$s/  *$//' |
      sed '1,$s/|  */|/' > $TEMP3

Over computers en een Myrakelse adressenjacht

Ja, na de wijding ging ik studeren 
aan de universiteit. Ik koos het vak 
sociale aardrijkskunde. Het was 
een hele overgang, het 
studentenleven in Utrecht, dat kun 
je je voorstellen na dertien jaar 
kloosterscholen en 
kloostergemeenschap. Ik ging niet 
in mijn zwarte toog naar college, 
maar droeg een zogenaamd 
“clergy man”-pak met “dog 
collar”, een zwart pak met 
hondenband zogezegd. Het eerste 
jaar ging ik nog vanuit het 
klooster in Heesch, na een jaar 
ging ik in Amsterdam wonen in 
een klooster van S.C.J., dat was 
eerst op de Keizersgracht en vanaf 
1956 op de Honthorststraat. Na 
mijn afstuderen in 1960 ging ik 
lesgeven op het Nicolaaslyceum in 
de Prinses Irenestraat, en ging ik 
wonen in het bijbehorende 
Nicolaasklooster, waar ik tot 1990 
gewoond heb. Vanaf 1990 tot nu 
woon ik weer in de 
Honthorststraat.

Wat houdt dat in de praktijk van 
alledag in, het kloosterleven? 
Je bent en blijft altijd monnik, 
kloosterling liever gezegd - bij 
monnik denk je meer aan een 
beschouwende orde. Voor beide 
geldt dat je je hebt te houden aan 
de geloften van gehoorzaamheid, 
zuiverheid en armoede. 
Inderdaad, je salaris kun je niet 
lekker in je eentje stukslaan. Mijn 
eerste salaris ging linea recta in de 

algemene kas. Ik kreeg ¦ 10,- 
zakgeld per maand, en daar hield 
ik nog van over. Vergeet niet, dat 
het positieve is dat je je ook nooit 
zorgen hoeft te maken om geld. 

Ik gaf twintig uur les in de week 
met alles wat daar verder nog bij 
komt aan corrigeren etc. en heb 
ook nog meegewerkt aan boeken, 
zoals een driedelig handboek voor 
sociale aardrijkskunde, Panorama 
van de wereld heette dat. Daar 
heb ik ook nog flink wat geld mee 
verdiend, wat ik natuurlijk ook 
weer niet in eigen zak stak.

Ik heb altijd met plezier 
lesgegeven, meer dan dertig jaar, 
vanaf 1955 na mijn kandidaats tot 
1984. In 1981 kreeg ik 
hersenontsteking, ik ben, in het 
klooster, in een klap van mijn stoel 
gevallen en lag daar voor pampus. 
De volgende dag moest ik naar 
Muiderberg voor de opening van 

een tentoonstelling. Ik ontsnapte 
uit het klooster, maar ze reden 
achter me aan en diezelfde dag 
nog kwam ik in het ziekenhuis 
terecht. Het zag er naar uit dat ik 
dood ging, maar ik vond het 
helemaal niet erg, want ik dacht: 
ik ga naar O.L. Heer. Dat was, hoe 
gek het ook klinkt, een gelukkige 
ervaring, want je kunt O.L. Heer 
wel van het kruis af preken, je 
moet het geloof ook zelf ervaren.
Na die ernstige ziekte was toch 
een beetje de fut eruit en wilde ik 
het wel eens rustig aan doen. Ik 
had een behoorlijk actief leven 
gehad. Behalve het lesgeven en 
boeken schrijven, nog het 
priesterambt, de mis opdragen. 
Bovendien bid je als kloosterling 
dagelijks het brevier. Dat is wat de 
monniken van de beschouwende 
orden samen in het koor doen, de 
actieve kloosterlingen doen dat 
privé. De paters van ons klooster 
werden elk weekend naar een 
kerk gestuurd om de mis op te 
dragen. Zo ging ik een tijd lang 
naar de Grote Kerk in Volendam, 
ontzettend leuk was dat, al die 
mensen in hun mooie 
klederdracht. Ik heb ook nog een 
tijdje in een dorpje in Duitsland 
gewerkt tijdens de zomer, 
Stammeln-Huchem heette het.

U bent toch ook in Griekenland en 
Spanje geweest, hoe kwam u daar 
terecht?
In 1957 ging ik met onze prof 
(professor De Vooys), zo’n echte 
oude socialist, en andere 
studenten mee naar Griekenland. 
Ik kreeg toestemming van de 
rector op voorwaarde dat ik iedere 
dag mis zou lezen en ik kreeg een 
miskoffer mee. Er was één 
katholieke jongen bij, die hielp als 
misdienaar. Zo droegen we dan ‘s 
morgens voor het ontbijt in de 
keukentent de mis op. De meeste 
van mijn reisgenoten waren nog 
nooit zo dicht bij de kerk geweest.

Ik raakte erg geïnteresseerd in 
Griekenland en schreef in 1960 
aan de kathedrale kerk in Athene 
of ik daar mocht logeren. Ik mocht 
er als assistent werken: de mis 
opdragen en biecht horen. Zo kon 
het gebeuren dat iemand mij later 
enthousiast vertelde, dat je in een 
kathedraal van Athene een 
biechtstoel had waar je in zes 
talen kon biechten, zelfs in het 
Nederlands. Klopt, zei ik, dat was 

mijn biechtstoel. 

Ik ging ook naar het eiland Tinos, 
voor de helft katholiek, uit 
wetenschappelijke interesse. Ik 
ben er zeven jaar elke zomer 
geweest om de pastoor daar te 
vervangen, francopapas (letterlijk: 
Frankische pope) noemden de 
dorpelingen me. Het was er heel 
primitief, geen douche, zelfs geen 
stromend water, geen electra. De 
mensen vonden me heel vreemd 
toen ik kwam vragen hoe je de 
olielamp aan moest doen. Er 
waren drie of vier dorpen met 
zo’n duizend inwoners. Zo kon je 
me in m’n zwarte toog op een 
ezel op het eiland rond zien 
sjouwen. Elke dag nodigden 
verschillende mensen me uit voor 
het eten, ik werd als een 
postpakketje doorgegeven. Ik ben 
nooit zo intensief met zoveel 
mensen omgegaan.

Omdat ik sociale aardrijkskunde 
deed, lag het voor de hand dat ik 
eens een kijkje nam in andere 
landen. In 1958 ging ik naar 
Spanje. Ik logeerde in huizen van 
onze congregatie, in Madrid en 
Alicante, later ook nog in een 
klein Baskisch dorpje in de 
Pyreneeën. In Elche zag ik op 
Maria Hemelvaart een 
middeleeuws toneelstuk waarin 
Maria echt ten hemel voer. 
Prachtig! Een stierengevecht heb 
ik ook gezien, maar daar vond ik 
niks aan.

En hoe kwam u uiteindelijk in 
Muiderberg verzeild?
Dat kwam omdat ik een scooter 
had. Ik zei al, op zondag 
zwermden de paters van het 
Nicolaasklooster over Amsterdam 
en omgeving uit om de mis te 
lezen en sinds de stichting van de 
kapel in Muiderberg kwamen daar 
ook paters van ons klooster. 
Muiderberg was niet zo makkelijk 
te bereiken, auto’s hadden we 
toen nog niet, en toen ik een 
scooter kreeg, zeiden ze “ga jij 
maar”. Zo kwam ik op een mooie 
zomerdag in 1968 voor het eerst in 
Muiderberg. Ik kwam en ik bleef. 
Ik herinner me wel dat als ik 
ergens aanbelde, met m’n laarzen 
aan en m’n helm op, dat de 
mensen dachten dat ik van de 
politie was. In 1970 kreeg ik een 
auto.
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proefwerk Nederlands van 10 oktober 1962, voorzien 
van het logo. En, ach, waarom niet, we citeren voor 
de aardigheid nog even zijn antwoord op vraag 8: ... 
In de redaktie zaten: Kloos, Verweij en Van Eeden... 
Deze drie oud-collega's van ons hebben het toch 
maar ver geschopt!

We gaan nog even terug naar Peter Blokdijk. Want 
hij had nòg iets te melden: hij heeft thuis nog de 
schoolbel van de Sint Pius MMS, uit de periode van 
het Valeriusplein. Hij kreeg hem van Zuster Angelina 
en bewaart hem met zorg. Het aardige is, dat in de 
beginjaren werd gesproken over de schoolschel. Dan 
krijg je als Myrakel-bestuurslid ineens een ingeving: 
stempeltje, schoolbel, uniformschortjas met insigne 

(zie Pius-praat), wellicht een tekendoos uit de Noyons-tijd  een oud sportshirt...zijn we niet toe aan een klein 
Pius- en Nicolaasmuseum? Voorlopig nog een wild idee, maar reacties zijn welkom!

,

Pius-praat

Vandaag gaan we ver terug in de 
tijd! Naar de echte begintijd van 
de Sint Pius MMS, en naar een 
leerlinge uit een vroege lichting. 
En deze leerlinge, Leida Verburgt, 
woont niet in Amsterdam, noch in 
Nederland of Europa. Als we 
Interpicnic niet hadden gehad, 
zouden we helemaal down under 
moeten gaan om haar te treffen. 
Lees haar bericht, en wij doen 
gelijk een dringende oproep aan 
kennissen van haar om haar een 
teken van leven te sturen! En 
natuurlijk even een afschriftje 
naar de redactie van uw snelle 
binder (E-mail of per post). 

Geachte Lezer, Lezeres,

Van 1930 tot 1940 was ik een 
leerlinge bij de Katholieke school 
voor meisjes, de Pius school op de 
Prinsengracht in Amsterdam. Het 
was natuurlijk het begin van de 
oorlog, we gingen allemaal een 
baan zoeken of verder studeren 
en verloren al gauw contact met 
elkaar. Ik trouwde in 1947, vertrok 
met man en 2 kinderen in 1951 
naar het verre Australië en heb me 
vaak afgevraagd, hoe het leven 
van al mijn medeleerlingen 
verlopen is. Ben vaak in Holland 

terug geweest, maar in die korte 
tijd wordt je dan zo door de 
familie vastgehouden, dat er geen 
tijd was om iets te organiseren. 
Mijn meisjesnaam is Leida 
Verburgt, ik woonde in 
Amsterdam in de Pieter 
Pauwstraat en ik zou het geweldig 
vinden, als ik contact zou kunnen 
opnemen met leerlingen uit die 
tijd. Ik weet niet of Uw organisatie 
mij inlichtingen hierover zou 
kunnen geven. Ik zag op het 
Internet, dat er een oud-
leerlingenorganisatie is met dit 
contact adres. Ik dank U al vast bij 
voorbaat en hoop iets van U te 
horen. ..Ik kan me nog heel wat 
namen herinneren, de meeste 
staan in mijn poezie album, dat ik 
nog altijd bewaard heb. 

Hartelijke groeten van

Dicky ( Aleida) de Blank Verburgt
106 Beatty Ave. 
East Victoria Park
Perth, Western Australia.

Omdat Leida nog de tucht van de 
"echte" Sint Pius gekend heeft, 
vinden we het een leuke gelegen-
heid om haar en de lezers een blik 
te gunnen op de oude schoolregle-

menten, uit zowaar 1932! A 
propos, wie kan ons op weg 
helpen om nog meer Sint Pius-
leerlingen uit de beginjaren op te 
sporen? Dat zijn dus dames van 
tegen of boven de 80, en enkelen 
zullen nog wel ergens in het land 
verblijven, zo denken wij. Een 
attentie, voor wie ons op een 
leerlinge wijst uit de eerste 10 
jaren van de Sint Pius! Overbodig 
te melden, dat wij ons oog hebben 
laten vallen op Leida's poezie 
album, daar hoort u vast nog meer 
van.

Aldus het reglement uit 1932:

Artikel 1
De leerlingen zullen zooveel 
mogelijk elken morgen de H. Mis 
bijwonen en de gebeden in de klas 
met eerbied en aandacht verrich-
ten. Zij moeten trachten de 
moeilijkheden, die het schoolleven 
met zich brengt, uit liefde tot God 
en voor haar karaktervorming 
moedig te overwinnen.  

Artikel 2
Tien minuten voor den aanvang 
der eerste les 's morgens en 's 
middags wordt de school geo-
pend. De leerlingen gaan dan 

Zonder u met veel details te willen 
vervelen, kan de werking van het 
zoek programma (nu al meer dan 
700 regels in de sfeer van wat 
hierboven weergegeven is) als 
volgt omschreven worden. We 
kijken eerst of op hetzelfde adres 
nog iemand woont met dezelfde 
achternaam. Dan hebben we 
waarschijnlijk het ouderlijk adres, 
maar dat is wel betrouwbaar. Lukt 
dat niet, dan kijken we of 
hetzelfde telefoonnummer op 
dezelfde naam staat. Dit vereist 
dat we oude telefoonnummers uit 
het Myrakel bestand omzetten 
naar de Decibel nummers die 
enkele jaren geleden ingevoerd 
zijn, maar de computer doet haar 
werk. Levert dit iets op dan zijn de 
ouders verhuisd binnen dezelfde 
plaats met behoud van hun 
telefoonnummer en hebben we 
wel weer een betrouwbaar adres 
gevonden.Na al deze moeite om 
het oude adres te verifiëren zullen 
we toch moeten gaan zoeken als 
het niets opgeleverd heeft tot nu 
toe. Het is een katholieke traditie 
om te vernoemen naar opa’s en 
oma’s van beide zijden en 
zodoende heeft men gauw neven 
en nichten met dezelfde naam of 
in elk geval dezelfde doopnamen. 
In het geval dezelfde voorletters + 
achternaam landelijk meerdere 
keren voorkomt, is de 
waarschijnlijkheid groter dicht bij 
of in Amsterdam. We zoeken dus 
eerst in Amsterdam, daarna in een 
aantal plaatsen rond Amsterdam 
en dan pas in het hele land.

Vele oud-Nicolasianen wonen en 
werken buiten de randstad en 
hopelijk heeft men veel 
voornamen. Het zal duidelijk zijn 
dat we maar een beperkt deel van 
de oud-leerlingen op deze manier 
kunnen traceren. Véél meer dan 
10% erbij zal er niet inzitten, maar 
wij denken dat dat de moeite 
waard is. Een groot probleem 
wordt gevormd door de meisjes 
van toen, de vrouwen van nu. 
Velen van hen dragen de naam 
van hun geliefde (een recht, géén 
plicht) en zijn daarmee niet te 
vinden. Daarom is er in het 
zoekprogramma nogal wat moeite 
gedaan om het bestaande adres 
uit het Myrakel bestand te 
gebruiken om te kijken of het nog 
steeds het ouderlijk adres is.

Het proefbestand van 1976 en 
1977 bevat 580 adressen, waarvan 
in de orde van 100 van oud-
leerlingen, die in die jaren om wat 
voor reden dan ook van school 
gingen. Als resultaat vinden we 
ruim 40 nieuwe adressen en 85 
correcties op bestaande adressen. 
Om de zoekresultaten te toetsen 
heb ik 18 onwaarschijnlijke 
gevallen per telefoon gebeld en 
vastgesteld of de gevonden 
gegevens kloppen.

Zo blijkt het dat de toenmalige 
PTT wel eens gemakshalve een 
telefoon op hetzelfde adres 
aansluit bij een nieuwe bewoner 
met hetzelfde telefoonnummer als 
van de voorgaande bewoner. Het 

zoekprogramma vond in dat geval 
een andere achternaam terwijl 
adres en telefoonnummer met 
elkaar kloppen. Dat zou op zich 
kunnen als na een scheiding de 
moeder onder eigen naam op 
hetzelfde adres blijft wonen. Zo’n 
ervaring is dan ook reden om het 
zoekprogramma aan te passen en 
de (beide) ouders van twee oud-
leerlingen vond ik per telefoon 
zo’n 100 km van Amsterdam. Uit 
dezelfde reeks steekproeven blijkt 
dat de trefkans op mannen veel 
hoger is dan bij vrouwen, wat op 
zich verklaarbaar is. Jammer 
overigens dat het telefoonboek 
geen geslacht vermeldt. Zelfs met 
een achternaam als Janssen vond 
ik twee oud-leerlingen die vier 
voorletters hadden en daarmee 
toch uniek in Nederland zijn. De 
traditie van het vernoemen bleek 
ook toen ik een oom van een oud-
leerling in Venlo vond, die me 
naar de ouders in Tegelen 
verwees. Inderdaad, niet iedereen 
staat in het telefoonboek en zeker 
niet altijd met alle voorletters.

In de komende periode gaan we 
het totale Myrakelse 
adressenbestand door het 
programma ‘halen’. We hebben 
nog voldoende tijd vóór de 
volgende reünie in 2003, maar alle 
twijfelgevallen nabellen gaat 
natuurlijk wat ver. We rekenen 
erop dat met deze activiteiten de 
reünie in 2003 een grotere 
opkomst zal krijgen. Tot dan!

Uit de oude doos

Een onvervalst succes, de vorige aflevering! Geloof het of niet, maar de redakteur had zelf bij thuiskomst nog 
niet eens zijn jas uitgedaan op de dag van de postverzending, of de telefoon rinkelde al! Aldus kon hij - nog 
zonder zelf de gedrukte versie van de Binder te hebben gezien - het enthousiaste verhaal aanhoren van een 
prominent Myrakel-lid, namelijk Peter Blokdijk, bekend oud-scholier (HBS A, 1955) èn oud-docent! Peter was 
namelijk de gelukkige bezitter van het (fysieke) stempeltje waar wij navraag naar hebben gedaan. Hij heeft het 
kort geleden aan Jan Overwater gegeven, dus het is eigenlijk al in Myrakels bezit. Dit SNL-logo is - zo kunnen 
we concluderen - wel degelijk officieel. Het tweede bewijs voor de serieuze rol van de afbeelding leverde oud-
leerling Henk van Schijndel (HBS A, 1964). Zoals wij reeds vermoedden, kwam de mijter met het wapen van 
Amsterdam voor op proefwerkpapier. Henk, woonachtig in het zeer oostelijk gelegen Glanerbrug, stuurde zijn 
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proefwerk Nederlands van 10 oktober 1962, voorzien 
van het logo. En, ach, waarom niet, we citeren voor 
de aardigheid nog even zijn antwoord op vraag 8: ... 
In de redaktie zaten: Kloos, Verweij en Van Eeden... 
Deze drie oud-collega's van ons hebben het toch 
maar ver geschopt!

We gaan nog even terug naar Peter Blokdijk. Want 
hij had nòg iets te melden: hij heeft thuis nog de 
schoolbel van de Sint Pius MMS, uit de periode van 
het Valeriusplein. Hij kreeg hem van Zuster Angelina 
en bewaart hem met zorg. Het aardige is, dat in de 
beginjaren werd gesproken over de schoolschel. Dan 
krijg je als Myrakel-bestuurslid ineens een ingeving: 
stempeltje, schoolbel, uniformschortjas met insigne 

(zie Pius-praat), wellicht een tekendoos uit de Noyons-tijd  een oud sportshirt...zijn we niet toe aan een klein 
Pius- en Nicolaasmuseum? Voorlopig nog een wild idee, maar reacties zijn welkom!

,

Pius-praat

Vandaag gaan we ver terug in de 
tijd! Naar de echte begintijd van 
de Sint Pius MMS, en naar een 
leerlinge uit een vroege lichting. 
En deze leerlinge, Leida Verburgt, 
woont niet in Amsterdam, noch in 
Nederland of Europa. Als we 
Interpicnic niet hadden gehad, 
zouden we helemaal down under 
moeten gaan om haar te treffen. 
Lees haar bericht, en wij doen 
gelijk een dringende oproep aan 
kennissen van haar om haar een 
teken van leven te sturen! En 
natuurlijk even een afschriftje 
naar de redactie van uw snelle 
binder (E-mail of per post). 

Geachte Lezer, Lezeres,

Van 1930 tot 1940 was ik een 
leerlinge bij de Katholieke school 
voor meisjes, de Pius school op de 
Prinsengracht in Amsterdam. Het 
was natuurlijk het begin van de 
oorlog, we gingen allemaal een 
baan zoeken of verder studeren 
en verloren al gauw contact met 
elkaar. Ik trouwde in 1947, vertrok 
met man en 2 kinderen in 1951 
naar het verre Australië en heb me 
vaak afgevraagd, hoe het leven 
van al mijn medeleerlingen 
verlopen is. Ben vaak in Holland 

terug geweest, maar in die korte 
tijd wordt je dan zo door de 
familie vastgehouden, dat er geen 
tijd was om iets te organiseren. 
Mijn meisjesnaam is Leida 
Verburgt, ik woonde in 
Amsterdam in de Pieter 
Pauwstraat en ik zou het geweldig 
vinden, als ik contact zou kunnen 
opnemen met leerlingen uit die 
tijd. Ik weet niet of Uw organisatie 
mij inlichtingen hierover zou 
kunnen geven. Ik zag op het 
Internet, dat er een oud-
leerlingenorganisatie is met dit 
contact adres. Ik dank U al vast bij 
voorbaat en hoop iets van U te 
horen. ..Ik kan me nog heel wat 
namen herinneren, de meeste 
staan in mijn poezie album, dat ik 
nog altijd bewaard heb. 

Hartelijke groeten van

Dicky ( Aleida) de Blank Verburgt
106 Beatty Ave. 
East Victoria Park
Perth, Western Australia.

Omdat Leida nog de tucht van de 
"echte" Sint Pius gekend heeft, 
vinden we het een leuke gelegen-
heid om haar en de lezers een blik 
te gunnen op de oude schoolregle-

menten, uit zowaar 1932! A 
propos, wie kan ons op weg 
helpen om nog meer Sint Pius-
leerlingen uit de beginjaren op te 
sporen? Dat zijn dus dames van 
tegen of boven de 80, en enkelen 
zullen nog wel ergens in het land 
verblijven, zo denken wij. Een 
attentie, voor wie ons op een 
leerlinge wijst uit de eerste 10 
jaren van de Sint Pius! Overbodig 
te melden, dat wij ons oog hebben 
laten vallen op Leida's poezie 
album, daar hoort u vast nog meer 
van.

Aldus het reglement uit 1932:

Artikel 1
De leerlingen zullen zooveel 
mogelijk elken morgen de H. Mis 
bijwonen en de gebeden in de klas 
met eerbied en aandacht verrich-
ten. Zij moeten trachten de 
moeilijkheden, die het schoolleven 
met zich brengt, uit liefde tot God 
en voor haar karaktervorming 
moedig te overwinnen.  

Artikel 2
Tien minuten voor den aanvang 
der eerste les 's morgens en 's 
middags wordt de school geo-
pend. De leerlingen gaan dan 

Zonder u met veel details te willen 
vervelen, kan de werking van het 
zoek programma (nu al meer dan 
700 regels in de sfeer van wat 
hierboven weergegeven is) als 
volgt omschreven worden. We 
kijken eerst of op hetzelfde adres 
nog iemand woont met dezelfde 
achternaam. Dan hebben we 
waarschijnlijk het ouderlijk adres, 
maar dat is wel betrouwbaar. Lukt 
dat niet, dan kijken we of 
hetzelfde telefoonnummer op 
dezelfde naam staat. Dit vereist 
dat we oude telefoonnummers uit 
het Myrakel bestand omzetten 
naar de Decibel nummers die 
enkele jaren geleden ingevoerd 
zijn, maar de computer doet haar 
werk. Levert dit iets op dan zijn de 
ouders verhuisd binnen dezelfde 
plaats met behoud van hun 
telefoonnummer en hebben we 
wel weer een betrouwbaar adres 
gevonden.Na al deze moeite om 
het oude adres te verifiëren zullen 
we toch moeten gaan zoeken als 
het niets opgeleverd heeft tot nu 
toe. Het is een katholieke traditie 
om te vernoemen naar opa’s en 
oma’s van beide zijden en 
zodoende heeft men gauw neven 
en nichten met dezelfde naam of 
in elk geval dezelfde doopnamen. 
In het geval dezelfde voorletters + 
achternaam landelijk meerdere 
keren voorkomt, is de 
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Een onvervalst succes, de vorige aflevering! Geloof het of niet, maar de redakteur had zelf bij thuiskomst nog 
niet eens zijn jas uitgedaan op de dag van de postverzending, of de telefoon rinkelde al! Aldus kon hij - nog 
zonder zelf de gedrukte versie van de Binder te hebben gezien - het enthousiaste verhaal aanhoren van een 
prominent Myrakel-lid, namelijk Peter Blokdijk, bekend oud-scholier (HBS A, 1955) èn oud-docent! Peter was 
namelijk de gelukkige bezitter van het (fysieke) stempeltje waar wij navraag naar hebben gedaan. Hij heeft het 
kort geleden aan Jan Overwater gegeven, dus het is eigenlijk al in Myrakels bezit. Dit SNL-logo is - zo kunnen 
we concluderen - wel degelijk officieel. Het tweede bewijs voor de serieuze rol van de afbeelding leverde oud-
leerling Henk van Schijndel (HBS A, 1964). Zoals wij reeds vermoedden, kwam de mijter met het wapen van 
Amsterdam voor op proefwerkpapier. Henk, woonachtig in het zeer oostelijk gelegen Glanerbrug, stuurde zijn 
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Zes hippiemuzikanten, onder wie 
Ernst Jansz, streken eind jaren 
zestig neer in het Brabantse 
Neerkant. Ze leefden er met 
vriendinnen en kinderen in een 
commune op een boerderij en 
werden legendarisch met hun 
country- en folkband CCC Inc. 
Zonder het te weten legden ze 
daarmee ook de basis voor wat 
later Doe Maar zou worden. Over 
de rode draad tussen deze twee 
tijdperken. "We wilden geen 
oorlogsmuziek maken".

Een bijzonder verhaal volgt. Echter 
veel te lang om hier opnieuw te 
plaatsen. We beperken ons tot 
enkele wederwaardigheden. CCC 
is de afkorting van Capital Canal 
City, een door groepslid Joost 
Belinfante verzonnen naam. Over 
aandacht had de groep niet te 
klagen in Neerkant (bij Deurne). 
Iedereen, van dorpelingen tot 
pers, wilde weten wat de leden 
zelf ook niet wisten: wat een 
commune nu eigenlijk was. Jaap 

van Beusekom: 
"De buiten-
wacht dacht: dat 
is één groot bed. 
Maar wij waren 
keurige mensen, 
kinderen van 
predikanten en 
professoren." Er 
was een 
tweedeling 
tussen rokers en 
drinkers. Huib 
Schreurs en Jaap 
dronken bier, 
Joost en Ernst 
rookten stuff en 
Jan Kloos en 
Appie Rammers 
deden beide. De 
LP's van de 
heren zullen 
nog in menige 
Myrakelse kast 
kunnen worden 
aangetroffen, of 
niet soms? Ze 
gingen gelijk op 
met de 
Europacups van 
Ajax: in 1971 To our Grandchildren, in 1972 Watching the Evening Sun en in 1973 Castle in Spain. 
Na het uiteenvallen van CCC Inc, nog vastgelegd in het afscheidsalbum CCC For Ever, hield ook de commune op 
te bestaan. Alleen Ernst Jansz en Joost Belinfante bleven, met vriendinnen en kinderen, op de boerderij wonen. 
Samen richtten ze de Slumberlandband op. Weer later werden ze door Boudewijn de Groot gevraagd in zijn 
begeleidingsband, de beroemde en door Boudewijn zelf bezongen Jeroen Bosch-band. Deze band werd op 
een gegeven moment aangevuld met een gitarist, ene Henny Vrienten.
De rest van de geschiedenis is inmiddels bekend...

terstond de school binnen en na 
afloop der lessen moeten zij zich 
onmiddellijk naar huis begeven. Ze 
behooren tijdig in het klaslokaal 
aanwezig te zijn, zóó, dat op het 
teeken der schoolschel na het 
gebed de lessen stipt op den 
aangegeven tijd kunnen beginnen.

Artikel 3
Buiten de klaslokalen mag niet 
gesproken worden en bij het 
verlaten der school of bij het gaan 
naar gymnastiek-, zang-, hand-
werk- of teekenlokaal gaan de 
leerlingen in de rij, één voor één 
achter elkaar in vaste volgorde.

Artikel 4
Buiten de vacanties wordt aan de 
leerlingen geen afwezigheid 
toegestaan, tenzij om zeer 
gewichtige redenen. Het verlof tot 
verzuim moet vooraf aan de 
Directrice worden aangevraagd. 
Bij onvoorziene gevallen moet de 
reden en de duur der afwezigheid 
zoo spoedig mogelijk haar ter 
kennis worden gebracht.

Artikel 5
De leerlingen dienen alles te 
vermijden waardoor de lessen 
worden verstoord en hebben zich 
in elk opzicht te gedragen naar de 
aanwijzingen harer leeraressen en 
leeraren. Een leerling, die uit de 
klas zou worden weggestuurd, 
begeeft zich onmiddellijk naar de 
Directrice.

Artikel 6
De leerlingen zullen zich in alles 
als beschaafde jongedames 

gedragen. Zij zullen de voorschrif-
ten der beleefdheid in acht nemen 
ten opzichte van het onderwijzend 
personeel en hare medeleerlingen. 
Bij het gebruik harer boeken, 
schriften en alle studie-
benoodigdheden zullen zij 
netheid en zuinigheid betrachten. 
Zij moeten zorgen steeds bij zich 
te hebben de voor de lessen 
benoodigde boeken, schriften en 
atlassen, benevens in goeden staat 
verkeerend schrijfmateriaal en de 
schoolagenda, waarin elke 
leerlinge het opgegeven huiswerk 
onmiddellijk nauwkeurig 
opschrijft. Zij zullen steeds goed 
"verzorgd" werk afleveren en met 
nauwgezetheid haar lessen 
bestudeeren. Hebben zij eene les 
niet kunnen studeeren, dan 
moeten zij vóór de les de betrok-
ken leerares of leeraar hiervan in 
kennis stellen en het verzuimde 
inhalen.

Artikel 7
De leerlingen zijn verplicht zich te 
onderwerpen aan de bijzondere 
maatregelen, die de Directrice der 
school dienstig zal oordeelen bij 
overtreding der voorschriften 
betreffende de goede orde en bij 
gebrek aan dienstijver.
De Directrice behoudt zich het 
recht voor aan leerlingen, die zich 
niet goed gedragen, tijdelijk of 
zoo noodig voor goed den 
toegang der school te ontzeggen.

Artikel 8
Mochten de leerlingen gegronde 
klachten meenen te hebben met 
betrekking tot de een of andere 

regeling, het huiswerk of wàt ook, 
dan mogen zij niet hierover 
onderling ontevreden spreken of 
kritiseeren, maar moeten zij deze 
vrijmoedig aan de Directrice 
bekend maken. Op haar rust de 
taak te zorgen, dat in alles naar 
billijkheid gehandeld worde.

Artikel 9
De schade door de leerlingen aan 
het gebouw of de schoolmeubelen 
toegebracht, wordt hersteld op 
kosten van haar die ze veroor-
zaakt heeft.

Artikel 10
De leerlingen zijn verplicht 
gedurende de schooltijden de 
uniformschortjassen met het 
insigne der school te dragen, 
uitgezonderd in de gymnastiekles, 
daar dragen zij een witte matro-
zen blouse met donkerblauw 
geplooid rokje en gymnastiek-
schoenen. Op het sportveld dragen 
zij het pakje der gymnastieklessen 
of een sporttrui.

Het moet erg stil geweest zijn, in 
die tijd... 

De Myrakelse interesse gaat uit 
naar het insigne op de uniform-
schortjassen. Was dit hetzelfde 
logo als wij hier bij de rubriek 
voeren (d.w.z. MKM, Maria 
Koningin der Maagden)? Wie 
heeft nog zo'n jas, schort of 
uniform?
En die bijzondere maatregelen in 
Artikel 7, wie heeft daar wel eens 
mee kennisgemaakt?

CCC Inc.

Bij het lezen van deze letters gaan er vast wat ogen knipperen. Vooral voor de lichting rond 1970. De lange-
harentijd, en natuurlijk de periode van nog veel meer ondeugden.

Wie was erbij? De Beatles in Blokker...de Stones in Scheveningen... en CCC Inc. op het SNL! Wij hopen dat de 
redaktie wordt overstroomd met brieven vol herinneringen, toegangskaartjes, foto's of - dat zou prachtig zijn - 
echte CCC-prullaria (een plectrum, een drummersstokje, een handtekening).

Hoe komen we nu ineens op deze band? Dankzij het Volkskrant Magazine. De opening van het artikel:
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Onze vaste correspondent uit de 
USA, Jaap Wormer (Gym B, 1958), 
heeft een nieuw Internic-
aansluiting, zo liet hij ons weten:

Van: Jack Wormer[SMTP:jjw@isat.com]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 4:23
Aan: Smit, C.N. (Cees)
Onderwerp: Re: How-about-Jack?

Hello Cees, 

Dank voor je e-mail! Wellll, het 
was ook erg stil daar in 
Holland... :) 

Ben ongeveer twee weken 
verwijderd van onze zomer-
vacantie en was van plan jou of 
Tom, of allebei, een uitvoerig 
verslag over het afgelopen jaar   
(nou ja, sinds januari eigenlijk) 
te geven. 
Mijn werkschema was erg zwaar 
(heel vroeg opstaan en dan laat 
thuiskomen - ook al vanwege 
verhoogde benzine prijzen), 
maar wat helemaal bijdroeg aan 
mijn lange stilzwijgen was een 
'geloofsverwisseling' en alle 
geestelijke rompslom daaraan 
verbonden. 

Ik ben nu nl (noodgedwongen) 
bekeerld tot....een gebruiker van 
de PC! 
Ja, heel droevig, Cees, maar mijn 
ouwe trouwe MAC gaf opeens 

de geest. Zonder lang en 
tergend lijden, zo opeens: zwart 
beeldscherm en een sinister 
ikoontje dat alleen maar een 
flikkerend vraagtekentje uit-
wierp..... 

Gelukkig had ik van een kennis 
een ouwe '486' gekregen, maar 
weet ik veel wat ik met zo'n 
'buitenaards' ding moest doen! 
Totdat ik ergens een boek las 
over hoe je een oude '486' kon 
omtoveren tot een au courant 
PC-tje, een Pentium nog wel!!! 

Gezien mijn wankelende 
financiele toestand duurde ook 
dat een hele tijd, maar toen 
kwam dan eindelijk de heugelij-
ke datum, ergens in Maart van 
dit jaar. Het nieuwe systeem zat 
lekker in mijn andere slaapka-
mer, en daar begon de pret... 
Eerder gezegd, het begon al heel 
gauw te lijken op een heuze S & 
M - orgie, waar ik de 'M' was en 
mijn pentium (lees: Windows 98) 
de 'S'. 

Onze 'verhouding' is nu weer 
korrekt, zoniet doorspekt van de 
eerste schuchtere blijken van 
wederzijdse affectie. Maar ik mis 
mijn MAC! 
Overigens, ik ben gezond en 

probeer me staande te houden 
tegen 'de tand des tijds' (fat 
chance!). 

Well, tot schrijfs. 

Jaap 

PS. Het is hier allesbehalve stil; 
vooral in San Diego dat als 
eerste in de Staat mocht 'genie-
ten' van de-regulatie van de 
utiliteits industry..... Mijn 
electriciteit's bill voor Juni is 88% 
hoger, terwijl mijn verbruik van 
electriciteit alleen maar met 15% 
omhoog ging (vanwege de hitte). 
De politici en de CEO's hadden 
gisteren een haastige meeting - 
maar tot dusver nog geen 
oplossing! 

Aangezien ze in Holland bijna 
alles na-apen van hier, berg je 
maar als ze daar ook over 'de-
regulatie' beginnen te leuteren, 
joh! Je moet verdomd goed 
oppassen met deze z.g. 'kapita-
listen'. Het komt er uiteindelijk 
op neer dat de 'vos wordt 
aangesteld als bewaker van het 
kippenhok'...... :) 

Antoine de Saint-Exupéry

We komen er echt niet meer van af. Na enkele vorige afleveringen over de vermaarde Franse schrijver annex 
vliegenier hadden we het boek dichtgegooid: alles leek te zijn gezegd. Maar nee hoor, op 30 mei was het weer 
raak in de kranten:

Nou ja, literatuur, dat is een groot 
woord. Laten we zeggen: oud-
leerlingen in de gedrukte media, 
dan is de serie nog wel even vol te 
houden. Wie zit er deze keer in de 
leesmap? Dat is Lucas Reijnders 
(Gym B, 1963), die intussen al heel 
wat teksten op zijn naam heeft 
staan. Voor wie Lucas nog niet 
kent: hij is mogelijk de opvolger 
van Jan Pronk, hij is in ieder geval 
minstens zo bevlogen en nòg meer 
terzake kundig.

In de Kwartaalreeks 
Duurzaamheid leverde Lucas een 
bijdrage in de vorm van het 
groene boekje met de titel 
"Groene energie". We vallen 
binnen in het hoofdstuk Een 
betere toekomst. 

... Nu is het nog mogelijk een 
zeker genoegen te beleven aan 
een prijzige reis naar Venetië. 
Verondersteld echter dat elke 
wereldburger zou gaan leven 
volgens de norm dat men tenmin-
ste éénmaal in het leven Venetië 
moet zien. In dat geval loopt het 
aantal mensen dat de Dogen-stad 
aandoet op tot meer dan 100 
miljoen per jaar. Op het San 
Marcoplein kan dan geen duif 
meer vliegen en het toeristisch 
genoegen daalt waarschijnlijk tot 
onder nul. Ook de context waarin 
een stijgend inkomen wordt 
verdiend kan op aanmerkelijke 
schaal tot vermindering van 
tevredenheid leiden. De tevreden-
heid met fenomenen als toene-
mende flexibilisering, groeiende 
onzekerheid over de vraag of men 
wel mee kan in de concurrentie-
slag met anderen en het veelvuldi-
ger opheffen van banen is - zacht 
gezegd - verre van algemeen. 
Het vreemde fenomeen dat 
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toenemende consumptie niet leidt 
tot meer tevredenheid sluit aan bij 
bizarre toestanden op energie-
intensieve deelterreinen van de 
consumptie. Een goed voorbeeld 
daarvan is de automobiliteit. Deze 
heeft in Nederland adembene-
mende vormen aangenomen. In 
Nederland rijden ongeveer 
evenveel auto's als in Afrika en 
ruwweg twee keer zoveel als in 
heel China. Automobiliteit is 
populair omdat het een uiting is 
van zegeningen als vrijheid en 
tijdwinst. In lijn daarmee stijgt het 
aantal auto's en autokilometers. 
Zo nam in 1994 het aantal vader-
landse autokilometers toe met 
3,6% en nadert het aantal auto's 
de zes miljoen. Beantwoordt het 
autoverkeer daarmee aan de 
verwachtingen? Het tegendeel 
lijkt het geval. Van de tijdwinst 
blijft bij nader inzien weinig tot 
niets zegenrijks over. Autorijden is 
duur en om de auto te betalen 
moeten flink wat uren worden 
gewerkt. Het aantal uren dat men 
moet werken om de auto te 
financieren is meestal groter dan 
de bij het rijden behaalde tijd-
winst. Bovendien verdampt de bij 
het rijden zelf geboekte tijdwinst 
als regel door de bij de auto 
passende haast. En bij dit alles 
staat de modale auto in Nederland 
meer dan 23 uur per dag stil. Als 
men de auto - met veel automobi-
listen - ziet als verlengstuk van de 
eigen woning is deze leegstand 
kras.
De vrijheid valt bij nader inzien al 
evenzeer tegen. De werkelijkheid 
bestaat goeddeels uit files, 
éénrichtingsverkeer, parkeerpro-
blemen en inbraken. En dan 
hebben we het alleen nog maar 
over de vrijheid van de automobi-
list. De kinderen zijn door de auto 

van de straat gejaagd. Ik heb zelf 
de twijfelachtige eer te behoren 
tot de vooralsnog laatste genera-
tie die de vrijheid had echt op 
straat te spelen. De vrijheid om 
ongestoord door autolawaai de 
nacht door te komen is in 
Nederland een schaars goed 
geworden. Lopers en fietsers 
worden steeds vaker in de positie 
van bedreigde soort gedrukt. En 
de laatste in Nederland waargeno-
men (wilde) otter was een 
overreden otter. Hoezo vrijheid? 
Het systeem van automobiliteit 
zoals die zich heeft ontwikkeld 
heeft nog het meest van een 
peperdure inrichting, waaruit men 
vrijwel niet kan ontsnappen. 
Honderden miljoenen guldens 
worden geïnvesteerd in meer 
'knelpunt verwijderend' asfalt, 
met als enig gevolg dat de file een 
aantal kilometers verderop komt 
te staan. Een recente 'ingrijpende 
verbetering' van het Prins 
Clausplein nabij Voorburg ver-
plaatste de file naar Den Haag 
enkele kilometers. De nieuwe brug 
bij Zaltbommel bevordert de 
filevorming bij Vianen en Den 
Bosch.

Lucas ten voeten uit. Niets aan toe 
te voegen. 
Ja toch. De inkt van dit artikel is 
nog niet droog, of Van Gennep 
kondigt zijn nieuwste boek aan. 
Lucas heeft zich in 2000 gestort op 
het fenomeen 'reizen', en midden-
in de zomer is daar zijn zoveelste 
produkt! Het heet "Reislust - Op 
weg naar het paradijs en andere 
bestemmingen". 'In de betere 
boekhandel', zo zegt men dat, 
toch?  

17SNeLbinder 2-200016 SNeLbinder 2-2000



Internic

w
w

w.
e-m

ail

Onze vaste correspondent uit de 
USA, Jaap Wormer (Gym B, 1958), 
heeft een nieuw Internic-
aansluiting, zo liet hij ons weten:

Van: Jack Wormer[SMTP:jjw@isat.com]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 4:23
Aan: Smit, C.N. (Cees)
Onderwerp: Re: How-about-Jack?

Hello Cees, 
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Van de penningmeester

Weer een bericht van het financi-
ële front. Ik ben op dit moment 
redelijk tevreden over het betaal-
gedrag van onze leden. Indien ik 
ervan uitga dat eenieder die ons 
heeft gemachtigd en eenieder die 
heeft betaald tot en met 1998 lid 
van de vereniging is dan hebben 
we 476 leden. 193 daarvan betalen 
middels een overschrijving. 91 
daarvan hebben betaald tot en 
met 2000 en zelfs een enkeling tot 
en met 2001.
Dat betekent dat 102 leden nog 
niet hebben betaald. Op deze 
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Gericht op het geld,
een politieagente,
in blauwe kleding,
en voor miljoenenroof doof:
een handboeiengeluid klinkt.

Als een kasplantje
al achttien jaar, een meisje
met strik in het haar
en een kaartje op de borst:
beterschap gewenst!

Vlak voor mijn ogen
staan de stangen van 't balkon,
net grijze tralies
voor mij in een dichte kooi,
waarin ik dichter mag zijn.

"Saint-Exupéry's vliegtuig teruggevonden"

En daaronder: 'Een Franse amateurduiker heeft bij Marseille hoogstwaarschijnlijk het vliegtuig 
teruggevonden...het zou gaan om een P-38 Lightning F5B van het type 'J'... enz.

Een explosie van berichten en artikelen volgde. Dat was geen toeval, want een maand later werd zijn 100-ste 
geboortedag gevierd. Een gelegenheid om zijn spectaculaire geschiedenis (op 31 juli 1944 verongelukt, plaats 
onbekend) en zijn werken (Le Petit Prince, Vol de Nuit, Terre des Hommes) weer volop in de schijnwerpers te 
zetten, en en passant de officiële memoires - van zijn onstuimige echtgenote Consuelo Suncin - als zijnde 
'omstreden' in een kwaad licht te stellen. 
Wie alles wil weten over de schrijver, kan terecht bij de correspondent van The Guardian in Parijs, Paul Webster. 
Van zijn hand verschenen biografieën van Antoine en ook van Consuelo: de eerste is inmiddels in het 
Nederlands vertaald door Willem Smit, ISBN 9061004837.
Antoine bouwt ook anderszins een vaste plaats op in het collectief bewustzijn. Niet alleen vinden we hem 
terug op het bankbiljet van 50 Franc, maar hij scoort ook al zijn derde Franse postzegel. In 1947 en 1970 als 
geportretteerde voor luchtpostzegels, en nu - bij het geboortejubileum - op een reguliere zegel van 3 Frank 
alias 0,46 Euro. Een prijsvraag voor de SNeL-Binder-lezers: wie stuurt ons losse zegels of ansichtkaarten uit 1998 
met 'des timbres avec' originele boekafbeeldingen uit Le Petit Prince? In dat jaar is door de Franse Posterijen 
een serie van vijf verschillende uitgebracht! Wij loven prijsjes uit, en sturen de zendingen - indien gewenst - 
uiteraard retour. 

Paul Katoen

Vorige aflevering excelleerde Paul met zijn haiku's, nu stappen we in de wereld van de senrya, en we snuiven 
nog even aan de tanka (met een 'k' dus).

De senryu heeft hetzelfde aantal lettergrepen als de haiku. De senryu verschilt van de haiku vanwege het 
ietwat ironisch, spottend karakter ervan.

Twee voorbeelden:

de honden slapen
maak de rakkers niet wakker
waf waf doe het niet

H Claus heeft 'n alibi
voor z'n vrijage met 't gedicht
'n zomers interview

Dan de tanka. Deze krijgt nog twee regels van zeven lettergrepen, toegevoegd aan de zeventien van haiku of 
senryu. Wat betreft de interpunktie: men kan die wèl gebruiken, maar ook weglaten. Dit naar eigen inzicht. 

Vier voorbeelden:

Via een vluchtweg
verdwijnt heel snel uit het oog
een blauwe auto,
met aan het stuur ik alleen,
op zoek naar de bestuurder!
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leden wil ik een dringend beroep 
doen om dat zo snel mogelijk 
alsnog te doen.
Hoe weet je tot wanneer je hebt 
betaald? Kijk op de adressticker 
naar het Myrakelse getal dat 
daarop voorkomt. Is dat 1998, dan 
heb je de contributie voor 1998 
betaald. Daar uit volgt dat je 1999 
en 2000 nog moet betalen. Is dat 
1999, dan heb je de contributie 
voor 1999 betaald. Daar volgt 
natuurlijk weer uit dat je voor 
2000 nog moet betalen. Degenen 
die ons hebben gemachtigd 

hebben allen 2000 als Myrakels 
getal op hun adresetiket. In de 
komende tijd zal het contributie-
bedrag van ƒ 17,50 van hun 
rekening worden afgeschreven.
De contributie kan worden 
overgeschreven naar postbankre-
kening 359877, t.n.v. Oud LLV 
Myrakel St. Nicolaaslyceum, 
Dukdalf 8, Amstelveen.
Doen!!!!

Koos van Langen, HBS-B 1965
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