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Van de voorzitter
Zonder ook maar één storing
aan de stemmachine, zonder ook
maar één rechtzaakje over
hertelling van de stemmen, nam
ik tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 januari j.l. de
voorzittershamer (gesymboliseerd door een mes uit de
bestekla van de lerarenkamer)
over van Tom Paffen. Tom trekt
zich na bijna 12 jaar inzet voor
Myrakel terug tussen het
lezerspubliek van de SneLBinder.
Met een paar kleine koerswijzigingen gaat Myrakel verder op
weg naar haar 12 ½ jarig
jubileum in augustus dit jaar. We
hebben nog even de tijd vóór de
eerstvolgende lustrumviering in
2003 om een aanloop te nemen
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en ondermeer ons ledenbestand
uit te breiden. Over de plannen
staat er in deze SneL-Binder
uiteraard meer.
In de afgelopen periode kwamen we veel schoolgenoten
tegen in de media en in de email. Van jong tot oud en
verspreid over de hele wereld:
van San Diego tot Beijing.
Daarnaast voldeden we aan
artikel 2 van de Statuten (het
instandhouden en bevorderen
van de vriendschapsbanden
tussen oud-leerlingen) door
enkele meisjes van de vooroorlogse PIUS op te sporen en na 60
jaar weer met elkaar in contact
te brengen. Van een van deze
dames ontvingen we een

enthousiaste bijdrage over het
wel en wee van een klas van
lang gelee.
Enfin, leest u zelf maar…. veel
plezier!
Geert Rolf
HAVO ’76,
De Nieuwe Voorzitter
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Personalia
Op 26 december 2000 ontviel
ons Geertruda Johanna Blijboom-Hovius op 85-jarige
leeftijd. Zij is enerzijds bekend
als oud-lerares Handvaardigheid, anderzijds als echtgenote
van de befaamde SNLgymnastiekleraar Johannes
P.A.G. Blijboom, die reeds in
1985 is gestorven. Zie jubileumboek 1948-1988 (blz. 8 en 43) en
zie elders in dit blad.
.
Slechts 3 dagen hierna ging een
andere bekende uit onze
gelederen heen. Ton van de
Klundert (SNL, amanuensis van
1962 tot ongeveer 1980) overleed op 83-jarige leeftijd. Zijn
betekenis voor de school laat
zich goed beoordelen door een
prominente bezoekers van de
begrafenis, namelijk Wim
Lauwers.
Op 2 februari 2001 helaas
opnieuw een overlijdensbericht
ingekomen: Thea SarisHenrichs, oud-lerares biologie
van de Sint Pius MMS, is op 87jarige leeftijd heengegaan. Ze
was niet alleen de vrouw van
Bart Saris, maar intussen ook al
overgrootmoeder. En haar
familie kent vele Myrakelbekenden. Haar zoon Frans is
oud-SNL-leerling die elders in
dit blad aan het woord komt,
Frans’vrouw Pien is bekend als
lerares Engels en hun zoon
David heeft het SNL ook vele
jaren van binnen gezien.
Je kunt ook op een heel verrassende manier in de krant
terechtkomen. Neem Carel
Deken (HBS B, 1965) in de
Volkskrant van 30 december
2000. Niet zozeer Carel zelf,
maar zijn onlangs overleden
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broer staat in dit verhaal
centraal. Die broer is Theo
Deken, die om twee zeer
uiteenlopende redenen een
Amsterdamse bekendheid was.
Rond 1960 is Theo een gevierd
jazzmuzikant, die met mensen
als Hans Dulfer triomfen viert.
In 2000 is Theo al decennialang
de zwerver die zo woest uit zijn
ogen kan kijken en die een
portiek op het Damrak als
thuishaven heeft. In het artikel
vertelt Carel over zijn broer,
met de bijnaam Taldick, en hij
beschrijft hem zo: Theo was een
lieve broer, met wat andere
eigenschappen dan de meesten.
Tijdens de begrafenis klonk zijn
prachtige nummer ‘Something
for Billie’, een klaaglied waarmee hij in 1962 al iedereen
imponeerde. In die tijd trad hij
ook nog op in het Concertgebouw. Het artikel in de Volkskrant, van de hand van Erik van
den Berg, is zeer lezenswaardig.
Carel Deken heeft intussen de
Theo Taldick Memorial Foundation opgericht, als eerbetoon en

als middel om Theo’s muzikale
nalatenschap te conserveren en
te propageren. De Volkskrantlezer Ben IJpma geeft in een
ingezonden brief ook nog
aanvullende informatie,
namelijk dat Hans Dulfer in het
boek Jazz in China over Deken
in zijn betere en in zijn mindere
jaren schrijft, en dat Dulfer de
compositie “The Morning after
the Third” aan hem heeft te
danken.
In veel bladen werd aandacht
besteed aan het toneelstuk
“Zonder Getuige” van de
Russische toneelschrijfster Sofia
Prokovjeva (1928), met in de
vrouwelijke hoofdrol Marlies
Heuer (St Pius). Marlies en
tegenspeler Tom Jansen
speelden dit stuk rond de
jaarovergang in vele steden.
Opzij weet het volgende te
melden: een man en een vrouw
testen in deze voorstelling
elkaars ambities, angsten en
liefde. Het is het verhaal van
twee uitgebluste ex-

Marlies Heuer (en Tom Jansen)
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echtgenoten die praten over
wat geweest is en het bestaan
dat ze nu leiden. Heuer en
Jansen doen dat zo naturel en
overtuigend dat je je een
voyeur waant. Opzij-recensente
Gerdie Snellers had af en toe
het gevoel te zitten kijken naar
een scène die eigenlijk niet voor
een toeschouwer bedoeld is.
Tom Jansen is de sombere,
tobberige man die er vandoor is
gegaan met een jonge vriendin,
maar bij nader inzien toch niet
gelukkig is. Marlies Heuer houdt
als achterblijver haar rug recht
en wisselt haar woede-explosies
af met vileine analyses van hun
voorbije relatie. Met Zonder
Getuige neemt Marlies afscheid
als artistiek leidster van toneelgezelschap Carrousel. De kans
bestaat trouwens dat het hele
gezelschap verdwijnt, want de
kraan met rijkssubsidie gaat
dicht. “Onterecht”, aldus Opzij,
“want Carrousel heeft jaar na
jaar subtiel ontroerende
producties laten zien van
(toneel)schrijfsters die zelden
worden gespeeld in Nederland.”
De Kunstcommissie van de
Trappenberg in Huizen (NH)
exposeerde van 2 februari tot
en met 20 maart schilderwerken
van Marjan Dunselman (St Pius)
in het eigen revalidatiecentrum
aan de Crailoseweg.
De vaste lezers van het Financieele Dagblad [excusez de
eigen spelling van de krant]
weten het allang, maar wie niet
zo in de business zit, kan in
ieder geval in die krant de
lotgevallen van Marcel van
Poecke (Gym B, 1978) en zijn
Petroplus op de voet volgen.
Bijvoorbeeld, op 17 februari
verscheen een interview met
hem, waarin hij vertelt, waarom
hij niet bij Shell is gaan werken:
“De kans dat je daar uiteindelijk
president wordt is natuurlijk
verschrikkelijk klein. En ik wilde
van jongst af aan per se in de
stoel van de voorzitter zitten”.
Dat hij meetelt in de hogere
echelons blijkt ook uit de
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bezoeker na de interviewer. Dat
is zowaar Joris Voorhoeve.
Marcel en Joris kennen elkaar
uit het genootschap voor
Internationale Zaken Clingendael.
Spannende tijden voor Patty
Scholten-Klein (Sint Pius). Haar
derde poëziebundel “Een tuil
zeeanemonen” is genomineerd
voor de VSB-poëzieprijs. Dit is
de grootste prijs voor poëzie in
Nederland en België, ter
grootte van 50 mille. De uitslag
hoort ze eind mei. En over roem
gesproken: ook november vorig
jaar was het raak, nèt na het
produceren van de vorige
Binder. Daar toonden we een
pagina uit haar jeugd-strip
‘Noortje’ en jawel hoor, direct
daarna een hommade aan
Noortje, vanwege haar 25-jarig
bestaan in het meisjesweekblad
Tina. Die maand, november
2000, riep Tina uit tot Noortjemaand, inclusief een Noortjelook-alike-verkiezing. De
gelukkige winnares, de 12jarige Alissa uit Hillegom, heeft
rood haar, sproeten en een
beugel, en is net als Noortje
grappig en goed in blunderen.
De chef redactie van het
Volkskrant-katern Cicero, Aleid
Truijens (Gym A, 1974), verzet
zich vanuit journalistieke
principes tegen de mogelijke
belangenverstrengeling die
dreigt, wanneer Cicero op de
website van de krant gekoppeld
gaat worden aan de elektronische shop BoekNet, binnen het
gezamenlijke moederconcern
PCM. Immers, in Cicero staan
boekenrecensies die onafhankelijk van commerciële bedoelingen, een weergave zijn van
de beoordeling door vakkundige recensenten. Die beoordelingen kunnen gunstig of
ongunstig zijn, maar mogen
niet de verdenking op zich
laden dat zij binnen één
concern de marktcijfers
beïnvloeden.
Je komt ze overal tegen die
schoolgenoten: foldertje in de

bus: o.m. een door dagblad De
Gelderlander georganiseerd
congres "Informatie-evenement
voor ondernemers en werknemers" getiteld "KIJK OP WERK".
Programma: plenaire lezingen
o.l.v. dagvoorzitter Martin Stor
(HAVO, 1976), directeur van
Syntens in Arnhem. Syntens
houdt zich bezig met een
innovatienetwerk voor ondernemers.
In de Almare van 1 maart, één
van de huis-aan-huis bladen van
Almere, lezen we dat Agnes
Doedens-Rolf (Sint Pius MMS,
71) een praktijk voor fysiotherapie geopend heeft. Agnes is
gespecialiseerd in behandelingen volgens NDT en sensomotorische integratie. NDT (Bobath),
zo lezen we, is van belang voor
kinderen met ontwikkelingsachterstanden van de motoriek en
volwassenen met hersenletsel.
De sensomotorische integratie is
vooral van toepassing bij
verstoringen van de prikkelverwerking, die vaak te zien is aan
afwijkingen in de oogbeweging.
Uit zeer betrouwbare bron
vernamen wij dat op maandag
26 maart j.l. het voltallige
personeel en (externe) medewerkers van de KNVB in Zeist
gebak had bij de koffie vanwege de overwinning (op Andorra)
van De Mannen van Oranje
onder leiding van Louis van
Gaal (HBS, 1968). Wat er enkele
dagen daarna werd geserveerd,
vertelt het verhaal niet.
Als Ton Sijbrands het schrijft
moet er iets aan de hand zijn!
Deze beroemde dammer, die
allesbehalve als een vriend van
onze oud-schoolgenoot Rob
Clerc (Gym, 1974) bekend staat
(en dan zeggen we het nog
netjes), is vol lof over de
prachtige winst van Rob op
Ndjofang uit Kameroen, tijdens
het recente wereldkampioenschap in Moskou. Met 20
punten uit 16 partijen werd Rob
verdienstelijk derde op het WK
achter Tsjizjov en Valneris.
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Algemene ledenvergadering
Op de derde vrijdag van het jaar was het weer zover!
1. Opening
De vergadering wordt geopend door voorzitter Tom Paffen.
2. Jaaroverzicht 2000
Door secretaris Cees Smit, inclusief schriftelijk jaarverslag.
3. Financieel verslag 2000 en oordeel kascommissie
Financieel verslag toegelicht door penningmeester Koos van Langen, inclusief kosten- en batenoverzicht.
Belangrijkste uitgaven (naast verzending SneL-Binder): 5000 nieuwe, grote enveloppen en
bestuurskosten. Kascommissie (bestaande uit Loek van Nus en Geert Rolf) spreekt kritische noot uit over
constatering dat de inkomsten veel lager zijn dan de uitgaven. Cijfermatige controle is in orde, derhalve
décharge. Vervolgens gaat ook de ALV akkoord. Bestuur uit 2000 is hiermee aan einde van de rit.
4. Bestuur Myrakel in 2001
Kandidaten Bestuur-2001:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:
Lid:

Geert Rolf
Koos van Langen
Cees Smit
vacature
vacature

De ALV kiest deze kandidaten en brengt geen gegadigden in voor de vacatures, zodat het nieuwe
Bestuur zal beginnen als driemanschap.
De nieuwe voorzitter Rolf maakt van de gelegenheid gebruik om de afgetreden voorzitter Paffen, één
van de oprichters van Myrakel (in 1989), te bedanken voor zijn verdiensten voor de vereniging en geeft
een terugblik op diens twaalfjarig bestuurdersschap, inclusief zijn vierjarig voorzitterschap. Vervolgens
introduceert hij zichzelf met een anekdotische beschrijving van zijn kennismaking met het SNL. Dat was
op 4-jarige leeftijd en
in het volgende artikel van deze SNeL-Binder leest u hoe dat kon.
5. Beleid 2001 en vaststellen begroting
Het nieuwe Bestuur neemt terstond een beslissing. De voorlopige, onder auspiciën van het vorige Bestuur
opgestelde begroting, wordt niet voorgelegd aan de ALV, maar ingetrokken. De reden hiervoor is dat
deze begroting onvoldoende tegemoet komt aan de wens tot bezuiniging. Er wordt een nieuwe
begroting toegezegd voor over enkele maanden, en tevens zal in de Statuten worden nagegaan of dan
een extra, tussentijdse ALV moet worden gehouden, of dat presentatie in de SneL-Binder met een maand
tijd voor respons als alternatief kan gelden [noot: zie later in dit verslag]. Bij die gelegenheid zal ook het
Beleid expliciet worden gepresenteerd. Voorzitter Rolf geeft ter vergadering alvast een inkijkje.
De ALV geeft een korte reactie. W. de Blok adviseert om niet alleen kosten te drukken, maar ook
inkomsten te verhogen, liefst via ledenwerving. Hij geeft verder de tip om themanummers van de SneLBinder te gaan maken, bijvoorbeeld “De lichting van 1973”.
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6. Minisymposium “SPIN”, het Myrakelse Netwerk
De volgende vijf sprekers boeien het gehoor met hun zeer uiteenlopende verhalen. Zij hadden zich,
eerder in 2000, als volgt gepresenteerd in de SPIN-gids:
Naam

Eerste jaar Studie & Werk
SNL

Loek Bosch

1956

Theologie; o.a. priester en
gastenbroeder

Pelgrimstochten te voet Megen

Karel van Hoof

1961

Journalistiek; VARA-radio
eindredacteur

Popmuziek jaren '60

Amsterdam

Wim de Blok

1965

Scheikunde; o.a. DSM, Swift
nu directeur BVK-CERA

Racing cars

Vlaardingen

Gerard Kruunenberg 1970

Bouwkunde; architect

geen opgave

Amsterdam

Frank van Buuren

HTS Electrotechniek; KLM boord- Tennissen, hardlopen
werktuigk. Boeing 747-300

1966

Hobby

Huidige woonplaats

Achterveld

Het Bestuur overhandigt na het mini-symposium het eerste exemplaar van de splinternieuwe SPIN-gids
ceremonieel aan het eerste lid van Myrakel, te weten Loek van Nus.
Mini-symposium “het Myrakelse netwerk”
De primeur was voor Loek Bosch, de oudste spreker in het gezelschap. Loek is een vriendelijke, gedreven
verteller, en zowel door de inhoud van zijn verhaal als door de kalmte in zijn houding creëerde hij een
sfeer, gelijk aan zijn dagelijkse omgeving: ‘een oase van rust’, om hem zelf te citeren.
Die oase van rust is het Franciscaner klooster in Megen (bij Oss). Daar woont Loek nu, daar werkt hij als
gastenbroeder. Maar er zit een heel leven tussen zijn intrede in de orde, en de jaren die hij op het
Nicolaas sleet. We laten hem zelf aan het woord, zoals hij zich tijdens de Algemene Ledenvergadering
presenteerde, overigens hier in enigszins verkorte vorm weergegeven:
Loek Bosch is mijn naam, ras

Amsterdammer.
Lichting 56-62, HBS-A.
Ik heb niet zoveel herinnering aan
de school, hoogstens aan een H.
Hartbeeld op het bordes met een
bordje ‘ingang’ in de handen, gejat
uit de vijver van het Ignatius. Wel
aan mensen: de familie Weber b.v.
die hier de kantine runde en die ik
hielp met de lokalen schoonmaken.
In 1962 deed ik eindexamen HBS-A.
Mijnheer Rolf, engels, zei bij het
afscheid: ‘Loek ik wens je veel geluk
in je verdere leven en een redelijke
mate van tegenspoed’. En toen ik
hem wat raar aankeek, zei hij: ‘ja,
dat zeg ik, omdat je daar pas echt
kan laten zien wie je werkelijk bent’.
In 1977 het jaar van mijn
priesterwijding (ik was een zeer late
roeping) ben ik nog een keer terug
geweest, omdat ik van de school
droomde. Toen ik het gebouw
binnenkwam, liep ik pater Lauwers
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tegen het lijf. Ik dacht: ‘Verrek pater
Lauwers is er nog steeds, ik dacht
dat ie al tegen zijn pensioen was
toen ik in de Da Costastraat op
school kwam. Maar in 1977 was hij
pas 54.
In 1992 liep ik tijdens een van mijn
pelgrimstochten een terras op in
Cortona, midden Italië en voelde
Nederlandse ogen in mijn rug
prikken, zo van: hé, die ken ik
ergens van. Dat ‘ergens’ bleek van
de TV te zijn. Maar deze mens was
voor mij onbekend. We hadden een
gemeenschappelijke bekende:
want deze mens bleek een neef te
zijn van pater van Vleuten,
geschiedenis, waar ik bij mijn
eindexamen mijn enige tien
wegsleepte.
Ik heb les gegeven op school en
later kwam ik vanaf 1972 in het
basispastoraat terecht in De Bilt en
later in Utrecht. In 1977 ben ik
priester gewijd. En ik zou iedereen

hier in de zaal toe willen wensen
het geluksgevoel waaruit ik mijn
hele leven heb kunnen leven. Ik was
en ik ben een blije, gelukkige mens,
hoewel ik natuurlijk ook andere
kanten ken. Een ding zat me dwars.
Ik werkte met plezier 80 uur in de
week, het hele jaar door. Maar ik
ervoer in mezelf een schreeuwende
honger naar een kant van mijn
bestaan die zich niet ontwikkelde en
dat was honger naar stilte, gebed,
bezinning. Zeg maar honger naar
God. En dat zeg ik, terwijl ik toch al
priester was. Om dat een kans te
geven, ben ik drie keer op
pelgrimstocht geweest. naar Assisi,
naar Santiago en in 1992 nog een
keer naar Assisi en Rome, zijnde de
twee pijlers waar ik op stond en
sta…
Tijdens de voorbereiding en de
tochten zelf ben ik iemand tegen
gekomen die me zo fascineerde,
dat het mijn hele leven veranderd
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leggen..

EEN UITNODIGING
OM HET LEVEN TE DELEN
VAN EEN COMMUNITEIT
MINDERBROEDERS
MEGEN

heeft.
Die iemand was: Franciscus van
Assisi, een mens uit de dertiende
eeuw op het snijvlak van de feodale
tijd en de vroegkapitalistische
samenleving. Zoon van welgestelde
ouders, zijn vader was in Assisi zeg
maar C en A Brenninkmeijer. Wat
me in hem boeit dat is wat hij ten
diepste was: de mysticus, de
Godzoeker. Dat was volgens mij de
kern van zijn leven en streven. Wat
mij vervolgens in hem boeit, is, wat
hij zegt in zijn brieven n.l. waar hij
spreekt over de erkenning van onze
sterfelijkheid: de erkenning dus van
de grenzen van onze macht en
mogelijkheden en zijn vraag om
erkenning van de ‘levende en ware
God’ die ons oneindig ver te boven
en te buiten gaat. En aan wie allen
verantwoording hebben af te

6

Eigenlijk ben ik
erg gehecht aan
alles wat ik
bereikt heb.
Maar toch ben
ik gefascineerd
geraakt tijdens
mijn
pelgrimstochten
door die
poverello, die
kleine arme uit
de
middeleeuwen,
naar wie zelfs
een stad is
genoemd. Ik
ben als priester
in 1992
toegetreden tot
de volgelingen
van die
Franciscus, de
minderbroeders
-franciscanen. Ik heb geprobeerd
veel weg te doen (nog te weinig
zeg ik telkens) en wil naar zijn
voorbeeld het evangelie proberen
te beleven.
Ik woon in Megen aan de Maas
(boven Oss) en ik mag daar
gastenbroeder zijn, omdat ik in die
functie op mijn manier, de weg kan
waarmaken, die het evangelie ons,
gelovige en minder gelovige
mensen, wijst, een concrete en
begaanbare weg: God is te vinden
daar waar mensen lijden, waar ze
soms van hun leven een puinhoop
gemaakt hebben, waar ze als
geestelijke zwervers en zoekers,
tastend naar de zin van hun
bestaan, b.v. bij ons aan de poort
komen voor een stille plek, of een

troostend woord; waar ze in hun
nood en bekommernis vragen om
voor hen te willen bidden. Zo vele
mensen overgeleverd aan eigen
eenzaamheid, angsten en
onvermogen. Al deze mensen zijn
een spiegel voor mij. In hen kunnen
wij ten diepste herkennen wie we
zelf zijn: kleine en afhankelijke
mensen. Ieder van ons heeft de
ander nodig als brood; Wij zelf zijn
net zo goed zwervers en bedelaars.
Ook wij leven van de
barmhartigheid van mensen. De
sociale en geconstrueerde scheiding
tussen mensen is flinterdun, onze
verwantschap in menselijke
broosheid vele malen groter. Daar
in Megen mag ik gastenbroeder,
pastor voor de vele gasten zijn die
daar komen om een aantal dagen
ons leven mee te leven en weer bij
zichzelf te komen. Zo’n 600,
waaronder ongeveer een kwart in
de leeftijd tussen de 17 en 25.
Wij proberen met al onze activiteiten
een oase van rust te zijn, een plek
waar je je ziel de gelegenheid geeft
om je lichaam weer in te halen,
waar je kwetsbaar mag zijn in je
verlangen naar bevestiging en
erkenning in een wereld van hollen,
hollen, hollen, van steeds harder,
steeds, sneller, steeds meer, tot je
een keer door het lint gaat. En
misschien herkennen onze gasten in
onze manier van leven iets van die
kleine man uit Assisi, misschien wel
iets van God. Mocht je ooit zin
hebben om er een paar dagen te
zijn: wees welkom als je ons leven
wilt delen, maar houdt er wel
rekening mee dat b.v. de
weekenden al vol zijn tot half
november.
Loek Bosch, Megen, 19 januari
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Loek was slechts één van de vijf sprekers. Beste lezer, u begrijpt dat wij een SneL-Binder vol kunnen
krijgen met de boeiende verhalen van deze oud-schoolgenoten. Eerlijk gezegd doen we dat graag, want
ook de andere sprekers wisten de toehoorders dan weer muisstil, dan weer schaterend te krijgen met hun
levensloop, hun humor, hun creaties en hun Myrakelse herinneringen. Wij komen in nieuwe Binders met
verdere reportages van de sprekers, en beperken ons hier tot enige gerealiseerde en in aanbouw zijnde
werken van Gerard Kruunenberg èn zijn bedrijfscompagnon Paul van der Erve (Ath B, 1976).
Nòg in aanbouw, maar nu al de Master piece van het duo is het Glazen Huis in Leerdam. Absoluut een
aanrader: bent u in de buurt, ga even kijken naar deze uit Saint-Gobain glass-gefabriceerde prijswinner!
In de volgende Binder alles over dit spectaculaire huis. Op deze pagina wat fotowerk van 24 woningen op
het Simontjesveld in Oegstgeest. Wie met de trein reist tussen Schiphol en Leiden, heeft het opvallende
rijtje vast al wel gezien.
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de ritmiek van woningen met
twee en drie bouwlagen krijgt
de straat een stedelijke kwaliteit. Voor de woningen ter
plaatse van de dwarsstraten zijn
van beide woningtypen varianten ontwikkeld met de entree in
de zijstraat. Het objectmatige
karakter en de individualiteit
van elke woning wordt versterkt
door elk dubbelhuis op te
bouwen uit een stevige basis van
metselwerk met daarop uitkragend twee houten volumes die
ten opzichte van elkaar en de
onderbouw verspringen. Deze

voorhuizen zijn aan de straatzijde terugliggend afgewerkt met
wit pleisterwerk. Aan de tuinzijde, waar geen behoefte is om
het individuele karakter te
versterken, bestaan de gevels
geheel uit baksteen. Een strook
donker pleisterwerk vormt
samen met de kozijnen van de
trappenhuizen een intermediair
tussen de houten volumen en
het metselwerk.Om te voldoen
aan de hoge ambities ten
aanzien van duurzaam bouwen
is een gemiddelde Energie
Prestatie Coëfficiënt van 1,0

gerealiseerd. Alle woningen zijn
hiertoe onder andere voorzien
van een grote lichtkoepel boven
in het trappenhuis. De ingestraalde warmte komt door
middel van het gebalanceerd
ventilatiesysteem ten goede aan
de verwarming van de verblijfsruimten. Veel kamers ontvangen
middels binnenramen via de
lichtkoepels en de trappenhuisramen extra daglicht. Door
trapgaten en vides dringt dit
daglicht door tot op de begane
grond.

In verlengde van de Algemene
Ledenvergadering, nagekomen
Bestuursmededeling dd. 9 april
2001: Beleid en begroting 2001.

ten de echte verhalen los te
krijgen.
! Onze aanwezigheid op
Internet zal in de komende
periode veranderen. Wij willen
een website onder eigen
beheer en zelfs op een eigen
computer. We zoeken daarom
een plek aan het Internet waar
we tegen relatief lage kosten
onze computer aan mogen
koppelen. Een eigen machine
aan Internet is nodig omdat
we én veel fotomateriaal én
veel zaken achter gesloten
deur (naam en wachtwoord
voor leden – een membersonly gedeelte dus) willen
presenteren. In dit afgesloten
deel komt ondermeer de
SPINgids en het SNeLbinder
archief waarin allerlei dingen
kunnen worden bekeken, die
zonder de afgesloten deur
teveel inbreuk is op uw en
onze privacy. (Bent u directeur
van een bedrijf met een eigen
Internet koppeling en heeft u
plek voor een Myrakelse PC,
dan willen we graag van
gedachten wisselen en bekijken wat er mogelijk is.)
! Niet minder belangrijk is dat
we met de eerder in de
SneLbinder beschreven
Myrakelse Adressenjacht in het
bezit zijn van ongeveer 2000
adressen van opgespoorde
schoolgenoten en daarmee in

de komende maanden een
campagne gaan voeren om
leden te winnen. Onze
bescheiden inzet is dat we 10%
leden willen winnen en
daarnaast een aantal adressen
definitief willen noteren als
belangstellende voor een
reünie.
! Myrakel heeft mensen nodig,
die haar een handje helpen om
weer verder te gaan. Wij
willen niet iedereen, die iets
wil doen onmiddellijk confronteren met volledige bestuursfuncties e.d. Iedereen die een
of meer keer per jaar iets wil
bijdragen aan onze activiteiten
is van harte welkom! Neem
contact met ons op: zie
colofon.

Het bestuur van Myrakel heeft
op de Algemene
Ledenvergadering van 19 januari
de begroting 2001 teruggetrokken en presenteert nu een
nieuwe begroting en het beleid
voor 2001. Myrakel heeft enige
financiële reserves waar we uit
willen putten als dat op langere
termijn ook zinvol is, bijvoorbeeld een mailing om veel
schoolgenoten te benaderen
voor een reünie.
! De uitgave van de SPINgids -

waarin op dit moment ruim
160 mensen staan - in een
oplage voor alle leden hebben
wij voor dit jaar geschrapt. We
sluiten niet uit dat de SPINgids
later alsnog op papier uitkomt,
maar kiezen ervoor om de
SPINgids zich eerst verder te
laten ontwikkelen. (Zie punt
over Internet).
! Het bestuur gaat uiteraard
door met de uitgave van de
SNeLbinder nu definitief met
drie nummers per jaar (enkele
jaren terug waren het nog vier
nummers). Uitdrukkelijk willen
we er meer mensen incidenteel
bij betrekken om uit een
bredere kring van schoolgeno-

8

In 2001 is Myrakel 12 ½ jaar oud
en een verrassend verschijnsel:
enkele honderden oudleerlingen van een Amsterdamse
school, die verspreid over het
hele land hun werk doen en
enkele keren per jaar een
blaadje doorlezen met zo af en
toe een (glim)lach van herkenning. Wij hopen daar in het
komende half jaar een leuke
website aan toe te voegen.
In de begroting is verwerkt, dat
nieuwe leden tegen fl. 12,50
twee SneLbinders ontvangen.
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Oudleerlingen vereniging Myrakel
Begroting 2001 in Hfl.
Opbrengsten
Contributies en rente
Totaal opbrengsten

10.735,00
10.735,00

Uitgaven
Drukwerk
Kantoorartikelen
Porti
Bankkosten
Bestuurskosten
Registratie Kamer van Koophandel
Kosten Internet
Totaal uitgaven

5.755,00
50,00
2.880,00
10,00
750,00
75,00
600,00
10.120,00

Resultaat

615,00

Onze nieuwe voorzitter, Geert Rolf
Al op circa 4 jarige leeftijd kwam
ik in vakantietijd in het SNL om
samen met een grotere broer de
plantjes water te geven in lokaal
14 (het latere A26). Wat zijn die
gangen lang en de enorme ficus,
die er toen nog stond, had niet
genoeg aan één fles water. Zo
kom je wel eens op het werk van
je vader. Later mocht ik er zes
jaar achtereen naar toe.
Van ‘70 tot ’76 volgde ik
onderwijs: van bijna alle soorten
wat, omdat het me niet lukte om
het onderwijssysteem in één
rechte lijn te doorlopen. Na de
brugklas een stukje Atheneum,
jaartje over voor de zekerheid en
toen toch maar de HAVO. Ik heb
er een record aantal oudklasgenoten aan overgehouden.
In 1976 namen beide Rolven
afscheid. De ene met eervol
ontslag en de ander met een
lijstje cijfers en een paar
handtekeningen. (Een geldig
toegangsbewijs voor de HTS en
later de Hogere Informatica
Opleiding.)
Pas na een geruime
herstelperiode durfde ik het SNL
in 1993 tijdens een reünie weer
te betreden en wie had het ooit
kunnen voorspellen, dat ik
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geroepen ben om uw oudleerlingen vereniging de
komende jaren te leiden?? Altijd
zat ik achter: de eerste jaren
rechts achterin en later links
achterin. Nu dus midden-voor en
samen met anderen zullen we
uw Myrakel een aantal jaren
verder brengen.
Werk? Ik ben werkzaam in de
Informatie & Communicatie
Techniek met een jarenlange
ervaring op een paar specifieke
gebieden en ik heb sinds ruim
twee jaar een eigen bedrijf, na
bij diverse overheidsinstellingen
en bedrijven te hebben gewerkt.
In mijn vak moet je op
onverwachte momenten andere
mensen iets uitleggen over een
dingen waar ze geen verstand
van hebben en het bloed kruipt
waar het niet gaan kan: het lukt
me aardig.
Prive? Ik ben getrouwd met Ria
en geloof het of niet Ria is ècht
héél leuk! Ik zou de
zaterdagbijlage van de
SNeLbinder er zo helemaal over
kunnen volschrijven, die dan niet
door uw brievenbus kan en tot
gevolg heeft dat de
krantenjongen u
zaterdagmorgen uit bed moet

bellen. Om onze trouwdag niet
meer te vergeten gaan we
binnenkort vieren dat het al
twaalf-en-een-half jaar geleden
is.
Hobby? Ik heb een verzameling
oude computers uit een bepaald
tijdvak (1970-1985), die sinds
kort als particuliere verzameling
landelijk erkend wordt als van
belang voor de geschiedenis van
computers in Nederland.
Daarnaast genieten we van het
wonen en leven aan de rand van
een dorp in het land van Maas
en Waal, van frisse lucht en alles
wat de natuur biedt. Van
Rivierenbuurt, naar Rivierenland;
nogal wat verschil, niet alleen de
frisse lucht!
Als nieuwe voorzitter spreek ik
de hoop uit dat Myrakel de
komende tijd gaat groeien en
een goede aanloop mag nemen
voor de eerst volgende
lustrumviering in 2003. Verder
hoopt het bestuur met mij dat
het lukt om onze leden zo af en
toe te porren om een kleine
bijdrage te leveren aan wat ons
allen in Myrakel bijeenbrengt:
die verhalen over toen, over de
sporen die we allemaal hebben
liggen…
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Nicolaasrubriek
Dag Sinterklaasje......
dààààg......dààààg...
We herkennen hier een vertrouwd liedje uit de 5-decembertijd. En dat in de lente! Tja, kan
gebeuren. Wat is er loos? De
Rubriek der Rubrieken in onze
SNeL-Binder, het baken van
stabiliteit, gooit het anker los.
De laatste Nicolaas-bijdrage
volgens het oude stramien! Vele
jaren terug besloot de vaste
redacteur van het blad, om de
naam van de Goedheiligman in
een breder verband dan alleen
het Amsterdamse Lyceum te
bespiegelen. Nou, dat bleek echt
geen probleem! Of je nu kijkt in
Nederland, in onze Antillen of in
een land als - noem maar wat Hongarije: de Sint, Saint, Sao of
San is bijna overal. Het is dan
ook leerzaam en intrigerend om
die stukjes bij elkaar te harken.
Ja, en niet met Internic, want
anno 2001 krijg je met gemak
honderden hits op "Nicolaus"
met AltaVista of Ilse. Dan is de
lol er af, even downloaden en de
rubriek is weer klaar. Nee, uw
redacteur Cees Smit deed dat
anders, en had daarmee fantastische ervaringen! Een brief naar

de burgemeester in San Nicolas
op Aruba, of naar de nonnen in
Denekamp. Een telefoontje naar
de VVV in Zeeuwsch Vlaanderen
of een toevalstreffer bij de
Slegte in de boekenvakken van
de afzonderlijke steden en
dorpen. En altijd een reactie van
de benaderde personen, een
score van - ongelogen - 100%,
dat is toch ook wel frappant.
Volstrekte vreemden vinden het
leuk om iets voor Myrakel te
betekenen, en sturen jubileumboeken, foto's, diploma's, teveel
om op te noemen.
Waarom dan stoppen, is het
thema uitgehold, is er niets meer
te verzinnen? Integendeel, zo
blijkt ook uit de steeds toenemende stroom tips en hand-enspandiensten door de leden van
onze vereniging. Niet zo lang
geleden plaatsten we een foto
uit Santo Domingo in de
Cariben, gemaakt door een
alerte Nicolasiaan-Myrakelist. En
voor me ligt een berichtje van
Wim Teunissen (Gym A, 1978),
die wijst op de Cantate Saint
Nicholas van de Engelse componist Benjamin Britten, en ook op
het standbeeld van de Sint op

het raadhuis van Baarn. Verder
een brief van Frans Smit (Gym B,
1970) met prachtige foto's van
de gerestaureerde SintNicolaaskerk in onze eigen stad.
O, we kunnen zo nog vijf jaar
doorgaan met de Nicolaasberichten. Want er ligt nog
genoeg klaar om achteraan te
gaan: we hebben nog geen
camping of restaurant, nog geen
fabriek of sporthal met zijn
naam besproken, en als je maar
lang genoeg zoekt zijn die er
vast wel, hier of over de grens.
Nog niet overtuigd? Een greep:
de geschiedenis van het
Amsterdamse Maagdenhuis is in
1930 mede bepaald door
toetreding van het Sint Nicolaas
Gesticht voor zogeheten halve
weesmeisjes, in Den Haag is een
louche danstent met de misleidende naam "'t Feest van
Sinterklaas" en - eigenlijk horen
wij ze niet in één adem met de
Hagenezen te noemen - in
IJsselstein is een vereniging SintNicolaas van welpen, verkenners
en rowans. Tja, ben je net bezig
met dit artikel, krijg je van deze
Scouting-groep ook nog een
hoop copy toegezonden.
Houden we even achter, wie
weet bedenken we ons wel en
komt Heintje Davids met zijn
witte baard terug…
Waarmee zegt de Sint vandaag
vaarwel? Met een net zo willekeurige associatie als altijd. Géén
hoogdravend essay, welnee zeg,
gewoon een doorsnee Nicolaasverhaal. Zelfs een soort herhaling. Want voor de tweede keer
gaan we het hebben over een
eiland met de naam van Sint
Nicolaas. Enkele jaren terug
namen we de boot naar het
Californische eiland, deze keer
met de heli of de twin-otter naar
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soms meterslange! - vissoorten
blauwe marlijn en zwaardvis.
Sao Nicolau werd door de bouw
van een seminarie in 1866 tevens
het centrum voor het katholieke
geloof, dat zich van daar uit
verspreidde over Kaapverdië.
Het seminarie trok ook filosofen
en dichters aan, die vind je op
het eiland meer dan gemiddeld.

de Kaapverdische naamgenoot.
Sao Nicolau,
het Kaapverdische eiland
Alle lezers kennen de natie van
Kaapverdië (ofwel de
Kaapverdische Eilanden), althans
bij naam. Hoeveel blijven er
echter over, wanneer ze terstond
moeten vertellen waar die
eilanden liggen? Wij schatten
hooguit 20%, ondanks een
opleiding bij Pater Duindam,
Rob Wevers of Jan Blankers.
Je komt er ook niet iedere dag.
Een goede slag in de richting:
ergens onder de Canarische
Eilanden. Om wat preciezer te
zijn: met gemak 1700 km verder
naar het zuiden, en ruim 500
kilometer westelijk van Senegal.
En het zijn dus blijkbaar eilanden. Jazeker, zeven grotere
eilanden, en een achttal kleintjes. In totaal zijn 9 eilanden
bewoond. In grootte neemt Sao
Nicolau met zijn 350 vierkante
kilometer de vijfde plaats in, na
Santiago, Santo Antao, Boavista
en Fogo. Met deze afmeting is
het eiland qua oppervlak groter
dan onze Waddeneilanden
(Terschelling bijvoorbeeld: 89
km2) maar het is veel kleiner dan
een willekeurige Nederlandse
provincie (Limburg: 2170 km2).

nederzetting werd gebouwd, te
weten Porto da Lapa. In deze
havenplaats bleken de inwoners
echter een dankbare prooi voor
piraten, zodat ze in het achterland een nieuw dorp vestigden:
Ribeira Brava. In 1818 werd daar
een fort gebouwd, om de

piraten definitief af te houden.
Zo langzamerhand ontstond er
ook nijverheid: koffie, suiker en
vis werden de belangrijkste
export-artikelen. Wanneer we de
unieke, of althans de exclusieve,
producten aanstippen, kunnen
we wijzen op de titanium- en
jodiumhoudende, medicinale
zwarte zandkorrels en op de –

Beschouwen we het hedendaagse Sao Nicolau, dan is het vooral
boeiend om de cultuur op te
snuiven. Geschikte momenten
voor het bezichtigen van de
volkscultuur zijn Carnaval, Pasen
en het feest van Petrus.
Bezienswaardige plaatsen zijn
Preguiça (vissershaven), Tarrafal
(zwart strand), Ribeira Brava
(kleurige, karakteristieke huizen
en ook voorname architectuur)
en verder veel natuurschoon
zoals de vulkaan Caldeira en het
gebergte van Gordo (met een
top van 1312 meter) waarop
eucalyptus en sisal bomen
groeien. Ook voor enorme
drakenbomen, die in leeftijd de
duizend jaar zijn gepasseerd,
kun je op Sao Nicolau prima
terecht. En niet te vergeten, de
bananenplantages; voor kenners
van de Canarische eilanden zoals
La Palma is op Sao Nicolau zeker
een bepaalde gelijkenis voorhanden. Een aparte publiekstrekker op het eiland is de Rocha
Escrita, de rots met inscriptie. De
inscriptie is nog nimmer ontcijferd, en het blijft een groot
vraagteken of zij stamt uit een
tijdperk (ver) vòòr 1461, of dat

De naam van het vulkanische
eiland is eenvoudig te verklaren!
Want op 6 december van het
jaar 1461 werd het eiland door
de Portugezen ontdekt. Er was
geen sterveling te vinden. Toch
duurde het tot halverwege de
17e eeuw, voordat er een
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República de Cabo Verde
latere piraten hier meer van
weten.
Even terzijde, maar geen SNeLBinder zonder prijsvraagje voor
de lezers: wie heeft enig idee,
wat op het hier beschreven
eiland een juvita is? Inzendingen
welkom!
Als toerist hoef je niet echt te
wachten op een bepaalde
maand, al zijn augustus t/m
oktober gevoeliger voor regen.
Het is er met zijn tropisch
klimaat bijna altijd aantrekkelijk
weer, gemiddeld 26°C, dankzij

de noordoostpassaat. Toch is de
omvang van het toerisme in
Kaapverdië nog beperkt, dus
wie binnen een paar jaar die
kant opgaat treft een tamelijk
ongerepte archipel aan.
Het aantal inwoners, ca. 13
duizend, is relatief gering maar
dat is niet zo vreemd want het
landschap is niet erg geschikt
voor bewoning. De mensen
beschouwen zichzelf als één
grote familie, en iedereen kent
elkaar. Ze staan bekend als
vriendelijk, open en warm. Hun

grote liefde is dansen en muziek
maken (wals, square dance en
veel karakteristieke Portugese
dansen). Speciale aandacht
verdienen de traditionele
bruiloften. De rituelen kunnen
op Sao Nicolau duren vanaf de
verloving toe en met het
huwelijk!
Kortom, dit eiland is een bezoek
waard. Wij voorspellen dat
Kaapverdië in de komende tien
jaren één van de grote toeristische ontdekkingen zal zijn.

In memoriam
Op tweede kerstdag, 26 december 2000, overleed op 85 jarige
leeftijd mevrouw Truus
Blijboom-Hovius, oud-lerares
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naaldvakken van de Sint Pius
MMS. Op 29 december j.l.
overleed de heer Ton van de
Klundert 83 jaar oud. Hij was

jarenlang (’62 – ’80) amanuensis
op het SNL. En op 2 februari
overleed, bijna 88 jaar oud,
mevrouw Thea Saris-Henrichs,
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oud-lerares biologie aan de PiusMMS. Op zoek naar herinneringen aan deze drie mensen
kwamen we het volgende tegen:
Mevrouw Blijboom (zij was al
weer 15 jaar weduwe van de
heer Piet Blijboom, leraar
lichamelijke opvoeding van het
SNL) was jarenlang lerares
naaldvakken: “Een zeer harde
werker met hart voor de zaak.
Een bezige bij… een Juffrouw
Mier uit de fabeltjeskrant. Op
latere leeftijd heeft zij nog haar
eerste graads gehaald. Het was
een prettige vrouw om mee
samen te werken. Ooit heb ik
ook les van haar gehad in de
vierde en vijfde klas MMS. Ik
wilde toen een ingewikkelde
jurk maken. Met veel moeite
mocht het, toen bleek, dat ik
reeds verstand van naaien had.
Ze was ook trots op haar kinderen”, liet Mia Veltman-Breddels
(MMS ’66) ons weten. Mia is als
docente aan het SNL ook collega
geweest van mevrouw Blijboom.
Mevrouw Saris (schoonmoeder
van de lerares Engels van het

SNL) wist veel van haar vak en
was ook trots op haar vak:
“biologie moest het heten en
niet Natuurlijke Historie (of
Historie van de Natuur?) zoals
het eerst officieel heette”. Uit
de verschillende reacties, die we
ontvingen bleek dat de lessen
van mevrouw Saris wel bleven
‘hangen’ na al die jaren. “Zo was
er een proef met petri-schaaltjes
met een soort bouillon waarmee
een simpele bacterie-kweek
gedaan kon worden. Met deze
proef kon je zien dat nietafgedroogde handen méér
bacteriën droegen, dan in het
geval, dat je je handen afgedroogd had aan een (schone)
handdoek”.
De heer Van de Klundert
assisteerde niet zozeer in het
onderwijs, maar hij was meer
bezig met verbouwingen en
aanpassingen voor en in het
gebouw. Vroeger was zijn
werkplaats onder in de kelder
vlak bij de verwarmingsketel.
Deze ruimte kon hij bereiken via
een smalle stalen trap achter de
portiersloge bij de hoofdingang.

Bedenk wel dat al het materiaal,
dat hij nodig had via dit 75 cm
brede trapje naar beneden
moest!! Later na de fusie met de
Pius MMS kwam er een werkplaats op de begane grond bij de
garderobe van de C vleugel. De
heer Ruigrok van de Werve was
in al die jaren een collega van
hem en herinnert zich nog de
hectiek van de toneelvoorstellingen rond de Paastijd: “vrijdags de generale repetitie en
daarna zaterdags en zondags
voorstellingen voor de hogere
klassen en maandags en dinsdags voor de lagere. Woensdags
het decor weer afbreken –
mooie tijden!” Delen van de
toneelinrichting, waaronder de
coulissen zijn door de heer Van
de Klundert gemaakt. Grote
klussen werden er ook gedaan,
zoals een verbouwing van de
lerarenkamer tijdens de grote
vakantie.
Myrakel wenst de nabestaanden
veel sterkte bij het verwerken
van hun verlies.

Interview met Tom Paffen
Een SNL-binder waarin de
nieuwe voorzitter zich voorstelt,
is natuurlijk niet compleet
zonder een verhaal over de
scheidende voorzitter. De
redactie toog richting
Amersfoort en sprak, uiteraard
onder het genot ván, uitgebreid
met Tom Paffen, die niet alleen
voorzitter was, maar ook
penningmeester en zelfs medeoprichter.
Begin'Ja hoe begint zoiets? Ik
zat van 1979-1985 op het SNL en
al vanaf de brugklas was ik vrij
actief. Ik was klasseburgemeester, zat in de sooscommissie, in
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de leerlingenraad en zelfs in de
medezeggenschapsraad die toen
net nieuw was. Je rolt er dus
eigenlijk in – opvallend vond ik
altijd hoe de school mensen
stimuleerde om dit soort dingen
te gaan doen. Er was altijd van
alles mogelijk. En ja, toen in
1988 die oproep van Overwater
kwam (op zijn initiatief is
Myrakel uiteindelijk van start
gegaan), was dat een inkoppertje, zeg maar. Gerdwin Lammers
was toen voorzitter; ik weet nog
dat we de eerste SNL-binders bij
zijn werkgever (DHL – redactie)
in elkaar flansten, in WP4.0 voor
wie dat nog wat zegt – einde-

loos knippen & plakken en
kopiëren. Later is Koos als dtp'er
er bijgekomen. De bestuursvergaderingen waren altijd op
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school, op de kamer van Jan
Overwater, later werd dat bij
iemand thuis. De financiën
haalden we in het begin vooral
uit reünies. Voor de bezorging
van de Binders was eigenlijk
geen geld, dus dat gebeurde via
het koeriersbedrijf van Gerdwin.
Vanuit de school werd dat
argwanend bekeken, commercie
en zo: "kan dat wel", vroeg men
zich af. Toen dat een keer
misging en we van allerlei leden
een vriendelijk briefje kregen
waarin ze schreven dat één
SNeL-binder voldoende was, riep
de school dan ook triomfantelijk
"zie je wel". Maar ook dat werd
later gelukkig beter.'
MutaSNoL'Maar in die
beginperiode ging het nog heel
amateuristisch. Er was hulp van
verschillende kanten. O.a. Pieter
Groot, Theo van Scheppingen en
Toon van Driel droegen hun
steentje bij. Ook de paters
verleenden hand- en
spandiensten, we gebruikten
oude pc's van school en moesten
toen opeens een database
bouwen. Dat was toen wat. Nu
lachen we om programmaatjes
als pc-file, maar toen was het
een uitkomst. Daarmee
bouwden we het bestand
Mutasnol, waarin alle mutaties
van leerlingenadressen vermeld
zouden moeten worden.
Zouden, want ook bij de school
was de automatisering nog niet
op het niveau dat nodig was. Er
ging dus regelmatig wat fout,
maar MutaSNoL was toch wel
een uitkomst.'
Voorzitter'Mede door het
organiseren van de reunies in
1993 en 1998 kreeg het bestuur
een grotere rol. Een paar
bestuursleden van het eerste uur
haakten toen af en ik werd
voorzitter. Het werd steeds
professioneler en Koos, die
penningmeester werd, maakte
als eerste eigenlijk een
onderscheid tussen betalende en
niet-betalende leden. We
hadden toen de doelstelling
geformuleerd dat 10% van de
oud-leerlingen lid van Myrakel
moest worden, maar dat hebben
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we nooit gehaald. Vandaar dat
er ook een nota 'Myrakel 2000'
kwam waarin allerlei
verbeterpunten. Een van de
belangrijke vragen is natuurlijk
waarom iemand lid wordt van
een oud-leerlingenvereniging.
Om drie keer per jaar een
krantje te ontvangen? Om mee
te doen in een netwerk, zeg
maar een alumni-clubje? Het
doel van een vereniging als
Myrakel is toch ook (of is het
vooral?) het benutten van alle
kennis die oud-leerlingen
hebben opgedaan. Daarom zijn
we, rond 1998, met wat je een
talenten-databank zou kunnen
noemen begonnen, via
visitekaartjes die bezoekers bij
de reunie konden achterlaten.
Dat is dus uitgegroeid tot de
SPIN-gids. Een mooie taak wordt
dat nog om die te
onderhouden…'
Lachen'Ja, da's het belangrijkste
van bestuurswerk. Het moet wel
lollig en leuk blijven. Juist bij
een oud-leerlingenvereniging,
hoe professioneel ook, is dat
belangrijk. Ik kan me uit de
afgelopen jaren vele anekdotes
herinneren. Iedereen heeft wel
eens voor een dichte deur
gestaan, bij een vergadering of
zo. Dan was er weer iemand met
de sleutel vandoor of waren ze
onvindbaar terwijl ze toch écht
in de hok van de conciërge
zouden liggen. Koos is nog eens
een keertje achter Marjolijn van
der Veeken aangereden. Die
kwam iets brengen, stond voor
een dichte deur en reed weer
weg – Koos erachteraan
natuurlijk, midden in de nacht
om die Binders op te halen.
Prachtig toch? In het begin zaten
we ook vaak in wegrestaurants
omdat dat vrijwel de enige plek
was waar rondtoerende
bestuursleden elkaar konden
ontmoeten. Nutsen met
Marjolijn? Oh ja, als we de
Binder aan het vouwen waren,
aten we vaak een nuts
tussendoor, maar de andere
bestuursleden dachten dat we
met hele andere dingen bezig
waren!
Daarom hebben we Myrakel ooit

een soort lijfspreuk
meegegeven: onvoorspelbaar
maar betrouwbaar. Andersom
werkt het namelijk toch
minder….'
Herinnering'Ik heb goede
herinneringen aan school.
Vooral de geest van het SNL
was/is uniek, denk ik. Er kon zó
verschrikkelijk veel, er waren zó
veel buitenschoolse activiteiten.
Noem maar op: er was een
voetbalclub, een tennisclub, je
kon basketballen of gymmen of
weet ik wat. Elk jaar was er het
Grote Gebeuren, met sinterklaas
en kerst ging je, met kadootjes,
naar bejaarden in de
Spaarndammerbuurt. Voor al die
dingen kon je rustig een paar
lessen laten lopen, dat vond
niemand erg. Later, toen de soos
ging draaien, wilde iedereen ook
in die sooscommissie. Hele
zaterdagen om de soos schoon
te maken – en 'm direct weer
vuil te maken, met een heeeeeel
selectief gezelschap natuurlijk.
Nog later, tijdens mijn studie,
merkte ik ook dat het SNL een
aparte school was. In Delft zag je
veel nieuwe studenten die pas
toen ze in Delft kwamen,
begonnen te 'genieten' van hun
vrijheid. Op 't SNL was ik die
vrijheid al zes jaar gewend!!
'Het SNL nu'Jan Overwater had
natuurlijk een SNL-achtergrond,
de huidige rector heeft die niet.
Frans Kwakernaat heeft een
managementachtergrond.
Niettemin is er op de reünie van
1998 nog flink wat misgegaan en
ik moet helaas zeggen dat het
contact met de school nu wat
minder is. Dat is iets wat het
nieuwe bestuur moet proberen
recht te zetten, want de school
heb je hard nodig, al was het
maar voor de gegevens van de
eindexamenkandidaten. Wie
medio juni afstudeert, kan in juli
natuurlijk al lid worden van
Myrakel! Die adressenoverdracht
moet beter dan nu, lijkt me.
Myrakel kan de school dus beter
benutten. Maar ook andersom
kan dat: wat is er mooier als
leden van Myrakel ingeschakeld
worden op keuzeavonden? Een
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wil worden, luistert misschien
meer naar een oud-leerling die
dat ook geworden is, dan naar
een decaan.'
Stoppen'Ja kijk, er gaat steeds
meer tijd inzitten terwijl er
eigenlijk steeds minder tijd is. Ik
ben getrouwd, heb een kind en
natuurlijk een drukke baan.
Tijdens je studie zijn
bestuurswerkzaamheden toch
makkelijker te doen. Bovendien:
na zo’n twaalf jaar, waarvan 4
jaar voorzitter, is het ook wel
mooi geweest. Maar omdat
iedereen het zo druk heeft, was
het toch moeilijk een opvolger

te vinden. Jammer, maar wel
begrijpelijk!'
Onderbuikgevoel‘In mijn huidige
baan, Residentie Investments is
een participatiemaatschappij
behorend tot de Achmea-groep,
met 500 miljoen belegd
vermogen in veertig bedrijven,
merk ik dat ik veel opgestoken
heb op het SNL, met name
mensenkennis. Ik houd me bezig
met ict- en internetbedrijven. En
veel participaties, het gaat
vrijwel altijd om enorme
bedragen, komen voort uit een
soort onderbuikgevoel.
Participeren is overigens net als

naar school gaan: je doet het
samen, maar niet je hele leven.
Voor een jaar of wat is het heel
goed te doen. En juist dat gevoel
heb ik op school goed kunnen
ontwikkelen. Zoals ik al zei, was
er veel tijd voor buitenschoolse
activiteiten. De school zei toch
vrij vaak van "doe 't maar", en
vooral daarom heb ik er veel
geleerd… Last but not least:
voor het nieuwe bestuur: 'keep
up the good work and keep on
smiling!’
Rene Leijen

Uit de oude doos
Liefst twee reacties op de vraag uit de vorige
Binder, hoe het nu toch mogelijk is, dat Pater van
Marrewijk in 1953 de voetbalclub D.C.G. aanprees
voor de leerlingen, in plaats van Wilskracht! Wie
anders dan de beide Wimmen, Lauwers en Noor
kunnen dit uitleggen?

Eerst het woord aan Wim Lauwers scj:

Geachte redactie,
In de SNEL-Binder van 18 dec. l.l. op pag 8 staat een vraag, die om
een antwoord vraagt. Het betreft de relatie D.C.G. en het Sint
Nicolaaslyceum.
Welnu, ik meen, dat Pater van Beurden scj in 1947 voetbalelftallen
wilde oprichten.Maar om aan de competitie te kunnen deelnemen moest
men een vereniging zijn.Daarvoor had men een seniorenafdeling nodig
en die hadden wij niet.
Toentertijd lagen de velden van D.C.G. in Sloterdijk.Deze velden
werden door onze leerlingen voor de buiten-gymnastiek gebruikt.De
oplossing voor onze voetballers was om deze velden te huren en te
gaan spelen als lid van D.C.G.Wij hadden toen eigen elftallen met
eigen leiders.
Door de uitbreiding van Nieuw-West kreeg D.C.G. een grote toeloop
van nieuwe leden.Om die reden zegde D.C.G. in 1954 ons de huur
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op.Wij gingen toen op zoek naar een nieuwe partner.
Via verschillende informaties kwamen wij in contact met
Wilskracht.Deze vereniging had een grote,sterke seniorenafdeling
maar bijna geen jeugd.Wij waren dus erg welkom.
Op 1 april 1955 gaf de Alg.ledenvergadering van Wilskracht hun
bestuur de toestemming tot een fusie met het St.Nic.Lyceum.De naam
zou dan worden: Wilskracht SNL.
In het nieuwe seizoen 1955-1956 werd dit realiteit.Bijna alle 6
elftallen gingen toen over en deden het erg goed.
Ik hoop,dat bovenstaand relaas verhelderend werkt!
Tenslotte,wens ik jullie nog heel veel succes met de prachtige SNELBinder!!
Met heel veel groeten
W.S.Lauwers scj
ex-PP.

Even terzijde, maar we melden het met genoegen: eind vorig jaar vierde Wim Lauwers zijn 80e verjaardag
in café-restaurant ‘Lieve’ op de Herengracht, bij velen – en zeker de basketballers van Wilskracht SNL beter bekend als H88.
Tja, wat overlap is niet te vermijden, maar we gaan niet inkorten, dus nu de brief van de andere Wim.

Het is altijd weer leuk om een exemplaar van de SNL-binder te
ontvangen. Het is al lang geleden dat ik op het Nicolaas Lyceum zat,
in ben van HBS-A 1957 en mijn naam is Wim Noor. Ik wil even
reageren op de circulaire van 10 september 1953 waarin staat dat de
school eigen voetbalelftallen heeft in DCG. Als je op het Nicolaas
Lyceum kwam in 1952 en je wilde gaan voetballen dan werd je lid van
DCG, waar de jongens van het Nicolaas lyceum in eigen elftallen
speelden. Ik weet nog dat ik zelf begonnen ben in DCG B 13. Je had
toen A junioren van 15-18 jaar en B junioren van 12-15 jaar. De
studenten van het Nicolaas speelden alleen in speciale elftallen met
mede scholieren, met de gewone spelers van DCG kwam je alleen te
spreken op de trainingen. DCG speelde toen op de Velserweg, achter
het huidige station Sloterdijk. Vanuit Amsterdam Oost was het op de
fiets een flinke trap naar dat veld toe om te trainen of te spelen.
Later heb ik nog gespeeld in de A 2. Echter na een paar jaar werd
DCG te groot met eigen elftallen en met de elftallen van het
Nicolaas Lyceum. Ik denk dat dat was met aanvang van seizoen 55/56,
dus september 1955 dat de Nicolaas teams van DCG overgegaan zijn
naar Wilskracht dat toen ging heten Wilskracht SNL. Ik ben daar
begonnen in de A 2. Een aantal jongens van het Nicolaas hebben toen
nog in het eerste elftal gespeeld van Wilskracht SNL. Echter maar
zeer weinig jongens bleven in Wilskracht SNL voetballen als ze de
school hadden verlaten. Ikzelf heb nog een aantal jaren in
Wilskracht SNL in de senioren gevoetbald en ben daarna in seizoen
1962/1963 naar R.K.S.V. de Meer gegaan, waar een zaterdagafdeling
werd opgericht. Vrij snel kwam ik daar in het bestuur (1963) en ik
ben tot op heden nog steeds actief in het bestuur van de Meer, nu
als penningmeester, nadat ik eerst jaren als secretaris ben
opgetreden.
Wim Noor
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Tot slot nog even echt in “de
oude doos” gerommeld. Die zit
vol met Myrakelse prulletjes en
Myrakelse kleinoden. We
pakken zo’n prachtige, oude,
langwerpige Tobbe uit de doos
en laten de lezers nog eens
genieten van de prilste ervaringen van de eerste lichting
meisjes op het SNL. Natuurlijk,
in het Mammoet-jaar 19681969!
…Daar sta je dan, aan het begin
van de eerste schooldag;
overgeleverd aan het humeur
van de paters en andere
leerkrachten. Eerst maar even je
fiets in de stalling zetten.
Doodeng al die vreemde
jongens, er is geenéén meisje te
ontdekken in de stalling. Dan
stoot je tot overmaat van ramp
nog je hoofd aan dat ellendige
fietsenrek. Grote buil verschijnt,
althans dat denk je.
Schoorvoetend vervolg je je
weg. In de jongensgarderobe
word je nieuwsgierig aangekeken, even nieuwsgierig kijk je
terug.
Eindelijk ben je in de hal, ook
daar zie je alleen maar jongens
die je nakijken. In de meisjes-

garderobe zie je voor de
afwisseling eens meisjes, druk
kwebbelend over hun bevindingen met de jongens van het
pas gemengde Nicolaas Lyceum.
Al gauw vind je de meisjes van
je klas en samen bereid je je
voor op de strijd tegen het
onbekende. Met kloppend hart
begeef je je naar het eerste
lokaal. Maar het valt allemaal
ontzettend mee. De jongens
zijn de vriendelijkheid in eigen
persoon. Uitgezonderd een
paar exemplaren. Ze wijzen je
beleefd de weg naar duistere
oorden waar denkbeeldige
dictators al op je zitten te
wachten. Maar ook dat valt
(soms) wel mee en al met al was
het achteraf beschouwd toch
een prettige dag.
En als je na een week alle
leraren hebt ontmoet en al zo’n
beetje bent gewend, ben je blij
dat je naar het Nicolaas Lyceum
bent gegaan, waar een hele
fijne en aparte sfeer heerst.
Paula uit 1A
Dat moet Paula Deken zijn
geweest, als ons oudleerlingenbestand correct is.

Pius-praat
Door de Interpicnic-ontwikkelingen in Australië (Aleida
Verburgt, zie later in deze

rubriek) gaan we eerst echt
terug in de tijd. Proef de sfeer
van de Sint Pius in de twintiger

en dertiger jaren!

Het ontstaan der R. K. Middelbare Meisjesscholen.
De ervaring en de zich ontwikkelende wetenschap der psychologie toonden, dat de jongens en de
meisjes in de puberteitsjaren psychisch en physisch zóóveel verschillen, dat differentieering bij
Middelbaar- en Voorbereidend Hooger Onderwijs een vereischte werd. Men kwam tot oprichting van
meisjes-H.B.S., meisjes-Gymnasium, meisjes-Lyceum. Deze scholen volgen echter de wettelijk
voorgeschreven programma’s waaraan dan eenige vakken meer speciaal voor de meisjes worden
toegevoegd.
De eigenschappen van den jongen en van het meisje verschillen naar de taak, waartoe zij door God
geroepen zijn. Het meisje moet gelegenheid hebben zich voor te bereiden, overeenkomstig haar aard,
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tot de háár wachtende levenstaak. Dáárom heeft onze vrouwelijke jeugd recht op
onderwijsinrichtingen, waar zij die voorbereiding ontvangt. En onze katholieke meisjes hebben
recht op een Middelbare School, waar zij diè persoonlijke ontwikkeling en intellectueele vorming
kunnen ontvangen, die noodig zijn voor de katholieke beschaafde vrouw in de tegenwoordige
Maatschappij.
Deze overweging bracht er vele
jaren geleden verschillende
onderwijsgevende Congregaties
van vrouwelijke religieuzen toe,

naast de bestaande inrichtingen
van Middelbaar Onderwijs het
nieuw schooltype “de
Middelbare Meisjesschool” op te

richten, dat in de aangevoelde
behoefte zou voorzien.

De Besturen dezer Middelbare Meisjesscholen stichtten 3 November 1928 de Vereeniging “Sancta
Teresia”, met het doel de belangen van het Middelbaar Onderwijs voor Meisjes te behartigen. Door
sectievergaderingen en studieweken werd het contact tusschen deze scholen levendig gehouden
en kwam men tot meer omschreven leerplan, geschikter studieboeken en kreeg dit schooltype
vaster vorm. De ondernemingsgeest dezer Vereeniging werd door waardeerende uitspraken van
hoogst bevoegde schoolautoriteiten steeds aangewakkerd, moedig op den ingeslagen weg voort te
gaan, en — al bleven sommige dezer scholen zonder eenige financieelen steun van ‘t Rijk! — zij
werkte ijverig voort aan de vervolmaking van een Middelbare School, gehéél gericht op den
specifieken aard van het meisje, voorbereidend voor het leven. Zóó ontstond de R.K. Middelbare
Meisjesschool, die door de Sanctie der Regeering werd bestendigd, toen bij Ministerieele
Beschikking van 22 Februari 1935 de “voorwaarden” werden vastgesteld voor de “officiëele
erkenning” van het einddiploma der Middelbare Meisjesschool, waaraan ook de gewenschte
“rechten” werden verbonden, zonder het karakter dezer school aan te tasten. Wij blijven Mr.
Marchant, oud-minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, dankbaar voor deze Regeling,
die van zijn paedagogisch en maatschappelijk inzicht getuigt en die, naar we zéker mogen
vertrouwen, door zijn ambtsopvolgers in denzelfden geest zal gehandhaafd worden.
Voor de “erkenning” en de “rechten” van het einddiploma eener School zijn eenmaal normen noodig,
die voor elke school van een bepaald type moeten gelden. Dat de ouders voor hun kinderen
einddiploma’s met “rechten” wenschen, is vooral in den tegenwoordigen tijd begrijpelijk! Die
“rechten” worden vaak met inperking der vrijheid van het onderwijswezen verleend. Bij de
Middelbare Meisjesschool — het kind van ònzen tijd! — is dat echter niet het geval geweest: een
ruime mate van vrijheid is deze school gelaten.

De klasgenoten van
Leida Verburgt
Zoals in de voorgaande twee
nummers gaan we weer terug
naar wat we beschouwen als het
historisch erfgoed van de PIUS
MMS: de Pius Fröbelschool in de
Kerkstraat en de PIUS
Meisjesschool inclusief een
M.U.L.O.-afdeling aan de
Prinsengracht 779, waar de
nonnen vanaf 1928 zijn gestart
met de PIUS MMS, die zich in
september 1932 zelfstandig
vestigde aan het Valeriusplein
12.
Hoe is het allemaal gekomen??
Leida Verburgt of Dicky
DeBlank-Verburgt zoals ze nu
heet, woont in Australië en vond
op Internet onze website. In de
SNeLbinder nr 2/2000 kwam zij
aan het woord. Ze zou het
geweldig vinden met enkele van
haar klasgenoten in contact te
komen. In het kerstnummer
verscheen een heuse klassefoto:
een tweede klas lagere school,
ongeveer 1933. Ook heeft Dicky
een poesie-album uit 1937, waar
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vele van haar klasgenoten een
stukje in geschreven hebben.
Vandaar de uitgebreide lijst met
namen in de SNeLbinder. Maar
hoe vinden we nu die klasgenoten van zolang geleden??

En dan komen er toch weer
aardige herinneringen boven
van wel 60 jaar terug. Dit keer
gunt Willy Dinkgreve ons een
blik in een vooroorlogse meidenklas:

Slechts één lezer van de
SNeLbinder, André Vet (HBS-B
63), tipte zijn zus, Elly Vet. Met
al de namen uit de lijst zijn wij
gaan zoeken in het electronische
telefoonboek van Nederland en
we vonden voor een aantal niet
alledaagse achternamen enkele
mogelijkheden in de buurt van
Amsterdam. In alle gevallen op
deze computerlijst betrof het
weduwen, die als tweede deel
van hun achternaam, de meisjesnaam dragen. Zo vonden we
een oudere zus van Trees
Scholten, die ons het gezochte
adres gaf en we vonden Rennie
van Hees, die na al die jaren nog
contact heeft met Tiny Maas.
Tot slot kregen we Lucy
Dinkgreve, de 83-jarige (!),
oudere zus van klasgenote Willy
Dinkgreve aan de telefoon, die
ons enthousiast het gezochte
adres doorgaf.

“Allereerst moet ik zeggen, dat
ik pas in 1936 na de paasvakantie in de zesde klas van de Pius
ben gekomen. Vanaf 1928 was ik
op de St Mariaschool aan de
Kloveniersburgwal, bij de zusters
van Onze Lieve Vrouw ter Eem
(Moederhuis in Amersfoort).
Van de Mariaschool naar de Pius
was voor mij een grote overgang. De Pius was namelijk veel
verder dan de Mariaschool. Met
rekenen hoorde ik voor het eerst
van grootste gemene deler en
kleinste gemene veelvoud. Met
aardrijkskunde waren wij niet
verder gekomen dan Europa, ik
was dus in de Oeral blijven
steken, terwijl de Pius al in het
Andesgebergte zat. Bovendien
was er nog een ander verschil.
Op de Mariaschool werden de
zusters aangesproken met: "ma
Soeur". Toen mij iets gevraagd
werd zei ik prompt: "ja m'seur".
Heel vriendelijk zei zuster
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Geertruida toen dat de meisjes
op die school "zuster" zeiden.
Het was voor mij wel extra
opletten en wennen geblazen.
De eerste klas van de Pius Mulo
werd vanwege het grote aantal
leerlingen in tweeën gesplitst en
wel in 1A en 1B. Van A tot en
met M zat in 1A en de rest van
het alfabet zat in 1B. Zodoende
heb ik maar kort bij Dicky
Verburgt in de klas gezeten,
toch kan ik me haar nog wel
voor de geest halen. Ook de
tweede klas was nog in A en B
gesplitst. In klas 1 en 2 was
zuster Bertha onze klassezuster.
(daar boften we niet bij, zij was
de minst vriendelijke zuster die
ik gekend heb, wij noemden
haar de levende mummie.)
Klassezuster hield in dat we
zogezegd bij haar in de klas
zaten en ook de meeste vakken
van haar kregen o.a.:
Aardrijkskunde, geschiedenis,
bijbelse geschiedenis, handelsrekenen, boekhouden, Nederlands,
lezen en Frans. Zuster Suzanna ,
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een goedmoedige,
begripvolle
vrouw gaf
Engels.
Juffrouw
Croin, streng
maar rechtvaardig, gaf
algebra,
physica en
menskunde.
Zuster Paul,
een blozende, struise,
vriendelijke,
vrolijke
vrouw in
nonnenkleren gaf Duits.
Dan was er
nog zuster
Sebastiana
voor planten dierkunde.
Handwerken
kregen wij
van zuster
Geertrudo,
die heel veel
geduld had.
Gymnastiek
werd geleid
door juffrouw Van
Ginkel, een
zwaar
opgemaakte
juf op hoge
hakken. Er
was een fijne
gymzaal met
heel veel
toestellen:
palen,
touwen, ringen, brug, bok,
wandrek en ladders. Heel wat
anders dan op de Mariaschool.
Gelukkig was ik vanaf m'n
achtste jaar lid van een turnvereniging, R.K.t.v.W. Oftewel rooms
katholieke turnvereniging
Wilskracht, zodat ik hier niet uit
de toon viel. Juffrouw Van
Ginkel heeft nooit iets voorgeturnd, zij vertelde wel wat wij
moesten doen en liet het dan
aan de eerste meisjes van de rij
over. De beste liepen voorop.
De heer Schermer gaf tekenles,
een lange magere man met
grote bril. Hij hing een voorbeeld op het bord of zette een
pul of ander voorwerp neer, dat
wij dan na moesten tekenen.
Dan liep hij zelf tussen de
banken door en gaf aanwijzigingen, zoals letten op de
lichtvalling, daar een beetje
meer schaduw enz.. Leuke les.
De heer Ponte gaf muziekles t.w.
notenlezen en zingen. Het
notenlezen gebeurde in de klas
en het zingen in de gymzaal,

waar een grote vleugel stond.
We leerden leuke Franse en
Duitse liedjes, waaronder veel
canons en natuurlijk ook
Nederlandse liedjes.
Er werd ook kattekwaad uitgehaald. Ik begin maar met de
zangles. Een meisje had een
spinnetje gemaakt van twee
stukjes papier en een elastiekje,
als je dat stevig opdraaide,
tikkelde dat goed hoorbaar op
de vloer, als mijnheer Ponte
achter de vleugel vandaan
kwam, zette zij haar voet erop.
Alle meiden natuurlijk giechelen. Wij kregen elke zaterdag
een Weekboekje mee naar huis.
Dat moest ’s-maandags ondertekend worden ingeleverd.
Meestal stond erin: weekcijfer 8,
lessen en werk in orde. Maar er
kon ook staan: weekcijfer 6,
Duits onvoldoende, aardrijkskunde niet gekend. Een keer
kreeg misschien wel driekwart
van de klas, zowel de A als de B
klas de vermelding; Weekcijfer 3
!!!!. Dat vergde thuis wel enige
uitleg. Een grote groep meiden
was na schooltijd op de
Prinsengracht blijven hangen en
had daar overlast veroorzaakt,
wat we precies uitgespookt
hebben weet ik niet meer.
Gelukkig had ik een milde
Vader.
Er was ook een regelement. Van
tijd tot tijd werd dat voorgelezen, ik dacht elke maandagochtend maar dat weet ik niet meer.
Ik weet wel hoe het laatste punt
luidde en wel: De leerlingen
zullen zich er wel van doordringen, dat het hun dure plicht is
ijverig en nauwgezet te zijn in
het verrichten van de hen
opgelegde taak en alles te
vermijden wat in strijd met de
eerbied voor het gezag. Dat ik
dit nog zo goed weet komt
doordat ik samen met Marriët
Grassi door zuster Sebastiana
veroordeeld werd tot het
schrijven van honderd maal het
laatste punt van het regelement.
Marriët Grassi was de grootste
dondersteen van de klas en zat
achter mij. De zuster had allang
tot stilte gemaand. Marriët zat
nog in m'n rug te porren en in
m'n oor te fluisteren en ik
barstte van het lachen, dus wij
waren de pineut. De eerste de
beste keer dat wij weer les van
haar zouden hebben, moesten
wij het inleveren. We hadden
een week de tijd. Op de bewuste
dag vroeg Marriët hoe ver ik
gekomen was. Ik had het verhaal
23 keer geschreven. Marriët
kwam tot 17 keer, vroeg mijn
blaadjes, husselde de hele
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mikmak door elkaar en gaf het
aan de zuster. Gelukkig hebben
wij er niet meer van gehoord.
Rond 1938 kwam er een nieuwe
zuster op school. Zuster
Eucharistica, ik denk dat zij nog
erg jong en onervaren was,
eigenlijk vond ik haar wel lief.
Maar tijdens een les van haar
had iemand een stinkbommetje
stuk getrapt. 'n Stank, vreselijk.
Die arme zuster zei niets en wist
echt niet waar ze het moest
zoeken. Tien minuten later
hadden wij les van juffrouw
Croin. (In onze tijd bleven de
leerlingen de hele dag in
hetzelfde lokaal en de leraressen
wisselden). Juffrouw Croin komt
binnen, ruikt de stank, geeft ons
een dot werk op, doet het raam
dicht, gaat naar de hal, laat ons
in de stank zitten en kijkt door
het raampje in de deur of wij
wel doorwerken. Wat had zij ons
te pakken.
Ik vond het een prettige tijd op
de Pius en zou nog wel langer

door kunnen gaan.”
(Rest ons te vermelden, dat we
Wil Punte-Dinkgreve inmiddels
als lid hebben kunnen noteren)
[Redactie:]
Beste Myrakel-leden, hier doen
wij het dus voor!
Wat een ontstellend plezier om
een half uur met Trees Scholten
of met Lucy Dinkgreve te praten
aan de telefoon; of om bovenstaand verhaal van Willy
Dinkgreve te lezen. Of om
regelmatig E-mail te krijgen van
Dicky uit Australië
{codi@perthpcug.org.au}, die
trouwens deze zomer Nederland
bezoekt! Wij hopen haar te
ontmoeten. De kring van
vroegere Piuskennissen is nog
wat groter, want terloops
vernemen we in de vele contacten van de laatste tijd ook over
andere klas- en tijdgenoten.
Beppie Heideman woont
eveneens in Australië, namelijk

in Perth, en Toosje van Werven
in Californië. Ook Henny Petri
(Haarlem), Lenie en Aggie
Beekman (Amsterdam) zijn niet
uit het oog verloren. Helaas is
niet iedereen meer in leven, van
Thea Schouten, Maria v.d.
Randen en Trees Pasteuning is
bekend dat zij zijn overleden.
NOTA BENE: de Piusgeschiedenis
bestaat natuurlijk niet alleen uit
de jaren twintig en dertig! Waar
zijn al die duizenden anderen
M.U.L.O- en vooral MMSleerlingen gebleven?? We
zoeken jullie! Er is volop plaats
voor jullie herinneringen en
foto’s. Kom op, meld je met
verhalen van destijds, met
afbeeldingen of documenten. De
SNeL-Binder kan bijna alles
gebruiken. Patty Klein, de
dichteres, heeft intussen al
iemand benaderd, zò zien wij
het graag!
Tot slot nog een algemene
oproep.

MYRAKEL zoekt:
De Sint-Pius kroniek van Elisia Timmermans.
Dit is een handgeschreven, Historisch Dagboek van de oprichtster van de Sint-Pius MMS.
Voorzover bekend is het een bruingekaft boek, dat door de oud-leraar van der Pijl is gebruikt voor
het jubileumboek “40 jaar Pius”.

Wie kent het? WIE HEEFT HET?
Inlichtingen s.v.p. naar het Myrakel-bestuur

De Zuidas
De Zuidas, was dat niet dat
grootsteedse project om van het
gebied rond Station Zuid/WTC
een prachtige kantoorstad te
maken? Inderdaad, maar Zuidas
is sinds kort ook de naam van
een kerkje in de Prinses
Irenestraat, vlakbij WTC, waar
cool Amsterdam samenkomt
voor allerlei leuke evenementen;
een elektro-avondje, een
experimenteel klankbordconcert, de presentatie van een
kunstblad of een spontane dj-set
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van Carl Craig. “We moesten een
naam voor ons pand hebben,”
zegt Cas, één van de mensen
achter Zuidas. “We hadden het
de Hoedendoos of de
Koektrommel kunnen noemen,
maar we vonden Zuidas wel een
mooi gebaar. Het is zo’n buzzwoord, dat als een wolk boven
de stad hangt, en nu heeft het
echt een plek. Je kunt nu deze
kerk op de kaart aanwijzen en
zeggen: dat is de Zuidas". De
grap is natuurlijk dat het

gekraakte kerkje ook een soort
luis in de pels is van de ‘echte’
Zuidas. De projectontwikkelaars
zitten natuurlijk niet te wachten
op een kraakpand, precies op de
plek waar ze wellicht een
winkelboulevard of een kantoorflat hadden gepland. Wat de
kraakactie in elk geval heeft
opgeleverd, is dat een architectonisch juweel aan de vergetelheid is onttrokken. Riep daar
iemand ‘Le Corbusier’? Stap de
kerkzaal op de eerste verdieping
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leerlingen. Pater Verbruggen
doet zijn woordje, de verkoop
van het klooster aan ING
Vastgoed is natuurlijk van de
partij en wat ons echt
bezighoudt is deze uitspraak:
“Het aangrenzende Sint Nicolaas
Lyceum gaat binnen een jaar of
zes tegen de vlakte”. Oef! Uche!
Eh, lezer, bent u daar nog?
Wenst u informatie over de
kapel, richt u met een mailtje
tot: zuidas@wereldburger.com.

binnen en je mond valt open. De
zaal is rond, in het midden staat
een enorm blok marmer als
altaar.

ontwerp voor een kerk.”
Tja, eigenlijk is het hele artikel
geschikt voor ons als oud-

Of dit nog niet genoeg is,
stonden de kranten in begin
2001 bol van de miljardenverhalen! Even een willekeurige
krant: “ING, ABN Amro en NS
Vastgoed hebben de gemeente
Amsterdam twee miljard
geboden voor een gegarandeerde afname van de bouwkavels
op de Zuidas”. Met het Thalys
(of is het een ski-schoen?)-profiel
van het nieuwe ING-kantoor wil
je het wel geloven. Of deze:
“Over een periode van dertig
jaar wordt er 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte
gebouwd. Woningen (zeker
4500), uitgaansgelegenheden,

Ja, beste SneL-Binderlezers, wij
zouden het geschreven kunnen
hebben! Maar niets daarvan, dit
is letterlijk overgenomen uit Het
Parool (PS van de week, op 2402-01)! Een verhaal van Gert
Jonkers, met dank aan Marina
de Vries en geïllustreerd met
foto’s van Jean-Pierre Jans. En
het was slechts de begintekst,
even verderop opnieuw lof: “Het
doet hier een beetje denken aan
sanatorium De Zonnestraal, die
architectonische mijlpaal bij
Hilversum”. Dan komt ook Frans
Boogers aan het woord. Frans
werkte in 1959 als jongste
bediende bij architect Lau
Peters, die deze ronde kerk
samen met het schoolgebouw
van het Sint Nicolaas Lyceum
ontwierp. Frans: “Het is een
beetje mijn geesteskind. Vooral
de lichttoetreding in de kerk is
heel bijzonder. Vroeger hing er
ook nog een perspex kruis in de
koepel, dat gaf een hele mooie
weerkaatsing. Het was voor die
tijd een nogal revolutionair
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musea, restaurants en andere
voorzieningen moeten bewerkstelligen dat er geen zielloos
kantorenpark ontstaat”.
Ik, Myrakelix, ben geneigd om
wederom wat toverdrank te
bereiden, om ook deze
Romeinen buiten de poort te
houden… Even surfen op mijn
Gallische Internix en ja, hoor, ik
heb goede medestanders in het
Park van Beatrix, zie www-dotzuidax-dot-enzovoortix. Je leest
nog eens wat, als je lang genoeg
surft. Hieronder wat interessante
fragmenten met het trefwoord
“Nicolaas” op www.zuidas.nl/cgi-bin/search.cgi:
Een ander punt van zorg is: Wat
gebeurt er met het Nicolaas
Lyceum? De bedoeling is dat het
verhuist naar de Van
Leyenberghlaan en dat het
bestaande gebouw wordt
gesloopt, op de kapel na, en dat
het terrein park wordt. „Maar
zo'n gebouw vertegenwoordigt
natuurlijk wel een bepaalde
waarde en een gebouw weghalen, dat kost alleen maar geld,"
meent Wals. „Zoals openbaar
groen ook alleen maar geld
kost."
Wat de vereniging zeker niet wil
is een groot museum. Als een
duveltje uit een doosje zijn de
Vrienden recent geconfronteerd
met het idee van de gemeente
om het Stedelijk Museum naar
de plek van het Nicolaas Lyceum
te halen. Dat plan ketste af.
„Maar het stadsdeel heeft nog
steeds ideeën dat er zoiets als
het Londense Tate museum zou
moeten komen. Een groot
museum, waarvan het
Beatrixpark dan een soort
achtertuin wordt. Wij denken
meer aan het onderbrengen van
bijvoorbeeld de collectie van
Museum Overholland, dat tien
jaar geleden op het
Museumplein sloot en waarvan
de collectie nu onderdeel is van
die van het Stedelijk."

En – al lezend – vernemen we
ook over: MARLEEN
MUNNIKSMA, Buurtbewoner,
bestuurslid van de vereniging
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vrienden van het Beatrixpark en
voorzitter van de ouderraad van
het Sint Nicolaaslyceum.
Bewonersplatform
Het Beatrixpark: een geliefd
stukje groen
De Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark beijvert zich voor
een goed beheer en een goed
gebruik van het park. Daarnaast
proberen wij ontwikkelingen
tegen te gaan die het park
bedreigen. Jarenlang waren dat
de uitbreidingsplannen van de
RAI, recent zijn dat de bouw- en
infrastructuurprojecten die onder
de noemer Zuidas vallen. Zo
keren wij ons tegen een afslag
van de ringweg door dat deel
van het park, dat begin jaren
negentig aangelegd is ter
compensatie van de aanleg van
de 'Parkhal' van de RAI.
Het recente ontwerp voor het
park van landschapsarchitect
Ruwan Aluvihare heeft grote
kwaliteiten, maar ook hier
ontkomen wij er niet aan om
kanttekeningen te plaatsen. Wij
hechten aan de openbare
toegankelijkheid van het park.
De uitbreiding in zuidelijke
richting is voorbestemd voor de
voetbalvelden van AFC. De
bedachte oplossing met velden
op terrassen is ingenieus, maar
een sportpark is per definitie
geen openbaar groen. En de
Stichting Goed Genoeg, die het
huidige sportpark exploiteert,
maakt nu al bezwaar tegen de
brede, voor parkbezoekers
toegankelijke stroken om de
velden heen. Bovendien wil de
Stichting niet alleen voetbalvelden maar ook andere functies
gerealiseerd zien, waaronder
tennisbanen. Op die manier
souperen AFC/Goed Genoeg de
hele zuidelijke uitbreiding op.
Wij keren ons ook tegen de
bouwplannen aan de westzijde,
in de strook waar nu de Christus
Geboortekerk, het werfje van de
dienst Groenvoorzieningen en
de uitzichtsheuvel liggen. Het
gaat niet alleen om het mogelijke verlies van de heuvel, maar
ook om het ontstaan van een
hoge, dominerende wand die
het park aan die kant op een al
te zichtbare, confronterende

manier afsluit. Als compensatie
wordt het te slopen complex van
het St. Nicolaaslyceum aangemerkt. De school laat tot nu toe
weinig enthousiasme merken en
spreekt een voorkeur uit voor
(compacte) nieuwbouw op de
huidige of een nabij gelegen
locatie. Bovendien is de kapel en
het klooster verkocht aan ING
Vastgoed. Het plan om de kapel
een museale bestemming te
geven ontmoet bij ons geen
bezwaar, behalve als dat er toe
leidt dat er allerlei verkeer het
park inkomt of dat een deel van
het park gebruikt gaat worden
voor een afgesloten beeldentuin.
Als laatste obstakel noemen wij
de kant van de RAI die naar het
park toegekeerd is. Door grote
nonchalance van ontwerper en
opdrachtgever is hier een lelijke,
rommelige, afwerende achterkant ontstaan met een calamiteitenweg. Een horecabestemming
aan deze kant leidt tot een
verdere opmars van de RAI
richting groen. Wij geven de
voorkeur aan een rustige,
groene oplossing die de visuele
aantasting van het park door het
RAI-complex vermindert.
Het paradoxale van een parkvriendenvereniging als de onze
is dat wij ons, om een positief
doel te bereiken, tegen een
aantal zaken moeten uitspreken.
Maar met al deze op- en aanmerkingen is het zeker niet zo,
dat we een negatief oordeel
over het totale ontwerp uitspreken. Dat vinden we, nogmaals,
grote kwaliteiten bezitten. En
een uitbreiding van het
Beatrixpark juichen we uiteraard
toe.
Maar onderdelen die afbreuk
doen aan het beeld en het
gebruik van het park proberen
we te laten schrappen. Omdat
we graag willen dat het
Beatrixpark een geliefd stukje
groen blijft!
H. Wals / M. Munniksma
Vereniging Vrienden van het
Beatrixpark
Ook de rijksoverheid is een bron
van informatie. In het document
[VROM000213 van 27-02-01] laat
Staatssecretaris J. Remkes van
VROM ons dit weten:
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Voor het Nieuwe Sleutelproject
Zuidas is de factfinding
afgerond. De conclusies daaruit
worden door rijk en gemeente
onderschreven en zijn
neergelegd in het

Basisdocument Zuidas
Amsterdam. Het geeft aan dat
naast het Dokmodel ook
alternatieven mogelijk zijn.
Daarbij wordt de
hoofdinfrastructuur niet of

gedeeltelijk ondergronds
gebracht. Deze alternatieven
worden respectievelijk
Dijkmodel en Kunstwerkmodel
genoemd.

Wilskracht SNL - Basketball
Elders in dit en eerdere nummers waren de voetballers van Wilskracht SNL aan bod. De basketballers
onder ons zullen zich tekortgedaan voelen. Dat hoeft niet, want we hebben ook een lang, historisch
verhaal klaarliggen over deze sporters. Of we het voluit gaan presenteren, hangt van jullie af. Want veel
liever dan dit historisch overzicht, vernemen we spontane verhalen vanuit de leden! Wie schrijft een leuk
artikel over zijn basketball-tijd? Zo’n verhaal is meer dan welkom!
Dan toch even het begin van het verhaal dat wij achter de hand hebben.
“Na de eindexamens gymnasium in juni 1956 wilden enige geslaagden doorgaan met basketballen. Pater
Lauwers, die reeds plannen had tot het oprichten van een vereniging in schoolverband, verzocht deze
basketball-enthousiasten hem te assisteren bij de realisering van zijn plannen.In juli/augustus 1956 kwam
de vereniging van de grond. Het voorlopig bestuur werd gevormd door de heren:
Reygersberg, voorzitter
Michel Würth, secretaris
Jan Sterkman, penningmeester
Wim Lauwers, geestelijk adviseur
{wordt mogelijk vervolgd}
Trouwens, wie goed heeft opgelet in deze Binder, leerde een derde Wilskracht kennen! Wilskracht als
turnclub, we worden nog steeds voor verrassingen geplaatst.

Nicolaas-bladen
Ook de bladen van of over het
huidige lyceum bieden ons elke
keer wel copy. Gemakkelijk,
gewoon even letterlijk
overtypen uit een schoolkrant
[verhaal 1 uit Sintels van 2
november 2000] of een
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scholenkrant [verhaal 2 uit een
krantenspecial voor
Amsterdamse scholen].

1] Amsterdammers overleven in
Ardennen

Stavelot: Donderdag jongstleden
is een groep leerlingen van het
Sint Nicolaaslyceum uit
Amsterdam gesignaleerd op en
rondom de rivier de Amblève.
Ondanks waarschuwingen van
de burgemeester het aantal
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decibellen minimaal te houden,
zijn er toch luidruchtige
taferelen ontstaan.
Twee dagen werd er gekanoëd
op een van Belgisch mooiste,
doch wel gevaarlijkste rivieren.
En dat het gevaarlijk was heeft
menigeen ondervonden. Een
doorwaaide begeleider met rood
aangelopen wangen verklaart:
‘ik ben bijna onderkoeld geraakt
nadat ik twee keer ben
omgeslagen en een aantal
mensen heb gered van de
verdrinkingsdood, gelukkig was
er een goede houtkachel in ons
Chateau!’. Leerlingbegeleidster
Ivana stond eerst wat huiverig
tegenover de ontberingen die
haar te wachten stonden, maar
zij was in haar nopjes toen zij
met haar groep, zonder al te
grote kleerscheuren, behouden
thuis kwam (al was het aan de
late kant).De wandeling de
eerste dag zorgde voor ietwat
uitgebluste kinderen. Er mag
opgemerkt worden dat deze
wandeling, waarbij men
overgeleverd was aan kaart en
kompas, aan de stevige kant
was. Zeker nadat bleek dat voor
de meeste mensen de kerk van
Moulin de Ruy theoretisch pas
op de helft van de route stond.
Toen eindelijk, na lang zoeken,
het Chateau in Stavelot
gevonden was, maakte dat veel
goed. De kasteelheren en dames
waren uitermate gastvrij en
maakten er geen probleem van
dat er hier en daar een stukje
kasteel gedeformeerd werd. Het
kasteel bleek na de eerste nacht
solide genoeg om een stuk of
zestig leerlingen nacht‘rust’ te
bieden.
Tijdens het abseilen en het
speleologische gedeelte (waarbij
tevens opgepast moest worden
voor nieuwsgierige ezels) bleek
wel dat ook grote jongens kleine
hartjes hebben. Maar
uiteindelijk heeft iedereen zich
koelbloedig van een wand ab
laten seilen (waarbij het record
op 17 seconden werd
vastgesteld) en de zenuwen door
de smalle spleten van een grot
laten gieren.
Gymnastiekdocent Kenter die
het tijdens de terugreis allemaal
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een beetje te veel werd, bracht
het uiteindelijk niet verder dan
aapje, aapje..... waarna hij met
een gelukzalig gevoel met zijn
armen over zijn buik gevouwen
in slaap viel en daarmee het
einde inluidde van een zeer
geslaagde survival!
van onze verslaggever
Uit: DE STAVELOTSE BODE,
vrijdag 13 oktober 2000

2] Oefenen voor de echte
maatschappij
Oud-leerlingen van het St.
Nicolaas Lyceum weten volgens
rector Frans Kwakernaat niet
wat ze zien als ze de kantine
binnenkomen. Daar staat nu een
pooltafel. Er moet ook een
stamtafel komen. Dat was
vroeger wel anders, zegt
Kwakernaat. Toen was de school
nog niet zo gewend om te
luisteren naar wat de leerlingen
wilden.
Elke school wil volgens hem de
leerlingen bij het
onderwijsproces en het
schoolgebouw betrekken. Maar
bij het St. Nicolaas is dat ook
echt gelukt, vindt hij. Dat komt
vooral, denkt Kwakernaat,
doordat het gebouw voor een
deel door de leerlingen is
ingericht, zoals de kantine en de
gloednieuwe studieruimte. Een
grote witte wand die smeekt om
versiering, wacht nog op het
winnende ontwerp van een
leerling.Luisteren, de leerlingen
laten merken dat ze belangrijk
gevonden worden, het werkt
betrokkenheid hij de school in
de hand, denkt ook conrector H.
van Leeuwen. Dat wil niet
zeggen dat er geen duidelijke
regels zijn.
Vooral aan omgangsvormen
hecht het St. Nicolaas veel
waarde. De school hanteert, zegt
hij, de waarden en normen die
bij het katholieke onderwijs
horen. Daar hoort altruïsme ook
bij. Vandaar dat leerlingen rond
kerst een bezoekje brengen aan
een bejaardentehuis.Dat de

school weinig allochtone
leerlingen heeft, ligt volgens de
rector vooral aan de ligging, ver
in Zuid. De omgeving maakt het
gebouw overigens ook tot een
veilige plaats: naast een park en
ver weg van winkels. Het St.
Nicolaas is dan ook een van de
weinige scholen waar nog in het
gebouw zelf schoolfeesten
worden gegeven. Er is zelfs,
onderin de school, een aparte
sociëteit voor. De sooscommissie,
geheel bestaand uit leerlingen,
zwaait er de scepter. Want, zoals
Kwakernaat zegt, “we hebben
als school de taak het hele
proces van puberen te
begeleiden. Hier kunnen de
kinderen oefenen voor de echte
maatschappij.”

Een derde bericht over ons
lyceum Anno 2000-2001 is een
artikel in De Volkskrant over de
BNN-televisieserie Finals. We
schreven er reeds over in de
Personalia van Binder 00-02. De
regisseurs Chris Houtman en
Harm-Ydo Hilberdink bedachten
deze serie, te omschrijven als een
docudrama over leerlingen van
een 5-havo klas die eindexamen
doen. De serie veroorzaakte
opschudding: de gesprekken, de
verliefdheden, de harde grappen
en de problemen leken namelijk
levensecht. Terwijl dat niet zo
was.
Inmiddels is de tweede serie van
Finals op de buis. En wederom
draait het om het leven van de
vijftien – nu afgezwaaide –
havisten. De een begint een
handeltje in zebra-spullen, de
ander gaat naar de
filmacademie, en een derde
wordt langzaam gek.
Opvallend is de vermenging van
werkelijkheid en fictie. Maarten
(alias Taco van Dijk) en Hester
(wie-het-weet-mag-het-zeggen)
hebben niet alleen in Finals een
relatie, maar ook in het echt.
Het artikel wordt opgeluisterd
met een foto van Egbert-Jan
Weeber en Achmed Sellami.
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Oud-leerlingen in de literatuur

Onze schrijver is deze keer
opnieuw een professor, namelijk
Frans Saris, de directievoorzitter van het
Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) in Petten. Frans
is in 1942 geboren in Leiden,
bezocht onze school van 1956
tot en met 1960 (HBS B), vervolgde de loopbaan met een studie
Natuurkunde aan de GU en
promoveerde in 1971 in Leiden.
De wetenschappelijk zeer
gedreven fysicus is vòòr zijn
functie bij het ECN lange tijd
directeur van AMOLF te
Amsterdam geweest en schreef
tegen de 300 publicaties, onder
meer als redacteur bij het
literaire tijdschrift De Gids. Ook
schreef hij twee boeken, namelijk Oververhit ijs in 1981 en
Vacuüm is niet niks in ... 2001!
Jazeker, een fonkelnieuwe
pocket, bij de betere boekhandel.
In de essay-bundel Vacuüm is
niet niks, vinden we onder meer
het verhaal "Het technisch
paradijs", waarin Frans het
tweede deel van het standaardwerk 'Techniek in Nederland in
de twintigste eeuw' van een
toelichting voorziet. Frans voert
ons terug naar de tijd van de
tobbe (!), maar we hadden
natuurlijk niks anders verwacht
van een Nicolasiaan.
Wij zijn het enige land in de
westerse wereld waar zich na de
Tweede Wereldoorlog een
stijging voordeed van de
energie-intensiteit in de industriële productie. Na de aardgasvondst in Slochteren verdubbelde in onze industrie, en bovenal
de chemie, de hoeveelheid
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energie per eenheid product.
Ook in de huishoudens steeg het
energieverbruik door gasaansluitingen en elektrificatie tot
duizelingwekkende hoogten, om
tijdens de oliecrises tijdelijk tot
stilstand te komen. Aardgas in
overvloed, toenemende druk op
de elektriciteitssector en een
steeds kritischer houding van de
Nederlandse bevolking ten
aanzien van kernenergie,
leidden tegen het eind van de
twintigste eeuw tot diepgaande
hervormingen in de energievoorziening.
Ongetwijfeld was de millenniumwisseling aanleiding tot deze
geschiedschrijving. Dat is mooi
meegenomen want nu leven de
meeste actoren nog en konden
zij bij de geschiedschrijving
betrokken worden, hetgeen de
levendigheid van het verhaal
over zulke 'dode materie' als
delfstoffen, energie en chemie,
alleen maar ten goede komt.
Toch ben ik bang dat deze
historie niet gelezen wordt,
want de message verzuipt in de
massa.
...
Er is al een generatie die niet
meer weet waarvoor het wasbord, de weckpot of de wringer
dienden. Voorwerpen die nog
niet zo lang geleden vervangen
werden door apparaten die
werken op elektra of gas. In de
jaren twintig en dertig woedde
een felle concurrentiestrijd
tussen gas- en elektriciteitsbedrijven om de gunst van de
consument. De energiebedrijven
stelden zelfs adviseuses en
kookleraressen aan om de
huisvrouw voor zich te winnen.
Deze slag om de huisvrouw
wordt geïllustreerd aan de hand

van propagandafilmpjes,
brochures en affiches. Toen er
een tekort aan huishoudelijk
personeel ontstond, waardoor
de vrouw des huizes voortaan
zelf meer taken kreeg toebedeeld, werd het belangrijk dat
het werk efficiënt kon worden
uitgeoefend met tijdsbesparende apparaten. Stoffer en blik
maakten plaats voor stofzuiger,
de wasmachine verving de tobbe
en in plaats van het petroleumstel ging het fornuis aan. De
tentoonstelling toonde de
ontwikkeling van strijkijzer,
stofzuiger en wasmachine en
hoe een elektrisch ontbijt
eruitzag. Behalve voor hygiëne
en voeding was er aandacht voor
massacommunicatie en amusement, die met de introductie van
radio en tv hun intrede in het
gezinsleven deden. De bezoeker
kon ook een kijkje nemen in het
huis van de toekomst, waar
zelflerende systemen onze
behoeften in kaart brengen en
huishoudelijke apparaten
optimaal zijn aangepast aan
ieders persoonlijke wensen.
Wel eens gehoord van een
elektrische kruik? Of een
elektrische kam? En wat dacht u
van een elektrische botervloot?
Ze bestaan echt! Wie naar het
Technisch Paradijs kwam, kon
deze en andere rare, nutteloze
maar vooral ook opvallende
uitvindingen bekijken. Speciaal
voor jonge uitvinders schreef het
Teylers Museum een prijsvraag
uit voor Knotsgekke
Uitvindingen. Wie een briljante
elektrische uitvinding deed of
een apparaat elektrificeerde
waar eigenlijk niemand op zit te
wachten, maakte kans op een
prijs.
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Internic

Langs de electronische snelweg
De jaarlijkse algemene ledenvergadering, die afgelopen 19
januari gehouden is, was
aanleiding om ruim 250 e-mail
adressen van zowel leden als
niet-leden te benaderen met een
uitnodiging. Zo’n 50 oudleerlingen bleken electronisch te
zijn verhuisd. (Waarvan acte, we
zullen het administratief verwerken)
Twee oud-leerlingen waren out
of the office en stuurden
automatisch een bericht:

Raymond Damoiseaux (GymA’77) en Kees Scholten (HBSA’64) waren afwezig en het email systeem op hun werk
genereerde een bericht.
Een bericht van verhindering
ontvingen we van Ton Koenders
(HBS-B ’67), Thom Rolf (HBS-A
’69), Jeroen van
Maarschalkerwaart (HBS-B’68),
Sjef van de Ven (HAVO’76),
Arnold van de Klundert (HBSB’68), Kees Andriessen (HBSB’73), Bert Rietveld (HAVO’76),
Jaap Wormer (Gym-B’58) en
Nicole Wajer (HAVO’91). Voor

de laatste twee was het wel erg
ver fietsen. Jaap alias Jack
Wormer, onze vaste correspondent in the States, woont in San
Diego, inderdaad niet naast de
deur! Jaap gaat alvast sparen
voor een ticket voor de eerst
volgende reünie.
Nicole Wajer, dochter van Joop
Wajer (HBS-A’55), mailde ons
vanuit Beijing. Een goede reden
om per ommegaande te vragen
“wat voor werk doe je en wat
brengt jou helemaal in
Beijing??”.

Nicole aan het woord:

“Ik werk voor een Zuid-Afrikaans bedrijf genaamd MIH. Niemand kent MIH maar in Zuid-Afrika als je
Mweb/Mnet/Multichoice dan wel Supersport roept dan weten ze donders goed waar je voor werkt. In Hoofddorp
zit Paytv-technology genaamd Mindport. MIH houdt zich dus wereldwijd bezig met Paytv en Internet en heeft een
kantoor in Beijing.
Ik ben verantwoordelijk voor het Office Automation LAN (of te wel dat ze fijn kunnen emailen etc...) Nu heb ik dat
opgezet in Beijing dat vroeger begon met 1 server en nu is uitgegroeid tot een mooi serverpark met een aantal
servers. Om de 2 maanden zit ik 2 weken daar om de servers bij te houden en ook consultancy te doen.
Ik werk hier nu al weer 3 jaar (het is nog steeds m’n eerste baan na de HTS) maar heb er onwijs plezier in. Met
name omdat we naar het Windows 2000 platform gaan, maar ook omdat de groep onwijs groot is en er goed
gepland moet worden.
Mijn voordeel: I love reizen dus voorlopig ben ik nog niet uitgekeken. Nadeel van het reizen is dat ik dan teveel uren
werk: 12 uur per dag is dan vrij normaal. Maar ik weet me ook wel te vermaken, zeker in Beijing want het blijft een
maffe stad. (ze spugen daar ook enzo...)”

Na Beijing nog even naar Hong
Kong (ach ja, toch in de buurt)
om wat omgevallen servers weer
overeind te zetten. We zien
Nicole dan ook als een soort
wegenwacht langs de
Electronische snelweg.
Ondanks haar plezier in verre
reizen lezen we in de e-mail van
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2 februari: “yes morgen vlieg ik
naar huis!” terug naar huis en
naar haar vriend, die, als we het
goed uitrekenen, ruim 35
centimeter boven haar
uittorent…
Globetrotter Nicole Wajer is
bereikbaar met e-mail adres

NWajer@mih.net
We gaan verder de wereld over.
Altijd is hij weer van de partij,
onze Internic-correspondent in
Californië! Lees de nieuwste,
koudste berichten van Jaap
Wormer.
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Groeten van een 'bevroren' San Diego! En volgens het weerbericht hebben we nog vijf dagen van hetzelfde spul
tegoed..... Zielig wel voor de 'Snowbirds', zo noemt men de Canadezen en Midwesterners die hier de winter doorbrengen in hun grote RV's en
dergelijke rijdende kampeerwagens.
Vooral nu de electriciteit helemaal in de knoei is wordt het griezelig met deze kou. Deze reeks stormen hebben hun
oorsprong in Hawaii en worden ook wel de 'Hawaiian Express' genoemd. Voor verandering van spijs hebben we soms
ook nog een 'Alaskan Express'... allemaal het zelfde pot nat.
Maar, met al dat geklaag en gekreun (want we zijn nou eenmaal erg verwend wat weer betreft hier in San Diego!)
kunnen we toch een voortreffelijke lente tegemoet gaan. Deze 'woestijn' hier heeft alleen maar regelmatig water nodig
om los te barsten in een genereus festijn van kleur en geur (en bijen en dergelijke).
Wel, het is me het jaartje wel geweest: eerst het ongelooflijk lange verkiezings-seizoen, dat alleen de PR en reclamebureaus rijk gemaakt heeft - de bevolking is er echt niet verstandiger op geworden! Dan die erbarmelijke verkiezing zelf met
dat achterbaks gedoe in Florida, en nu zitten we met een President wiens rechtmatigheid nogal verdacht is....
Er zijn miljoenen Amerikanen die enorm gegeneerd zijn, vooral ook omdat in het verleden een Amerikaanse President altijd
de hele wereld afreisde onder luid gebazuin over 'Demokratie enz., enz.' Maar wat ons in California helemaal van de war
heeft gebracht is de mislukte de-regulatie van de 'utilities', m.a.w. de electriciteit en gasindustrie. Het schijnt een soort
dogma van vooral de Republikeinen te zijn dat gouvernementele controle van alle industrieën 'slecht' is, vooral omdat dat'
konkurrentie voorkomt'. Wel, help te geloven! Toen dus gouvernementele controle hier in Californië verdwenen was ...
bleken er opeens veel minder producenten van electriciteit ( de 'mergers' volgden elkaar in ijltempo!), en alle Californische
producenten waren gedwongen om hun krachtstationnen te verkopen. Afijn, de droeve waarheid is dat California nu
afhankelijk is van electriciteit-producenten die - mirabile dictu - gevestigd zijn in......Texas en South Carolina!
Het is dus enigszins te begrijpen dat de doorsnee Californier(se) een beetje minder labiel het nieuwe jaar is ingegaan:
van het zuiden worden we overstroomd door allerlei illegale immigranten en vanuit het oosten worden we 'gecontroleerd'
door een stel (vooral ekonomisch) pietluttige Texanen en andere zuiderlingen.
Aahh, maar alles wordt wel goed zodra de zon weer tevoorschijn komt – en blijft! Met de economie gaat het ook zo
denderend niet meer, maar dat was te verwachten: het werd op het laatste wel een beetje te bont met tieners die met
een computer en een knap programmaatje meteen (papieren) miljonair werden en allerlei andere symptomen van een
oerhete spekulatie. Toch is er nog steeds erg veel werk, en ja, het vergt nog steeds een stel handen en gebogen ruggen
om de slaatjes, aardbeien, en andere produkten te oogsten. Het enige waar wij nog geen last van hebben is al die rare
gebeurtenissen met koeien en schapen als in Europa aan de gang schijnt te zijn. Als je de kranten hier volgt schijnt heel
Europa hard op weg om vegetariër of gek te worden...
Met mij persoonlijk gaat het goed; ouderdom is een heel nieuwe gewaarwording, en een flauwe grap van OLH! Het
nieuwe jaar bracht me ettelijke weken, ja bijna maanden, zonder internet - wat geheel nieuwe psychologische symptonen
tevoorschijn bracht, maar gelukkig zonder permanent letsel. Bill Gates' 'wonder' moet zo af en toe 'doorgespoeld en
opnieuw georganizeerd' worden. Maar nu kan ik dus weer ononderbroken 'internetten'. Tjongejonge, waar halen ze in
Nederland al die 'nieuwe' (werk)woorden vandaan?
Ik ben zo langzamerhand weer aan het eind van mijn latijn; het beste, ook aan alle Nicolasianen en Nicolasiaansen. En
alhoewel laat, graag nog mijn waardering voor Tom en de andere bstuursleden die MYRAKEL zolang trouw gediend
hebben en een hartelijk welkom aan de nieuwe bestuursleden!
Jaap Wormer (SNL '58)

Losse flodders
Een kleine rectificatie op een
historische ongerechtigheid. In
Binder 00-02 stond in het
uitgebreide In Memoriam van de
oud-leraar Duits van Veen dat
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het enorme onderwijsprotest
plaatsvond in 1972, maar de
naspeuringen van zijn zoon
leiden uiteindelijk naar de
datum 29 november 1971,

waarvan acte.
Er is zowaar een TV-programma
met de naam Mir@kel. Op
woensdagmiddag te bekijken,
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als één van de onderdelen van
het middagblok Z@ppelin.

De tijd ontbrak voor een nadere
uitwerking. Het ene artikel (te
lang voor opname in de SNeLBinder) gaat over de gevaren
van RSI, het andere is een
cursiefje dat we mogelijk in zijn
geheel tegoed houden.

Onderwijsminister Loek Hermans
bezocht in januari 2001 De
School van de Toekomst, een
futuristische school in Alameda
in Californië. Er zijn daar geen
lokalen, geen stoffige schoolborden, leraren en leerlingen lopen
en liggen (!) dwars door elkaar.
Hermans had een delegatie oudleraren mee, en die keken hun
ogen uit! Eén van hen kijkt
stomverbaasd naar de leerlingen
die liggend op de bank hun
opdrachten maken. Zijn reactie:
‘Als je het vanuit traditioneel
perspectief bekijkt, voltrekken
zich hier pedagogische blunders
van jewelste’.

Wie kent nog zijn of haar oudklasgenote Angela Tjoe Nij
(HAVO, 1973). Angela was in
januari in Amsterdam, terwijl ze
al 22 jaar in Suriname woont. Ze
is op zoek naar haar jaargenoten
zoals Gerdwin Lammers, Paul
van der Heijde en Cieleke van
der Kroft. Wij van Myrakel
helpen haar een handje, maar
geïnteresseerden kunnen ook
desgewenst bij ons navraag
doen.

Van Jeroen Karreman (Ath B,
1975) ontvingen wij vlak voor
het produceren van dit blad nog
twee artikelen over telewerken.

Dit had ook bij Internic gekund,
maar als democratische oudleerlingen maken we zelf liever
geen elite-onderscheid tussen de

opleidingen, en plaatsen we
deze mededeling niet al te
prominent in de Snel-Binderkolommen: op internet bestaat
een site voor de vereniging
“Vrienden van het Gymnasium”,
opgericht in 1980. Zie onder
meer op www:
xs4all.nl/~jpv/vrienden.
Wanneer in december de kop in
een maandagochtendkrant als
volgt luidt: “Bank heeft meer
moeite met seks dan jonge
boer”, verwacht je nog niet dat
je Myrakels moet opletten. Toch
uitgeknipt voor ons blad,
want…: “Het jongerenblad
Binder van het Nederlands
Agrarisch Jongerenkontakt
(NAJK) dook in de wereld van
betaalde seks en onderzocht of
jonge boeren hun bedrijf voor
de liefde willen exploiteren, nu
het bordeelverbod is opgeheven.

PK-poëzieschool
Paul Katoen en Patty Klein
Vandaag wederom Haiku-dichtsels van onze Paul

Kauwen in de boom.
Koeien liggen er. Zomers
geluid van kaken.
Elke dag dingen
naar de gunst van een kiezer
en de tand des tijds.
Sprookjesvertelling.
De vogelverschrikker zegt:
ik ben tovenaar.
Winterkoninkje.
Laurierblaadje in zijn bek.
Zie oh vogelaar!
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Herfstpaddestoelen.
Kleuren van de wind dansen.
En bladgeluid klinkt.
Midzomernachtsdroom.
De meerman rust uit even.
Halvemaansgezicht.
Alle hens aan dek.
Kapitein Nemo blijft aan boord.
Het schip mag zinken.
Bomen voor koeien.
De mens koopt 'n certificaat
uit medelijden.
De parvenue speelt.
Als de herfstblaadjes vallen,
is het leven dood.
Wedergeboorte.
Gevallen herfstblad, opgeraapt
door een kerstkind.
Luister naar de zee,
die klinkt in mijn oor. En kus
de branding terug.
Een herfstprijsfoto.
Zie de uil bij de band
een uiltje knappen!
Geboren herfstkind,
als de herfstblaadjes vallen.
Vogelverschrikkertje?
Eenzelfde herfstkind.
Dezelfde grond voor blijdschap.
Klokkengeluid klinkt.

Patty Scholten-Klein stuurde Myrakel als nieuwjaarswens, op speciaal handgeschept Barcham gedrukt,
het gedicht “De rendieren”. We leven intussen in het voorjaar, maar dat moeten de lezers maar even
door de vingers zien.

De rendieren
Het gras is ze te mals, ze eten takken.
Hun bek vol ruwe vezels; dental floss.
De lippen bruin fluweel als toendramos
en platvoeten om niet door ’t ijs te zakken.
Hun leven is vol barre ongemakken.
Ze geven melk en vlees als koe en os
maar zijn toch beter af. Zij mogen los
en vrij over de velden schobbejakken.
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Een karig dier, omringd door sneeuw en ijs.
Ze klikken met hun hoefjes als ze lopen
en altijd, altijd moeten ze op reis.
Een poolnacht, zeven maanden lang. Als tegenwicht
gaat boven ze de zwarte hemel open
en golft een lasershow van noorderlicht.

Colofon
De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingenvereniging van het St. Nicolaaslyceum en de St. PiusMMS ‘Myrakel’, opgericht 22 februari 1989.
Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Van de penningmeester

Bestuur Myrakel:
Voorzitter
Tel.nr.:
Fax.nr.:
E-mail:

Geert Rolf
0487 - 52 31 25
084 - 866 89 22
Geert.Rolf@museum.iaf.nl

Penningmeester
Koos van Langen
Tel.nr:
020 - 453 87 60
Fax.nr.: 020 - 453 87 61
E-mail: KoosvLangen@cs.com

Dit is het eerste nummer van het jaar 2001. Tijd om te
controleren of u vorig jaar niet alle SNeL-binders gratis
heeft ontvangen. M.a.w. heeft u uw contributie betaald?
Als uw Myrakels getal op de adressticker 2000 of groter is
dan heeft u die binders betaald. Zou éénieder die daar
een getal aantreft van 1999 of lager zijn achterstallige
contributie willen voldoen!
Bij voorbaat mijn dank.
(NB alle leden met een incassomachtiging hebben 2001)

Secretaris
Tel.nr.:
E-mail:

Cees Smit
0343 - 51 26 07
heijde.smit@planet.nl

Lid
Vacant
Tel.nr.:
Fax.nr.:
E-mail:
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Website St. Nicolaas Lyceum:
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Website ‘Myrakel’:
Http://www.euronet.nl/~pkoopman/myrakel/
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Koos van Langen
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Kosten lidmaatschap
ƒ 17,50/jaar (met machtiging) of
ƒ 20,00/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker. (Rekeningnr. 'Myrakel': 359877)
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Aan dit nummer werkten, behalve het bestuur, ook mee

Rene Leijen als aankomend redacteur,
Jaap Wormer als onze vaste correspondent in San Diego
en
Paul Kreetz als onze huisdichter.
Onze dank voor bijdragen of hand- en spandiensten gaat
verder uit naar:
Loek Bosch,
Wil Punte-Dinkgreve,
Wim Lauwers,
Wim Noor,
Patty Klein,
Gerard Kruunenberg,
Nicole Wajer,
Tom Paffen,
Marijke Luttikhuis,
Mia Veltman-Breddels en
Ad Ruigrok v.d. Werve.
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