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Van de voorzitter
Als Myrakels bestuur waren we er
de afgelopen periode druk mee –
dat kwam goed uit, want gelukkig
was er wat meer tijd beschikbaar
dan normaal: wij vernieuwden de
website van onze vereniging en
speurden per post naar 1759 oudschoolgenoten. Onder deze groep
zéér velen, die lange tijd niets van
of over het SNL of de PIUS
gehoord hadden.
Dit nummer van de SNeLbinder
kwam tot stand onder
hoofdredactie van René Leijen
(Ath-A 76), die deze functie van
Cees Smit (Gym-B 75) overneemt.
'Een goed blad schrijft zichzelf!',
aldus de nieuwe hoofdredacteur.
We hadden dan ook niks te klagen
over de nieuwtjes die aan onze
neuzen voorbij trokken: Laminata,
een huis van glas in Leerdam,
kwam uitgebreid in het nieuws;
een oud-PIUS leerlinge uit Canada
schreef ons een brief; een
gastenbroeder verscheen op TV;
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twee oud-PIUS leerlingen van lang
geleden ontmoetten elkaar na
ruim 60 jaar; over een
spectaculaire één-april-grap uit
1960 werden nieuwe feiten
onthuld. Daarnaast kwamen we
ook weer een aantal oudleerlingen tegen in diverse media.
Verder besteden we aandacht aan
het hedendaagse SNL.
Onze Amerikaanse correspondent,
Jaap Wormer, laat deze editie
wegens vakanties en andere
omstandigheden verstek gaan. In
het volgende nummer kunt u
wederom een bijdrage van Jaap
verwachten.

gevonden heeft en wij hopen dat
dit nieuwe nummer van de
SNeLbinder ook door de tientallen
nieuwe leden met veel plezier
gelezen mag worden!
Geert Rolf
HAVO ‘76

Onze vereniging bestaat 12 ½ jaar
en is er ondanks wat ups en downs
in geslaagd met enthousiasme de
herinneringen aan vroeger op
school levendig te houden. Met
genoegen stellen we vast dat via
de nieuwe website een handvol
oud-leerlingen elkaar weer
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Personalia
Heeft u iets gezien in de media,
dat van belang is? Laat het ons
weten per telefoon of e-mail
(redactie@myrakel.nl).
In de Gelderlander van 30 juni jl.
lezen we onder het kopje 'Fanclub
temidden van digitaal schroot',
dat de Nederlandse Linux Gebruikers Groep die dag haar eerste
lustrum gaat vieren in Winssen bij
Nijmegen.
'Zeventig fans van het rebellerende softwaresysteem Linux doen
vandaag het dorp Winssen aan.
Om zich te vergapen aan stokoude
computers. Zijn museum voor
vergane computerglorie beleeft
vandaag een topdag. Geert Rolf
(HAVO 76) is oprichter en beheerder van het 'Tehuis voor Bejaarde
Computers', op de zolder van zijn
woonboerderij in Winssen.
Jaarlijks trekt de van de schroothoop geredde collectie een
handvol bezoekers op
afspraak.Maar deze keer strijken
in een keer zeventig computerfanaten neer in het Waaldorpje om
zich te vergapen aan het stokoude
digitale materieel uit de jaren
zeventig en tachtig. Het zijn
allemaal leden van de Nederlandse
Linux Gebruikers Groep (NLLGG),
die het vijfjarig bestaan komen
vieren. De afgelopen jaren greep
Linux een alternatief voor Windows van Microsoft om zich heen
als was het een computervirus. De
Fin Linus Thorvalds legde in 1991
als student de basis, nu gebruikt
Shell Linux en ook servers van
internetbedrijven (zelfs de website
van Myrakel draait op Linux – red.)
en universiteiten draaien erop. In
het onderkomen van de fanfare in
Winssen houden de bestuursleden
feestredes en houdt de NLLGG een
wedstrijd. De inzet: welk lid heeft
de oudste pc met daarop een
werkende versie van Linux?
Museumbeheerder Rolf denkt dat
een 386 uit begin jaren negentig
nog wel een kans maakt.'
Meer weten over de uit-de-hand-
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gelopen hobby van Geert?
Surf naar
http://www.iaf.nl/users/geert.
Bij KRO/RKK is op TV1 een serie
programma's te zien waarin
bekende Nederlanders een aantal
dagen in een klooster vertoeven.
Op 8 juli zien we hoe Jan Marijnissen van de SP drie dagen op
bezoek is bij de Franciscanen in
Megen. Dit keer gaat het niet om
de bekende Nederlander, maar om
de gastenbroeder, die hem
begeleidt: niemand minder dan
Loek Bosch (HBS-A 62). Voor wie
de Algemene Ledenvergadering
van afgelopen januari heeft
bezocht, is dit toch wel een aardig
moment van herkenning. Loek en
zijn werk als Franciscaner minderbroeder zijn verder in het vorige
nummer van de SNeLbinder al
uitvoerig aan bod geweest.
In het NRC Handelsblad van 27 juli
staat een interview met dichteres
Patty Scholten-Klein (MMS 64).
Onder de titel 'De wending is het
mooie van het sonnet' schrijft
Marjoleine de Vos dat Patty's boek
'Een tuil zeeanemonen' werd
genomineerd voor de VSB Prijs,
waarvoor ook Scholtens eerste
bundel al genomineerd was. Het
gedicht 'De wetenschapper' is het
openingssonnet. Een fragment uit
het interview:
- Hoe begint een gedicht bij u?
"Ik moet geëmotioneerd worden
door een onderwerp. Meestal sta
ik naar iets te kijken en dan maak
ik notities, maar toevallig ging het
met dit gedicht niet zo. Dit is heel
snel ontstaan. Waarschijnlijk
omdat ik wel ideeën over de
wetenschapper had, ik heb een
paar jaar biologie gestudeerd en
mijn man is wiskundig bioloog. In
de tijd van Rumphius zat er veel
bijgeloof en magie in de wetenschap. Hij ontdekte allerlei dingen
die later niet bleken te kloppen.
Maar waarschijnlijk lachen ze over
twee eeuwen om onze weten-

schap."
- U wist van tevoren welke vorm
uw gedichten moesten hebben?
"Ja, het moesten sonnetten
worden. Ik vind dat een mooie
vorm. Het is ook veel gezwoeg,
maar op den duur krijg je het wel
in je vingers. De eerste jaren liep ik
steeds maar te tellen. Ik ben al
snel opgenomen in de groep light
verse-dichters, met onder anderen
de onlangs overleden Kees Stip,
Drs. P en Driek van Wissen. Ze
hebben een ambachtelijkheid die
je bij gewone dichters niet vindt,
al gaat dat soort poëzie soms een
beetje de rederijkerskant op. Ze
zijn soms ook wel streng, ik mocht
bijvoorbeeld niet `van' op 'caravan' laten rijmen. Iemand als Driek
van Wissen stelt er een eer in om
in een sonnet niet meer dan twee
rijmklanken te gebruiken. Dat is
heel knap, maar klankmatig soms
ook saai. Ik probeer in het octaaf
nooit meer dan twee rijmklanken
te gebruiken en dan in het sextet
liefst weer twee, maar als dat een
gedwongen indruk maakt, gebruik
ik er vier, zoals hier. De vorm moet
niet teveel ten koste van de
inhoud gaan."
Aleid Truijens (Gym-A 74) was op
12 april jl. uitstekend op dreef in
'haar' Volkskrant. In een themadiscussie over de babyboomers
beschrijft zij haar eigen generatie
en velen van ons zullen hier wat in
herkennen. Tja, als je op deze
wijze weer eens terugkijkt naar je
jeugd, dan besef je pas hoe snel de
samenleving verandert. We citeren
niet het hele artikel, maar wel een
veelzeggende alinea.[..]'Want de
droom van 'hemelbestormers' uit
de jaren zestig werd pas ver in de
jaren zeventig verzilverd. Onze
oudere broeders hadden nog
gezucht onder de botte willekeur
van hun hoogleraren. Maar toen
wíj halverwege de jaren zeventig
de universiteit binnenwandelden
zaten alle docenten boven de
vijftig in de ziektewet. Wij konden
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een 'groepscijfer' eisen als we
maanden hadden zitten zwetsen
over 'onderdrukkend taalgebruik'.
Onze docenten wachtten bibberend af of de ASVA een tentamen
niet afkeurde omdat het 'selectief'
was. Wij bevolkten massaal de
Sociale Akademies waar vruchteloos werd gediscussieerd over de
lesinhoud, zodat we nooit wat
leerden. Wij richtten de clubjes op
die verboden waren voor mannen
of andersdenkenden, de neerdrukkende collectieven waarin we
elkaars denkpolitie waren. Wij
riepen: weg met de 'domme
feiten'! Als je iets niet wist, kon je
het toch opzoeken? En wij waren
het, eenmaal met tegenzin voor
de klas, die de kinderen die nu in
de collegebanken zitten, weigerden te leren spellen. Verwende
kinderen, dat waren we. Te lang in
de luierbroek rondgelopen, tot
ons veertigste in kleuterkleren,
wij, skaters met grijs haar. In de
hoop dat onze pubertijd nooit zou
eindigen. Gingen de babyboomers
na hun karige jeugd – de kinderen
met natgekamde haartjes, een
stropdas aan een elastiekje en een

boterham met tevredenheid – na
hun kortstondige, carnavaleske
omkeringsspel met de machthebbers braaf aan het werk, wij
piekerden er niet over. De babyboomers trouwden jong, de
mannen onderhielden hun gezin –
hun Dolle Mina's stonden nog
massaal achter het aanrecht – en
wij waren als de dood om ons te
binden, rolden van het ene bed in
het andere en vonden dat je op
deze boze wereld geen kinderen
kon neerzetten. Verantwoordelijkheid, daar hielden we niet zo van.'
[..]
Een andere beroemde ex-leerling,
bondscoach Louis van Gaal (HBSA 68) werd 8 augustus jl. vijftig
jaar oud. Voor het blad Sportweek
was dat aanleiding een minibiografie te maken van 'de
belangrijkste man in het hedendaagse Nederlandse voetbal'. Of
dat zo is, laten we hier buiten
beschouwing, maar vermeldenswaard is natuurlijk dat in die
biografie, in het hoofdstukje
'Jeugd', het SNL ter sprake komt!
We citeren: 'Louis, braaf, oppas-

send en leergierig, is een succes op
school. Op het Sint Nicolaas
Lyceum is hij al op zijn zestiende
klaar met hbs-a en vervolgens zet
hij koers naar de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding.' Bestuur
en redactie van de SNeLbinder
lieten zich niet onbetuigd en
stuurden de jarige een e-mailtje.
'Namens de oudleerlingenvereniging "Myrakel"
van het bekende Sint Nicolaaslyceum (en de PIUS MMS) van harte
gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Mocht je op deze leeftijd nog
eens willen terugkijken, dan kan
onze website je daarbij behulpzaam zijn.
Zie http://www.myrakel.nl en in
het gastenboek op deze site staan
vast nog wel klasgenoten waarmee je lang geleden de schoolbanken hebt gedeeld.' Bij het ter
perse gaan van dit nummer, was
nog geen reactie van Louis
ontvangen – de interlands tegen
Engeland en Ierland zullen
belangrijker zijn….
<RL/GR>

Het Myrakels Netwerk
Hoog tijd om het verslag van de in
januari 2001 gehouden ledenvergadering af te maken. Aan die –
altijd wat saaie – ledenvergadering zat een mini-symposium vast
waarin oud-leerlingen in het kort
hun levensverhaal vertelden. In de
vorige SNeLbinder heeft u kunnen
lezen hoe het één daarvan, Loek
Bosch, verging sinds hij de Prinses
Irenestraat voor het laatst uitfietste. Gerard Kruunenberg is in het
vorige nummer al even kort
belicht, in dit nummer zelfs
uitgebreid. De andere sprekers
komen daarom (plaatsgebrek, u
snapt het, en ook tijdgebrek: de
voorbereidingen voor het volgende symposium zijn in volle
gang….) hieronder aan bod.

4

Karel van Hoof (Gym-B 67) was al
voor zijn eindexamen actief in
Hilversum: de radio had z'n
jongenshart gestolen, vooral de
rock&roll. In die periode was dat
natuurlijk zo'n beetje de enige
echte muziek die gedraaid kón
worden. Thuis was dat lastig, daar
mocht wel naar de draadomroep
geluisterd worden, maar die
draaide hooguit twee uur per
week beatmuziek, zoals dat in die
jaren zo romantisch heette.
De liefde voor de muziek zat er bij
Karel al jong in: in de brugklas op
het SNL werd op sinterklaas (en
waarschijnlijk niet alleen bij die
gelegenheid) al flink 'gemusiceerd': Karel speelde samen met
twee klasgenoten 'Hello Mary Lou'
van Ricky Nelson. In de tweede

klas werd al 'Top of Flop' nagespeeld, er werden talentenjachten
georganiseerd, waaraan ook ene
Ivo Niehe (toen Ignatius-college)
meedeed. Over muziek werd ook
geschreven: recensies in de
alombekende Tobbe. Trots is Karel
nog steeds op een recensie van de
Beatles-lp Revolver.
Na het SNL deed Karel de School
voor de Journalistiek. Hij werkte
bij Radio Lucas, de omroep van het
Lucas-ziekenhuis. Eind 1979 kwam
hij bij de Vara en tien jaar lang
werkte hij mee aan actualiteitenrubrieken, aan het legendarische
'In de Rooie Haan' en aan andere
bekende en onbekende programma's. Karel werd leraar aan de
School voor de Journalistiek,
stapte van Vara naar NPS en weer
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terug. Nu produceert, regisseert
en presenteert hij programma's op
Radio 5 en veel sportprogamma's
op Radio 1. Karel: 'Raar hoor dat
omroepland. Nederland is zo'n
beetje nog het enige land ter
wereld met een "verzuilde" radio.
Een restant uit een oud verleden…'.
Wim de Blok (Gym-B 71) kwam bij
toeval op het SNL; moest zelfs
toelatingsexamen doen nadat hij
op het Pius X in de Jan
Tooropstraat geweigerd was. Wim
was vanaf de brugklas klasseboekhouder en klasseburgemeester, en,
naar eigen zeggen, 'een brave en
geen briljante leerling'. Voor
Nederlands scoorde hij 6,6 op z'n
eindlijst. In de exacte vakken was
hij beter, zo zal blijken. Wim kan
zich uit zijn schooltijd veel
herinneren, vooral de sport speelt
daarin een flinke rol. Zo nam hij
vaak deel aan de schoolvoetbaltoernooien. Midden jaren zestig
had het SNL 'een aardig elftalletje', met Victor Schaap, Martin
Klerk, Frans Smit en de latere
profvoetballer Bram Braam (die
overigens al weer enkele jaren
trainer is in Zuid-Korea, maar dat
terzijde). In 1966 werd zelfs de
halve finale behaald. Wim's
andere hobby was het sleutelen
aan brommers, vooral Tomos' en
Kreidlers hadden nauwelijks
geheimen voor de jonge sleutelaar. Na het SNL studeerde Wim
chemie, werd, heel kort, leraar op
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het SNL als vervanger voor Nico
Groot. Hij studeerde verder en
promoveerde op het onderwerp
'Mass transfer in three-fase slurry
reactors'. Later publiceerde hij
daarover in Chemical Engineering
Science.
De exacte vakken dus. Wim werkte
twee lange periodes bij chemieconcern DSM maar verliet die
multinational begin jaren negentig. Sindsdien is hij directeur van
het chemische bedrijf Byk-Cera,
met 72 medewerkers en een
omzet van tientallen miljoenen
guldens. Niet onvermeld mag
blijven dat het gesleutel aan
brommers plaats heeft gemaakt
voor gesleutel aan … model raceauto's. Als sponsor van het
raceteam van zijn zonen is Wim
vele weekenden op grote parkeerplaatsen te vinden waar de
knetterende bolides hun kilometers afleggen.
Frank van Buuren wandelde na
zijn eindexamen (HBS-B, 1973) het
Beatrixpark door en begon aan de
HTS-A zijn opleiding
Elektrotechniek. Met dát diploma
op zak, las hij een advertentie
waarin de KLM zei op zoek te zijn
naar bwk's, boordwerktuigkundigen. Dat vak leek hem een
prachtig verlengstuk van zijn
interesse in techniek; ook de
romantiek van het vliegen was
toen nog aanwezig. Van zijn
Nicolaas-tijd kan hij zich nog maar
weinig herinneren. In 1979 werd

Frank bwk, in 1984 zelfs bwkinstructeur op/in een simulator.
Het vak was in die begintijd
aantrekkelijker dan nu. Op korte
vluchtjes, zoals AmsterdamBremen en Amsterdam-London,
deden de bwk's nog veel sleutelwerk zelf. Aan de grond, tijdens
de tussenlanding, werd het
noodzakelijke onderhoud gedaan.
Veel vliegtuigen hadden toen nog
een echte bwk aan boord, maar
die bezetting werd teruggeschroefd en de bwk moest ook
andere klusjes doen: een waterlekkage, een uitgevallen leeslampje.
De toegenomen specialisatie in de
vliegtuigwereld eiste z'n tol.
Minder crew in de cockpit, grotere
reparaties op de grond en het vak
boordwerktuigkunde lijkt soms
wel 'een uitstervend beroep'. En
dat terwijl, zo stelt Frank, bij het
gruwelijke ongeval in Tenerife
(1977), de bwk als enige onraad
rook…
Frank vliegt nu op een Boeing 747300, waar de bwk de technische
man in de cockpit is. In Europa
vliegen steeds meer 747-400s met
maar twee personen, de captain
en de co-pilot; géén bwk. Frank uit
daarom waarschuwende woorden:
vliegtuigen voor 700 personen,
steeds minder cabinepersoneel,
gaat dat wel goed? De bwk wordt
niet alleen technicus, maar ook
politieman en zelfs dokter, zo
vreest hij.
<RL>
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De E-docent en de leerchatlijn - onderwijs in cyberspace
Oud-leerling Jeroen Karreman
(Ath-B 75) schrijft regelmatig
cursiefjes (zo heette een column
vroeger….) voor het vakblad
Kantoor & Efficiency. Eén
daarvan, geplaatst in het aprilnummer van dit jaar, nemen we
integraal over – omdat het zo
mooi de tijdgeest weergeeft én
omdat het een aardige vergelijking biedt tussen Jeroen's eigen
schooltijd (1969-1975) en de
huidige tijd. Tussen die twee
periodes zitten flinke verschillen….
De E-docent
Zojuist komt mijn zoon volledig
'over de rooie' binnen met de
mededeling dat er weer vier
lesuren zijn uitgevallen. 'Maar
dat is toch een meevallertje', zeg
ik nogal laconiek. 'Dat zou het
zijn, ware het niet dat ik volgende week schoolonderzoeken heb,
waarvan de cijfers meetellen
voor mijn eindexamen, en dat ik
nog vragen heb over de stof',
zegt hij lichtelijk geïrriteerd.
'Hoe kan het dan zo zijn, dat er,
zo vlak voor die schoolonderzoeken, nog zoveel lesuren uitvallen?', vraag ik hem.
'Omdat de docent cursus heeft
en hij geen vervanging kan
regelen'.
Op de vraag hoe het nou verder
moet met zijn schoolonderzoek,
antwoordt hij laconiek: 'Ik geloof
dat dit een geval is van vette
pech.' Het eind van het liedje is
dat vader en moeder hem zo
goed en zo kwaad als mogelijk
helpen met de voorbereiding op
zijn schoolonderzoek.
Dat dit verhaal niet op zichzelf
staat, lees ik een dag later in de
avondkrant, waarin een moeder
uit Den Helder haar twee
schoolgaande kinderen uit
protest thuis houdt en een
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schriftelijke cursus bij de LOI
heeft aangeschaft om haar
kinderen zélf les te geven. Ze
heeft geen vertrouwen meer in
de kwaliteit van het huidige
onderwijssysteem. Ze loopt met
haar actie grote kans strafrechtelijk vervolgd te worden.
Vervolgd worden of niet, bij
minister, staatssecretaris en
docenten zou het schaamrood
op de kaken moeten komen.
Want dit is niet iets van de
afgelopen maanden.
Onderwijsbonden kondigen niet
voor niets acties aan. En ouders
worden steeds vaker als 'hulponderwijzer' en 'schoonmaker op
school' ingezet om het werk
gedaan te krijgen. De problemen
zijn kennelijk serieus. En ik neem
ze serieus, omdat ondanks de
diverse gesprekken die mijn
vrouw en ik met de schoolleiding
over de vele uitval van lesuren
hebben gevoerd, het probleem
nog steeds niet is opgelost. Er
blijven lesuren uitvallen, wat er
ook aan gedaan wordt.
De hoofdoorzaak is een tekort
aan geld voor inhuren of béter
betalen van leerkrachten of
invalskrachten. Althans, daar ga
ik vanuit met mijn lekenkennis.
Maar als het geld er is, moeten
er ook gekwalificeerde invalskrachten zijn. Dat laatste is op
dit moment ook niet altijd het
geval. Tijd voor misschien een
originele oplossing?
Wat zou de minister en de
scholen vinden van een 'Leerchatlijn' via internet? Docenten
die vanuit huis vragen van
leerlingen kunnen beantwoorden. Vroeger gebeurde dit ook
al via de telefonische huiswerklijn, waarvan de telefoonkosten
echter aardig konden oplopen.
Vandaag de dag is internet een
uitermate krachtig instrument
hiervoor en stukken goedkoper.

Eén van de voordelen is dat
internet laagdrempelig is voor
leerlingen: ze chatten en sms-en
nu ook al dat het een lieve lust is,
met elkaar en zelfs met hun
idolen, dus waarom niet met
docenten-op-afstand over de
leerstof? Een ander voordeel van
de 'Leerchatlijn' is dat leerlingen
moeten leren hun vragen helder
en duidelijk onder woorden te
brengen; anders kan de docent
de vraag moeilijk beantwoorden.
Vragen als: 'Ik begrijp het niet'
zullen onmiddellijk met een
tegenvraag worden beantwoord:
'Wat begrijp je niet? ' Het
leerproces is op dat moment al
begonnen. Nog een bijkomend
voordeel is dat chatten vaak in
een rustige omgeving wordt
gedaan.
Aan de docentenzijde van de
'Leerchatlijn' zijn ook voordelen
te behalen. Gepensioneerde,
maar ook arbeidsgehandicapte
docenten met een WAOuitkering kunnen met zo'n lijn
teruggebracht worden in het
arbeidsproces om zodoende het
tekort aan leerkrachten op te
vangen en tegelijkertijd het
aantal WAO'ers terug te dringen
en daarmee de uitkeringslast te
verlagen. De docenten worden
direct in het internettijdperk
geïntroduceerd en betrokken.
Met deze constructie kunnen
arbeidsgehandicapte en arbeidsgehandicapte docenten vanuit
huis bij het onderwijs betrokken
blijven op door hun zelf te
kiezen tijdstippen en tijdsperioden. Daarmee hebben we een
dan nieuwe functie gecreëerd:
de e-docent.
Minister Hermans, staatssecretaris Adelmund, schooldirecteuren
en bestuurders van de onderwijsbonden: 'Wat vindt U ervan?'
Jeroen Karreman
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Ruimtelijk huis van 'doorschijnend beton'
Het rijtje illustere ex-SNL'ers die de landelijke pers gehaald hebben, is bij de lezers van dit blad maar al te
bekend. Sinds een paar weken kunnen aan dat rijtje twee nieuwe namen toegevoegd worden, en wel die
van Gerard Kruunenberg en Paul van der Erve (beiden Ath-B 76). Ze scoorden vette koppen in vrijwel
alle kranten met de opening van Laminata, het Glazen Huis in Leerdam. Gerard en Paul, zo stond in de
vorige SNeLbinder al kort te lezen, zijn architect en voor hun is het meedoen aan prijsvragen een wezenlijk onderdeel van het vak. Soms verlies je die, maar soms win je. Maar dan begint het pas, het vaak
eindeloze wachten of je winnende ontwerp ook uitgevoerd wordt. Bij Gerard en Paul, samen
Kruunenberg Van der Erve Architecten, ging het ietsje anders. In 1995 wonnen Gerard en Paul een
prijsvraag die was uitgeschreven door een woningstichting in Leerdam, glasstad bij uitstek natuurlijk. De
opdracht was, ter gelegenheid van het zoveeljarig bestaan van die corporatie, een huis te ontwerpen dat
'maximaal gebruik maakt van glas als bouwmateriaal'. De twee oud-leerlingen lieten daar geen gla..
eehh gras over groeien en ontwierpen een huis dat vrijwel volledig van glas gemaakt zou worden. Ze
wonnen en gingen aan de slag, zonder een koper af te wachten. Uniek in architectenland! Vier jaar
onderzoek ging vooraf aan de bouw, waarin onder meer bepaald werd hoe de glasstroken verwerkt
zouden moeten worden en welke lijm het beste was. Verder moest ook nog onderzocht worden hoe het
houten dak zou aansluiten op de glazen muren. Een raam in een muur van glas was het volgende
probleem. De architecten zijn daarbij, zo schrijft de Volkskrant, 'compromisloos' te werk gegaan, door
alles koud tegen elkaar te lijmen. Het huis 'ontkent de zwaartekracht' en heeft een 'sensationeel onderwatereffect'.

Het Glazen Huis

Gerard en Paul worden vergeleken met de wereldberoemde Amerikaanse architect Philip Johnson die, in
de jaren '40 van de vorige eeuw, zijn even beroemde Glass House ontwierp. Een transparante doos met
een dak dat werd gedragen door acht kolommen. Kruunenberg en Van der Erve deden het volledig
anders. Tachtig kubieke meter glas, dertienduizend glasplaten van een centimeter dik en in breedte
variërend van tien centimeter tot twee meter en met twee-componentenlijm op elkaar geplakt. 'IJle
onzichtbaarheid', schrijft de Volkskrant, 'met een paradoxale combinatie van massiviteit en doorschijnendheid'. Volgens de krant hebben ze daarmee 'architectonische conventies op hun kop gezet'. Het glas
is nu ook muur, oftewel niet meer om doorheen te kijken maar massief en ondoorzichtig. In Laminata
zijn de houten deuren doorzichtig en de muren juist niet. 'Glas als doorschijnend beton', zo jubelt het
verder. Ook vakbladen uit bouw- en architectuurbranche jubelden over het ontwerp. De bouwkrant
Cobouw wijdde er meerdere artikelen aan, evenals Aedes, de Schilders Vakkrant en WoonWens. 'Een
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uniek glazen bouwwerk' werd het onder meer
genoemd en de Telegraaf beschreef het 'stulpje
van glas'.

Een blik in de glazen gang

Met de bouw is het dus allemaal goedgekomen,
hoewel Gerard en Paul tijdens die bouw nog wel
eens sombere momenten hadden. De koper is pas
tijdens de laatste fase van de bouw gevonden en
de verkoopprijs, rond de twee miljoen gulden,
staat volgens de media 'niet meer in verhouding
met de werkelijke kosten'. Hoe het ook zij,
Kruunenberg Van der Erve Architecten hebben
naam gemaakt, met een huis waar de kenners nog
jaren over zullen schrijven. Wie het met eigen
ogen wil zien, rijde naar Leerdam, de bussen met
architectuurstudenten achterna. Het glazen huis is
echter ook te bekijken via de website www.hetglazenhuis.nl.
<RL>

Myrakels Nieuws
In de afgelopen periode heeft het
bestuur tijd gevonden om het
voorgenomen beleid uit te voeren.
Zoals we in het vorige nummer
schreven, wilden we de website
vernieuwen en een mailing doen
naar adressen, die we uit het
electronische telefoonboek
hadden gehaald.
Internet, de website
Eind 1997 is door Peter Koopman
(Ath-A 85) voor Myrakel een
website opgezet op zijn account
bij Euronet. Naast informatie,
invulformulieren om je op te
geven als lid was er een gastenboek. Vooral het gastenboek
bleek een succesvol medium om
oud-leerlingen met elkaar in
contact te brengen. Een groot
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aantal mensen liet er een boodschapje achter met e-mail adres en
wie zijn of haar klasgenoot zag
staan, waagde er wel eens een
mailtje aan om even bij te praten
of eigenlijk bij te typen. Menigeen
heeft zo weer contact gekregen
met oud-klasgenoten. Rond de
reünie van 1998 ontstond er een
grote drukte op de site, die
daarna geleidelijk verstomde.
Met onze activiteiten met het
adressenbestand en een reünie
(2003) in het verre vizier, zijn we
ons er van bewust dat we er niet
alleen zijn voor onze leden – een
relatief kleine groep: zo'n 5% van
de oud-leerlingen. Bij het leggen
van contacten, bij het zoeken naar
adressen zijn steeds ook de

gegevens van niet-leden van groot
belang. Zowel op de website als
met de mailing stellen we ons
daarom open op: wil je geen lid
worden, geef dan toch alsjeblieft
je adres op voor een toekomstige
reünie of voor anderen die naar je
vragen. Omdat massaal brieven
sturen een dure en arbeidsintensieve bezigheid is, is het van
belang zoveel mogelijk e-mail
adressen te verkrijgen. Een
electronische mailing kost geen
geld en relatief weinig tijd.
Internet is daarom zéér van
belang!
Oorspronkelijk wilden we een
eigen computer aan het Internet,
omdat er veel fotomateriaal
beschikbaar moet zijn en we een
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afgesloten gedeelte willen
hebben. We hebben uiteindelijk
voor een tweedelige oplossing
gekozen. De officiële website is
met domeinregistratie ondergebracht bij een provider en in het
najaar gaan we een plekje zoeken
voor de eigen PC, die dan vanuit
de officiële website met een
zogenaamd IP-nummer (dat is het
adres van deze PC op Internet; u

merkt daar niks van) bereikbaar is.
Voordelen: de eigen PC is makkelijker verhuisbaar (het domein
hoeft niet verhuisd te worden) als
de organisatie waar we te gast
zijn, ons toch te veel verkeer vindt
genereren. Bovendien is het
minder erg als het apparaat eens
een dagje niet beschikbaar is: de
gewone website blijft immers
bereikbaar.

Op dit nog te realiseren afgesloten deel willen we de volgende
zaken presenteren:
! Een 'Myrakels' archief met
eerder verschenen SNeLbinders.
! Een uitgebreid foto-archief
waaronder een groot onderdeel
met klassefoto's waarbij men
namen van klasgenoten kan
koppelen aan iemand op een
foto. Op die manier kan men

De nieuwe website van Myrakel

met meerdere deelnemers de
klassefoto's compleet maken.
Bijna niemand blijkt alle namen
te weten en samen kom je vaak
tot een complete lijst.
! Een fotografische wandeling
door het schoolgebouw.
! De SPIN-gids met gegevens van
oud-leerlingen over wat ze na
school aan opleidingen en werk
en hobby zijn gaan doen.
Duidelijk dat het afgesloten deel
noodzakelijk is om onze privacy af
te schermen. Derden hoeven niet
met jouw jeugdfoto aan de haal.
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Of je nou een openbare functie
hebt of niet, de brilmode uit die
tijd streefde geen smaakvolle
perfectie na en tegenwoordig
geeft men wat meer geld uit aan
een kapper, toch?
De PC is er: een geschikte afdanker met redelijke hoeveelheid
geheugen (32MB) en veel diskruimte (5GB). Mocht het op
termijn niet alleen een succes zijn
maar meer diskruimte vergen, dan
lijkt het geen probleem om er wat
geld in te steken. Naar een
geschikte plek op het Internet

wordt nog gezocht. Er zijn wat
ideeën, maar als u er een weet,
houden we ons aanbevolen…
Terug naar de officiële website:
per 25 juni hebben we www.myrakel.nl in de lucht. We hebben in
totaal ongeveer 330 oudleerlingen per e-mail laten weten
dat-ie er is; op 28 juli telden we
346 afzonderlijke bezoekers. Daar
zitten wat dubbelen tussen,
omdat een deel meerdere keren
gekeken zal hebben. Rond die
datum hadden zo'n 40 mensen het
gastenboek getekend. Veel
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materiaal is van de oude website
overgenomen en het bestuur zegt
Peter Koopman nogmaals dank
voor zijn inbreng in de voorgaande jaren.
Voor wie een Internet aansluiting
heeft en nog niet heeft gekeken:
http://www.myrakel.nl. Vergeet
niet het gastenboek te tekenen!
Veel mensen veranderen wel eens
van e-mail adres en laat dus hoe
dan ook een bericht achter als dat
het geval is. Ongeveer 40% van
onze leden heeft een e-mail adres.
Wij zijn tevreden: de site geeft
ook de redactie van de SNeLbinder
bronnen voor nieuws en contacten
met niet-leden zijn niet minder
belangrijk.
De adressenjacht, Mailing 2001
Al eerder is gemeld (zie
SNeLbinder 2/2000) dat we
eenmalig in het electronische
telefoonboek van medio 1999
kunnen zoeken naar oudleerlingen, op basis van achternaam en voorletters. Dit is
eenmalig omdat het gekochte
programma ('foongrep') waarmee
men op allerlei manieren kan
zoeken – op naam in het hele land
en niet alleen in één woonplaats –
niet meer verkrijgbaar is voor het
huidige electronische telefoonboek als gevolg van een juridische
actie van KPN Telecom. Rond dit
programma is een groot script
geschreven om het zoekwerk aan
te sturen. Om een indruk te
geven:
! Het script doet veel moeite om
een bestaand adres uit het
Myrakel bestand te verifiëren.
Woont iemand met dezelfde
achternaam nog op dit adres?
Dan kunnen het de ouders zijn,
maar komt de brief vast wel
terecht. Het programma kan
ook mensen die met behoud
van telefoonnummer zijn
verhuisd naar het nieuwe adres
volgen.
! Kunnen we met het oude adres
niets, dan gaan we zoeken op
naam en voorletters, eerst in en
rond Amsterdam en daarna
landelijk. Alleen unieke treffers
worden als zoekresultaat
doorgelaten.
Op deze manier selecteerden we
1759 adressen, waarmee we de
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Mailing 2001 op 2 augustus de
deur uit deden. Voor het goede
idee: daar zit, zonder het programmeerwerk, ruim 20 uur werk
in en f. 2300 aan porto- en
drukkosten. De mailing bestond
uit een brief met antwoordstrook
en drie kantjes met fragmenten
van interviews uit 12 ½ jaar
SNeLbinders: met Pater Lauwers,
Lucas Reijnders, Patty Klein, Pater
Duindam, Monique Somers en Jan
Overwater.
Dat we op deze manier oudleerlingen vinden die lange tijd
niks van ons of het SNL zelf
hebben gehoord, wordt
geïllustreerd door de e-mail van
Joop van Lammeren (HBS-A 60),
die we daags na het versturen
kregen: 'Zeer verrast was ik een
brief te ontvangen van de oudleerlingenvereniging van het SNL.
In 1960 heb ik het SNL verlaten en
sindsdien nooit meer iets gehoord
van mijn middelbare school, waar
ik goede herinneringen aan
bewaar'. We vonden Joop
helemaal in Esch, onder Den
Bosch, omdat hij met vier voorletters + achternaam uniek is in
Nederland.
Ook Hans Sitters (‘52) was
verrast: De OLV "Myrakel"
bezorgde mij een verrassing. Ik
kreeg zomaar voor de eerste keer
bericht nadat ik het St. Nicolaas
Lyceum in 1952 "onder lichte
drang" van pater Van Marrewijk
vroegtijdig en gedurende het
eerste trimester had verlaten. Mijn
schoolperiode op het SNL ben ik
begonnen in de Van
Beuningenstraat, vervolgens in de
Westzaanstraat en tot slot in de
Da Costastraat'.
Geheel volgens verwachting
vonden we ook enige vrouwen via
het adres van de ouders: Yvonne
Werkhoven (HAVO 91) schreef
ons: 'Mijn moeder heeft 2 brieven
ontvangen. Eén brief voor
Y.M.Werkhoven (Yvonne,dat ben
ik) en één brief voor mijn broer
Chris Werkhoven (HBS-B 65) maar
die is geëmigreerd naar de
Verenigde Staten'.
Een andere broer, Rob
Werkhoven (HAVO 76) vonden we
wel op zijn huisadres. Yvonne
besluit: 'Ik ben alvast maar lid
geworden en ik kijk reikhalzend
uit naar wat komen gaat. Ik hoop
veel klasgenoten tegen te komen

('90 en '91).
Door vakantietijd druppelen de
resultaten langzaam binnen. Op
dit moment, 31 augustus, tellen
we 56 nieuwe leden en 110
mensen die ons hun adres doorgegeven hebben. De getallen blijven
wat achter bij onze verwachtingen, maar in het volgende nummer
komen we erop terug. Ook nemen
we in overweging om bij het
volgende nummer een ledenlijst
mee te sturen, zodat eenieder die
dat wil – na het adres of telefoonnummer te hebben opgevraagd –
contacten kan leggen.
12 ½ jaar Myrakel
Op 22 augustus was het 12 ½ jaar
geleden, dat Myrakel formeel is
opgericht. Met een relatief
bescheiden aantal leden, ongeveer
5% van het totale aantal oudleerlingen proberen we de
herinneringen aan de middelbare
school levendig te houden. Zijn we
uniek? Internet toont aan: nou
nee.
Een toenemend aantal middelbare
scholen heeft een website en een
gastenboek of een lijst met e-mail
adressen van en voor hun oudleerlingen. Van een dozijn oudleerlingenverenigingen valt ons er
één erg op: de oudleerlingenvereniging van het
Haagse Aloysius College (OLAC).
We hebben om wat ervaringen uit
te wisselen contact gelegd en hun
Nieuwsbrief (oplage 7950 stuks)
tegen onze SNeLbinder (500 stuks)
uitgewisseld. Zij hanteren een
héél andere manier van werken en
bereiken bijna al hun oudleerlingen. We verwachten niet
dat we hun voorbeeld gaan
volgen, maar ervaringen uitwisselen is nuttig en een andere keer
vertellen we daarover meer.
Tot slot heeft het bestuur besloten
de vorige voorzitter, Tom Paffen,
en Cees Smit, die als hoofdredacteur nu een stapje terug doet, te
benoemen tot erelid wegens
langdurige en intensieve inzet
voor Myrakel. Beiden zijn al actief
sinds het ontstaan van de vereniging in 1989.
<GR>
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Pius-praat
Van de geschiedenis van de Sint
PIUS MMS is, op enkele verhalen
uit lustrumboeken na, weinig
terug te vinden. Zelfs de namen
van de leerlingen van vóór 1965
zijn ons grotendeels niet bekend.
De website van het St
Nicolaaslyceum
(http://www.nicolaas.nl) beschrijft
onder het rubriekje Historie dat
'de PIUS MMS gevestigd was in de
belendende vlegels'. Natuurlijk
een typefout (red: inmiddels
gemeld aan webmaster Theo van
Scheppingen), maar zou het zo
geweest zijn, dat de nonnen de
jongens van het SNL als belendende vlegels hebben aangeduid?
Sporen van enige afzondering

tussen de jongensschool en de
meisjesschool waren er wel.
Uit het gastenboek op onze
website: Claartje Scheepens ('70),
Agnes Rolf ('71), Ria Herts ('71) en
Bregje Kerker ('72) zoeken hun
klasgenoten van de examenjaren
1970, 1971 en 1972. Heb je
Internet? Kijk dan in het gastenboek: daar staan ze! Heb je geen
Internet, klim dan even in de
telefoon (zie Colofon), dan
kunnen wij de adressen of
telefoonnummers wel doorgeven.
Het volgende PIUS-verhaal begint
bij oud-leerling én gepensioneerd
SNL-leraar Engels Loek van Nus

(HBS-A 55). Hij ontmoette bij
kennissen mevrouw Joy Hooglandvan der Eerden, die 'over' was uit
Canada. Het gesprek kwam
terloops op de PIUS-meisjesschool
aan de Prinsengracht, waar Joy
(toen Jacqueline) vroeger op
gezeten had. Loek stuurde haar
naderhand een gedeelte uit het
kerstnummer van vorig jaar en het
lustrumboek van 1998. Via hem
ontvingen we een brief met foto's.
We gaan dus weer terug in de tijd,
dit maal onder leiding van
Jacqueline van der Eerden:
Jacqueline komt in 1933 op de
PIUS-meisjesschool terecht, terwijl
ze nauwelijks Nederlands praat.
Haar moeder is Franstalig opge-

Klassefoto 1e klas MULO (onder de pijl Joy)
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! Zr Geertruida (lager onderwijs),
die wat moeite had met de klas.
! Juffrouw Croin (Nederlands en
Algebra) die met haar broer en
zuster aan de Weteringschans
woonde in een van die prachtige herenhuizen tegenover het
Rijksmuseum.
! De heer Ponte (muziek)"
"Van mijn medeleerlingen
schieten mij de volgende namen in
de gedachten: Liesje Huissen,
Liesje Hermans, Treesje Wiemers,
Juliette Vroom, Marie-Therèse le
Cat, Trudi Aytink, Bep Brouwer
en Kitty Edelaar."

Klassefoto examenjaar MULO (onder de pijl Joy)

voed, haar vader was half
Nederlands en half Engels. Zelf is
ze geboren in Londen. Frans,
Engels en Spaans waren geen
probleem.
"Ik was door deze omstandigheden meertalig met uitzondering
van Nederlands, hetgeen mij
parten speelde toen ik als 9-jarige
in 1933 op de PIUS-meisjesschool
aan de Prinsengracht werd
geplaatst. Mijn eerste taal was
toen Frans. Zuster Geertruida
onderwees mij Nederlands daarbij
gebruik makend van het Franse
leerboekje. 's Avonds onderwees
mijn vader me verder. Na zo'n drie

Willy als 13 jarige
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maanden was het ergste achter de
rug. Voordien kon ik de lessen
nauwelijks volgen en had erge
moeite met aardrijkskunde en die
Nederlandse plaatsnamen, zoals
Lekkerkerk, Heerhugowaard,
Geertruidenberg enz.)
Mijn klasgenoten waren allen zeer
behulpzaam en vooral mijn
buurmeisje in de klas Mia van
Tomputte. Natuurlijk ontbrak het
niet aan komische misverstanden
zoals mijn versie 'griezelstenen' in
plaats van 'kiezelstenen', of het
voorval toen een van de onderwijzeressen een gevonden handschoen omhoog hield en vroeg
'van wie is deze handschoen?',
waarop ik met trots in vloeiend
Nederlands antwoordde 'van ikke'.
Gelukkig heb ik nooit hoeven
doubleren en legde ook de MULOschool aldaar met goed gevolg af.
Helaas kon mijn hartewens voor
plaatsing op de MMS op het
Valeriusplein niet in vervulling
gaan. Mijn ouders konden het in
die moeilijke crisisjaren niet
bekostigen".
"Het MULO-onderwijs op de PIUS
was echter uitstekend dankzij
prima leerkrachten, zowel nonnen
als leken. Ik noem hier enkelen
van hen:
! Zr Suzanna (hoofd en aardrijkskunde),
! Zr Paul (Duits),
! Zr Bertha (Frans),
! Zr Eucharistica, een zeer
bekwame en onderlegde vrouw,
Nederlands (later werd zij
hoofd van een middelbare
school in Brabant),

Jacqueline, nu dus Joy, emigreerde
in 1956 naar Canada en woont in
het aardige plaatsje Oakville,
vlakbij Toronto, zoals zij het zelf
omschrijft 'met het meer van
Ontario aan onze voeten'. Dáár
zijn we in dit vlakke land natuurlijk allemaal jaloers op!
Als iemand naar aanleiding van de
namen van de klasgenoten een tip
heeft, laat het ons dan even
weten!!
Het mag meer geluk dan wijsheid
heten, maar dat twee klasgenoten
van ruim 60 jaar geleden elkaar
weer ontmoet hebben, is te
danken aan onze vereniging, zoals

Leida als 13 jarige
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weer ontmoet.
Ook de klassefoto van Jacqueline
van der Eerden is uitvoerig aan
bod geweest: beiden herkennen
enkele meisjes op die foto. Het
vermoeden ontstond dat deze klas
van één jaar later was en dat
degenen die herkend werden,
eerder waren blijven zitten.
Inmiddels hebben we ook Dicky de
Blank-Verburgt als lid kunnen
noteren. Net als Wil PunteDinkgreve is zij bijzonder lid,
omdat geen van beiden op de PIUS
MMS gezeten hebben maar wel op
de lagere school en de MULO aan
de Prinsengracht waar de MMS in
1928 gestart is.

Willy Dinkgreve (links) en Leida Verburgt in discussie
wie er nou op die klassefoto staat

in de SNeLbinders van het afgelopen jaar te lezen was. Na veel emailtjes via Internet uitgewisseld
te hebben, hebben ook Leida

Verburgt (nu Dicky de BlankVerburgt en 'over' uit Australië) en
Willy Dinkgreve (nu Wil PunteDinkgreve) elkaar na ruim 60 jaar

We herhalen ons verzoek aan de
jongere MMS-ers: zoek eens op
zolder naar oude klassefoto's en
puzzel eens op wat namen. Laat
het ons weten, dan maken we er
een leuk item van in een volgende SNeLbinder!
<GR>

De ontvoering
Een markant punt in de historie
van het Sint Nicolaaslyceum is een
uit de hand gelopen 1-april-grap:
in de nacht van donderdag 31
maart op vrijdag 1 april 1960
hebben leerlingen uit diverse
klassen met een bakkerskar het
Heilig Hartbeeld van het Sint
Ignatiuscollege ontvoerd en in de
hal van het SNL geplaatst. Alsof
het de Grote Treinroof uit
Engeland betreft weten we nog
steeds niet alle details van deze
spectaculaire grap, die de paters
van toen wat diplomatieke zorgen
baarden, vanwege de ernstige
deuk in de relatie met het 'Ig'.
In een interview met pater Wim
Lauwers (gepubliceerd in
SNeLbinder nr 3+4 van 18 december 1995) staat hierover het
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volgende: 'Op de bewuste aprildag
staat er 's ochtends vroeg een
levensgroot, betonnen (!) Heilig
Hartbeeld in de hal van de school,
behangen met serpentines. Hoe is
het mogelijk?? Een beeld van twee
meter, en een school die potdicht
op slot heeft gezeten. Rector
Paalvast en Pater Lauwers staan
verbluft naar het gevaarte te
staren. Wat later komt er een
telefoontje van de PP van het
Ignatius College, Pater van Bergen
Henegouwen: dat men daar een
beeld mist en of het SNL er soms
meer van weet? Ja...eh...is het
toevallig een Heilig Hartbeeld? In
de eerste pauze meldt zich een
leger van Ignatiusleerlingen bij
ons gebouw, die gelukkig koest
kunnen worden gehouden met
koek en thee in de kantine. Een

veldslag wordt voorkomen. De
schoolleiding gaat op zoek naar
de verantwoordelijken, maar
vangt volledig bot. Wel worden
vrijwilligers gevonden om het
beeld terug te bezorgen. Ook nu,
in 1995, heeft Lauwers nog geen
idee, wie deze stunt heeft klaargespeeld'.
De toenmalige SNeLbinderredactie was in 1960 nog niet
geboren of slechts op peuterleeftijd en zo'n anecdote uit de grijze
oudheid doet de nieuwsgierigheid
sterk aanwakkeren. Op zoek naar
meer details volgt er in
SNeLbinder nr 1/1996 aanvullende
informatie afkomstig van John
Schuijt (HBS-B 60): 'In huize
Schuijt, op de zolderkamer, wordt
op een avond in maart 1960 door
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John en vier of vijf klasgenoten uit
de examenklas van HBS-B op een
plan gebroed. John heeft de groep
de vraag voorgelegd, wat nou een
leuke stunt zou zijn om die school
aan de Prinses Irenestraat een
poets te bakken. En als het even
kan tegelijkertijd het Ignatius voor
schut te zetten, want dan wordt
het erg lollig. Het plan begint
vorm te krijgen, wanneer geopperd wordt om het beeld, dat de
tuinvijver van het Ignatius siert, te
ontvoeren.
Na enige voorbereidingen wordt
er uit de verzameling sleutels van
vader Schuijt een passende sleutel
gevonden voor het deurtje naar
de vijver bij het Ignatius en een
van de samenzweerders laat op
het SNL een raampje open. De
vader van John heeft bovendien
een bakkerskar en die wordt
gevuld met dekens.
Tegen middernacht kan de kidnap
beginnen. Sleutel in de groene
deur bij de vijver, met laarzen aan
de vijver in en… hoe zou het beeld
vastzitten? De HBS'ers spelen het
klaar om het gevaarte van z'n
sokkel te tillen en de vijver uit te
slepen. Gauw in dekens gewikkeld
en de tocht kan beginnen. Daar
gaan bakfiets en escorte triomfe-

rend door nachtelijk Zuid.
Aangekomen in de Prinses
Irenestraat, klimt de kleinste door
het raampje en opent de deur.
Heilig Hart beeld op een prominente plek neergezet en met z'n
allen schielijk weg'.
Het vervolg is bekend uit het
relaas van Pater Prefect. Reden om
dit allemaal eens op een rij te
zetten is dat we met onze Mailing
een verloren gewaande schoolgenoot terugvonden, die ons, naar
aanleiding van de met de brief
meegestuurde fragmenten uit
diverse interviews (waaronder dat
met pater Prefect) een heuse
bekentenis toestuurde.
Ook HBS-A, uiteraard klas 5A, die
nergens voor wilde deugen, was
betrokken bij de Grote Beeldroof!
Joop van Lammeren (HBS-A 60)
haalde, mede na telefonisch
contact met zijn klasgenoot Cor
van Nus, wat herinneringen op en
bracht nieuwe feiten aan het licht:
'De reden van de grap was de
directie erop attent te maken dat
de nieuwe school aan de Prinses
Irenestraat tot op dat moment
nog steeds niet feestelijk geopend
was en dat de leerlingen toch wel

rekenden op een feestje.'
Uit herinneringen van deze twee
oud-leerlingen bleek, dat enkele
daders toch wel gepakt waren en
onderworpen aan meerdere
woensdagmiddagen straf.
Ook het terugbrengen van het
beeld was een hele operatie: 'Het
stenen beeld miste na het vervoer
een stukje van een van de vingers,
doordat het deksel van de bakfiets
dichtviel, voordat de hand van het
beeld binnenboord was. Er was
kennelijk haast geboden. Na een
aantal grappen hierover, maakten
wij ons wel zorgen dat we over dit
verlies in gesprek zouden komen
met de paters Jezuieten. Van
enige systematiek was bij ons
namelijk geen sprake.'
Als jongere generatie SNL-ers
blijven we nu toch met wat vragen
zitten: was de kwestie hiermee af?
Wat deed het Ignatius-college? Is
er ooit een revanche geweest van
hun leerlingen? Of waren het echt
'watjes'?
Wie meer weet is van harte
welkom?!
<GR>

Pater Prefect en het vrouwvolk
De generatie oud-leerlingen tot
1985 kennen hem zonder twijfel
nog wel: Pater Prefect oftewel
Pater Lauwers en vaak kortweg
aangeduid als pp. Pater Prefect
was een soort wijkagent, speciaal
voor de school, die verantwoordelijk was voor het handhaven van
Law and Order en zich ondermeer
bezighield met het rechtspreken in
kleine strafzaakjes. Meest voorkomende delict: te laat komen. Wij,
jongens van het Nicolaas, kennen
PP als streng, rechtvaardig en
vooral onvermurwbaar. Was hij
dat altijd tegen iedereen? Marijke
(toen: Marian) Luttikhuis (Gym-A
76) doet ons een ooggetuigevers-
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lag toekomen :
Er waren voor meisjes tal van
mogelijkheden om PP voor je te
winnen. Met een beroep op
typische vrouwenkwaaltjes wilde
het nog weleens lukken om PP
zover te krijgen dat hij lesverzuim
toestond. Geoorloofd te laat
komen was lastiger maar als je,
zoals ik, uit Abcoude kwam viel
ook daar nog wel wat te organiseren. Vast stond in ieder geval dat
Abcouse meisjes voordelen
genoten waar menigeen jaloers op
was. Werden de jongens door PP
nogal eens aangesproken op hun
mannelijkheid en sportiviteit, de

meisjes werden vooral bewónderd
om hun fietsprestaties die, zo had
ik de indruk, in de ogen van PP
eigenlijk teveel van hun krachten
vergden.
De afstand naar school bedroeg
zo'n 12 km, dus noch thuis, noch
op school kon iemand weten wat
voor noodweer er onderweg was
losgebarsten. Daar kon je je
voordeel mee doen. Je moest
natuurlijk niet zo stom zijn om bij
een stralend blauwe lucht te laat
te komen, maar een miezerig
motregentje bood gunstige
perspectieven om het eerste
kwartier te missen. Dat was
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meestal al genoeg om gespaard te
blijven voor een mondelinge of
schriftelijke overhoring.
Het beste was om altijd nét even
te laat te komen. En als je overhoopt toch op tijd was, verschanste je je gewoon een paar minuten
op de wc, waar je dan ook nog
wat water op je haar plenste. Het
tijdschema luisterde nauw: je
moest niet meer de les binnen
kunnen lopen (deur dicht; leraar
reeds aan het woord) terwijl je PP
toch nog van je goede bedoelingen moest kunnen overtuigen. Je
had heus net als altijd goed
doorgefietst, maar ja, ziet u, het
aantrekken van een regenpak
halverwege de route neemt
natuurlijk wel wat tijd in beslag.
En dan volgde een omstandig
verhaal (tijd rekken!) omtrent de
eisen van een afdoend regentenue: vooral niet je jas eronder
aanhouden want anders was het
in een kwartier binnen het
regenpak even nat als daarbuiten.
De jas kon wegens gevaar van nat
wordende boeken echter niet
achteloos in de schooltas gepropt,
maar diende bij voorkeur apart
opgeborgen te worden, bijvoorbeeld in het door bezorgde
moeders meegegeven plastic tasje.
U begrijpt, zeker als je met een
hele groep bent, kan het dan even
duren voordat iedereen weer
fietsklaar is.
Meestal had PP je al vergeven
voordat je uitgesproken was. Dat
had meerdere redenen. Behalve
dat hij sowieso al erg met je te
doen had — drie kwartier door de
regen fietsen wenste hij niemand
toe — stond zijn kamer op zulke

dagen altijd bomvol telaatkomers.
Veel tijd om een lang verhaal aan
te horen had hij dus niet. Ook wij
wisten dat. Het verzinnen van een
geloofwaardig excuus bestond
dan ook meestal uit het bedenken
van een ijzersterke openingszin.
Maar zelfs dat was niet altijd
nodig. Ook als je in een opwelling
van (gespeelde) openhartigheid
opbiechtte geschuild te hebben 'in
het tunneltje bij Ouderkerk', dan
nog wilde PP dat wel door de
vingers zien. Want ook hij begreep
wel dat je er weinig voor voelde
om een hele dag met een klamme
broek en soppende schoenen rond
te lopen.
Al met al konden de fietsende
Abcouers rekenen op een forse
dosis clementie bij PP. Het resultaat was dat je je meer dan twee
keer zoveel telaatbriefjes kon
veroorloven als je Amsterdamse
klasgenoten. De Abcouse meisjes
werden door PP helemaal ruimhartig bejegend. Hun inspanningen
dwongen kennelijk zoveel respect
af dat vrijwel elke smoes geaccepteerd werd.
Bij gebrek aan slecht weer, in de
zomermaanden, werd er nog
weleens een lekke band opgevoerd. PP was altijd vol begrip en
accepteerde zonder problemen
dat de hele meisjesgroep te laat
was. Dat je voor hulp aangewezen
was op de achteropkomende
(want altijd later vertrekkende)
jongensgroep, sprak uiteraard
vanzelf. Alleen de jongens werden
immers geacht onderweg banden
te kunnen plakken. En was
onverhoopt het juiste gereedschap
niet voorhanden, dan hadden zij

de plicht om ervoor te zorgen dat
de getroffene niet lopend verder
hoefde. Daartoe waren wel
minstens drie helpers vereist: Eén
ontfermde zich over de schooltas
van zijn collega, de tweede bood
zijn leeggemaakte bagagedrager
aan als zitplaats, en een derde
nam de fiets van het meisje op
sleeptouw.
PP toonde zich bijna geroerd over
zoveel solidariteit, dus hoe laat de
hele club ook aan kwam zetten,
iedereen was bij voorbaat verontschuldigd. Dat achter die solidariteit ook een fikse portie welbegrepen eigenbelang schuilging — je
kon met deze vorm van naastenliefde heel wat verzuimkwartiertjes verdienen — dat was een
gedachte die bij PP niet eens leek
op te komen. Zelfs vermoedde ik
weleens dat de Abcouers bij PP
sowieso een streepje vóór hadden:
de meisjes omdat zij ondanks hun
tere gestel toch dagelijks kwamen
fietsen, en de jongens omdat zij
zich ferme Hollandsche knapen
betoonden die zelfs sneeuw en ijs
trotseerden en het heldhaftig
opnamen voor vrouwelijk schoon
in nood. Die Abcouers, kortom, die
deugden.
Het was een imago dat door de
Abcouers zelf natuurlijk zorgvuldig in stand gehouden en schandalig uitgebuit werd. Zou PP ooit
geweten hebben hoezeer hij
misleid werd? Ik weet het niet.
Misschien heeft hij het wel
vermoed, maar heeft hij het voor
lief genomen. Hetgeen maar weer
eens bevestigt dat ook hij deugde.
Een groot hart had-ie. En zo is 't.
<ML>

SNL Actueel
In deze nieuwe rubriek willen we
nieuws van het hedendaagse SNL
aanhalen, gezien door de ogen
van oud-leerlingen die alweer zo'n
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25 jaar geleden de school verlieten. Wat is er anders? Wat valt ons
op?
Als bron fungeren dit keer enkele

exemplaren uit het afgelopen
schooljaar van 'Nicolaas Nieuws'.
Dit blad is gericht aan ouders en
andere belangstellenden en
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verschijnt vier- tot vijfmaal per
jaar.
Voor wie anno nú kinderen heeft,
is het geen nieuws dat de wijze
waarop we hen, zeg maar, in de
gaten houden, de afgelopen
decennia sterk is veranderd.
Vroeger was het geen enkel
probleem als een kind, met
hangen en wurgen soms, de school
'deed'. Door hard werken werd je
een flinke jongen (gold dit ook
voor meisjes?) en van altijd maar
tegen het heuveltje oplopen kreeg
je een goede conditie. Uiteraard
moest er een uitdaging zijn en
mocht het goede resultaat best
bevochten worden. En wie het zó
maar in de schoot geworpen
krijgt, gaat wellicht niet tot het
uiterste. Maar altijd maar dat
heuveltje opzwoegen en met de
hakjes over de sloot naar het
volgende jaar, krijg je daar
zelfvertrouwen van?
Tegenwoordig letten de meeste
ouders erop of, populair gezegd,
hun kinderen wel goed in hun vel
zitten. Ook een hedendaagse
school besteedt aandacht aan het
welzijn van de leerlingen.
Nicolaas Nieuws van oktober 2000
heeft een verslag van de Wendag
en de introductiedag:
Wendag
Om de brugklasleerlingen en de
mentoren de gelegenheid te
geven elkaar zo snel mogelijk
goed te leren kennen, organiseerden we dit jaar een wendag voor
nieuwe leerlingen. We konden die
dag terecht op de sportvelden van
Myra in Amstelveen. De outdoororganisatie Get Out had een
perfect programma samengesteld
voor alle klassen. Bovendien
hadden we prachtig weer dus het
leek wel een extra dagje vakantie.
Maar dat was het zeker niet, want
de leerlingen werden flink aan het
werk gezet. Medeleerlingen door
het spinneweb heen tillen, met de
halve klas een enorme bal verplaatsen en andere activiteiten
daagden de leerlingen uit om met
elkaar aan de slag te gaan. Door
intensieve samenwerking werd het
de mentoren al snel duidelijk hoe
de groep in elkaar zit. De eerste
plagerijtjes en misverstanden zijn
al weer achter de rug en de
mentoren hebben het gevoel dat
ze de groep redelijk goed hebben
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leren kennen. Kortom, het was
een geslaagde, zinvolle en
zonnige dag.
Naar een happy end voor 5 havo
en 6 vwo
Amsterdam heeft 150 kilomter
grachten, 1400 bruggen, die met
elkaar 90 eilanden verbinden.
Burgervader Schelto Patijn woont
op nummer 502 op de
Herengracht. Zijn ambtswoning
bevat 32 kamers. Het bootje van
André van Duin heet Oorlam. De
grachten zijn gemiddeld 3 meter
diep: 1 meter bagger, 1 meter
fietsen en 1 meter water. Een
rondvaartboot mag aanleggen in
het Beatrixpark, vlakbij het SNL.
Dat kregen onze eindexamenleerlingen van 5 havo en 6 vwo te
horen op de tweede introductiedag.
Wanneer je niet weet wat het doel
van je reis is, slechts het tijdpad
aangegeven is, zelfs de route
onbekend is, dan blijft er niets
anders over dan of je over te
geven aan de leiding of je ongenoegen te spuien over dit
uitstapje. Gezellig keuvelend en
vissend naar de bestemming van
de wandeling bleek bij de
Stadhouderskade dat of een
bezoek aan de Heinekenfabrieken
of een rondvaart de enige opties
waren. Het werd het laatste. En
niet eens tot ongenoegen van de
leerlingen.
Tijdens de rondvaart werden er
acht blokjes informatie gegeven.
Elk blok werd aangeduid met de
naam van een maand, te beginnen
bij september doorgaand tot april.
–September: maand van studeerwijzers, regels, roosters en lessen.
–Oktober: maand van herkansingen en werken aan het profielwerkstuk (pws). –November:
maand van lessen en gesprekken
met de mentor, leerlingenpanel en
volhouden. –December: maand
van het GG (grote gebeuren) en
afronding van het pws. –Januari:
een nieuwe eeuw, nog maar
weinig tijd voor de SE's (red.
School Examen) in week 5.
–Februari: het pws gepresenteerd
en goedgekeurd, SE-week en in
week 8 herkansen. –Maart en
april: de laatste SE's en de laatste
lessen.
In blok acht sprak de rector. Hij
wenste deze eerste lichting van de
tweede fase veel doorzettingsver-

mogen en succes. Met een goede
inzet van iedereen rekent hij op
een happy end. Conclusie: een
goed begin is het halve werk.
Hopelijk zullen allen hun diploma
behalen.
Na ruim een uur varen stapten de
6-vwo'ers uit en de 5-havo-ers de
boot in. Na een toespraak van de
rector, vertrok 5 havo. Een enkele
leerling miste de boot, maar ook
dat was leerzaam: in het examenjaar kun je je dat niet meer
permitteren. Aan boord een
geweldige crew. Mentoren als de
heer Keijzer en mevrouw Brus
toonden zich volleerde rondleiders
die vol enthousiasme allerlei
interessante wetenswaardigheden
vertelden. De heer Ten Broek gaf
aanvulling over de gevels van de
Amsterdamse school. Verder
waren aan boord de heer Janmaat,
mevrouw Kuijpers en mevrouw
Degenaar. Natuurlijk passeerden
de hoofdzaken van het komend
examenjaar de revue. En wat was
ook al weer een handelingsdeel?
Wat een schoolexamen? Wanneer
wordt het centraal schriftelijk
afgenomen?
De stemming aan boord was goed
en we hopen daarmee de toon
gezet te hebben voor het komende examenjaar. We gaan voor
100% geslaagde leerlingen.
Iedereen die we in onze boot
gekregen hebben, heeft in ieder
geval een goede kans van slagen!
Aldus de studieleiders tweede fase
M. Degenaar, L. Vinkenburg en J.
Ruijter.
Of die 100% gehaald werd, dat
weten we niet, maar de lijst van
geslaagden van het schooljaar
2000/2001 telt 35 geslaagden met
een HAVO-diploma en 66 met een
VWO-diploma. Zodoende ziet
Myrakel haar doelgroep met 101
oud-leerlingen toenemen, hoewel
leerlingen met HAVO nog wel
eens doorstromen naar VWO.
Nicolaas nieuws van maart 2001
schrijft dat de tijden zijn veranderd, vooral die op het gebied van
normen en waarden als je het hebt
over het respecteren van andermans spullen. Ingrid Schuurman,
brugklascoördinator, schrijft: 'Al
jaren geleden zijn de garderobes
voorzien van kluisjes. Niet alleen
omdat sommige moderne vakken
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nogal wat boeken nodig maken,
die je niet meer in je tas kwijt
kunt, maar ook om het verdwijnen
van spullen te voorkomen. Er is
veel controle bij de ingangen: de
conciërges houden toezicht bij de
hoofdingang, er zijn camera's
geplaatst en de achteringang is
afgesloten en is alleen toegankelijk met een speciale sleutel.
Daarom kunnen we ervan uitgaan
dat de verdwenen spullen door
leerlingen zijn gestolen. Sluit je
kluisje goed af, laat je spullen niet
onbeheerd achter en zet altijd je
fiets op slot. Ook het meenemen
van dure spullen is niet verstandig.
Niet alleen in school, ook daarbuiten gebeurt het steeds vaker dat
leerlingen hun, vaak dure telefoons kwijtraken'.

Herm van Leeuwen (conrector)
vervolgt: 'Om diefstal te voorkomen verhuurt de school kluisjes
waarin de leerlingen hun spullen
kunnen opbergen. Ook zijn er
kluisjes geplaatst bij de studiezaal.
De leerlingen kunnen hun spullen
in deze kluisjes bewaren en met
een vijfguldenstuk het deurtje
sluiten. Bij opening krijgen ze hun
geld weer terug. Het gebruik van
de kluisjes is dus gratis.
Niet gratis is de chipkaart, die de
school dit jaar gaat introduceren
voor het afrekenen van printwerk,
telefoon en later ook de kantineconsumpties. 'De bedoeling is het
gratis printen via de computer om
te zetten in betaald printen. Dat
kan via een chipkaart. Deze kaart
kan dan ook gebruikt worden om

te kopiëren en te telefoneren.
Later kan deze kaart gebruikt
worden voor betalen in de
kantine, bij aanwezigheidscontrole of als toegangskaart voor
bepaalde ruimtes. De kaart kan
opgeladen worden via een
automaat. Door geld in te werpen
wordt dit tegoed bijgeschreven op
de kaart. De chipkaarten worden
voorzien van een pasfoto van de
leerlingen en de naam. Na de
vakantie beginnen we met het
operationeel maken van dit
systeem'.
Tot zover Herm van Leeuwen, die
de meesten van ons nog kennen
uit lokaal A15, of was het A16?
Hoe dan ook: Nederlands!
<GR>

De kluisjes bij de garderobe
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Van de penningmeester
Zoals u elders in dit nummer al heeft kunnen vernemen is het aantal leden sinds de vorige SNeLbinder
behoorlijk toegenomen. Reden om nog eens uit
leggen wat het Myrakelse getal betekent op het
adres-etiket.
Eerst degenen die lid zijn geworden na 1 augustus j.l.
(dus naar aanleiding van de mailing).
Is uw Myrakelse getal:
! 0, dan heeft u zich opgegeven en nog geen ƒ 12,50
betaald. Dat gaarne z.s.m. alsnog doen.
! 2001, dan heeft u die ƒ 12,50 wel betaald.
Voor de overige leden geldt dat als uw Myrakelse
getal 2001 is u aan uw betalingsverplichtingen voor
2001 heeft voldaan of de vereniging heeft gemachtigd. Is het getal kleiner dan 2001 dan heeft u een
betalingsachterstand en verzoek ik u die z.s.m. in te
lopen.
De contributie over 2001 van degenen die ons hebben
gemachtigd zal in de maand oktober worden
geïncasseerd.
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