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SÀ\rL- BII,{DER
UIT DE ANONIMITEIT

Met gepast€trots - als was ik weer vader geworden- kan ik u mededelendat
onzeverenigingeen heusenaamheeft met €en verenigingsblad
dat eveneensniet
meer naamloosdooÍ het levenhoeÍt.
Uit de lnzendeÍsheeft do groep initiatiefnemers
een tweetal namengeselecteeÍd.
OnzeveÍenigingzal "Myrakel"gaan heten,een inzendingvan Paul KÍeetzen het
periodiekheeft vanaí dit nummer de welluidendeen toepasseliikenaam SNLbinder, een vondst van Frans Smit. Onnodigte zeggendat het een van onze
doelstellingenzal zijn een binding met het SNL te behoudenen verdeÍ uit te
bouwen,en dat het SNL ons allenbindt. VooÍts is het natuurllikiederekeer weer
een myrakeldat dit periodieku beÍeikt.
In dlt nummeÍ gaan we teÍug in de tlid; een aantalvan ons zal regelmatigin de
ïobbe dulken op zoek naar lezenswaardige
artikelen.We hebbeneen interview
met een - nog altiidaktieve-oud leraar,een biizondermens, ln een andererubriek
zullsn we u op de hoogte houden van wat we zullen samenvattenondeÍ
"PERSONALIA",
lk wens u veel leesplezler
en veel "herkenning"
GerdwinLámmers
Voorzitt€Í "Myrdtel"
UITGAVE
De SNl-binderis een (on-lregelmatig
verschljnende
uitgavevln "Myrakel",
van
de verenigingvoor oud-leerllngen
het Slnt Nicolaas Lyceum in
AmsteÍdam. Het blad is bestemd
voor leden en donateurs van de
verenlglng.De oplagels 50O stuks.

COPYRIGHT
Alle interviews,rubriekenalsmedede
meeste Íoto's zijn sPeciaal en
vooÍ'Myrakel'
exclusieÍ
vervaardigd,Het oveÍnemenvan de
inhoud ls, voor zover het Informatie
van en/oÍ over het SNL betreÍt,
zondermeertoegestaan.Tên aanzlen
van andereartikelenis dê íedactlete
allentijde gaarnetot overlegbereid'

SEKRETARIAAT
Voor vÍagen omtrent inhoud,
abonnementenen advertentieskan
men zlch wenden tot het
secÍ€tariaat:sNl-binder p/a PÍinses
frenestraat21, 1077 WT Amsterdam
t,a.v, Dhr. J, OverwateÍ,
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"GEZICHTSVERLIES"
Wle herinnert hem zlch niet.
Waterlgeogen - e€n klein snoÍíetiemank lopend en die speclale geuÍ
van Egyptischesigaretten:
Lokaal30 - de heer Noyons
werd ie naamop
Als brugklasleèrling
in
letteís in de
sierlllke
ie tekendoos
rechterbovenhoekgeschreven.Tien
tlidschrlÍten voor de Missle als ie
lineaalop de gÍond viel, maar "geen
DonaldDuck l" werd hlsraancynisch
toegevoegd. ledereen zal de
opmerklngenwel een koer te slikken
hebbengehad:
"GsenwoÍsten l"
"Wat hsb llj voor moois, Truus l"
"Ga maar Inkleurenl"

Deze unlêke docent was de man
voor unieke momenten.lk herinner
mii het iulste iaartal en de
gelegenheidniet, maaÍ eind zestlgeÍ,
begin zeventlgerlaren vond er een
landeliike lnzamelingsaktieplaats.
Veel geldophalenwas het dsvies;do
manierwaarop was nlet van belang.
Onder gÍote belangstelling,zelfs de
Telegraaf was aanwezig, werd blj
het behalenvan een bepaaldbedrag
de snor van de heer Noyons
afgeschoren.Een iedeÍ gaf met gulle
hand want dlt moment,als een soort
g r o e p s w r a ak , w i l d e i e d e r e e n
meemaken.Nadat de zeep alsmede
de snor was verwijderd ging lk met
een gelukzallg gevoel van
tevredenheidlaat die middag met de
fiets naar huis.
De volgendedag heeft niemandde
heer Noyonsgezlen.
Een "stukie" gezichtsverlies
?
Han Geers
1967-1973

Reserveer tljdlg ln uw agenda
Zaterdag 15 september 1990 van 14.00 tot 16.00 uur
NIEUWJAARSBORREL
Ter openlng van het nieuwe schoolJaar
Een ultstekende gelegenheld om de andt:re leden en donateurs te ontmoeten'
Plaats: De SOOS van het Sint Nlcolaaslyceum, ingang achterzijde'

PAREE-VOUS FRANCAIS?
32 iaar lang ginlen onder zijn bezielendeleiding hele hordes Íietsende
gewapendmet bandenplak,waÍme tíui, Íegencape(die zo stonk)
eersteklassers,
op weg naar
en een bil voorkeurgoed humeuÍ,aan het eind van een schooUaar
kent
hem, Frans
Oud Valkeveen.Deze man behoeft geen intÍoduktle,iedereen
gehadoÍ niet, Lokaal23, bouwjaar1928 (was dat eigenliikeen goed wiiniaar?) :
koÍtom Miinheerde cock'
De keuze voor Frans was niet zo
moeiliikomdat het vak hem In de 6e
Het is nlet zo moelliikom de Cock te
klas van de lagereschoolal biizonder
vinden. Nog dagetiiksis hii op het
aantrok' Bovendienwas de opa van
sNL te vináen, waar hii tteoeitanos
ziln
opa een Fransmanen was de
geeÍt aan buitenlandsekinderen.
hele
ÍamilieFransgeinteresseerd.
Niet voor z,n brood, immersC is in
"Als
ik de keuze opnieuw zou
1987 met de VUT gegaan, nee,
moeten
maken' dan zou ik het
gêwoon omdat het hem boeit. en
weer zo doen' Frans In
absoluut
omdat hij het plezierigvindt een doel
combinatiemet het sNL'"
te hebbenen nuttig te zijn. Het sNl
aldusde cock'
nam het aanbod van c maar ai te
graag aan; budget was eí niet voor
en er waren wel degeliik rd"]en
VERANDERTN.
m e t l e e r - e n a a n p afs s l n g s ^Natuuíliik
-,]
vroeg SNL-binderde Cock
moeiliikhedenvanwege de onmaàht
naar
datgene
wat eÍ In de afgelopen
om Nederlandste spreken. vanuit
jaar naar de cock's mening ls
35
het standpuntvan de leerlingenwas
veranderdin de maatschappiiin het
er een reden om C niet Ë"n
algemeen en op het sNL In het
plezierigeleÍaarte vinden;Hii was"ro
ii
biizonder. Opvallend ls dat het C
3b jaar slechts4 dagenziekt
moeite
kost om veel veranderlngaan
De pÍettigste leraren waren toch
het
licht
te brengen' Het sNL was'
dlegenen wier naam met gat"
err
is
nog
altiid een zeer goed
Íegelmaatop het bord stond màt de
aangeschrevenschool' wat ook de
mededeling:"ln verband met ziekte
bclangriikstereden voor hem was
'piep'
gaan de lessen van
morgen
"
om zo lang aan de schoolverbonden
niet door".
te ziin. "Natuurlijk veranderde de
ie-ugd wel' met als belangriikste
overigensheeÍt het Íietssyndroom
- c
dat leerlingen en leraten
zelf nog altiid In .'n rn""t t. tto;
:erschil
urchterbii elkaarziin komente staan
altiid íietst hii dageliiksvan en naar

her
sNL.

il-1ïïffïilrï"",lilf,ii"ï5ii""ï;
minder

woRrers

aÍstand

ï"i:d,!:1.,,'"

Toen de Cock begonaan het SNL in
1955 moest hii ziln doctoraalstudie
In Leidennog aÍmaken,hetgeen hii
wel even tussendooÍzou doen' Dat
werd dus mel 1956, want in het
eerste iaar had hii al geliik
elndexamenklasson.
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dan

vÍoeger,

sreer plezierlger
ls

Ontevredenouders heeft àe Cock in
de achter hem liggendeiaren nooit
gehad. hoewel het hem soms wel
e€ns moeilijk viel de orde te
handhaven. Het escaleerdeechter
nooit. en hil kreeg altijd het respect
dat hil nodig had om plezierigte
kunnen blijven Íunctioneren.
"lk had
voornamelijk eerste klassen; het
laatsteiaar zelÍs vier. Eersteklassers
vinden alfes nog leuk. Ze ziin zo
enthousiast." en over de fiets_
tochten: "ln 32 jaar fietstochtenls er
nooit lets vervelends gebeurd,
behalve dan een gewone pleister,
Aanvankelijkglngenwe naarde ruine
van BÍedero, over een smal
fietspaadjenaar Spaarndijk.Daarna
grngen ws naar 't Gooi, het
Muiderslot, Oud Valkeveen en dê
vestlngweÍkenvan Naarden."

VERTROUWEN
Het SNL vindt C een school om
vertÍouwenin te hebben.hetgeenhij
belangrijkvlndt in een tijd waarin
jongerenIn de maatschappljminder
houvast hebben, en waarln
maatstaven en normen veÍvagen
danwelontbreken.
Vreemd genoeg komt er tiidens ons
gesprek geen woord FÍans uit zijn
mond, integendeel,blj het verlaten
van zijn kantoor zegt hil mii. teÍwijl
hil mij de handschudt:
" Het SNL is echt hervorragend"
Als ik dat gezegd had was lk er
waarschijnlijkuitgestuurdI
De Cock; Eenbljzondermens.
GerdwinLammers

"DO YOU REMEMBER"
Zoals In ons vorige bulletin reeds
werd aangekondigd,zal onder de
vlag van " do you remember"
authentièke copy uit oude
schoolkrant-exemplarenopnieuw
worden gepubliceerd.Met genoegen
stelde de historischecommissievan
Myrakelvast, dat het Tobbe archief
van vele jaargangencompleetis. Er
is dus voldoendemateriaalom deze
rubrieklarenlangin stand te houden,
hetgeen nlet wegneemt, dat de
oproep om zelf een stukje te
schrijven (Í april, schoolvoetbal.
Sinterklaasíeestetc.l nadrukkelilk
herhaaldwoídu leden, Laat Van U
HorenI
Bil een e€rste vluchtige inspectie
w e r d e n t w e e ï o b b e - ar t i k e l en
gevonden, die de serie mogen

openen, Het eeÍste is uit december
1954 en het ls opmerkeliikdat de
tand des tijds zich hierop aardlg
heeít verbeten. De redactievan de
Tobbe{5e laarganglbestondtoen uit
H. Kok, H. Janmaaten E. Bruinsma.
Wie achter de huilende Hermes
schuilgaatis vooralsnogniet bekend,
maar wellicht kan een van onze
ledenhier naderlicht op werpen.
Het tweede veÍhaaltie- Ontmoeting
in de Ardennen -dateeÍt uit
september1962, een periodewaarin
juist een volledig nieuwe redaktie
was aangetreden t,w. Wim van
Binsbergen, Matthe Verdaasdonk,
HarryMulder,Henk Eerbeeken Harry
Schoenmakers.Getuige de initialen
liikt het aannemelijk, dat de
"brommeur" zich in bovenstaand
rijtie namenbevindt.
CS
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5e Jaargang.

.Í
Kerstnuniirér

Dec.195lr..

nedactle: R.Kokr5a -.11,JaruÍaat, VI.
E.Bruinsna,5b ( Sport )'.'
'.
Illustlatie:
N.v.Dalen. V.
Actminlgtt. : Th. FDna-rur.W.
Red..Àalres
: R..Kot, wes terrndrki. 9t . À'Aam.

vc,roI d"

ympus,
ln rdjn ionge iaren
Dlt is mijn zwalenzanB en.daat ,
gohd,
hêt rrIJ swaár
heb
valt
stem
een
barslechte
al
êJ.ttjd
gehore
brêngeÍL
te
ten
I
zang
deze laatste
E€n jaar lang heb l-k, op goililelljko vlJze, getraóht u te
vertelJ.en van clo moest uitee nlopen<lo voorvalleh bii de glonaslastan,de blj Zqus gPliefden.
het nonent aangebroken
Doch nu is dan toch eindeliik
geweten
waarop 1k naar eer en
het gevetterte aan ile overbel<enile wJlgen nag hangen.
Dlt ontslaat nij echter' niet
'
vol ilo taak on tot het blttero
elnile toe nijn roePing getfouÍt
te blijven en u dus ook nu
we€r te confronteren ret nijn
i)--''..È r t ll l l l
dlep fllosophlsche beschour^
- i-:.'
klascler
leven
het
wj.ngen over
/t'"
slek genartelden en vat tlie s j'
1.:
rmer zlj.
,'/-'
zwaar
echter
Het valt mlJ
tí'l riït ,I
om zè1fs nu nogroP tlJ.t ontroererril ogeribllk van schei-ilen mt
r:_l
orijn lronische goderÈlik tle
locenten, ile 1lr&111ên en al wat
zich op het voorvoe gselrrschoolrr
.rag beroenen eán de kaak te ste*
len.Bovondl-en 1lgt nijn einilexa.nen ln ile zeer nobijU toekonst
:n leilereen Íeet ilat biJ èit festijn een vreIwlllerde, goeilgerLnde leraar zelfs nog beter ls dlan een goetle burrr laat staan
rèn verre vrierd.
I'Hailesrr verw-iJzen en
Eiloch, vertoorrul za'l hen rri j naar dle
oljn ledeóten vobrwerpen aan de zev€nkoppen van Cerberus, als
,-k hLer ln rm Llluster liJfblatl
niin ttule plicht verzaak'Moge
lk hler verkonillg,
hebleltJtràeilen
gêven
ilat allenrwl-er
teus
'tog
zo misselijk zljn van dle speculaas en tle taaL-ta"{ rilat hun
'ertloezelde blik mljn vroorilen vocbljgaat.

v

ilri

HJ
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Ijrur pas...d\[l lk sondef gchroor! aÀn nljn gedachten vorn te goïonrhoa lewaagit tllt ook ls.
ffet glinsterenile ogen oan, hebben we <le ll€er van faocden
freer voor ons zlon verschlJen.Nlet tlot n6 ile lleer'neesllrck
zo g!à?g kwlJt 'rllden, verre van datrzljn colleges tlJÍ| on3
beter bevaLlen ilan'ri'elke andere les ook,l,iaar och,ouden belènilen DaE nen toch graag weer eens.terug zlen.lloewel, lk' moet
toegeven ilat dle Heer van nooilen er rrle t op voouit ls gegaan. Hoorilen wlJ lnmrs zlJn anilers zo paeilagogl sch-be scheiilen sien onlangs nlet aikwêrf lljk een zweep aloor het lokaal
lanallen ? BarvlJ verfoeLen het nllltnnt
organlsne, tlat ilrólft
op Eàchtswellust en heerssrsgevoe 1. Ytl,J rlachten itat ile tljil
iler AgarnennontsvoorblJ nas.lloe dwanlilen wiJ!
Vertler zlJ met ere verneltl ilàt d6 lleer ván Leeurirende
even gelukkige als noeillge bezltter ls van een autonoblel,
terwlJl de Heer. K.rarDerln alle stllte
ileze.illngorr vérgenst,
van rrler j-nstrurnentarlun hlJ noott vol tloenrle hoogte heo_Ít ge-

.
-

lo.e Betr. celuukl g ilenken we naor,
walt hocrcer leraren zich ln
het snelverkeer bewegen aes te
worilt het voor ons
hachelljker
op tle opolbare veg.
Over ale lleer ?hornássen
willen
we nlets tlan goeds reppen.Is ht.i het ltÍmers niet ille
ons regrrlJs tracht
te maken Ln
het <loolbof van ile allerbelangrl jkste ÍetenschaF.van
dleze eeuw.Det iloolhoun
ong reetls
jeugtljaren enorE
ln de pril1e
. angst inboeserden iloet hier
nlet ter zake, van-zelf-sprekenilrMaihet
ls vel eens aarfllg our het te vernenen.
.

'
Tot rnljn groto schaaote en verilrt.et rnoet 1k rouwrnoedlg
bek€ruren ilat lk nlJ nog nooit heb ultgelateri over onze nLeuftt
'.;ijn hand op
neerlanillcus ile lleer Brlnlman.Toch moet lk,nêI
het lrart bekehnen tlat hlJ zeèr zekeÍ een grote popularitelt
oniler ale r€klllentle
leerllngen genietrhetwelk Fors Elckholt
.ns etlige màanden geleilen op loíhaar(li g,e wijze heàft laten
lezen.Welk een lust voor het oog ls het om heÍr te zlen docerenrtÍelk een ul-tbunillge tentoonspre idlng van Zaanse wltalltelt.Vol
leven hipt [tJ afs een hongeróge sprlnkhaan voor
het autl-ltorlum heen en E€er, onderwljl welils gebarentl roet al
tlJn lèilenatan. ^ohrvr€lk oon genot bledlt zorn lee. l,iaar tatan
vre toozien ilat ons enthousiasrne .ons niot te ver neeslee.pt en
noB 6ven wlJzen op
laten na tot slot van Aez6 leraren-lltnnle
het heerllJke felt itat Pater Ruth v€er oen nleuw tllctant ontdakt schljnt te hebben.. SftJpt di:s ile. Pennonrnnsseert de
bloóparverkoopt ten spoeillgste de oventuele EsschLedenisboeken v8ór ze verorrileril ziJn.
Dlt was hatrvergeef het rc. fk hoop van ha.tle ilat glJ
I'Kom hLer en l-k zal
allan net tloratlus tot r:rtJ lo:nt zeggen:
tonen àat ge gek zlJt.rt.En dlan za-l 1k komen.Denkt echter nl-et,
berlnilo lezersschaaxr dat lk hiergea aalr het elnd van niJn
IatlJn ben.Neenrhet l-6 rrl J omrogelljk ts scheltlen zoniler enkele woortlen gÊrlcht te hebben tot ;.d Jn opvolgerrvri.e het ook
Doge zljn
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VrÍsrRI, Jarcollega;lk
.
iaad u aanrbewndel niet de weg die
ik heb bowanilelil, wanU'tlat zou plaglaàt
zlJn. ,Schroon eohter
n:let-wee u-eeideileriwle
ga lrear vrllt, opênlljk
te làken...
Pater re'6tor heeft ór.rers zelf, jnren geledent toen trDe tobberl
nog rroruió sÉhoollciantrr heetteren nog I'Ln zlJÉ blote haottl
dloor hst laven. ging, gezógil tlat hlJ hoopte ilat het een ondêugendla Jo4gen zou yiorilan Velaan aan, $r1o doet u wai??
behooft u gnlrs nlet to vrezenlhot
Ook voor ur rapportclJfers
hseft tÍlj, ov€r het hele Janl| genonen,een prmt of zes gekost.
En wat zLJn nu zes punten ln vergelljldng
Ípt usr hogo ultverkJ.ezing?
Dat wou lk u magr ev€n zêrlEen err bovenill.én: nnetjes bllJven en nlet vloakenrl.
vas llermes.
Iozera, i-k Í,!ag i'el zeJrgen,rrgoliefde. lezersrrrilit
Denk er on: 'rDs Bortibus nl.I nisl bener'.
llet GriJsbrecht wll tk tot slot u toeroepen:
;
rrVaerwel nijn Àernstelland, vervacht 'een dndre heerr'!
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cr,/rclnDToBBmTJES,
onstaltligheden ileze
Het is Dlat zonder ironle ilat door rllerlel
tlertlenile ( t ) Jaargang ven Ds Tobbe iloor êeÍ geheel nieuwe reilnctie zsl moeten rorden verzorgil, Allen ztjn ziJ reer net een iloor
zorgen getekend gelaat onilergeiloken in ile stuilie: llugo Verdaasilonlt
(naer. de jonge generatle neent de plaets van ile oude in), Hons Heaeelnars, André Veltkenp, Kees de !{ey; eeriler in de vorige Jaargang
gíng reeils Gerty van Zon voor de Tobberedaqtie ter ziele, Vnnzelfsprekenil beilarrken ríij ben sllen voor hat vele rerk ilet zij het afen benen hen tevens te nogen geluknenaen
Selopen Jaar venlchttent
net het behaalde resultaat.
De nierrwe redactie zal rÍorden gevorocl
iloor Henk Eerbeek, Harry Scboerunakers, llarrie lfulder, llatthé Verileasilonk, lïim van BinsbergÊn; ile illugtratles
zulLen verzorgd vorilen iloor llans Robi jns.

reptenber 1!62
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ONTUOEÏINC III DE ÁRDENITEN
4umrstus 1962, 20 km voorbij Lullt. Eeniloodznale hitte d:'ullt elle
ieven t"eerloos neer op dè e.Erdkorat. llet levên is verstoqd Ln deze
rrorsteling tler natuur en de zon ls een sldderenile trionfato:'"
Nietig pr;ttelen orrze bromnêrtJcs tleze van huis ult on'aennigo boogten ol;-een na-rjrnunasn ileclbels en een niÍLi-mrit aan krncht produce"
rend.-Ía elke klln ven enige betekenls nacht llt ilsn ook even want
ilal le bet mechsnl-snezo ïarn golopnn dat lk voor netellmoeheld begil te vrezen. Sonnlge romanschrljvers dle boeken schrijven over
rnotoreoureurs lgten áèze hun notoren alu wozeng beschouwennet nens o l l j k e o l g e n s c h a p p e n .Z o h e b l k d l o b r o m n e r v n n ' n l J o o k e o r s t , p a s
goetl onbttekt. Ik iegreep itat cltng nieb. líear nu oeet lk clet dnt

vehlkel ook gewoon iast van moeheitl l:an hebben en dnt het als het
oon znare helltng genonen heeft heel ecnvoudig la.st von'uitputtlng
heeft. Àls ne d.an ook reèr eens stoppetl voor zo'n periodieke rustpauze koelt dat êing vel afr naer valt voor ons het la^ntste beetje
verfrJ.ssln8 te6 en 6aàn nij enóchtig lelgs de he:rt var ile lreg nar'r
lucht en benzinedanpen zitten happen.
En ttan gebeurt het. l?ij zitleir net storrlrr-'Ldgeslagen. Darr kont me
ienand op oen racefiets nasr boven zroegcn in oetr tenperatuur waarblJ een turks bàd een afltoelirrg zou betslietren' Dit begrepen rij dan
ook nlet eí toen tleze rei:ner hevig voch t nfscheide:ril bij ons laram
staa:r, hetben niJ ons licht eens opgestolcon.
Persoon iÍ l:vrestie ('{' 50 ia.r.r oud) b-leek een tielrenner vPl: bèt
zuiverste aue.teurisríe' terntinste op het ogenblitt. llij render zo
verteldè triJ, ieilere dag zo'n 125 lor. ;h rle.t nlleen on ftt te bllj-vetrr' vant èn ps.sser1tnees hlj eens naer voorbljkonende wegens opt
bleken het er
ile rÍedeat€Il-ngtlat htj êr ool: zo een bez,at. Intota8l
I'tourner"
6 te zljn. líaar hij fietste alleêtr vcof "de sirort". llet
r':lontagrtes"
varl rle benen rras zeer belÈ.ngriik' alleerr giir;; tlrt in ile
niet zo goeil. Daolvoor tloesten ve ln llollri:d ziJn; elles lekl<er
plat I
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Orze Hollanrlse borsten zvollen. Jtlleen ln het buitBnlurd 6n je.nrerIten det Je toch n-Let 1n zo'n gel( Ierrd noorrt. Je, in llollanil roren
ook zeer veel rrkoeilê Jonhe rerurers". Onze llollan<lse borsten zvollen
rlog neer; Ja, valt ln Follenil g"ing htj oolt vaah i'tor:rnerÍ voor ile
benen. In ile nontagnes hier (nel sehoon, vr:lt hij had VeeI gerelsit,
naar hler blJ l,lltk nas het "schoonstr') wag d.at allemael veel te
Í zrrort'r (zwaer)..m
aa.t eab a.Llena+1 alleen voor rle sport. Ja, htJ
nas wel, pEof geneest In 19)7. HiJ hatt zelfs in de Tour de Frarrce
neegeréileu.9 al.ó onafhenkel lJlie I
l.loote tiJó, Je, naar oolt ',zrart".
Enfin, hlj -Doêst reer rouler voor ile trainlng,

adieu nijnheren.....

llet een bengelllg vaa ontaeg en.-verqondering zageD viJ
perdalen. atarnpenCe flguur verder naer boven kll-mr,rcn.

ttie op zlJn
ll.ll,

ile Tobbe

Naschriftredaktle:
Wll publicerenoude school
krantverslagen het lieÍst ln de
oÍigineleopmaak.Om die redenkan
de kwallteitnlet altlid van het nlveau
ziin als u van de SNl-bimdergewend
bent.
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