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Personalia

In de afgelopen periode 
zijn ons helaas twee ex-
leerlingen ontvallen:

Op 11 december 1995, 
één dag na zijn 51e 
ver jaardag ,  i s  Tom 
Diderich (Gymnasium, 
1957-1963) overleden. 
Tom heeft zich een 
belangrijk deel van zijn 
l even  ingeze t  voo r  
theatertechniek en thea-
terprodukties.

Een week later is Joep 
Lechner (HBS, 1963), 
vader van twee jonge ex-
leerlingen Melinda ('88) 
en Letty ('92), overleden.

De andere personele 
berichten zijn van een 
d u s d a n i g  a l l e d a a g s  
karakter (zoals: Bram 
Braam is weer eens van 
club veranderd, nu weer 
RBC) dat wij ze deze keer 
overslaan.

Van de redactietafel

Vanwege de deadline en het onvindbaar zijn van onze voorzitter, heden geen 'Van de redactietafel'.

Vergeet echter niet op pagina 4 te kijken.
Daar is alle informatie te vinden over het

gouden priesterfeest van
pater W.S. Lauwers S.C.J.

op 19 maart a.s.
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Voorste rij, vlnr Gerdwin en Leo
Achterste rij, vlnr Cees, Marjolijn, Tom en rector Jan Overwater

Een voor de jongere 
generatie oud-leerlingen 
welbekende traditie is de 
jaarlijkse soos op de 3e 
vrijdag in januari. Deze 
soos fungeert als reünie 
voor alle oud-leerlingen, 
m a a r  w o r d t  v o o r a l  
bezocht door recente 
schoolverlaters. Het is 
een feestelijk gebeuren en 
M y r a k e l  h e e f t  e r  
definitief voor gekozen 
om aan te haken bij deze 
gelegenheid. Wij zullen 
onze ledenvergadering 
ook in de toekomst in het 
aanloopuur van deze soos 
organiseren, aangezien 
we konden vaststellen dat 
ze samen een goede 
combinatie vormen.

Het Myrakelbestuur heeft 
in het bijzijn van een 

kleine afvaardiging van 
de leden een terugblik 
gegeven op 1995 en de 
i d e e ë n  o m t r e n t  d e  
voorliggende periode 
ontvouwt. De agenda van 
de vergadering omvatte 
de volgende onder-
werpen: jaarverslag, 
financiën, beleid en 
bestuurssamenstelling.
De belangrijkste high-
lights uit het jaarverslag 
zijn dat het ledenaantal 
360 bedraagt, dat er een 
up-date is gemaakt van de 
adresadministratie, dat 
we voor het vereni-
gingsblad - aanvullend op 
de fraaie DTP-gestuurde 
opmaak - nog steeds 
kleurendruk nastreven 
(zet 'm op, Koos!) en dat 
het bestuur zichzelf qua 
l e e f t i j d o p b o u w  e e n  

onvoldoende afspiegeling 
vindt van de totale oud-
leerlingen-populatie. De 
adresadministratie betreft 
thans een bestand van ca. 
7400 oud-Nicolasianen, 
waarvan naar schatting 
helaas nog 40% behept is 
m e t  e e n  f o u t i e f  
(achterhaald) adres.
De financiële verant-
woording door de pen-
ningmeester laat zien dat 
het clubkapitaal per 
31/12/95  Fl. 1866,44 
bedraagt en dat dit ten 
opzichte van het vorige 
jaar een verlies van Fl. 
935,20 betekent. De 
belangrijkste kosten-
posten in 1995 waren 
drukwerk, enveloppen en 
porti. Geïnteresseerden 
kunnen het totale verslag, 
dat door de kascommissie 

- vertegenwoordigd door 
Toon van Driel - werd 
geaccordeerd, bij de 
vereniging opvragen. 
Voorzitter Lammers licht 
toe dat het beleid van de 
Vereniging zich zal  
richten op drie thema's. 
Ten eerste zal via diverse 
kanalen (Libelle!) een 
verdere up-date van het 
oud-leerlingen-bestand 
worden uitgevoerd. Ten 
tweede zal de SNeL-
Binder blijvend hoge 
prioriteit in de werk-
zaamheden behouden en 
t e n  d e r d e  w o r d e n  
voorzichtig de eerste 
schreden gezet op weg 
naar de GROTE REÜNIE 
van 1998.
Het bestuur, bestaande uit 
een kernbestuur en een 
groep nauw betrokken 
medewerker s ,  hee f t  
t i jdens  deze  leden-
vergadering een kleine 
interne wijziging bekend-
gemaakt .  Het  kern-
bestuur, bestaande uit vijf 
leden die in 1989 elk al 
deel uitmaakten van de 
initiatiefnemers van de 
vereniging, heeft voor 
1 9 9 6  d e  v o l g e n d e  
samenstelling/indeling:

Gerdwin Lammers :  
Voorzitter; Tom Paffen: 
Penningmeester; Cees 
Smit:  Secretaris; Mar-
jolijn van der Veeken: 
B e s t u u r s l i d ;  L e o  
Jenneskens: Bestuurslid

Aangezien wij onszelf 
alweer enige jaren terug 
hebben voorgesteld, volgt 
in twee etappes een 
hernieuwde kennisma-
king.

Verslag Jaarvergadering



Tom Paffen

Myrakelse  penning-
meester (VWO-B 1985), 
i s  a f g e s t u d e e r d  i n  
telecommunicatie (elek-
trotechniek) aan de TU-
Delft en hoopt dit jaar te 
promoveren  aan  de  
Erasmus Universiteit te 
Rotterdam op het gebied 
van Strategisch Mana-
gement en Innovatie in de 
Telecomindustrie. Werkt 
inmiddels aan Strategie 
en Business Development 
(Internet, Multi-media en 
I n f o r m a t i o n  S u p e r -
Highway) bij Ericsson 
Telecommunicatie (ja-
wel, van die hele kleine 
mooie GSM telefoontjes) 
en is nog steeds 1 dag in 
de week te vinden op de 
U n i v e r s i t e i t  v o o r  
onderwijs en onderzoek. 
Is onlangs in Beiroet 
(kerkelijk) in het huwelijk 
getreden met Micheline 
Zeenni (o.a. om Myrakel 
van het Libanese bank-
geheim te kunnen laten 
profiteren). Zal in het late 
voorjaar voor de tweede 
keer trouwen voor de 
Nederlandse wet met - 
zeer gelukkig - dezelfde 
vrouw. En laat niemand 
zichzelf iets wijs maken. 
Als iemand onder u meent 

wijs te zijn - wijs namelijk 
volgens de normen van 
deze tijd die voorbij gaat - 
dan moet hij dwaas 
worden om de ware 
wijsheid te leren (1 Kor 3, 
16-20).

Cees Smit

Deze Snelbinder van 
Myrakel (Gym-B, 1975) 
is onlangs opgenomen in 
de Familie Spoor. Bij de 
NS rijden nogal wat 
goederentreinen met 
brandbare of anderszins 
gevaarlijke lading en 
chemicus Cees leidt dat in 
veilige banen. Vorige 
werkgever TNO heeft 
hem een brede ervaring in 
maatschappij (milieu, 
recycling) en bedrijfs-
leven (van Heineken tot 
Sony) opgeleverd. Woont 
in Hoogland, tezamen 
met Josefine en met twee 
unieke katers. Komt 
vooral graag in Portugal, 
vindt het bergdorpje 
Marvao in dit  land 
onovertroffen. 

Analyse van de leef-
tijdsopbouw van het 
kernbestuur leert, dat er 
e e n  o n d e r v e r t e g e n -
woordiging is vanuit de 
eerste Nicolaasdecennia. 

Wij doen dan ook een 
herhaalde oproep aan 
leden van deze generatie 
om het bestuur te komen 
versterken. Wij geven in 
deze context een knipoog 
aan Jan Meijer, die tot de 
bezoekers van de leden-
vergadering behoor-de. 
Twee andere bezoekers 
mogen evenmin onve-
rmeld blijven. Jeroen 
Karreman, lid ge-worden 
na vermelding van zijn 
lotgeval in Personalia, 
nam de moeite om in zijn 
rolstoel het soosgebeuren 
te aan-schouwen en om 
herinneringen op te halen 
aan Mesi Szabo, Rene van 
Dam en andere jaar-
genoten. En ons trouwste 
lid, Paul Kreetz, was 
opnieuw van de partij. Hij 
interrumpeerde de voor-
zitter bij het tweede 
beleidspunt (de inhoud 
van de SNeL-Binder). 
Behalve plaat-sing van 
zijn haiku's en andere 
dichtwerken, opteerde hij 
voor een interview. Wat 
we  h ie rvan  kunnen  
verwachten, is geen 
kattepis. Onlangs kregen 
we per brief van Paul een 
kijkje in zijn levensloop:
"Als schrijver heb ik 
behoefte aan bekendheid, 
waardoor een gelegen-

heid zich voordoet om 
contact te krijgen met 
uitgeverijen enz. Ik schrijf 
verhalen met thema uit 
het leven. Ik vermeld, dat 
ik verscheidene malen 
voor het Nederlands elftal 
gevoetbald heb, maar dat 
de K.N.V.B. van niets 
weet. Ook Dennis moet 
me kennen. Hij kan voor 
mij pleiten bij Louis van 
Gaal en de Bond, omdat 
ik op de lijst van oud-
internationals geplaatst 
w i l d e  z i j n .  L e u k e  
contacten zijn nooit weg. 
Met Michiel Schapers 
speelde ik Daviscup tegen 
Spanje. Won de dubbel. 
Ook ik heb de wereld 
rondgereisd als assistent 
van Perz de Cuellar 
(V.N.), maar ik wor 
doodgezwegen. De Ned. 
schaakfinale haalde ik in 
1978, speelde remise 
tegen Hans Böhm. Won 
van Kasparov in 1979 
(Anikajev), toen die 
veertien was". 
Dit is slechts een greep uit 
zijn illustere leven, ter 
vergader ing  worden 
achteloos Saddam Hoes-
sein, Madonna en Mick 
Jagger als kennissen 
opgevoerd.

Ten eerste wijzen we alle 
leden op de open invitatie 
v o o r  h e t  m a r k a n t e  
jub i leum van  Pa ter  
Prefect. Wij hopen dat 
velen hem de hand komen 
schudden bij de receptie 
of de kerkdienst. 
(Zie voor verdere details 

de aankondiging op de 
volgende pagina)

Het interview in het 
vorige nummer heeft de 
redaktie opnieuw copy 
opgeleverd. In de cate-
gorie 'zijdelingse be-
richtjes' was het al op de 

dag van verschijnen van 
de vorige Binder leuk om 
te lezen, dat de vierkan-
temeterpr i js  aan de 
Honthorststraat de kop-
positie voor heel Neder-
land inneemt.  Pater 
Lauwers woont op gou-
den grond. 

Echt frappant was een 
ander krante-artikel in die 
week, namelijk een per-
soonsbeschrijving van 
Louis van Gaal. Kees 
Fens, niet de minste in 
intellectueel Nederland, 
beschreef in de Volks-
krant-rubriek "Op het 
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Pater Lauwers SCJ II



tweede gezicht" de ka-
tholieke achtergrond van 
de bekende trainer: Hij 
groeide op in Amsterdam-
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Oost......Een groot gezin, 
rooms-katholiek, maar 
natuur-lijk dat harde, 
bijna calvinistische ka-

tholicisme van Amster-
dam en Holland: streng, 
plichts-getrouw, besloten 
en de kerk als  het  

schitterende clubgebouw. 
Het Nicolaas Lyceum van 
die milde Priesters van 
het Heilig Hart heeft hem 
niet kunnen verzachten. Ik 
hield hem altijd voor een 
jezuïeten-leerling, want 
hun didac-tische kuns-
grepen [ahum, Fens, wat 
nou?] - erop gericht door 
onzekerheid de leerling 
zelfbewuster te maken -
beheerst hij volkomen. 
Voor de beloning van de 
hemel moet je strijd 
leveren. Een roomse 
jeugd was vaak een harde 
jeugd".
 Deze visie op Louis wijkt 
wat af van die van Pater 
Lauwers, maar kwam 
vanwege de  ge l i jk-
tijdigheid op een uitge-
lezen moment.

Een andere verwijzing 
naar het interview kan de 
lezer  v inden  in  de  
Nicolaasrubriek. Rest 
nog de hoofdschotel van 
de binnengekomen copy! 
J a z e k e r ,  D E  O N T -
KNOPING VAN DE 
S T U N T  M E T  H E T  
HEILIG HART BEELD 
VAN HET IGNATIUS 
COLLEGE !! Zie onze 
rubriek "In de Postbus" !



Als je eenmaal gaat letten 
op associaties met Sint 
Nicolaas, dan komen de 
wetenswaardigheden 
vanzelf uit alle wind-
hoeken aanwaaien. Van-
daag een nieuwe greep uit 
deze rijkgevulde schaal. 
Dat wil overigens niet 
zeggen, dat we afstappen 
van de cyclus Nicolaas-
bouwwerken en andere 
Nicolaasobjecten, want 
de volgende keer wordt de 
Nicolaashoeve in een 
Zuidhollands dorp be-
licht. 
Terug naar de vorige 
SNeL-Binder .  Twee  
verhalen hieruit vallen als 
puzzelstukjes op hun 
plaats! In de Nicolaas-
rubriek een verwijzing 
naar de tentoonstelling in 
het Amsterdams His-
torisch Museum ; en een 
interview met Pater 
Lauwers over het houten 
Nicolaasbeeld dat onge-
schonden uit een brand 
tevoorschijn kwam. 
En jawel, wat was het 
eerste voorwerp dat 
bezoekers op de ten-
toonstelling konden aan-
schouwen? Wis en waar-
achtig, een houten beeld, 
in bruikleen afgestaan 
door het plaatselijke Sint 
Nicolaas Lyceum! Uw 
redacteur was oprecht 
verrast en trots over deze 
ontdekking.
De tentoonstelling aan het 
Begijnenhof was een lust 
voor het oog. Geen 
bezoeker zal ooit meer 
vergeten, dat Nicolaas 
word t  a fgebee ld  in  
gezelschap van drie jonge 
kinderen in een kuip. 
Vroegere schilderijen 
tonen dit schouwspel 

steevast. Er zijn veel 
verklaringen voor aange-
dragen, de een nog 
gruwelijker dan de ander: 
"De kinderen komen in 
een taveerne om te 
lunchen, maar worden 
door de uitbater geslacht, 
aan plakjes gesneden en 
ingezouten voor toekom-
stige consumptie. Maar 
dan verschi jn t  S in t  
Nicolaas. Hij zegent het 
vat  en de kinderen 
verrijzen". Wie nog niet 
overtuigd is van de brede 
aanwezigheid van deze 
symboliek kan aan gene 
zijde van het Begijnen-
hof, in het kerkje, alsnog 
bevestiging vinden. Mijn 
jonge nichtje Cunera en 
haar broer Peter wezen 
ons gezelschap in de 
kapel spontaan en feilloos 
een gebeeldhouwde Ni-
colaas plus kuip. 
Een ander thema op 
vroegere schilderijen is 
de munt in de sluitappel. 
Jan Steen bijvoorbeeld 
heeft een meesterwerk 
gepenseeld dat bin-
nenkort in deze rubriek ter 

sprake zal komen. Ook hij 
schilderde zo'n appel in 
het tafereel. Het verhaal 
gaat dat in die tijd op 
Sinterklaasavond appels 
werden geschonken,  
waarin een munt was 
verstopt: een voorloper 
van onze surprises! 
In deze tentoonstelling 
w e r d e n  m e e r  v a n  
dergelijke aardigheden 
gepresenteerd. Abonnees 
van het maandblad "Ons 
Amsterdam" kunnen zich 
v i a  h e t  d e c e m b e r -
nummer verder verdiepen 
in het wel en wee van de 
Nicolaasgeschiedenis, 
die zich dankzij Jan 
Schenkman, voormalig 
schoo lhoofd  u i t  de  
Amsterdamse Jordaan 
( 1 8 0 6 - 1 8 6 3 ) ,  e e n  
definitieve en voorname 
plaats in onze cultuur 
verwierf.

Op de internationale toer. 
We lieten reeds weten dat 
onze Waddeneilanden 
hun eigen Sunderum en 
Sunderklazen in traditie 
houden. Hollanders gaan 

er vaak prat op dat het 
echte Sinterklaasge-
beuren zo typisch Neder-
lands is, maar over de 
grens is er wel wat meer 
dan alleen maar een stadje 
S t - N i k l a a s .  N e e m  
Debrecen, een stad diep in 
Hongar i j e .  Mar joke  
Krikke uit Amersfoort 
verbleef daar begin 
december en was getuige 
van de volgende Sinter-
klaasviering.
De Hongaarse Sinter-
klaas l i jk t  op onze 
Kerstman en heeft zwarte 
pieten bij zich die er als 
duiveltjes uitzien. Ze 
hebben rode hoorntjes op 
het hoofd en zijn voorzien 
van een staart. Kinderen 
krijgen zakjes met snoep-
jes van hen. De Hongaar-
se Klaas gaat ook langs 
de huizen, tikt tegen de 
ramen en beloont de 
brave kinderen. Pakjes 
worden in de vensterbank 
gelegd, in plaats van door 
de schoorsteen gekieperd.
Buurland Oostenrijk 
vereert hem ook. Het 
p o s t k a n t o o r  i n  h e t  
plaatsje St. Nikola stem-
pelt in december de post-
zegels met zijn beeltenis. 
De redaktie van de SNeL-
Binder zal proberen een 
afdruk te bemachtigen.

Zoals aangekondigd gaan 
we het de volgende keer 
over de Nicolaashoeve 
hebben. Ook zal er een 
gedetailleerde beschrij-
ving worden gegeven van 
de eerder besproken St. 
Nicolaasmolen in Dene-
kamp.

Cees Smit
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We beginnen met
een prijsvraag!

De redactie looft prijzen
uit voor de leden

 die weten wat een
"gul sinterklaasschijfje"

is.
Nee, van Dale hoeft

 men niet te raadplegen,
daar is dit begrip te recent voor.

Nicolaas-Varia



Onze oproep was ander-
maal niet tegen dove-
mansoren gericht. Wie 
had dat durven hopen? 
Pater Lauwers wordt op 
zijn wenken bediend, 
want aan 36 jaar (!) 
onwetendheid over één 
van de beste stunts in de 
Nicolaashistorie maakt de 
redaktie van de SNeL-
Binder een eind. Dankzij 
een kaartje in Postbus 
7903 van ... John Schuijt! 
Wat zal John geschaterd 
hebben na het lezen van 
het interview met P.P. 
Want hij is de dader. Ook 
vader is de dader. Alhier 
de onthulling van deze 
bijzondere 1-aprilgrap.

In huize Schuijt, op de 
zolderkamer, wordt op 
een avond in maart 1960 
door John en vier of vijf 
k l a s g e n o t e n  u i t  d e  
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 
echt lollig. In die tijd is de 
rivaliteit met het Ig op zijn 
hoogtepunt.
Het plan begint vorm te 
krijgen, wanneer geop-
perd wordt om het beeld, 
dat de tuinvijver van het 
Ignatius siert, te ontvoe-
ren naar het SNL. Ja, dat 
is zo gek nog niet. De 
voorbereidingen kunnen 
beginnen. De groep beseft 
dat die tuin niet zomaar te 
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In de Postbus

betreden is, want hij is 
ommuurd en er is slechts 
toegang mogelijk via een 
groen, houten deurtje. 
Een deurtje dat op slot zit. 
John zelf weet raad. Zijn 
vader heeft een siga-
renkist met wel 120 oude 
sleutels, in alle soorten en 
maten. Op een avond gaat 
hij op verkenning, en 
zowaar, zo ongeveer de 

dertigste sleutel is prijs! 
Vader's hulp gaat verder, 
want deze banketbakker 
is in het bezit van - hoe 
kan het anders - een 
bakfiets en die is beschik-
baar voor de stunt. 
Bovendien mogen de boys 

zijn visserslaarzen lenen. 
In de middag van de 31e 
maart laat een van de 
samenzweerders in de zij-
kant van het Nicolaas-
lyceum een raampje open. 
En 's avonds laat worden 
dekens in de bakfiets 
gelegd en wordt koers 
gezet naar het Ignatius. 
Tegen middernacht kan 
de kidnap beginnen. 

Sleutel in de groene deur, 
met laarzen aan de vijver 
in en ... hoe zou het beeld 
vastzitten? Er zit best wel 
beweging in, zo blijkt. 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 naar de andere 
school kan beginnen. 
Daar gaan bakfiets en 
escorte triomferend door 
nachtelijk Zuid. Aan-
gekomen in de Prinses 
Irenestraat, klimt de 
kleinste door het raampje 
en opent de schooldeur. 
Heilig Hart beeld op een 
prominente plaats neer-
gezet en met z'n allen 
schielijk weg. 
De volgende ochtend 
....tja, dat hebben we in de 
vorige Binder reeds 
vernomen!

Het organisatietalent zat 
er al vroeg in bij John. Dat 
komt hem nu bij KPMG 
Management goed van 
pas! John is na 36 jaar 
kwijt, wie de mededaders 
zijn geweest. Hij weet, dat 
het klasgenoten waren, en 
vermoedt dat Frans Saris 
van de partij was. Typisch 
een klus voor Myrakel, 
om de hele groep te 
o n t m a s k e r e n .  O n s  
digitale ledenbestand 
kent in ieder geval 
klasgenoot Jos Sluijter uit 
Apeldoorn. Weet jij er 
meer van, Jos?

Bij het ter perse gaan van 
deze SNeL-Binder vin-
den we een tweede brief 
van Paul Kreetz in de 
Postbus.  Paul,  even 
geduld, in het volgende 
nummer houden we een 
plek vrij. Misschien dat je 
ondertussen in Milaan-
San Remo het peloton het 
nakijken geeft? 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

