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Van de redactietafel
Stokje overdragen
U kent het estafettespel misschien
nog uit eigen ervaring. Het overdragen van het stokje op het juiste
moment kon in praktijk nog
behoorlijk lastig zijn.1997 is voor
het SNL en met name ook voor
Myrakel het jaar waarin verschillende stokjes worden overgegeven. Begin van het jaar heeft
Jan Overwater te kennen gegeven
om dit jaar zijn rector-stokje over
te dragen. Buiten zijn geweldige
inspanningen voor het gehele
SNL, is Jan tevens grondlegger
van onze Oudleerlingenvereniging.
Door zijn initiatief na de reunie in
'88 is Myrakel van de grond
gekomen en tot op heden zorgt
zijn rustgevende verschijning nog
altijd voor de broodnodige
stabiliteit in onze hectische
bestuursclub. U vindt elders in
deze Binder meer informatie over
de afscheidsreceptie van Jan. Al
onze Myrakelleden zijn uiteraard
van harte welkom!.
Ook in de eigen Myrakelse
geledingen worden stokjes
overgedragen. Na 7 (vette) jaren
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van inspirerend voorzitterschap
heeft Gerdwin Lammers het
Myrakelse toverstokje
overgedragen. Gerdwin, inmiddels opgenomen in het illustere
gezelschap van Ereleden van onze
vereniging, wegens zeer
bijzondere verdiensten, zal zich
volledig storten op de Nationale
Koerier waarover U elders meer
kunt lezen. Gerd van harte succes
en veel dank!
Never change a winning team,
maar er was dan dus toch
aanleiding om te bezien hoe we de
bestuurlijke top van Myrakel weer
nieuw leven konden inblazen.
Voorlopig heb ik het nog wat
zweterige voorzittersstokje van
Gerdwin overgenomen, om
daarmee a la Philips gelijk een 180
graden koerswijziging t.o.v.
voorganger Lammers in te zetten.
Een aantal van Myrakels meest
kritische processen zijn inmiddels
onderworpen aan een cyclus van
Business Process Redesign.
Myrakel vormt zich tot Learning
Organisation,waarbij Total Quality
en Rightsizing de sleutelbegrippen
gaan vormen. Was er dan zo veel
mis met het stokje van Lammers
zult u zich afvragen? Eigenlijk
niet hoor, maar ja voor wat
persbekendheid moet je soms wat
ver gaan.
En dan last but not least het stokje
van de Myrakelse penningmeester.
Inmiddels heeft de ALV, ook daar
uiteraard een Myrakels verslag
van, Koos van Langen benoemd

tot nieuw bestuurslid, en Koos is
inmiddels ingewijd in de
geheimen van de Myrakelse
penningen.
Vanuit zijn nieuwe positie laat
Koos u weten dat alles vanaf nu in
ieder geval anderswordt....U treft
daarom een gedetailleerde analyse
van ons (betalende!) ledenbestand
aan.
In 1997 willen we graag 10% van
ons oudleerlingenbestand de status
van Myrakellid geven. Dat zijn
dan ongeveer 800 leden. Ofwel,
elk huidig lid maakt minimaal een
andere oudleerling lid, of betaald
in ieder geval dubbel! En zeg nou
zelf, wat is een leuker of origineler
cadeau op feestjes en partijen? En
dan op weg naar de reunie in
1998, uiteraard nog veel
spectaculairder dan ons 45jarig
bestaan, gaan we op naar een
halve eeuw SNL. Met vele
voordelen voor onze trouwe
Myrakelleden. En als u nog wat
handjes en voetjes overheeft, ons
bestuur kan nu al de nodige
uitbreiding gebruiken.
De kick bij het estafettelopen is
het zonder vallen snel overgeven
van het stokske, zodat de snelheid
erin blijft. Welnu het Myrakels
bestuur heeft er alle vertrouwen
in!
Tom Paffen
Uw (nieuwe) voorzitter.
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Personalia

Op woensdag 12 februari 1997 is één van de meest bekende leraren heengegaan...
Oud-leraar Duits Jozef Hubert Emile Wolfs overleed op 76-jarige leeftijd. Hij is op 17
februari begraven op de R.K. begraafplaats Buitenveldert (Fr. Roeskestraat 103). De heer
Wolfs heeft meer dan 30 jaar lesgegeven.

Van de hand van Arthur Mohrmann (HBS A, 1960) is onlangs
het boek "Retouche" verschenen.
Volgens uitgeverij De Geus
beschrijft het boek de fascinerende
levensloop van een meisje van
haar zesde tot haar vierentwintigste jaar. Vermoedelijk
wordt met opzet gesproken over
een 'eigentijdse' roman.
Zangeres Monique Klemann is
moeder geworden. Tussen de
drukke Loïs Lane-activiteiten door
heeft ze kans gezien om van
dochter Merel te bevallen.
Diverse steunpilaren van het
huidige lyceum zullen in de zomer
afscheid nemen. Met name aan het

aanstaande vertrek van Jan
Overwater (rector, daarvoor leraar
Scheikunde) willen wij gaarne
aandacht schenken. Ten behoeve
van dit afscheid zal er op zaterdag
21 juni 1997 om 13.00 uur een
eucharistieviering plaatsvinden in
de Christus Geboorte Kerk [naast
het SNL], welke gevolgd wordt
door een receptie van 14.30 16.00 uur in de B-cantine van de
school. Myrakel-leden zijn van
harte welkom. Meer nieuws
hierover in de volgende Binder.
Andere prominenten die hun
afscheid hebben aangekondigd
zijn o.a. W. Caminada (tekenen)
en P. Sterrenburg (scheikunde).
Myrakel-bestuurslid Cees Smit en
Josefine van der Heijde trouwen

op 21 maart in het Stadhuis van
Amersfoort. Hiermee slaat Cees
het advies van het Lowland Trio
"trouw niet voor je 40 bent" op de
valreep in de wind.
Sommige bekende reclames en
consumentenacties blijken aan de
creativiteit van oud-leerlingen te
danken te zijn. Marcel Groen
heeft het zwanengevoel van de
KLM geïntroduceerd, Kioe Yap
ontdekte de overzeese flippo en
ontketende nadien een rage in
Nederland. Daar hoort vast een
leuk verhaal bij, de SNeL-Binder
gaat hier achter aan.

Jaarvergadering
Wederom vond de Myrakelse
jaarvergadering plaats op de derde
vrijdag van januari, voor de
traditionele oudleerlingen-soos. De
opkomst was bescheiden. Over
1996 werden zowel een jaarverslag als een financieel verslag
uitgereikt.
Het aantal betalende leden is iets
teruggelopen en als actiepunt
wordt dan ook voorgesteld om de
niet betalende leden actiever te
gaan benaderen.
Ook het afgelopen jaar werden 3
SNeL-binders geproduceerd met
een zeer grote variëteit aan bijdragen.
De kascommissie, bestaande uit
Toon van Driel en Loek van Nus,
beoordeelde de hoofdbalans
positief. De kritische kanttekening
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van vorig jaar (verlaging van de
bankkosten) had resultaat gehad.
Het bestuur bedankt Toon van
Driel voor 2 jaar zitting in de kascommissie. Volgend jaar zal deze
bestaan uit Loek van Nus en Dick
van Diepen.
De contributie blijft voor het komende jaar ongewijzigd: voor
machtigingen ƒ14,-- en voor
overschrijvingen via bank/postbank ƒ 15,-- per jaar.
In het bestuur zijn enkele wijzigingen opgetreden. Na 7 jaar trouwe dienst treedt voorzitter Gerdwin Lammers af. Hij is vooral een
pionier en voelt zich het “prettigst
bij zaken die er niet zijn en die er
moeten komen”. Het bestuur dankt
Gerdwin voor zijn inspirerend
voorzitterschap en hij wordt

benoemd tot erelid van Myrakel.
In zijn plaats wordt Tom Paffen de
nieuwe voorzitter (Tom, bedankt
voor het beheren van de penningen!) en DTP’er Koos van Langen
treedt toe tot het bestuur in de
functie van penningmeester. Koos
verzorgt reeds geruime tijd de
fraaie layout van de SNeL-binder
en beheert bovendien sindskort het
ledenbestand. Voor de volledigheid zij vermeld dat Cees Smit,
behalve hoofdredacteur ook
secretaris van het bestuur is. De
overige bestuursleden zijn Leo
Jenneskens en Marjolijn van der
Veeken.
Het beleid voor komend jaar bestaat behalve uit het uitgeven van
de SNeL-binder zeker ook uit het
updaten van het adressenbestand
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(niet alleen van oudleerlingen van
het SNL, maar ook van de PIUS
MMS) en de eerste voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum
van het SNL in 1998!
Hiervoor kan alle hulp gebruikt

worden: breng het bestuur op de
hoogte van recente adresgegevens
van oudleerlingen! En ...... elke
suggestie voor de komende reünie
is (nu al!) van harte welkom!
Het wordt al bijna een traditie,

maar de volgende ledenvergadering staat ook weer gepland
voor de derde vrijdag in januari
1998, voor de oudleerlingen-soos.
Tot dan!

Na de jaarvergadering bestaat het bestuur nu dus uit:
Voorzitter:
Tom Paffen
Penningmeester:
Koos van Langen
Secretaris:
Cees Smit
Lid:
Marjolijn van der Veeken
Lid:
Leo Jenneskens
Met genoegen verwelkomen we
een nieuw bestuurslid, Koos van
Langen. Koos behoorde zoals
gezegd reeds tot de medewerkers
van Myrakel. Wie is Koos van
Langen? Wij laten hem zelf even
aan het woord:
Mijn wieg stond in Amsterdam,
om precies te zijn in de
Oosterparkbuurt in Oost. Daar
werd ik op 27 oktober 1947
geboren. Na kleuter- en lagere
school kwam ik op het SNL
terecht, waar ik in 1965 mijn
diploma HBS-B behaalde. Toen
de HTS aan de Dongestraat om
Weg- en Water-bouw te studeren,
waarvoor ik in 1968 het diploma
ontving.
Ook nog mijn plicht voor het vaderland vervuld.
In 1970 kreeg ik mijn eerste baan
bij de Dienst Openbare Werken
Het vertrek van onze kleurrijke
voorzitter Gerdwin Lammers, aan
wie wij in het volgende nummer
speciale aandacht zullen schenken,
wordt slechts veroorzaakt door één
reden: tijdgebrek. Gerdwin is
sinds enige tijd directeur van
DeNationaleKoerier en heeft hier
zijn handen meer dan vol aan. Om
u een idee te geven van deze
activiteit, citeren we uit enkele
krante-artikelen. Journalist Ed
Brouwer opent trouwens met een
omstreden zinsnede:
Ze gaan iets nieuws doen,
Gerdwin Lammers en zijn oudcollega van DHL Worldwide Peter
Bolderheij. Vanuit Baarn werken
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Amsterdam alwaar ik heb mee
geholpen de Metro-Oostlijn te
bouwen, daarna het Ministerie van
Defensie om het onderhoud van
haar gebouwen op een hogerplan
te brengen en tenslotte mijn
huidige werkgever de N.V.
Luchthaven Schiphol waar ik
begon als onder houdsdeskundige.
Inmiddels ben ik daar adviseur
Informatie & Communicatie en
houd mij bezig met informatie
technologie in al zijn facetten
Dit was dan mijn werkzame leven
tot nu toe.
Hoe is het mij privé gegaan? Ik
ben getrouwd, kreeg twee
kinderen, ben gescheiden, 6 jaar
geleden gaan samenwonen met
een geweldige vrouw en verloor
twee jaar geleden m'n jongste
zoon bij een verkeersongeluk.
Wat kunnen jullie van mij
verwachten? Op de eerste plaats

een, voor zover in mijn vermogen
ligt, up-to- date oudleerlingendatabase en op de tweede plaats
een streng incassobeleid met als
motto: Wie betaalt is lid, wie niet
betaalt niet (zie ook elders in dit
'myrakelse' blad).
Uw penningmeester.

zij aan het opzetten van
DeNationaleKoerier, een landelijk
netwerk van uiteindelijk tachtig
zelfstandig opererende
koeriersbedrijfjes. Volgens
Lammers moet De Nationale
Koerier een betrouwbaar,
landelijk netwerk worden met
redelijke prijzen voor diensten met
een sterke kwaliteitscontrole.
Bolderheij en hijzelf benaderen
alleen koeriers die minimaal drie
jaar op de weg zitten met
tenminste vier auto's. "Koeriers
die willen toetreden moeten het
vak beheersen. Er is veel kaf
onder het koren en dat willen we
graag scheiden". "Met onze
formule kunnen de koeriers zich

helemaal op het vervoer richten,
en doen wij de centrale
communicatie, de marketing en de
verkoop".
De NationaleKoerier gaat geen
prijzenslag aan met EMS, de
koeriersdienst van de PTT. Dit
bedrijf heeft 40% van de markt in
handen, terwijl de Nationale
Koerier vanuit het niets moet
groeien door het werven van
deelnemers. Voor 1997 wordt
gemikt op 17,5% van deze markt,
die in zijn totaliteit op jaarlijks
270 miljoen wordt geschat.
Kiezen voor DeNationaleKoerier
betekent profiteren van een aantal
schaalvoordelen. De organisatie is
24 uur per dag bereikbaar via een
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landelijk nummer (namelijk 060734). Klanten die bellen vanuit
een bepaald postcodegebied worden via dat nummer rechtstreeks
doorgeschakeld naar de koerier in
het desbetreffende gebied.
De term 'nationaal' keert terug in
de diverse diensten: Eén (gratis)
telefoontje naar 06-0734 en u heeft
direct contact met DeNationaleKoerier bij u in de buurt. U

ding wordt afgehaald. Voor NationaalNu zendingen gaat onze koerier direct voor u op weg. Kiest u
voor NationaalVandaag dan moet
uw zending vóór half elf zijn
aangemeld om uiterlijk vóór vijf
uur te kunnen worden afgeleverd.
NationaalMorgen maakt gebruik
van het nachtnetwerk... etc.
meldt de aard van de zending en
de door u gewenste snelheid en wij
spreken met u af wanneer de zen-

DeNationaleKoerier. Overal in
Nederland. Altijd dichtbij.
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Examenjaar van Myrakelleden

Met het ledenbestand, in 8 jaar
opgebouwd, en intussen via alle
typen computers en software in
orde gebracht, kunnen we naar
willekeur (!) allerlei deelverzamelingen uitvragen en grafisch
weergeven. Bijgaand drie voorbeelden:
1.
Hoeveel leden studeerde in welk
examenjaar af. Als we dieper in
deze cijfers gaan ontwaren we dat
1963 met 18 leden en 1977 met 17
leden de twee topjaren zijn.
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2.
Hoeveel leden zijn in welke
examenrichting afgestudeerd. Wat
hier opvalt is dat van 17 leden ons
dat niet bekend is. Misschien iets
voor een volgende Snelbinder!?
3.
Dan snapt u nu wel wat dit
betekent. Dit nummer is het jaar
waarin Myrakel voor het laatst uw
contributie mocht ontvangen (Als
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1995

1994

HAVO

Onbekend

uw getal 0 is betekent dat dat wij u
wel als lid hebben geregistreerd,
maar dat wij, voor zover ons
bekend, nog nooit contributie van
u mochten ontvangen). Als
penningmeester heb ik één
verzoek. Pak uw cheque- of
giroboek en maak het openstaande
bedrag (ad. ƒ 15,--/per jaar) over
op ons Postbankrekeningnummer
359877, t.n.v. Oud-leerlingen
vereniging Myrakel onder
vermelding van 'betaling
achterstallige contributie'. Indien
ik voor 1 mei 1997 geen reactie
krijg, ga ik ervan uit dat u geen lid
meer wilt zijn, c.q. u bent verhuisd
zonder dat ons te laten weten.
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Examentype van Myrakelleden

1993
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Nicolaasrubriek
Ameland (II), Jan Steen en de
Stichting Nationaal Sint Nicolaas
Comité
In de vorige SNeL-Binder hebben
wij bericht, dat op Ameland (in de
prachtige dorpen Hollum en Ballum) op 4 en 5 december Sundeklaas wordt gevierd, althans welke
bizarre kleding daarbij wordt ontworpen. Nu vervolgen we het verhaal met een beschrijving van de
festiviteit zelf.
Als begin december de pakken
klaar zijn, begint het eiland in een
roes te geraken. Er wordt hevig op
elkaar gelet, want zelfs het kleinste
gewoontegebaar, een stem of een

uitlating kan tot snelle en ongewenste herkenning zorgen op de
bewuste dagen. En op 4 december
is het zover, de kleine Sundeklaas.
Deze dag is voor de jongens van
12 tot 18 jaar. De volgende dag is
voor de jongens en mannen vanaf
18 jaar. De groepen worden streng
gescheiden gehouden. Beide
dagen beginnen met het
'banevegen'. Het mannelijke
bevolkingsdeel trekt 's avonds van
5-7 uur - nog ongemaskerd - door
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het dorp, gehuld in een wit laken
en voorzien van knuppel en toeter.
Zij vegen de straten schoon van
meisjes, vrouwen en kinderen. De
straatverlichting is gedoofd en zij
zoeken in steegjes en tuintjes naar
onverlaten, die zich toch nog
buitenshuis vertonen. Ze worden
daarbij afgeleid en opgehitst door
meisjes, die zich in schuren en
deuropeningen bevinden, onderwijl luid 'ba-ba' roepend. Wilde
achtervolgingen met gebrul in de
toeters is het gevolg. Mocht een
vrouw of meisje per ongeluk na
vijven nog in een winkel zijn, ze
zal zich haar terugtocht naar huis
nog lang heugen! Op de eerste

zich om 7 uur niet zomaar meer op
straat begeven. Vrouwen, meisjes
en kinderen mogen tussen 7.00 en
7.30 uur alleen onder begeleiding
van een man naar een 'open huis'
of een café. Daar zullen zij tot
middernacht moeten blijven, om
vervolgens ook onder begeleiding
weer naar huis gebracht te worden.
'Open huizen' zijn particuliere
woningen die via een brandend
buitenlicht laten weten dat de
Sundeklazen (of "Ome's") welkom
zijn.

avond na 7 uur mag ieder weer
naar buiten en wordt het spel met
de kleine Klazen in huizen en
cafés in vol ornaat doorgespeeld
tot middernacht.

Vrouwen, meisjes en kinderen
vermaken zich er de hele avond, in
afwachting van het bezoek van de
Sundeklazen. Het is echter streng
verboden om van open huis te
verwisselen of zich zelfs maar in
de deuropening te vertonen.
Tegen acht uur verschijnen plotseling uit het niets de spookachtige figuren van de Grote Klazen, die ongezien uit hun huizen
zijn gekomen. Het is een onaards,
sprookjesachtig gezicht, al deze
langs elkaar heen schuivende in
wijde mantels gehulde figuren.
Angstaanjagend klinkt het geloei
en gegnor in de toeters, vergezeld
van het sinistere geluid van de op
de straat tikkende stokken. Om te
proberen elkaar te herkennen, te
onderzoeken of er zich iemand
'onder de jaren' of wellicht een
vrouw in hun midden bevindt
plegen zij te 'voesten'. Dit is een
krachtmeting, die als volgt omschreven wordt: "De een tracht de
ander zo stevig de hand te drukken
tot een van beiden het eerst de
druk zal verminderen en daarmee
te kennen geeft de minste te zijn.
Het is een vaak pijnlijke behandeling."

Op 5 december tegen vijven ziet
men overal in het dorp mannen
met een wit pakketje onder de arm
in de richting van het plaatselijke
café gaan. Van daar uit begint het
banevegen, hetzelfde ritueel als de
vorige avond. Nu echter kan men

Wordt er inderdaad een vrouw of
een jongen 'onder de jaren' gevonden, dan volgt een afstraffing die
de pechvogel nog lang zal heugen!
In vroeger jaren kwamen vrouwen
die zich in de verboden uren op
straat waagden, zonder pardon in
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het "jarregat", de gierput, terecht.
De geur van vernedering bleef ze
daarna nog dagenlang achtervolgen.
Herkenning kan echter ook voor
een echte Sundeklaas smadelijk
zijn. Hij zal zich onmiddellijk
huiswaarts begeven om daar een
ander pak aan te trekken en de
avond voort te zetten in de hoop
niet weer herkend te worden.
Na de eerste kennismaking trekken de Ome's door het dorp en
bezoeken de open huizen. Zij laven zich en plagen de aanwezigen,
waartussen zich vaak de eigen

echtgenote, verloofde of zuster
bevindt. Zij tikken met de stok op
de vloer, waarop de vrouw of het
meisje moet springen of dansen.
Weigeren kan een blauwe plek
opleveren!
Om middernacht volgt er géén
demasqué. De anonimiteit blijft
gehandhaafd. Men verdwijnt,
zoals men gekomen is, in het niets.
Een deel van de feestvierders gaat
tot in de kleine uurtjes door,
terwijl het spookachtig geluid van
het hoornen-geloei tot in de
duinen nog nagalmt.
Tja, feministen onder u, dit Sun-

deklaasfeest is inderdaad nogal
masculien. Maar besef ook, dat het
louter een spel is, met duidelijk
omschreven regels. Op 6 december worden de lakens op het "Eiland der Demonen" afgeweekt en
opgeborgen tot volgend jaar oktober.
* Van Ameland naar Amsterdam:
vanwege de recente tentoonstelling van Jan Steen's meesterwerken in onze eigen hoofdstad, zal
het aantal Myrakelleden, dat zijn
schilderij "Het Sint-Nicolaasfeest" met eigen ogen heeft ge-

Jan Steen, 1626 - 1679
6
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zien, zijn toegenomen. De afbeelding kan gerust gerekend worden
tot de topstukken van de vaderlandse schilderkunst. En wie dit
werk uit ca. 1666 nog niet kent,
maken we gaarne deelgenoot via
de foto.
Het Rijksmuseum gaf er de volgende tekst en uitleg bij:

leedvermaak naar zijn huilende
broer, die de roe in zijn schoen
vond. Oma wenkt de huilebalk.
Heeft zij voor hem een pakje
achter de gordijnen van het bed?
Bij de schoorsteen zingen de
kinderen liedjes om de Sint te
bedanken voor zijn gulle gaven.
Knap gaf Steen hier de interactie
tussen de verschillende figuren
weer. Ook de stillevens op de
voorgrond schilderde hij zorgvuldig: links de mand met lekkers
en rechts de stoel waartegen een
duivenkater staat, een ruitvormig
brood dat bij feesten gegeten
werd.

Het is 5 december, Sinterklaasavond. De familie is bijeen om dit
feest te vieren. De kinderen hebben net cadeautjes gekregen. Het
kleine meisje heeft een pop in haar
handen en een emmertje vol
zoetigheid. Haar broertje kreeg
een kolfstok. Hij wijst met

* Tot slot van deze aflevering van
de Nicolaasrubriek vertellen we
graag over het bestaan van de
Stichting Nationaal Sint Nicolaas
Comité, herkenbaar aan het ronde
logo met de grote S.
De redaktie van de SNeL-Binder
is sinds kort lid van deze vereniging, die in haar statuten deze
doelstelling heeft uitgesproken:
Het herstel en behoud van het Sint
Nicolaasfeest als belangrijk cul-

tuurgoed binnen de Nederlandse
samenleving.
In haar activiteiten onderscheidt
de Stichting vijf speerpunten:
1. Produktontwikkeling
2. Winkelaankeding
3. Sint Nicolaasevenementen
4. Historie & eenduidige verschijningsvorm Sint Nicolaas
5. Zilveren Pepernoot
De landelijke Stichting legt vooral
het accent op ondersteuning bij het
organiseren van Sinterklaasoptochten. Dit ligt nu niet direct
op één lijn met de belevingswereld
van Myrakel, maar intussen heeft
het SNeL-Binderlidmaatschap
toch al tal van interessante documenten opgeleverd, zodat wij deze
rubriek nog tot in lengten van
dagen kunnen vullen met Nicolaas-varia. Ofschoon niet zo toepasselijk in de zomer, zullen we in
het volgende nummer uit deze
bron de kledingsvoorschriften
voor een 'verantwoorde kostumering' van de Sint citeren.

Rob Clerc
In de Personalia van SNeL-Binder
96-3 konden we nog net meenemen, dat Rob Clerc [Atheneum
B, 1974] het laatste wereldkampioenschap dammen heeft gewonnen, samen met meervoudig
wereldkampioen Tsjizjov. Vanwege de gedeelde zege heeft Rob
nog geen recht om zich wereldkampioen te laten noemen. Juist
nu, vanaf woensdag 5 maart, vindt
een tweekamp plaats tussen de
beide winnaars, om de officiële
titel te betwisten.
We gaan even in sneltreinvaart
door zijn carrière. De gedeelde
eerste plaats in Abidjan (Ivoorkust) is het beste resultaat ooit van
Rob, die al in 1973 - als Nicola-
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siaan, dus -jeugdwereld-kampioen
werd. Reeds in 1976 legde hij bij
de senioren beslag op de derde
plaats. In 1982, 1984 en 1992
volgden tweede plaatsen; het WK
van 1984 was trouwens ook in
Afrika, hij eindigde achter
Gantwarg. In 1985 mocht hij
Gantwarg uitdagen, een match die
hij met 21-19 verloor. Hij nam aan
alle titeltoernooien deel. Bij het
Nederlands kampioenschap is zijn
erelijst nog veel glansrijker. Uit 21
deelnames behaalde hij 6 overwinningen, Rob is dus veelvoudig
nationaal damkampioen.
Toch is hij relatief onbekend,
hetgeen niet kan worden gezegd
van zijn frequente opponenten

(wijlen) Jannes van der Wal, Harm
Wiersma en Ton Sijbrands.
Laatstgenoemde damvirtuoos staat
- zacht uitgedrukt - niet als vriend
van Clerc te boek, maar hij was
wel zo sportief om in zijn wekelijkse column in de Volkskrant de
volle lof aan Rob toe te zwaaien.
Met de onderstaande sensationele,
maar niet vlekkeloze partij versloeg Rob in de laatste ronde van
het WK de koploper van dat moment, Alexander Schwarzman. In
Ivoorkust bleek de finale inderdaad zo zinderend, zoals elke wedstrijdleider het zich zou wensen,
want ook Tsjizjov wipte door een
zege over Schwarzman heen.
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Clerc (wit) - Schwarzman (zwart) [Abijan, November 1996]
1. 32-28 ; 17-22
5. 44-39 ; 19-23
9. 30-25 ; 19x30
13. 44-39 ; 10-14
17. 33-28 ; 2- 8
21. 30-25 ; 17-21
25. 47-42 ; 13-18
29. 37x26 ; 17x39
33. 30x39 ; 15-20
37. 49-43 ; 18-23
41. 27-22 ; 4- 9
45. 26x17 ; 12x21
49. 22x11 ; 16x 7
53. 30-24 ; 7-12
57. 38-33 ; 4-10
61. 43-38 ; 23-29
65. 20x 9 ; 41-46

2. 28x17 ; 12x21
6. 29-24 ; 20x29
10. 25x34 ; 13-19
14. 31-27 ; 5-10
18. 38-33 ; 11-17
22. 40-34 ; 21-26
26. 46-41 ; 26-31
30. 43x34 ; 8-12
34. 45-40 ; 20-24
38. 39-33 ; 13-18
42. 22x11 ; 6x17
46. 28-22 ; 21-26
50. 27-22 ; 23-28
54. 35-30 ; 17-21
58. 25-20 ; 18-23
62. 33x24 ; 27-31
66. 32-27 ; 46-32

3. 33-29 ; 7-12
7. 33x24 ; 21-26
11. 50-44 ; 8-13
15. 37-31 ; 26x37
19. 42-38 ; 7-11
23. 34-29 ; 23x34
27. 28-22 ; 9-13
31. 34-29 ; 24x33
35. 40-34 ; 3- 8
39. 33-28 ; 23-29
43. 31-27 ; 9-13
47. 48-42 ; 8-12
51. 32x34 ; 24-29
55. 24-20 ; 12-18
59. 20-15 ; 10-14
63. 37-32 ; 31-36
67. 38-33 ; 32x21

4. 39-33 ; 1- 7
8. 34-30 ; 14-19
12. 39-33 ; 15-20
16. 41x32 ; 10-15
20. 34-30 ; 20-24
24. 39x30 ; 18-23
28. 41-37 ; 12-17
32. 38x29 ; 23x34
36. 34-30 ; 11-17
40. 36-31 ; 18-23
44. 42-38 ; 17-21
48. 42-37 ; 12-17
52. 34x23 ; 19x17
56. 20x 9 ; 13x 4
60. 30-25 ; 21-27
64. 24-20 ; 36-41
68. 15-10 ; 21-17

Frans Boogers
In de vorige Binder heeft u het
interview kunnen lezen met Frans
Boogers, bestuuurslid van het
SNL. Over zijn activiteiten voor
de Amsterdamse SintNicolaaskerk is reeds uitgebreid
gesproken, maar we hebben nog
een verslag tegoed van de
restauratie van de "Sonestakoepel", een gezichtsbepalende
kerktoren met een koperen zwaan
op de top. De officiële naam is de
Ronde Lutherse Kerk, welke men
vindt op de overgang van
Stromarkt naar Kattengat. Het
gebouw is al lang niet meer als
kerk in gebruik, maar als congresen cultureel centrum. Overigens is
intussen ook de hotelnaam
gewijzigd: het Amsterdam
Renaissance Hotel (what's in a
name..?).
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Geschiedenis van de Ronde Lutherse Kerk
De oorspronkelijke kerk is in
1668-1671 gebouwd naar ontwerp
van Adriaen Dortsman. Deze kerk
is echter in 1822 in vlammen
opgegaan en in de jaren daarna
herbouwd. Tot 1935 zijn er
diensten gehouden. In 1971 is de
hout-constructie onder de koepel
nog eens vernieuwd. De feitelijke
aanleiding dat architect Frans
Boogers met dit bijzondere bouwwerk te maken kreeg was de
bekende brand van 3 februari
1993.
Adriaen Dortsman ontwierp het
gebouw volgens de Amsterdamse
variant van de klassicistische
barok. Men vindt vele klassieke
vormen, zoals de koepel met

casetten, de lantaarn op de koepel,
het attiek en de pilaster stellingen.
Restauratie van de koepel
Onder deze subtitel kunnen we
wel een hele SNeL-Binder vullen.
Het is effe niet niks om een door
brand (en bluswater!) verwoeste
kerk-toren te herstellen. We zullen
ons echter beperken tot de
hoofdlijnen, al doet dit geen recht
aan de inspan-ningen die Frans
Boogers zich als architect - in
nauwe samenwerking met
aannemer J. Kneppers - heeft
getroost om dit immense karwei te
klaren.
Vocht was een majeur probleem
na de brand. De hele kerk moest
worden ontpleisterd en al het hout
op natuurlijke wijze gedroogd.
Vervolgens bleken de spanten in
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een erbarmelijke toestand te
verkeren. De aanhelingen op de
bestaande spanten moesten van
nieuw hout worden gemaakt en

aangebracht op de oude restanten.
Maar eigenlijk vonden de restaurateurs geen geschikte combinatie
van enerzijds de vereiste kwaliteit
hout, anderzijds de voor de
constructie gewenste afmetingen.
Na veel onderzoek is een structuur
gekozen, waarbij rechte vlakken
van de haakse verbindingen zijn
verlijmd met kunsthars, en extra
versteviging tegen schuiven is
geïncorporeerd met fiberglasstaven in boorgaten. Deze bouwwijze is een compromis tussen het
toepassen van hoogwaardige moderne, technische middelen en het
bewaren van zoveel mogelijk authenticiteit in het monument. Voor
het dupliceren van de verloren gegane koepel moest men het doen
met slechts een deel van de benodigde, correcte tekeningen, al was
er gelukkig nog wel wat houvast
via een oude houten maquette van
de kerk in het Rijksmuseum. Al
met al heeft Boogers een jaar lang
zitten tekenen, om elk detail op
papier te krijgen. Om gevoel te
krijgen voor de maten en
gewichten, kunnen we melden dat
alleen al de lantaarn (het
bovengelegen transparante torentje) 40 ton weegt! Dan kan men
zich ook iets voorstellen bij het
pakket van eisen, waaraan de

houtconstructie van de koepel
moet voldoen.
Door onverminderde werklust en
doorzettingsvermogen van de architect en het aannemingsbedrijf,
kon de herbouwde "Koepelkerk"
al weer in het voorjaar 1995 open.
De bezoeker kan zich sindsdien
ook vergapen aan het
gerestaureerde interieur, dat met
zijn Bentheimer zandsteen een
typisch Amsterdamse sfeer

Binder opnemen, maar naast de
kerstgroeten van onze vroegere
penningmeester Stephan Valk,
mogen twee bijdragen niet onvermeld blijven:

pag. 8 van het jubileumboek 19481988). Hij woont in Duitsland, pal
over de grens bij Sittard.
* een dichtbundel van onze verenigings-dichter Paul Kreetz.

* een brief van Pater van
Marrewijk (de eerste rector, zie

Wij maken u gaarne deelgenoot
van deze postale zendingen.

In de Postbus

Ons adres, de ene keer een
postbus, de andere keer een
antwoord-nummer, dan weer de
brievenbus van het SNL zelf, blijft
gelukkig niet verstoken van post.
Dit kwartaal is er zelfs veel mail,
en zeker niet oninteressant!
We zullen niet alles in de SNeL-
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Pater L. van Marrewijk
Altenheim St. Josef
Biesener Weg
52538 Selfkant-Hoengen
Hoengen, December '96
Lieve vrienden,
Bij het breviergebed - ik bid het nog iedere dag met vreugde - keert regelmatig de 90e psalm terug,
met enkele verzen die vroeger niet zoveel indruk op mij maakten, maar die mij tegenwoordig even
vasthouden: "ons leven duurt 70 jaren, een of ander brengt het tot 80".
Met mijn 91 jaren voel ik dat aan als een kleine waarschuwing, en dan bid ik verder: "Heer, leer
ons onze dagen te tellen, dan wordt ons hart met wijsheid vervuld". Hebt u bemerkt, dat boven
deze brief mijn nieuwe adres staat? Ja, ik woon nu in een bejaardentehuis. In de loop van '96 was
ik al meer en meer tot de overtuiging gekomen, dat het tijd werd de parochie in jongere handen te
geven en wat arbeid te zoeken, waarmee ik nog enkele jaren nuttig kan zijn. In juli kwam dan
totaal onverwacht de genoemde waarschuwing, midden in de nacht. Ik heb, totaal alleen in huis,
een paar uur naar adem gesnakt. Toen mijn huisdokter 's morgens kwam en me onderzocht, liet hij
een ECG maken; zijn conclusie was: de pomp is versleten, geef dat parochiewerk er aan en trek
maar in bij Zuster Rita. Zuster Rita is de overste van de Zuusters hier, ze bouwt een nieuw
bejaardenhuis, dat begin januari '97 betrokken wordt. Ik heb daarna nog een paar weken
rondgezworven, maar woon hier sinds 25 Augustus.
In Wehr hadden we ons al een jaar voorbereid op het tweehonderdjaarfeest van onze kerk, dat op 6
oktober gevierd zou worden. De bisschop van Aken had al in December '95 beloofd, dat hij dit
feest graag mee kwam vieren. Het werd een geweldig feest, een onvergetelijke dag. Ik sprak ook
met de bisschop over mijn situatie. Hij toonde alle begrip, maar had op het ogenblik geen opvolger
voorhanden. Hij vroeg me, nog even 't zuiver priesterlijke werk in Wehr voort te zetten, totdat hij
de zaak geregeld had. Nu pendel ik tussen Hoengen en Wehr, een afstand van 5 km. Als de
nieuwbouw hier klaar is, kunnen 70 tot 80 oude mensen hier verpleegd worden. Dan heb ik dus
nog een kleine parochie te verzorgen. Er is een kapel in huis.
Ik voel me hier heel wel, moet wel oppassen, dat ze me niet teveel verwennen, want ik ben hier al
vier kilo zwaarder geworden. Maar als 't voorjaar komt, hoop ik weer te gaan wandelen, de
omgeving is prachtig. Of ik in de toekomst nog een algemene kerstbrief kan sturen, valt nog te
bezien. In Wehr had ik de copieermachine op mijn werkkamer.
Nu het eigenlijke: ik wens u allen een mooie, innige voorbereiding op Kerstmis, want dat is toch de
Advent. En vanzelf ook een Zalig Kerstfeest. Bedenken we, dat Jezus gekomen is om de
eenvoudige gelovigen te zoeken: de herders, die op 't woord van de engel op zoek gingen naar 't
kind in de kribbe, Christus, de redder, de Heer. En aansluitend Gods zegen in 't nieuwe jaar 1997.
Met vele hartelijke groeten!

P.S. Wie al geschreven had aan 't oude adres kan gerust zijn, ook daar vind ik iedere dag de post. Nieuw
telefoonnummer: 02456-4353.

Vervolgens de dichtbundel "Herinnering en toekomst" van oud-leerling Paul Kreetz. Het boekje is in
December 1996 uitgebracht. Er zijn 30 gedichten in de bundel opgenomen, waarvan wij er drie publiceren.

Langzaam wordt de lente
zacht, de koude licht.
Ik ben een van die venten,
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die nu te slapen ligt
wegens gebrek aan centen
en levenshoop wellicht.
Zie morgen de documenten
ertussen dit gedicht!
Nog steeds gebruik ik de rente
van mijn vermogen
dat ook rustige gewicht
als steun voor talenten
die zijn bedrogen
Eens wend ik mij tot het gericht.
Liefdesgedicht
Breng mij een bruine vrouw
haar wil ik verven
op een wit doek
dat ze verandert
in een blanke lelie
zelf schilder ik me bruin
als een teakhouten kast
om geen doorn in het oog
te zijn van degenen
die me van apartheid betichten
Zij verstopt zich in mij
ik in haar
bij wijze van voorstelling
zonder het idee te verliezen
dat we op elkaar vallen
als kunstenaar en model
Mogen we even rusten.
Ik bruin. Zij wit dit keer
in gods hel?
Daarmee zijn we er nog niet met
de ingekomen post. Want behalve
met brieven en kaarten, was de
"IN"-bak ook gevuld met allerlei
bulletins van het tegenwoordige
schoolgebeuren. We nemen met
genoegen waar, dat de leerlingen
van nu niet achterblijven in hun
literaire vermogen en tekenvaardigheid. Uit het Informatiebulletin St.-Nicolaaslyceum
{December 1996}nemen we
fragmenten over uit een reisverslag van leerlinge Saskia v.d.
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Stap uit 5 VWO. Zij was
deelneemster aan een excursie

Windstil in de morgen
staat het koren strak
in het boerenland
de zon laat een glimp
zien van de ochtend
de dag breekt aan
de mens ontwaakt
misschien
een mes scheert
over de horizon
een wind steekt op
de mens is waarlijk
opgestaan
nog zonder zorgen
omdat de dag pas
begonnen is
als het verloop
van elke geschiedenis
het opengaan
van de kelk
het groeien bloeien
van de bloemen
het breken
van de stengel
het sterven tenslotte
van de bladeren
het einde van de dag
wat gebeurt elk jaar
elk seizoen: de mens
verkeert in goede doen
en geeft de wereld
een zoen, totdat......
naar Praag en Buchenwald, en
beschreef haar ervaringen onder
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de titel "De Joodse Wijk, Josefov":
Ik ben zeer blij, blij dat ik ben meegegaan naar Praag.
Ik heb leren kijken, bekritiseren en huilen.
Zonder al dit moois meegemaakt te hebben,
zou ik nu veel minder begrip tonen voor alle emotie in de wereld om me heen.
Van Frans Kafka tot Buchenwald, van synagoge tot Becherovka.
Het bewandelen van de Karlsbrücke en het betreden van de zwarte, kille kampgronden.
Het swingen in een discotheek tot het simpele Praagse ontbijt met worst (eindelijk
begreep ik de veganisten).
Van een nietsvermoedende leerling tot een verrijkte, in PRAAG geweeste, herinnering.
Hoezeer ik alles daar ook betreur en bewonder,
Ik grijp steeds aan mijn eigen beelden vast.
Bang voor de verandering, erin meegenomen te worden,
Bang voor mijn eigen weelde, pracht en trots.

Colofon
De ‘Snelbinder’ is een uitgave van
de Oudleerlingenvereniging van het
Sint Nicolaaslyceum ‘Myrakel’
Layout:
Print:

Koos van Langen
Printcopyshop
N.V. Luchthaven Schiphol

Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Ik kan niet genoeg aanraden erheen te gaan, nu het nog kan,
De gotische, oude gebouwen, de historische geschiedenis.
Van dit alles mogen wij slechts dromen, ....
Maar niet ik! want ik ben er geweest en dat kan mij nooit meer worden ontnomen.
In De Tobbe - jazeker, hij bestaat nog steeds! - lezen we dat ook het Sint Nicolaas
Lyceum een Internet-adres heeft geopend:
http://www.xs4all.nl/~snl.

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

Tom Paffen
033 - 463 17 72
Idem (eerst bellen)
Tom.Paffen
@ETM.ERICSSON.SE

Penningmeester
Koos van Langen
Tel.nr:
020 - 645 93 04
Fax.nr.: Idem (eerst bellen)
E-mail: 101616,3703
@COMPUSERVE.COM
Secretaris
Tel.nr.:

Cees Smit
033 - 480 60 39

------------------------ STOP

DE PERSEN ! -------------------------------------------

Op de allerlaatste dag, nog na het corrigeren van het typewerk voor deze SNeL-Binder,
kwam er alweer een brief binnen. Goed zo, leden, daar doen jullie de vereniging een
groot plezier mee! Mr Frans Panholzer, nu advokaat bij het Advocatenkantoor
Spaarndammerbuurt, en eind jaren '60 leerling van de HBS, vond in een oude koffer op
zolder een lange lijst van citaten uit de Nicolaastijd. Zowel leraren als mede-leerlingen
produceerden bijna dagelijks opvallende uitdrukkingen. Als voorproefje voor de
volgende Binder citeren we een - markante - leerling en een leraar.
5 november. Maarten Spanjer: "Ik heb het Oostfront nog moeten bevoorraden met
een Gazelle".
9 januari. Pater Duindam: "Uw oorspronkelijke schoonheid komt tenslotte toch weer
boven".

Lid
Tel.nr.
Fax.nr.:

Marjolijn van der Veeken
0297 - 27 45 42:
0297 - 27 48 28:

Lid
Tel.nr.:
Fax.nr.:

Leo Jenneskens
035 - 601 91 08
Idem (eerst bellen)

Website St. Nicolaas Lyceum
http://www.xs4.nl/~snl
Kosten lidmaatschap
ƒ 14,--/jaar (met machtiging) of
ƒ 15,--/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden
voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

OPROEP MYRAKEL-MEDEWERKERS
Myrakel draait al jaar in, jaar uit op dezelfde ploeg. Er is - zoals ook in de vorige
Binder vermeld - interesse om vers bloed in de gelederen op te nemen. Welke
liefhebbers, van jong tot oud, kunnen een aantal avonden in het jaar besteden aan dit
leuke en dankbare werk?
De volgende taken liggen te wachten:
- Voorbereiding 50-jarig jubileum
- Redaktionele inbreng (SNeL-Binder)
- Ledenwerfacties
- Integreren Pius-bestand en SNL-bestand
Voor de eerste aanmeld(st)er wordt een leuke attentie in het vooruitzicht gesteld.
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