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Van de redactietafel

Traditiegetrouw een steunkleur in 
ons feestelijk decembernummer. 
En daar is ook alle reden voor. 
Buiten het feest van onze 
beschermheilige Nicolaas, is ook 
het feest van Kerstmis een 
duidelijk lichtpunt in deze donkere 
dagen. Maar er is meer!

We gaan af op het laatste jaar voor 
het Myrakelse jaar 2000. Het is 
juist dit jaar, 1999, dat Myrakel 
zijn 10 jarig bestaan viert! Dat 
gaat natuurlijk zomaar voorbij. We 
beginnen ons feestelijk jaar 15 
januari a.s. met onze ALV 
gecombineerd met een 
minisymposium over Myrakels 
ondernemerschap en de 
traditionele oudleerlingensoos. Op 
de feestdag zelf, 22 februari a.s., 
zullen we onze oprichting vieren 
met onze Myrakelse steunpilaren. 
Voorts werken we aan een 
Myrakels ledenboek, dat ter 

gelegenheid van ons 10-jarig 
bestaan zal worden uitgegeven. 
Daarvoor is uiteraard uw bijdrage 
nodig, waarover in deze Binder 
meer.

Ook in dit nummer een terugblik 
op de reünie, wederom vreugde 
vanwege die honderden nieuwe 
leden die ik hierbij mag begroeten. 
Welkom bij de club! Verder blikt 
pater Verbruggen terug op Lenie 
Liezen, laat onze US 
correspondent en "Verloren Zoon" 
Jack van zich horen, hebben we 
uiteraard een issue over St. 
Nicolaas, hebben we vorderingen 
in de zaak van het St. Ignatius 
beeld en geven we alvast een 
overzicht van bijna 10 jaar 
SneLBinders.

Kortom, ik wens U tot slot veel 
leesplezier, een zalig kerstfeest en 
alle goed voor 1999! We zien u 

graag weer op 15 januari a.s. op 
onze ALV waarvoor U uiteraard 
van harte bent uitgenodigd. Of met 
de woorden van onze pater: in 
afwachting van het Weerzien bij 
Hem, die ons aller oorsprong en 
einddoel is. A bientot!

Vriendelijke groet,
Tom Paffen.
Uw Myrakelse voorzitter uiteraard 
met SneLBinder.

Feestmaand

CONTRIBUTIE
betaald?!

CONTRIBUTIE
betaald?!

zie adressticker
en blz. 12
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Personalia

Nicolaasrubriek

Onze topdammer Rob Clerc (Ath 
B, 1974) heeft in augustus het 
twintigste toernooi "Dammen op 
de Dam" gewonnen.

Aleid Truijens (Gym A, ook 
1974) is als Volkskrant-publiciste 
regelmatig in de SNeL-Binder 
geciteerd. Nu nemen we de 
woorden over van Jan van Kooij, 
die in een ingezonden brief op 18 
september het volgende opmerkte: 
"Complimenten voor Aleid 
Truijens: zelden zo'n interessante 
reportage over een dichter gelezen 
als over Slauerhoff. Schitterend. 
Gedegen speurwerk, veel kennis 
van zaken en een zeer aangename 
toon".

De belangrijkste acteursprijs van 
Nederland, de Theo d'Or, is in 
1998 gewonnen door Marlies 
Heuer (Pius MMS) voor de 
titelrol in Hedda Gabler. In een 
rechtstreekse uitzending van het 

VPRO-programma De Plantage in 
september werd zij samen met 
Peter de Graef [voor hem de Louis 
d'Or] gelauwerd.

Het rapport Omtrent Srebrenica, 
met Jos van Kemenade (Gym B, 
1955) als belangrijkste 
verantwoordelijke, heeft 
waardering geoogst vanwege de 
kritische toonzetting, maar zal ook 
in de herinnering blijven als 
bagatel 'omtrent het fotorolletje'. 

Regelmatig ontvangt de redactie 
berichten waaruit blijkt, dat er 
Nicolaas-Nicolaas en Nicolaas-
Pius huwelijken zijn gesloten. Niet 
echt verwonderlijk, inderdaad, 
maar we kunnen er op aanraden 
van Brigitte Schrijer-van 
Rooden (Ath A, 1976) best een 
rubriek mee vullen in de SNeL-
Binder. In haar familie en 
schoonfamilie kent ze al 3 
voorbeelden! Zonder een Story-, 

of Weekend-achtige benadering na 
te streven, zien we dit voorstel wel 
zitten. Wie schrijft ons over een 
leuke 'school'-verovering of vindt 
het leuk een persoonlijk verhaal 
aan de lezers te vertellen?  

In de Top-500 van de rijkste 
mensen van Nederland volgens het 
blad Quote vinden we oud-
Nicolasiaan Dennis Bergkamp 
weliswaar nog zeer ver van de 
echte Top (Fentener van 
Vlissingen, Heineken en 
Brenninkmeijer), maar met zijn 75 
miljoen (!) mag hij zich toch met 
recht multimiljonair noemen. 

Op 8 november bereikte Cyntha 
Boersma haar zoveelste mijlpaal. 

steOp deze dag speelde ze haar 400  
volleyballinterland!! Tijdens het 
WK te Nagoya in Japan versloeg 
het Nederlandse Damesteam de 
ploeg van de Dominicaanse 
Republiek met 3-0

ALGEMENE LEDENVERGADERINGMYRAKELALGEMENE LEDENVERGADERINGMYRAKEL
Vrijdag 15 januari 1999

in het Sint Nicolaas Lyceum
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 15 januari 1999
in het Sint Nicolaas Lyceum

Aanvang 20:00 uur

programma
20:00 - 20:30 uur

reguliere vastlegging over 1998
en over de toekomst

 door het myrakelbestuur
vanaf 20:30 uur

MINISYMPOSIUM

'Ondernemerschap:
Myrakelse droom of werkelijkheid'
Sprekers (allen oud-leerling):

Gerdwin Lammers  Directeur/aandeelhouder van de Nationale Koerier en Traveldesk in Baarn

Harry Roeleveld  Directeur/aandeelhouder van Shop Support Group in Utrecht

Eric Nijman  Directeur/eigenaar van Esprint Computers en Services in Amstelveen

komt allen!
een must voor iedere potentiële ondernemer,
een lust voor iedere Nicolaas- of Piusadept

Na afloop drank en muziek in de jaarlijkse
oud-leerlingen soos

MARSEPEIN, SCHELLUINEN 
en CALIFORNIE

Drie heel verschillende 
onderwerpen in onze vaste 
rubriek. Elders kunt u lezen, wat 
in de jaargangen van de SNeL-
Binder zoal aan Nicolaasvaria 
bijeen is gebracht, en deze keer 
zetten we de trend "als-'t-maar-
iets-met-Klaas-te-maken-heeft" 
voort.  

Marsepein, snoepgoed uit 
Byzantium

Het Nabije Oosten geldt als de 
bakermat van marsepein. De 

lekkernij dankt zijn naam aan een 
Byzantijns muntstuk met aan één 
kant een voorstelling van Christus 
op een troon. De munt werd 
mawthaban - 'zittende vorst' - 
genoemd. De Venetianen namen 
de afbeelding op hun muntstukken 
over en verbasterden de Arabische 
naam tot mauthaban, een woord 
dat ze vervolgens ook gebruikten 
als gewichtseenheid van kostbare 
specerijen. Later ging de naam, 
inmiddels vereenvoudigd tot 
matapan, over op de spanen 
doosjes waarin specerijen en 
andere luxe artikelen, waaronder 
ook de spijs die we nu marsepein 
noemen, werden verhandeld. 

Uiteindelijk werd alleen de zoete 
inhoud van die doosjes nog 
matapan of marzapane genoemd. 
Tegen die tijd had de lekkernij 
heel Europa veroverd en vonden 
overal kleine klankverschuivingen 
plaats voordat het lekkers in elke 
taal zijn definitieve naam kreeg:

marzipan (E) en (D)
massepain (F)
marsepein (NL).

Marsepein is een stevige massa 
gemaakt van gemalen amandelen 
en suiker. De verhouding 
amandelen : suiker kan variëren en 
is afhankelijk van de manier 
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waarop de marsepein door de 
banketbakker wordt gebruikt: als 
vulling van bonbons, als bekleding 
van taarten en petit fours, als basis 
van sinterklaasfiguren, enz. De 
ideale verhouding loopt uiteen van 
2:1 tot 1:2. 
Marsepein 1:1 - gemaakt van 
gelijke delen amandelen en suiker 
- geldt daarbij, althans wat de 
smaak betreft, als de beste kwa-
liteit.

Er bestaan verschillende 
bereidingsmethoden van 
marsepein. Bij de zogeheten 
koude methode worden amandelen 
en suiker samen fijngemalen, 
onder toevoeging van water. 
Daarna wordt de massa 
drooggekneed met poedersuiker. 
Bij de Franse methode worden 
amandelen en een deel van de 
suiker fijngemalen waarna de 
massa wordt vermengd met een 
warme oplossing van suiker, 
blanke stroop (glucose) en water. 
Het toevoegen van glucosestroop 
maakt de marsepein enigszins taai, 
waardoor dit type bij uitstek 
geschikt is voor het vormen van 
figuren. Bij de Duitse methode, 
ontstaan in de marsepeinstad 
Lübeck, wordt het mengsel van 
amandelen, suiker en vocht tijdens 
het mengen au bain-marie 
verwarmd tot de massa 
samenhangt en stevig is. 
Vaklieden noemen dit 'roosteren'.

[uit: Het Sint Nicolaas Feestboek 
van de Bijenkorf]

Hymnen in Schelluinen

In Schelluinen, onder de rook van 
Gorinchem, werd vroeger de 
feestdag van de heilige Nicolaas 
van Myra gevierd door de 
commanderij van de Duitse Orde. 
Sint Nicolaas heeft het als enige 
heilige overleefd na de reformatie. 
In Schelluinen trok men daarvoor 
altijd in processie rond de kerk 
onder het zingen van 
Nicolaashymnen. In de 14e eeuw 
is op z'n minst éénmaal een 
bedevaart naar Schelluinen 
opgelegd aan een inwoner van 
Gent.
[uit: Gorcumse Courant, feb. 
1998]

Sint Nicolaas Eiland, bij Los 
Angeles

Geografische benamingen, waarin 
Sint Nicolaas figureert, kregen al 
eerder aandacht in deze column. 
Stadjes als Sint-Niklaas in 
Vlaanderen en San Nicolas op 
Aruba, maar ook een berg met zijn 
naam midden in Luik. Over de 
hele wereld verspreid is er veel en 
veel meer! Zelfs Oost-Europa doet 
volop mee: niet alleen St. 
Nicopolis in Bulgarije, maar ook 
bijvoorbeeld Mikulasovice in 
Tsjechië en Nikolajevsk in 
Rusland. Deze keer kiezen we 
echter geen stad of dorp, maar een 
eiland. Men vindt het ten westen 
van California, ter hoogte van Los 
Angeles, zo'n 100 kilometer uit de 
kust. 
We kunnen er best veel over 
vertellen, ook al is het eiland niet 
permanent bewoond. Vanwege de 
strategische ligging is het in 
eigendom bij de US Navy, en 
wordt het ook in operationele zin 
door de Amerikaanse Marine 
gebruikt. Toeristisch is het zeker 
niet, want het landschap is 
nauwelijks het aanzien waard. 
Toch komen er massa's toeristen 
op af! Hoe zit dat? Zij komen om 
de rijkdommen in de omringende 
oceaan te bewonderen. Zowel 
koudwater- als tropische vissen 
hebben ter plaatse van San Nicolas 
hun eldorado, en waarom zouden 
we de namen van deze vissen 
vertalen, als ze in het Amerikaans 
al zo mooi klinken:

Olive rockfish
Bonito
Lingcod

China rockfish
Yellowtail-jack etc.

Beroemd is de lokale zeekreeft. 
Dat zijn gevaartes van driekwart 
meter. Ook een verdwaalde otter 
zou men op of bij het eiland 
kunnen aantreffen, maar deze 
dieren zijn eind jaren '80 door 
mensen op het eiland losgelaten. 
De pogingen om ze optimale 
levenskansen te bieden zijn echter 
jammerlijk mislukt. Nog geen 
20% van de populatie is nu nog in 
leven. 
Amerikaanse kinderen kennen het 
eiland maar al te goed. Niet als 
vakantiedoel zoals onze 
Waddeneilanden, maar uit het 
beroemde verhaal Island of the 
Blue Dolphins van Scott O'Dell.

Binnen dit verhaal speelt De 
Eenzame Vrouw van het Sint 
Nicolaas Eiland een centrale rol. 
Haar relaas belichaamt de 
geschiedenis van de vroegere 
inlandse volkeren en de tradities 
die voortkwamen uit de Spaanse 
en Amerikaanse overheersing. In 
de vroege jaren van de 19e eeuw 
raakten Russische zeeotterjagers 
heftig in strijd met de Indiaanse 
bevolking op het afgelegen 
Nicolaas Eiland. Op hoger bevel 
werd bericht dat de Indianen 
terugmoesten naar het vasteland 
en in 1835 werd een schoener 
gestuurd om ze op te halen.      
Toen de bevolking werd 
ingescheept ontdekte een vrouw 
dat haar kind per abuis in het dorp 
was achtergebleven en daarom 
ging ze terug om het te zoeken. 
Ondertussen begon het stevig te 
waaien. Het schip moest nu wel 

zee kiezen en naar het vasteland 
zeilen. De vrouw werd 
noodgedwongen achtergelaten, 
terwijl bleek dat haar kind door 
wilde honden was gedood. De 
schoener kon niet zomaar voor 
haar terug en zij verbleef 18 jaar 
alleen op het barre, winderige 
eiland. Ze zag haar eilandgenoten 
nooit terug. 
In 1853, toen niemand zich het 

bestaan van de vrouw nog 
realiseerde, vond een gezelschap 
geleid door de zeeotterjager 
Nidever de vrouw levend en wel 
op Sint Nicolaas. Gekleed in een 
jurk van veren en huiden, en 
wonend in een hutje gemaakt van 
walvisbeenderen. Ze was blij om 
haar redders te zien, en ging 
gewillig met ze mee. Haar enige 
bezit, wat manden, beenderen 

gebruiksvoorwerpen en de jurk, 
nam ze mee. Nidever nam haar 
mee naar het nabije eiland Santa 
Barbara, waar ze een 
bezienswaardigheid bleek. 
Niemand, zelfs niet de Indianen op 
dit eiland, verstond haar taal, maar 
dat verhoogde alleen maar haar 
'toeristische waarde'.   
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Reünieuws

een fantastisch feest
een onvergetelijke dag
hartstikke leuk
leuke muziek

een te dure grap
waar vind ik het WC-papier

wat is het donker in die stalling
hé, is de saté al op

De reacties op de reünie, nou - wacht effe - het VIJFTIGJARIG jubileum van het SNL, lopen zeer 
sterk uiteen! Gelukkig overheersen de enthousiaste geluiden, we kunnen leden citeren met woorden 

als 'hartstikke leuk', 'fantastische reünie' en 'grandioze dag', maar de eerste opzegging van het 
lidmaatschap van Myrakel is ook al binnen.

Een kleine troost voor de mensen die 
vinden dat ze geen waar voor hun geld 

hadden: niemand zal zo duur uit zijn 
geweest als uw redacteur, want hij 

scoorde al om 10.30 uur een 
wielklem, pal voor de deur van de 

school. Dan praat je over 100 
gulden plus (snik).

 
Het Myrakelbestuur is zich bewust 
van de opmerkingen over tekort 
aan service, en zal zich op de 
Algemene Leden Vergadering 
verantwoorden, met name ook 
over de entreeprijs ten opzichte 
van de geboden diensten en 
attenties. De leden kunnen zich na 
deze uitleg uitspreken over de 
organisatorische verrichtingen van 
Myrakel. De mede-organisator, de 
school zelf, kan desgewenst haar 
inbreng toelichten en - een tipje 
van de sluier oplichtend - zou daar 
niet verkeerd aan doen.
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feestdag van de heilige Nicolaas 
van Myra gevierd door de 
commanderij van de Duitse Orde. 
Sint Nicolaas heeft het als enige 
heilige overleefd na de reformatie. 
In Schelluinen trok men daarvoor 
altijd in processie rond de kerk 
onder het zingen van 
Nicolaashymnen. In de 14e eeuw 
is op z'n minst éénmaal een 
bedevaart naar Schelluinen 
opgelegd aan een inwoner van 
Gent.
[uit: Gorcumse Courant, feb. 
1998]

Sint Nicolaas Eiland, bij Los 
Angeles

Geografische benamingen, waarin 
Sint Nicolaas figureert, kregen al 
eerder aandacht in deze column. 
Stadjes als Sint-Niklaas in 
Vlaanderen en San Nicolas op 
Aruba, maar ook een berg met zijn 
naam midden in Luik. Over de 
hele wereld verspreid is er veel en 
veel meer! Zelfs Oost-Europa doet 
volop mee: niet alleen St. 
Nicopolis in Bulgarije, maar ook 
bijvoorbeeld Mikulasovice in 
Tsjechië en Nikolajevsk in 
Rusland. Deze keer kiezen we 
echter geen stad of dorp, maar een 
eiland. Men vindt het ten westen 
van California, ter hoogte van Los 
Angeles, zo'n 100 kilometer uit de 
kust. 
We kunnen er best veel over 
vertellen, ook al is het eiland niet 
permanent bewoond. Vanwege de 
strategische ligging is het in 
eigendom bij de US Navy, en 
wordt het ook in operationele zin 
door de Amerikaanse Marine 
gebruikt. Toeristisch is het zeker 
niet, want het landschap is 
nauwelijks het aanzien waard. 
Toch komen er massa's toeristen 
op af! Hoe zit dat? Zij komen om 
de rijkdommen in de omringende 
oceaan te bewonderen. Zowel 
koudwater- als tropische vissen 
hebben ter plaatse van San Nicolas 
hun eldorado, en waarom zouden 
we de namen van deze vissen 
vertalen, als ze in het Amerikaans 
al zo mooi klinken:

Olive rockfish
Bonito
Lingcod

China rockfish
Yellowtail-jack etc.

Beroemd is de lokale zeekreeft. 
Dat zijn gevaartes van driekwart 
meter. Ook een verdwaalde otter 
zou men op of bij het eiland 
kunnen aantreffen, maar deze 
dieren zijn eind jaren '80 door 
mensen op het eiland losgelaten. 
De pogingen om ze optimale 
levenskansen te bieden zijn echter 
jammerlijk mislukt. Nog geen 
20% van de populatie is nu nog in 
leven. 
Amerikaanse kinderen kennen het 
eiland maar al te goed. Niet als 
vakantiedoel zoals onze 
Waddeneilanden, maar uit het 
beroemde verhaal Island of the 
Blue Dolphins van Scott O'Dell.

Binnen dit verhaal speelt De 
Eenzame Vrouw van het Sint 
Nicolaas Eiland een centrale rol. 
Haar relaas belichaamt de 
geschiedenis van de vroegere 
inlandse volkeren en de tradities 
die voortkwamen uit de Spaanse 
en Amerikaanse overheersing. In 
de vroege jaren van de 19e eeuw 
raakten Russische zeeotterjagers 
heftig in strijd met de Indiaanse 
bevolking op het afgelegen 
Nicolaas Eiland. Op hoger bevel 
werd bericht dat de Indianen 
terugmoesten naar het vasteland 
en in 1835 werd een schoener 
gestuurd om ze op te halen.      
Toen de bevolking werd 
ingescheept ontdekte een vrouw 
dat haar kind per abuis in het dorp 
was achtergebleven en daarom 
ging ze terug om het te zoeken. 
Ondertussen begon het stevig te 
waaien. Het schip moest nu wel 

zee kiezen en naar het vasteland 
zeilen. De vrouw werd 
noodgedwongen achtergelaten, 
terwijl bleek dat haar kind door 
wilde honden was gedood. De 
schoener kon niet zomaar voor 
haar terug en zij verbleef 18 jaar 
alleen op het barre, winderige 
eiland. Ze zag haar eilandgenoten 
nooit terug. 
In 1853, toen niemand zich het 

bestaan van de vrouw nog 
realiseerde, vond een gezelschap 
geleid door de zeeotterjager 
Nidever de vrouw levend en wel 
op Sint Nicolaas. Gekleed in een 
jurk van veren en huiden, en 
wonend in een hutje gemaakt van 
walvisbeenderen. Ze was blij om 
haar redders te zien, en ging 
gewillig met ze mee. Haar enige 
bezit, wat manden, beenderen 

gebruiksvoorwerpen en de jurk, 
nam ze mee. Nidever nam haar 
mee naar het nabije eiland Santa 
Barbara, waar ze een 
bezienswaardigheid bleek. 
Niemand, zelfs niet de Indianen op 
dit eiland, verstond haar taal, maar 
dat verhoogde alleen maar haar 
'toeristische waarde'.   
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Reünieuws

een fantastisch feest
een onvergetelijke dag
hartstikke leuk
leuke muziek

een te dure grap
waar vind ik het WC-papier

wat is het donker in die stalling
hé, is de saté al op

De reacties op de reünie, nou - wacht effe - het VIJFTIGJARIG jubileum van het SNL, lopen zeer 
sterk uiteen! Gelukkig overheersen de enthousiaste geluiden, we kunnen leden citeren met woorden 

als 'hartstikke leuk', 'fantastische reünie' en 'grandioze dag', maar de eerste opzegging van het 
lidmaatschap van Myrakel is ook al binnen.

Een kleine troost voor de mensen die 
vinden dat ze geen waar voor hun geld 

hadden: niemand zal zo duur uit zijn 
geweest als uw redacteur, want hij 

scoorde al om 10.30 uur een 
wielklem, pal voor de deur van de 

school. Dan praat je over 100 
gulden plus (snik).

 
Het Myrakelbestuur is zich bewust 
van de opmerkingen over tekort 
aan service, en zal zich op de 
Algemene Leden Vergadering 
verantwoorden, met name ook 
over de entreeprijs ten opzichte 
van de geboden diensten en 
attenties. De leden kunnen zich na 
deze uitleg uitspreken over de 
organisatorische verrichtingen van 
Myrakel. De mede-organisator, de 
school zelf, kan desgewenst haar 
inbreng toelichten en - een tipje 
van de sluier oplichtend - zou daar 
niet verkeerd aan doen.
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Soil scientist

LENIE GIESEN

In de vorige Binder, het 
Jubileumboek, is toegezegd om de 
persoon van Lenie Giezen nog 
eens in herinnering te roepen. Dat 
doen we dan ook. In 1978, haar 
sterfjaar, is een In Memoriam 
uitgesproken door Pater 
Verbruggen, en wij presenteren het 
onverkort in ons blad. Voor wie 
haar niet kent: Lenie is één van de 
legendarische figuren uit de Pius-
gemeenschap. Geen enkele 
leerlinge zal je vragend aankijken 
bij het noemen van haar naam: 
"mevrouw Giezen" is een begrip.

Op 29 juni 1978 werd afscheid 
genomen van Lenie Giezen, 
conrectrix van het Sint-
Nicolaaslyceum

Als we haar leven de revue laten 
passeren dan zien we dat zij in het 
voetspoor van haar vader treedt. 
Zij wordt onderwijzeres. Als 
meisje van 18 jaar haalt zij in 
1933 haar akte. Het waren de 
crisisjaren. Veel werkeloosheid, 
weinig sociale voorzieningen. Pas 
op haar negende school, na negen 
jaren, kreeg zij een vaste 
aanstelling. Tot 1942 kwekeling 
met akte, weinig rechtszekerheid 
en een karig inkomen. Intussen 
studeerde zij verder, behaalde 
aktes en diploma's: Godsdienst, 
Duits en Handelskennis.
Vanuit Weurt bij Nijmegen was zij 
toen ook naar Zaandam getrokken 
waar zij niet alleen vast werk vond 
maar wat veel belangrijker was, 
een collega die sindsdien haar 

levensgezellin is geworden. Na 
acht jaar stapte zij van het 
huishoudonderwijs over naar de 
MULO te Amsterdam.

Zij was intussen ver gevorderd 
met haar studie Engels M.O.-a. 
Tien jaar werkte zij er en behaalde 
in 1959 haar M.O.-b. Sinds 1960 
is zij - met een korte onderbreking 
- aan de Pius MMS en, sinds de 
fusie, aan het SNL werkzaam 
geweest. 

45 jaar onderwijs!

Zij heeft zelf geen gezin gesticht. 
Maar in al die jaren heeft zij 
ontelbare kinderen, klein en groot, 
mogen helpen en voorgaan in hun 
groei naar volwassenheid. In haar 
lessen wist zij door allerlei echt 
engelse voorwerpen en 
afbeeldingen een sfeer te scheppen 
waarin het prettig werken was.
Maar ook buiten haar lessen, 
tijdens excursies in de vakantie, in 
persoonlijke gesprekken stond zij 
klaar voor haar leerlingen. Als 
conrectrix had zij de zorg voor de 
eindexamens. Talloze formulieren, 
ontelbare cijfers - met de 
decimalen - moesten uiterst 
zorgvuldig worden ingevuld. 
Achter dat tiende puntje zag zij de 
kandidaat, de jonge mens die aan 
haar was toevertrouwd.

Aan de school had zij haar hart 
verpand. Maar haar interesse ging 
verder. De lerarenvereniging had 
in haar een ijverig bestuurslid. Zij 

had zelf aan den lijve 
ondervonden wat het wil zeggen 
als je moet studeren voor 
diploma's en tevens werken, als je 
telkens van school moet 
veranderen, als je weinig 
rechtszekerheid hebt. Zij stond op 
de bres voor de belangen van 
collegae en puttend uit haar rijke 
en veelzijdige ervaring was zij 
altijd bereid een collega die erom 
vroeg van advies te dienen. 

Toch was Lenie niet alleen maar 
bezig met onderwijs in al zijn 
facetten. Zij was kunstzinnig, 
hield van fijn borduurwerk, en 
vooral: zij was zeer muzikaal. En 
ook deze gave stelde zij ten 
dienste van anderen. Zij bespeelde 
zonodig het kerkorgel en leidde 
een kinderkoor tijdens de liturgie.

Lenie Giezen was een opgeruimde 
vrouw met een zonnige natuur. 
Zeer accuraat in haar werk met 
een groot plichtsbesef. 

"Temidden van de drukte van de 
eindexamens, op een uur dat 
niemand het had verwacht, ben jij 
aan de grote reis begonnen naar 
ongekende verten. Wij zullen 
proberen jouw werk voort te 
zetten in afwachting van het 
Weerzien bij Hem, die ons aller 
oorsprong en einddoel is. Tot 
ziens".

Pater B. Verbruggen
29 juni 1978

HET FEEST - HET FEEST - 
HET GROTE FEEST

De bezoekers betraden de school 
via de fietsenstalling, en werden 
gelijk in de gelegenheid gesteld 
om zich te presenteren via hun 
visitekaartje. Dit was niet zomaar 
een los idee, maar natuurlijk 
verbonden aan het thema:

50 jaar SNL - 50 jaar talent!

De score is overweldigend. De 
kaartjes verraden de meest 
achtenswaardige beroepen of 
bezigheden, en bezien vanuit het 
oogpunt van "networking" is het 
helemaal de moeite waard om te 
weten waar al die oud-leerlingen 
zijn terechtgekomen. U wilt iets 
meer weten van Proost en Brandt? 
Wij kunnen u doorverwijzen naar 
een Nicolasiaan. Anne Frank Huis, 
zegt u? Hebben we!

Vanuit privacy-overwegingen 
laten we het bij een bloemlezing 
van organisaties en functies, maar 
met die 10.000 talenten (zie ook 

PERSONALIA) hebben we een 
enorm domein. 

Het eerste programmapunt was het 
symposium. Uiteindelijk 
gehouden in de benedengymzaal, 
maar helaas heeft onze 
welbespraakte theoloog Bernard 
Luttikhuis die lokatie niet meer op 
tijd gevonden. Het 'gat' in het 
programma is uitstekend gevuld 

door extra spreektijd in te bouwen 
voor de overige twee sprekers, de 
professoren Jos Mol en Leo 
Jenneskens.
Tja, we kunnen het hier niet 
navertellen. Het talent van Jos is 
het talent van Jos, idem dito geldt 
voor Leo. De bezoekers zaten op 
het puntje van hun stoelen 
(voorzover tijdig bemachtigd) en 
weten nu alles van 
gentechnologie, van vingers tussen 
de deur, van agenda's met foto's 
uit De Lach en van moleculen in 
de vorm van voetballen.

De verdere middag en de avond 
waren er voor het ophalen van 
herinneringen, voor een 
klassefoto, een hond-in-de-pot, of 
een swingend dansje in de Soos. 
Met uitstekende muzikale 
bijdragen vanThom van der Meijs, 
Jeroen Linnenbank, Rutger 
Molenkamp, Ellen Evers en Eric 
Vilier.  ...

Leraar Bert Ydema laat weten 
hoe het in de kleine uurtjes afliep: 

"Ik wil nog even van mijn 
enthousiasme blijk geven voor de 
reünie die jullie georganiseerd 
hebben. Ik vond het een feest. Wat 
een ongelooflijke hoeveelheid 
mensen: 1400 hoorde ik; dat zal 
wel. Voor het inslaan van happen 
was gerekend op een man of 
vierhonderd, maar voor dat 
onderdeel waren jullie niet 
verantwoordelijk. Enfin, veel 

gedronken, want wat moet je, en af 
en toe bij Ko een tosti besteld. En 
verder, ouwehoeren, op badges 
kijken naar namen die duidelijk 
maken wie er voor je staat, 
onafgemaakte korte gesprekjes, 
vergissingen, maar ook veel 
herkennen en weten uit die 
afgelopen dertig jaar onderwijs 
van mij. Ik vond het dus een feest 
en ben gebleven tot half drie toen 

het licht werd uitgedraaid. Oude 
maatjes van Yvonne propten zich 
bij Erik-Jan bakker in de auto; 
hoe het is afgelopen weet ik niet. 
Enkele oud-leerlingen zag ik zelfs 
voetballen voor de school. 
Zwaaierig maar gelukkig vonden 
w de Coenenstraat. Heel leuk dus, 
en bedankt iedereen!"

Bert Ydema

SNL-binder6

4/1998

SNL-binder 7

4/1998



Holland Railconsult

IBM

Hoogove
ns

K
LM

H
E

S

B
ru

n
e
l G
A

K

Sam
so

n

De Spaarbelegger

Ajax

Gemeente Groesbeek

Kroym
ans Autom

obiel

IN
G

Z
w

itse
rle

ve
n

B
a
rb

a
ra

sch
o
o
l

H
em

els van der H
art

Luchthaven SchipholRegiopolitie Amsterdam/Amstelland

Clown

Systeemprogrammeur

S
te

w
ar

de
ss

S
p

o
rt

jo
u

rn
a

lis
t

B
rig

ad
ie

r

Dire
cteur z

us

Directeur zo

Marine officier

C
laim

behandelaar

M
a

n
a

g
e

m
e

n
t c

o
n

s
u

lta
n

t

A
dvocaat &

 procureur

Soil scientist

LENIE GIESEN

In de vorige Binder, het 
Jubileumboek, is toegezegd om de 
persoon van Lenie Giezen nog 
eens in herinnering te roepen. Dat 
doen we dan ook. In 1978, haar 
sterfjaar, is een In Memoriam 
uitgesproken door Pater 
Verbruggen, en wij presenteren het 
onverkort in ons blad. Voor wie 
haar niet kent: Lenie is één van de 
legendarische figuren uit de Pius-
gemeenschap. Geen enkele 
leerlinge zal je vragend aankijken 
bij het noemen van haar naam: 
"mevrouw Giezen" is een begrip.

Op 29 juni 1978 werd afscheid 
genomen van Lenie Giezen, 
conrectrix van het Sint-
Nicolaaslyceum

Als we haar leven de revue laten 
passeren dan zien we dat zij in het 
voetspoor van haar vader treedt. 
Zij wordt onderwijzeres. Als 
meisje van 18 jaar haalt zij in 
1933 haar akte. Het waren de 
crisisjaren. Veel werkeloosheid, 
weinig sociale voorzieningen. Pas 
op haar negende school, na negen 
jaren, kreeg zij een vaste 
aanstelling. Tot 1942 kwekeling 
met akte, weinig rechtszekerheid 
en een karig inkomen. Intussen 
studeerde zij verder, behaalde 
aktes en diploma's: Godsdienst, 
Duits en Handelskennis.
Vanuit Weurt bij Nijmegen was zij 
toen ook naar Zaandam getrokken 
waar zij niet alleen vast werk vond 
maar wat veel belangrijker was, 
een collega die sindsdien haar 

levensgezellin is geworden. Na 
acht jaar stapte zij van het 
huishoudonderwijs over naar de 
MULO te Amsterdam.

Zij was intussen ver gevorderd 
met haar studie Engels M.O.-a. 
Tien jaar werkte zij er en behaalde 
in 1959 haar M.O.-b. Sinds 1960 
is zij - met een korte onderbreking 
- aan de Pius MMS en, sinds de 
fusie, aan het SNL werkzaam 
geweest. 

45 jaar onderwijs!

Zij heeft zelf geen gezin gesticht. 
Maar in al die jaren heeft zij 
ontelbare kinderen, klein en groot, 
mogen helpen en voorgaan in hun 
groei naar volwassenheid. In haar 
lessen wist zij door allerlei echt 
engelse voorwerpen en 
afbeeldingen een sfeer te scheppen 
waarin het prettig werken was.
Maar ook buiten haar lessen, 
tijdens excursies in de vakantie, in 
persoonlijke gesprekken stond zij 
klaar voor haar leerlingen. Als 
conrectrix had zij de zorg voor de 
eindexamens. Talloze formulieren, 
ontelbare cijfers - met de 
decimalen - moesten uiterst 
zorgvuldig worden ingevuld. 
Achter dat tiende puntje zag zij de 
kandidaat, de jonge mens die aan 
haar was toevertrouwd.

Aan de school had zij haar hart 
verpand. Maar haar interesse ging 
verder. De lerarenvereniging had 
in haar een ijverig bestuurslid. Zij 

had zelf aan den lijve 
ondervonden wat het wil zeggen 
als je moet studeren voor 
diploma's en tevens werken, als je 
telkens van school moet 
veranderen, als je weinig 
rechtszekerheid hebt. Zij stond op 
de bres voor de belangen van 
collegae en puttend uit haar rijke 
en veelzijdige ervaring was zij 
altijd bereid een collega die erom 
vroeg van advies te dienen. 

Toch was Lenie niet alleen maar 
bezig met onderwijs in al zijn 
facetten. Zij was kunstzinnig, 
hield van fijn borduurwerk, en 
vooral: zij was zeer muzikaal. En 
ook deze gave stelde zij ten 
dienste van anderen. Zij bespeelde 
zonodig het kerkorgel en leidde 
een kinderkoor tijdens de liturgie.

Lenie Giezen was een opgeruimde 
vrouw met een zonnige natuur. 
Zeer accuraat in haar werk met 
een groot plichtsbesef. 

"Temidden van de drukte van de 
eindexamens, op een uur dat 
niemand het had verwacht, ben jij 
aan de grote reis begonnen naar 
ongekende verten. Wij zullen 
proberen jouw werk voort te 
zetten in afwachting van het 
Weerzien bij Hem, die ons aller 
oorsprong en einddoel is. Tot 
ziens".

Pater B. Verbruggen
29 juni 1978

HET FEEST - HET FEEST - 
HET GROTE FEEST

De bezoekers betraden de school 
via de fietsenstalling, en werden 
gelijk in de gelegenheid gesteld 
om zich te presenteren via hun 
visitekaartje. Dit was niet zomaar 
een los idee, maar natuurlijk 
verbonden aan het thema:

50 jaar SNL - 50 jaar talent!

De score is overweldigend. De 
kaartjes verraden de meest 
achtenswaardige beroepen of 
bezigheden, en bezien vanuit het 
oogpunt van "networking" is het 
helemaal de moeite waard om te 
weten waar al die oud-leerlingen 
zijn terechtgekomen. U wilt iets 
meer weten van Proost en Brandt? 
Wij kunnen u doorverwijzen naar 
een Nicolasiaan. Anne Frank Huis, 
zegt u? Hebben we!

Vanuit privacy-overwegingen 
laten we het bij een bloemlezing 
van organisaties en functies, maar 
met die 10.000 talenten (zie ook 

PERSONALIA) hebben we een 
enorm domein. 

Het eerste programmapunt was het 
symposium. Uiteindelijk 
gehouden in de benedengymzaal, 
maar helaas heeft onze 
welbespraakte theoloog Bernard 
Luttikhuis die lokatie niet meer op 
tijd gevonden. Het 'gat' in het 
programma is uitstekend gevuld 

door extra spreektijd in te bouwen 
voor de overige twee sprekers, de 
professoren Jos Mol en Leo 
Jenneskens.
Tja, we kunnen het hier niet 
navertellen. Het talent van Jos is 
het talent van Jos, idem dito geldt 
voor Leo. De bezoekers zaten op 
het puntje van hun stoelen 
(voorzover tijdig bemachtigd) en 
weten nu alles van 
gentechnologie, van vingers tussen 
de deur, van agenda's met foto's 
uit De Lach en van moleculen in 
de vorm van voetballen.

De verdere middag en de avond 
waren er voor het ophalen van 
herinneringen, voor een 
klassefoto, een hond-in-de-pot, of 
een swingend dansje in de Soos. 
Met uitstekende muzikale 
bijdragen vanThom van der Meijs, 
Jeroen Linnenbank, Rutger 
Molenkamp, Ellen Evers en Eric 
Vilier.  ...

Leraar Bert Ydema laat weten 
hoe het in de kleine uurtjes afliep: 

"Ik wil nog even van mijn 
enthousiasme blijk geven voor de 
reünie die jullie georganiseerd 
hebben. Ik vond het een feest. Wat 
een ongelooflijke hoeveelheid 
mensen: 1400 hoorde ik; dat zal 
wel. Voor het inslaan van happen 
was gerekend op een man of 
vierhonderd, maar voor dat 
onderdeel waren jullie niet 
verantwoordelijk. Enfin, veel 

gedronken, want wat moet je, en af 
en toe bij Ko een tosti besteld. En 
verder, ouwehoeren, op badges 
kijken naar namen die duidelijk 
maken wie er voor je staat, 
onafgemaakte korte gesprekjes, 
vergissingen, maar ook veel 
herkennen en weten uit die 
afgelopen dertig jaar onderwijs 
van mij. Ik vond het dus een feest 
en ben gebleven tot half drie toen 

het licht werd uitgedraaid. Oude 
maatjes van Yvonne propten zich 
bij Erik-Jan bakker in de auto; 
hoe het is afgelopen weet ik niet. 
Enkele oud-leerlingen zag ik zelfs 
voetballen voor de school. 
Zwaaierig maar gelukkig vonden 
w de Coenenstraat. Heel leuk dus, 
en bedankt iedereen!"

Bert Ydema
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Jaap Wormer, zie ook het 
Aprilnummer van dit jaar, heeft de 
electronische brievenbus gevuld 
met zijn relaas over TIEN-TIEN-
98. Jaap - Jack voor intimi - 
schreef voorzitter Tom Paffen de 
volgende wederwaardigheden.

Date: vrijdag 30 oktober 1998 
5:30 
Subject: 50ht Jubileum, epilogue... 

Hi Tom, 

Well, ik ben weer thuis in San 
Diego! Kwam Maandag om 
ongeveer 1 uur 's middags aan in 
LA, overnachtte bij een broer van 
me in Burbank en zette dinsdag de 
tocht naar huis voort.Ik woon 
ongeveer 2 uren ten zuiden van 
LA. Opmerkelijk was de weinige 
aandacht van de US douane! 
Amsterdam heeft hier geen goede 
naam bij de douane, en je weet 
warschijnlijk wel waarom: o.a. 
vanwege de weedbars en 
Holland's algemeen vermaar als 
een enorm verdraagzaam land! 

Het was inderdaad een echt leuke 
vacantie voor me, alhoewel de 
reunie uiteindelijk voor mij een 
gebeurtenis van grote vreugde en 
diepe droefheid is geworden. 
Vreugde om mijn oude 
schoolmakkers weer te zien en 
zo'n beetje onze groei sinds ons 
eindexamen met elkaar uit te 
wisselen, droefheid toen ik uitvond 
dat sommige klasgenoten (4, tot 
dusver) er niet meer zijn. Alhoewel 
ik (dacht dat ik) me geestelijk 
voorbereid had voor de 
mogelijkheid dat 40 jaren enorme 
veranderingen onder ons zullen 
hebben gebracht, met name de 
mogelijkheid dat sommige van ons 
niet meer in leven mochten zijn, 
kwam het nieuws toch aan als een 
klap. Vooral de omstandigheden 
waaronder, althans voor twee van 

mijn oude makkers. Tragisch en 
onbegrijpelijk! En dan die 
begrijpelijke reactie in mij welke 
me direct deed afvragen of ik 
misschien had kunnen helpen als 
ik in Holland gebleven was...

Maar ja, dat is het risico dat je 
loopt als je "de Verloren Zoon" 
gaat spelen! Ik berust in de 
gedachte dat OLH zich speciaal 
ontfermt over zijn zonen en 
dochters die onder de druk van het 
leven (en misschien de 
onvriendelijkheden van hun 
medemensen) van deze wereld 
daadwerkelijk zijn afgestapt. 
Maar de leegte in je hart is 
niettemin enorm! En omdat ik al 
gauw na mijn eindexamen naar 
andere oorden vertrok, zullen zij 
voor mij altijd mijn jonge 
schoolmakkers blijven! 

Het viel me anders wel op dat de 
jongeren onder de voormalige 
'Nicolasianen' veel beter 
onderling contact schijnen te 
hebben gehouden dan wij ouderen. 
Kan het zijn dat de hogere 
levensstandaard van de latere 
jaren daarvoor verantwoordelijk 
is? M.a.w. in onze studententijd 
hadden maar een paar 
huishoudens een telefoon, en 
sociale contacten moesten dus 
onderhouden worden via 
persoonlijke visities (via de fiets of 
de trein) of via brieven. 

Toch moet ik erkennen dat ik 
enorm onder de indruk ben 
gekomen van het kaliber van 
oudSt. Nick studenten: een 
Commissaris van de Koningin, een 
beroemde voetballer, 
hooggeleerden, professoren, etc. 
Ben er wel trots op dat ik van zo'n 
school ben afgestudeerd! 

Ik vond het aanvankelijk wel een 
bron van hilariteit om rond te 
lopen en te proberen mijn 
klasgenoten te herkennen: ik had 
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ze laatst gezien als stoere 18jaar 
oude kerels, en probeerde me voor 
te stellen hoe ze zouden zijn 
verouderd (you know? no hair, fat, 
with rheumy eyes!). Gelukkig viel 
het nog wel erg mee, vooral toen 
ik al gauw een klasgenoot 
herkende die me dan hielp de 
anderen die aanwezig waren te 
identificeren. In een woord: het 
was een leuke ervaring! Pet af 
voor jou en je medebestuurders! 

Het is anders wel een "culturele 
schok" voor een oudstudent aan 
een katholieke jongens school om 
op deze reunie zovele van "die 
wezens" te zien, waarvoor we 
vroeger hele afstanden moesten af 
fietsen om een blik van ze te 
krijgen (op het Pius X of op Fons 
Vitae), of ze alleen (per invitatie) 
op St. Nick's speciale school 
avonden te mogen ontwaren... 
Wanneer en hoe is het katholiek 
schoolbeleid bezweken om 
toegang te verlenen op St. Nick 
aan ...meisjes??? En hoe heeft dat 
het peil van St. Nicolaas' 
onderwijs beinvloed? 

Wij hadden tenminste niet zoveel 
"verleiding" en " afleiding".....: 
Sorry ladies, just joking! 

Wel, Tom, dat was een heel 
oppervlakkige mening over het 
jubileum. Bedankt voor al jullie 
harde werk en tot schrijfs! 

Jaap 

PS. By the way, ik ben weer aan 
het werk: heel laag peil (bus 
chauffeur voor het San Diego 
Unified School District), maar het 
is eerbaar werk. Ja, nou, had ik 
geweten dat met het eind van de 
Koude Oorlog een nu ongeremd 
kapitalisme arbitrair bepaalt hoe 
lang een mens kan werken?! Ik 
heb dus meer tijd om als 
"buitenlands correspondent" op te 
treden.... 

De Cyber-Bibia, onze digitale Snelbinder, zet de poort wagenwijd open voor overzeese mail. Laat maar komen!

REACTIE OP HET JUBILEUMBOEK: HET IGNATIUS-BEELD

In het Jubileumboek van 1998, op 
pagina 59, staat het - intussen 
beroemde - verhaal van het Heilig 
Hart-beeld van het 
Ignatiuscollege. Niet alleen Pater 
van Buuren, maar kort geleden 
ook Pater Lauwers vroeg zich af, 
hoe dat beeld ooit in onze school 
terecht kon komen. Dankzij John 
Schuijt, één van de hoofddaders, 
werd dit 36 jaar oude mysterie 
onthuld (in de SNeL-Binder 96-
01). Nu heeft zich een tweede 
samenzweerder gemeld, zijn 
klasgenoot Arthur Mohrmann. 
Arthur is een redelijk bekend 
romanschrijver, maar is net als 
ieder ander 'jong' geweest en 
ondeugend bovendien. Lees zijn 
story:

"In uw laatste nummer van 10 
oktober jl, dat ik op de reünie in 
handen kreeg, doet u een oproep 
om helderheid te verschaffen over 
de verplaatsing van St. Ignatius 
himself. 
Dat gebeurde in de herfst van 
1959. We waren met een groepje 
van vijf, zes jongens waarvan ik 
me de volgende namen nog kan 
herinneren. Ton Temme, Pieter van 
Lith (helaas overleden), Theo 
Moes (die voor de bakkerskar van 
zijn vader zorgde om het beeld te 
transporteren) en ikzelf.
We gingen die avond om een uur 
of elf naar het Ig, klommen over 
de muur en namen het beeld mee. 
Dit klinkt eenvoudiger dan het 
was, want de heilige bleek 
verdomd zwaar en moest ook over 
de muur. De oorspronkelijke 
bedoeling was om Nicolaas naar 
het Ig te brengen, maar daarvan is 
niets meer gekomen. Alles met 
alles nam het nogal wat tijd in 
beslag en bovendien moesten we 
uitkijken voor 5X 8-wagentjes. Het 
staat me niet bij dat het beeld van 
beton was, maar wel moeilijk te 
hanteren en de bakkerskar reed 
zowat op de velgen.
Pater Paalvast wilde de volgende 
dag weten hoe we de school waren 
binnengekomen - ik geloof dat we 
op het laatste moment toch nog het 
beeld versierd hebben, of een bord 
met een mededeling hebben 

omgehangen - en beloofde 
algehele amnestie. We vertelden 
dat we 's middags een spanjolet 
van een raampje in de 
fietsenkelder hadden opengezet en 
sinds dien was daar strenge 
controle op.

In het gedenkschrift van de vorige 
reünie las ik overigens over de 
affaire met de fietsen tegen de 
hekken van de noodbarakken van 
Pius. Ook daarvoor was het zelfde 
stel jongens verantwoordelijk. Dat 
gebeurde overigens niet in de 
vroege ochtend, zoals vermeld, 
maar de avond ervoor. En de 
vernoemde tekeningen bestonden 
uit rollen behang die we 
beschilderd hadden met o.a. de 
herhaalde aantekening: "Foei! 
zusters", en die het uitzicht van de 
barakken moesten verhinderen. 
Tijdens het 'behangen' kwam de 
politie kijken. We zagen de 5 X 8 
over de Wandelweg naderen, 
doken nog snel weg achter de 
barakken, maar waren toch te 
laat. Met getrokken revolver en 
zaklantaarns werden we 
opgespoord, maar konden na 
uitleg met onze activiteit 
doorgaan.
De chocolaadjes die we de 
volgende dag van de zuster kregen 
waren overigens lekker.
Het ging trouwens niet om het feit 
dat de "hoofdnon" een paar fietsen 
mee naar binnen had genomen, 
nee, we waren woedend omdat ze 
alle andere fietsen omgegooid 
had. Dad deed je toen niet, en dat 
was zeker niet iets voor een non en 
helemaal niet als het onze fietsen 
betrof. 

Een wapenfeit dat overigens 
onvermeld is gebleven, was de 
organisatie van het interscholair 
bal. Mijn vrouw was toen mijn 
vriendinnetje op het Pius en ik 
wilde een avond organiseren 
waarop we eens lekker ongestoord 
konden dansen. In die tijd was de 
omgang tussen de seksen verboden 
en je moest heel wat 
verbeeldingskracht hebben om je 
lief ergens te kunnen ontmoeten.
Ik ben in 1958 met de diverse 

rectoren en rectrixen gaan praten 
en kreeg na veel soebatten 
uiteindelijk toestemming om het 
bal te organiseren. Ik huurde de 
Grote Zaal van Krasnapolsky en 
contracteerde een band. Omdat ik 
onvolwassen was, kon ik geen 
handtekeningen zetten en dat heeft 
toen de heer Haanen (Ned.) 
gedaan. De goede man heeft nooit 
geweten wat voor risico hij liep!
Er waren bijna zevenhonderd 
leerlingen van het Nicolaas, Fons 
Vitae, het Ig en Pius, wat voor die 
tijd erg veel was. Op de laatste 
reünie wist Pater Lauwers het zich 
nog goed te herinneren. Overigens 
heb ik toen van Haanen een boekje 
geleend dat ik, sorry!, nooit heb 
teruggegeven. Ik had het op 
zaterdag 10 oktober jl. bij me 
gestoken om mijn verzuim alsnog 
goed te maken, maar helaas heb ik 
hem niet getroffen.

Rest me misschien nog te 
vermelden dat ik na een 
commerciële carrière zeven jaar 
geleden het roer heb omgegooid 
en sindsdien romanschrijver ben. 
In de jaren 1955 tot en met 1959 
schreef ik bijna de hele Tobbe vol 
en ben altijd met vingeroefeningen 
bezig gebleven. Maar in 1996 
verscheen mijn eerste roman 
"Retouche" en in 1997 de tweede 
"Leven op een kier". Het derde 
kind wordt in maart/april 1999 
verwacht en zal waarschijnlijk 
"Grensgeval" heten. Op diverse 
middelbare scholen staan de 
eerste twee al op boekenlijsten, ik 
weet niet of dat op het Nicolaas 
ook het geval is. Dat zou toch 
eigenlijk moeten, niet waar!

Arthur Mohrmann (1960)

Nawoord redactie: de bakkerskar 
heeft intussen twee eigenaren (zie 
Binder 96-01), maar het verhaal 
blijft hetzelfde. In de Personalia 
van deze Binder hebben we een 
oproep geplaatst over Pius-
Nicolaas stellen. Arthur heeft met 
de snelheid van Overtoom 
gereageerd!
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Jaap Wormer, zie ook het 
Aprilnummer van dit jaar, heeft de 
electronische brievenbus gevuld 
met zijn relaas over TIEN-TIEN-
98. Jaap - Jack voor intimi - 
schreef voorzitter Tom Paffen de 
volgende wederwaardigheden.

Date: vrijdag 30 oktober 1998 
5:30 
Subject: 50ht Jubileum, epilogue... 

Hi Tom, 

Well, ik ben weer thuis in San 
Diego! Kwam Maandag om 
ongeveer 1 uur 's middags aan in 
LA, overnachtte bij een broer van 
me in Burbank en zette dinsdag de 
tocht naar huis voort.Ik woon 
ongeveer 2 uren ten zuiden van 
LA. Opmerkelijk was de weinige 
aandacht van de US douane! 
Amsterdam heeft hier geen goede 
naam bij de douane, en je weet 
warschijnlijk wel waarom: o.a. 
vanwege de weedbars en 
Holland's algemeen vermaar als 
een enorm verdraagzaam land! 

Het was inderdaad een echt leuke 
vacantie voor me, alhoewel de 
reunie uiteindelijk voor mij een 
gebeurtenis van grote vreugde en 
diepe droefheid is geworden. 
Vreugde om mijn oude 
schoolmakkers weer te zien en 
zo'n beetje onze groei sinds ons 
eindexamen met elkaar uit te 
wisselen, droefheid toen ik uitvond 
dat sommige klasgenoten (4, tot 
dusver) er niet meer zijn. Alhoewel 
ik (dacht dat ik) me geestelijk 
voorbereid had voor de 
mogelijkheid dat 40 jaren enorme 
veranderingen onder ons zullen 
hebben gebracht, met name de 
mogelijkheid dat sommige van ons 
niet meer in leven mochten zijn, 
kwam het nieuws toch aan als een 
klap. Vooral de omstandigheden 
waaronder, althans voor twee van 

mijn oude makkers. Tragisch en 
onbegrijpelijk! En dan die 
begrijpelijke reactie in mij welke 
me direct deed afvragen of ik 
misschien had kunnen helpen als 
ik in Holland gebleven was...

Maar ja, dat is het risico dat je 
loopt als je "de Verloren Zoon" 
gaat spelen! Ik berust in de 
gedachte dat OLH zich speciaal 
ontfermt over zijn zonen en 
dochters die onder de druk van het 
leven (en misschien de 
onvriendelijkheden van hun 
medemensen) van deze wereld 
daadwerkelijk zijn afgestapt. 
Maar de leegte in je hart is 
niettemin enorm! En omdat ik al 
gauw na mijn eindexamen naar 
andere oorden vertrok, zullen zij 
voor mij altijd mijn jonge 
schoolmakkers blijven! 

Het viel me anders wel op dat de 
jongeren onder de voormalige 
'Nicolasianen' veel beter 
onderling contact schijnen te 
hebben gehouden dan wij ouderen. 
Kan het zijn dat de hogere 
levensstandaard van de latere 
jaren daarvoor verantwoordelijk 
is? M.a.w. in onze studententijd 
hadden maar een paar 
huishoudens een telefoon, en 
sociale contacten moesten dus 
onderhouden worden via 
persoonlijke visities (via de fiets of 
de trein) of via brieven. 

Toch moet ik erkennen dat ik 
enorm onder de indruk ben 
gekomen van het kaliber van 
oudSt. Nick studenten: een 
Commissaris van de Koningin, een 
beroemde voetballer, 
hooggeleerden, professoren, etc. 
Ben er wel trots op dat ik van zo'n 
school ben afgestudeerd! 

Ik vond het aanvankelijk wel een 
bron van hilariteit om rond te 
lopen en te proberen mijn 
klasgenoten te herkennen: ik had 
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ze laatst gezien als stoere 18jaar 
oude kerels, en probeerde me voor 
te stellen hoe ze zouden zijn 
verouderd (you know? no hair, fat, 
with rheumy eyes!). Gelukkig viel 
het nog wel erg mee, vooral toen 
ik al gauw een klasgenoot 
herkende die me dan hielp de 
anderen die aanwezig waren te 
identificeren. In een woord: het 
was een leuke ervaring! Pet af 
voor jou en je medebestuurders! 

Het is anders wel een "culturele 
schok" voor een oudstudent aan 
een katholieke jongens school om 
op deze reunie zovele van "die 
wezens" te zien, waarvoor we 
vroeger hele afstanden moesten af 
fietsen om een blik van ze te 
krijgen (op het Pius X of op Fons 
Vitae), of ze alleen (per invitatie) 
op St. Nick's speciale school 
avonden te mogen ontwaren... 
Wanneer en hoe is het katholiek 
schoolbeleid bezweken om 
toegang te verlenen op St. Nick 
aan ...meisjes??? En hoe heeft dat 
het peil van St. Nicolaas' 
onderwijs beinvloed? 

Wij hadden tenminste niet zoveel 
"verleiding" en " afleiding".....: 
Sorry ladies, just joking! 

Wel, Tom, dat was een heel 
oppervlakkige mening over het 
jubileum. Bedankt voor al jullie 
harde werk en tot schrijfs! 

Jaap 

PS. By the way, ik ben weer aan 
het werk: heel laag peil (bus 
chauffeur voor het San Diego 
Unified School District), maar het 
is eerbaar werk. Ja, nou, had ik 
geweten dat met het eind van de 
Koude Oorlog een nu ongeremd 
kapitalisme arbitrair bepaalt hoe 
lang een mens kan werken?! Ik 
heb dus meer tijd om als 
"buitenlands correspondent" op te 
treden.... 

De Cyber-Bibia, onze digitale Snelbinder, zet de poort wagenwijd open voor overzeese mail. Laat maar komen!

REACTIE OP HET JUBILEUMBOEK: HET IGNATIUS-BEELD

In het Jubileumboek van 1998, op 
pagina 59, staat het - intussen 
beroemde - verhaal van het Heilig 
Hart-beeld van het 
Ignatiuscollege. Niet alleen Pater 
van Buuren, maar kort geleden 
ook Pater Lauwers vroeg zich af, 
hoe dat beeld ooit in onze school 
terecht kon komen. Dankzij John 
Schuijt, één van de hoofddaders, 
werd dit 36 jaar oude mysterie 
onthuld (in de SNeL-Binder 96-
01). Nu heeft zich een tweede 
samenzweerder gemeld, zijn 
klasgenoot Arthur Mohrmann. 
Arthur is een redelijk bekend 
romanschrijver, maar is net als 
ieder ander 'jong' geweest en 
ondeugend bovendien. Lees zijn 
story:

"In uw laatste nummer van 10 
oktober jl, dat ik op de reünie in 
handen kreeg, doet u een oproep 
om helderheid te verschaffen over 
de verplaatsing van St. Ignatius 
himself. 
Dat gebeurde in de herfst van 
1959. We waren met een groepje 
van vijf, zes jongens waarvan ik 
me de volgende namen nog kan 
herinneren. Ton Temme, Pieter van 
Lith (helaas overleden), Theo 
Moes (die voor de bakkerskar van 
zijn vader zorgde om het beeld te 
transporteren) en ikzelf.
We gingen die avond om een uur 
of elf naar het Ig, klommen over 
de muur en namen het beeld mee. 
Dit klinkt eenvoudiger dan het 
was, want de heilige bleek 
verdomd zwaar en moest ook over 
de muur. De oorspronkelijke 
bedoeling was om Nicolaas naar 
het Ig te brengen, maar daarvan is 
niets meer gekomen. Alles met 
alles nam het nogal wat tijd in 
beslag en bovendien moesten we 
uitkijken voor 5X 8-wagentjes. Het 
staat me niet bij dat het beeld van 
beton was, maar wel moeilijk te 
hanteren en de bakkerskar reed 
zowat op de velgen.
Pater Paalvast wilde de volgende 
dag weten hoe we de school waren 
binnengekomen - ik geloof dat we 
op het laatste moment toch nog het 
beeld versierd hebben, of een bord 
met een mededeling hebben 

omgehangen - en beloofde 
algehele amnestie. We vertelden 
dat we 's middags een spanjolet 
van een raampje in de 
fietsenkelder hadden opengezet en 
sinds dien was daar strenge 
controle op.

In het gedenkschrift van de vorige 
reünie las ik overigens over de 
affaire met de fietsen tegen de 
hekken van de noodbarakken van 
Pius. Ook daarvoor was het zelfde 
stel jongens verantwoordelijk. Dat 
gebeurde overigens niet in de 
vroege ochtend, zoals vermeld, 
maar de avond ervoor. En de 
vernoemde tekeningen bestonden 
uit rollen behang die we 
beschilderd hadden met o.a. de 
herhaalde aantekening: "Foei! 
zusters", en die het uitzicht van de 
barakken moesten verhinderen. 
Tijdens het 'behangen' kwam de 
politie kijken. We zagen de 5 X 8 
over de Wandelweg naderen, 
doken nog snel weg achter de 
barakken, maar waren toch te 
laat. Met getrokken revolver en 
zaklantaarns werden we 
opgespoord, maar konden na 
uitleg met onze activiteit 
doorgaan.
De chocolaadjes die we de 
volgende dag van de zuster kregen 
waren overigens lekker.
Het ging trouwens niet om het feit 
dat de "hoofdnon" een paar fietsen 
mee naar binnen had genomen, 
nee, we waren woedend omdat ze 
alle andere fietsen omgegooid 
had. Dad deed je toen niet, en dat 
was zeker niet iets voor een non en 
helemaal niet als het onze fietsen 
betrof. 

Een wapenfeit dat overigens 
onvermeld is gebleven, was de 
organisatie van het interscholair 
bal. Mijn vrouw was toen mijn 
vriendinnetje op het Pius en ik 
wilde een avond organiseren 
waarop we eens lekker ongestoord 
konden dansen. In die tijd was de 
omgang tussen de seksen verboden 
en je moest heel wat 
verbeeldingskracht hebben om je 
lief ergens te kunnen ontmoeten.
Ik ben in 1958 met de diverse 

rectoren en rectrixen gaan praten 
en kreeg na veel soebatten 
uiteindelijk toestemming om het 
bal te organiseren. Ik huurde de 
Grote Zaal van Krasnapolsky en 
contracteerde een band. Omdat ik 
onvolwassen was, kon ik geen 
handtekeningen zetten en dat heeft 
toen de heer Haanen (Ned.) 
gedaan. De goede man heeft nooit 
geweten wat voor risico hij liep!
Er waren bijna zevenhonderd 
leerlingen van het Nicolaas, Fons 
Vitae, het Ig en Pius, wat voor die 
tijd erg veel was. Op de laatste 
reünie wist Pater Lauwers het zich 
nog goed te herinneren. Overigens 
heb ik toen van Haanen een boekje 
geleend dat ik, sorry!, nooit heb 
teruggegeven. Ik had het op 
zaterdag 10 oktober jl. bij me 
gestoken om mijn verzuim alsnog 
goed te maken, maar helaas heb ik 
hem niet getroffen.

Rest me misschien nog te 
vermelden dat ik na een 
commerciële carrière zeven jaar 
geleden het roer heb omgegooid 
en sindsdien romanschrijver ben. 
In de jaren 1955 tot en met 1959 
schreef ik bijna de hele Tobbe vol 
en ben altijd met vingeroefeningen 
bezig gebleven. Maar in 1996 
verscheen mijn eerste roman 
"Retouche" en in 1997 de tweede 
"Leven op een kier". Het derde 
kind wordt in maart/april 1999 
verwacht en zal waarschijnlijk 
"Grensgeval" heten. Op diverse 
middelbare scholen staan de 
eerste twee al op boekenlijsten, ik 
weet niet of dat op het Nicolaas 
ook het geval is. Dat zou toch 
eigenlijk moeten, niet waar!

Arthur Mohrmann (1960)

Nawoord redactie: de bakkerskar 
heeft intussen twee eigenaren (zie 
Binder 96-01), maar het verhaal 
blijft hetzelfde. In de Personalia 
van deze Binder hebben we een 
oproep geplaatst over Pius-
Nicolaas stellen. Arthur heeft met 
de snelheid van Overtoom 
gereageerd!
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NEGEN-EN-EEN-HALF JAAR SNeLBINDER

Een overzicht uit bijna 10 jaar berichtgeving in ons lijfblad. Geïnteresseerden kunnen desgevraagd 
copietjes krijgen van de door hen aangestipte artikelen. 

Geïnterviewden

 1. A. de Cock, leraar Frans {Mei 1990}
 2. Pater Duindam, leraar aardrijkskunde{Oktober 1990}
 3. L. van Nus, leraar Engels en eerste Myrakel-lid {April 1991}
 4. C. v.d. Weijden, leerlinge/China-kenner {Oktober 1991}
 5. J. van der Vorm, leraar biologie {Januari 1992}
 6. D. Bergkamp, leerling/voetballer {Juni 1993}
 7. G. Lammers, leerling/voorzitter Myrakel {Maart 1994}
 8. L. Reijnders, leerling/hoogleraar Milieu {December 1994}
 9. B. de Machula, leerlinge/kunstenares {September 1995}

10. Pater Lauwers, Pater Prefect {December 1995}
11. F. Boogers, bestuurder SNL {December 1996}
12. J. Overwater, rector {Juni 1997}
13. Th. Huurdeman, leraar klassieke talen {Oktober 1997}
14. M. Somers, leerlinge/presentatrice TV-Weerbericht {December 1997}
15. L. van Nus, F. Veltman & P. de Klerk, leraren Engels, biologie en klassieke talen {April 1998}. 

Nicolaasrubriek

 1. Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam {September 1994}
 2. Geschiedenis van de Sint (Turkije, Bari) {December 1994}
 3. Sint-Nicolaasmolen in Denekamp {Mei 1995}
 4. Fort Sint-Nicolaas in Zeeuws-Vlaanderen {September 1995}
 5. 4, 5 en 6 December op de Waddeneilanden {December 1995}
 6. a) Sint-Nicolaas tentoonstelling (Amsterdam Hist. Museum)

b) Sintviering in Hongarije {Maart 1996}
 7. a) Sint-Nicolaashoeve in Nieuwveen
 b) Gul Sinterklaasschijfje {Juli 1996}
 8. a) Chateau Saint-Nicolas bij Bordeaux 

b) Sint-Nicolaas melken in Nieuwveen 
c) Sundeklaas op Ameland {December 1996}

 9. a) Sundeklaas (II) 
b) Schilderij van Jan Steen 
c) Stichting Sint-Nicolaas Comité {Maart 1997}

10. a) Sint-Nicolaas in gemeentewapen Odijk en Bunnik
b) Kerk(plein) San Nicolas in Granada {Juni 1997}

11. San Nicolas op Aruba {Oktober 1997}
12. a) San Nicolas op Aruba (II)

b) Boek "Sint-Nicolaas van A tot Z" {December 1997}
13. "De Waarheid omtrent Sinterklaas", verhaal van Godfried Bomans {April 1998}
14. a) Col Sint-Nicolaas in Luik-Bastenaken-Luik 

b) Gevelsteen in Deventer {Juni 1998}
15. Opera Sint-Nicolaas {Jubileumboek Oktober 1998}. 

Bijzondere berichten/varia

 1] "Do you remember"
Lichting 1972 op een vlot in het Hiswa-haventje achter de RAI {Oktober 1989}

 2] "Ton Noyons" (Docent Engels; schooltoneel) {December 1990}
 3] Over "de Bakfietsenrallye", door Jan Baneke {December 1990}
 4] "Do you remember" - getekend vrouwelijk bloot, in les van Kramer in 1960 {December 1990}
 5] "Toneeltraditie SNL" - Aanvulling op bericht 2 {April 1991}
 6] Klassefoto Eindexamen HBS-A, 1966 {Januari 1992}
 7] "Paul Kreetz over zijn Nicolaastijd" {Januari 1992}
 8] "De Cock en ooft" - Franse les op z'n Frans {April 1992}

 9] "SNL levert maatwerk", Stadsdeelwethouder Hans van der Straeten {November 1992}
10] "SNL van 1970 tot Heden" - Herinneringen door Marie-Josée Link {Januari 1993}
11] "In Memoriam Henk Burger (Gym A, 1959)" {Januari 1994}
12] "Reünie ter gelegenheid van 45 jaar SNL" {Januari 1994}
13] "Bij het overlijden van Dr. J.M. Kramer" - door Frans Smit {Juni 1994}
14] Renske Postema in de USA {Juni 1994}
15] De verdwijning van Antoine de Saint-Exupéry {September 1994}
16] "Uitspraken van dhr. Rolf, leraar Engels" {September 1994}
17] "Op weg naar Volwassenheid" - inaugurele rede Leo Jenneskens {December 1994}
18] "Uitspraken van dhr. Rolf (II)" {Mei 1995}
19] "Kerstmis 1994 - Brief van Pater van Marrewijk" {Mei 1995}
20] "SNL op televisie / Louis van Gaal" {Mei 1995}
21] "Het Myrakel van Amsterdam" {Mei 1995}
22] "Eindexamenstunt 1991 / Hawaii" {December 1995}
23] Stunt: "Ignatiusbeeld gekidnapt" {Maart 1996}
24] "TV-uitzending met Jeroen Karremans" {Juli 1996}
25] "Stephan Jonker in Tanzania" {Juli 1996}
26] Paul Kreetz over ontmoetingen met de Groten der Aarde {Juli 1996}
27] Rob Clerc mist titel Wereldkampioen Dammen op een haar {Maart 1997}
28] Pater van Marrewijk, brief uit Hoengen {Maart 1997}
29] "Leraren-citaten", dankzij schriftje op zolder {Juni 1997}
30] Raymond Damoiseaux geeft een openhartige terugblik op zijn Nicolaastijd {Juni 1997}
31] Internic: "Marcel Ekelschot in Canada" {Oktober 1997}
32] Internic: "Stephan Jonker in Tanzania" en "Jaap Wormer in USA" {April 1998}
33] "In Memoriam Toon van Driel" {Juni 1998}
34] "In Memoriam Jos Kok" {Juni 1998}.

Oude artikelen uit Tobbe, Teiltje, Tilt of Flitsen

 1} "Vanaf de Olympus" - uit Tobbe, Dec. 1954 {Mei 1990}
 2} "Ontmoeting in De Ardennen" - Tobbe, Sept. 1962 {Mei 1990}
 3} "Bakfietsenrallye" - Tobbe 1957 {Oktober 1990}
 4} "Verliefd..." - Tobbe 1982 {December 1990}
 5} "Finale Paastoernooi 1968", met goalgetter Bram Braam - Tobbe nr. 3/1968 {Juli 1991}
 6} "Oostenrijk-reis - 15-10-1981 {Juli en Oktober 1991}
 7} "Student pleegde Lokaalvredebreuk ; Leerlingen-parlement"- Teiltje, Juni 1970 {Juni 1992}
 8} "BB Boordevol - Dick Swidde" - Interview in Tobbe uit 1968 {November 1992}
 9} "De Bouw" - Tobbe, Juli 1957 {December 1995}

10} Een handvol artikel in SNeL-Binder 98-03, het Jubileumboek van 10-10-98 {Oktober 1998}.

Over Antoine de Saint-Exupéry (zie Binder uit September 1994) hebben we recent nieuws! Een Franse visser 
heeft in oktober 1998 voor de kust van Marseille een zilveren armband gevonden die ooit aan Antoine heeft 
toebehoord. Daarna is de zoektocht hervat naar het vliegtuig waarin  de auteur van De kleine prins in juli 1944 
is neergeschoten. Tot nu toe zonder resultaat. 

Paul Katoen

Een uitsmijter van Paul:
Koevoet

Men kan ermee
tegels losmaken
een eindje lopen
zonder het gevoel
te hebben
uiers te dragen
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De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
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Van de penningmeester
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Uw MYRAKELSE getal is ............
(zie daarvoor uw adressticker)

Het jubileumboek ........
............ gratis voor Myrakelleden

Weer is er bijna een jaar om, de ALV komt eraan met de kascommissie. 
Tijd dus om nu in de boeken te duiken. Wie heeft wel en wie niet zijn 
contributie betaald? Ook deze keer heb ik het jullie weer makkelijk 
gemaakt. Het Myrakels getal op het adresetiket geeft het laatste 
betaaljaar aan. Degenen die daar ‘98' aantreffen kunnen dus rustig gaan 
slapen; zij hebben betaald. Logisch is het dus dat degene die ‘97' of lager 
hebben, dit jaar of zelfs meerdere jaren achter zijn met het betalen van de 
contributie. Dat betekent ƒ 20,00 voor 1998 en ƒ 15,00 voor de jaren 
daarvoor.
Maar wat als je ‘0' als Myrakels getal aantreft? Dan heb je nog nooit 
betaald en ben je dus dit jaar lid geworden, hetgeen betekent ƒ 20,00 
contributie. Mijn verzoek is het verschuldigde bedrag z.s.m. over te 
maken naar postbanknr. 359877, t.n.v. Oud LLV Myrakel St. 
Nicolaaslyceum, Dukdalf 8, 1186 WT Amstelveen onder vermelding van 
je MYR-ID (zie adresetiket). Bij voorbaat mijn dank.

Voor de Myrakelleden die om welke reden dan ook de reünie niet hebben 
bijgewoond, heb ik nog een aangename verrassing. Zij kunnen geheel 
gratis (op de verzendkosten na) het prachtige jubileumboek in handen 
krijgen. Wat moet je doen? Maak ƒ 5,50 over op postbanknr. 359877, 
t.n.v. Oud LLV Myrakel St. Nicolaaslyceum, Dukdalf 8, 1186 WT 
Amstelveen en daarbij vergeet vooral je MYR-ID niet te vermelden. Het 
boek zal je dan z.s.m. worden toegestuurd.
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