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Van de voorzitter
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Myrakel heeft z'n vertrouwde ritme 
weer terug. U bent waarschijn-lijk 
nog maar net bekomen van het 
dubbeldikke zomernummer - nog 
bedankt voor al die zomergroetjes! - 
of onze redactie verrast u alweer 
met een survival package voor de 
herfst. Op moment van schrijven 
zijn wij nog slechts 100 nachtjes 
slapen van een nieuwe eeuw ver-
wijderd, iets wat we als Myrakel 
niet zomaar voorbij kunnen laten 
gaan.

Het is daarom dat dit nummer niet 
alleen bij onze trouwe Myrakel 
abonnees op de mat valt maar dat 
we de Binder ook naar 500 adressen 
van oud SNL en Pius gangers ver-
zenden voor een Myrakels millen-
nium initiatief: De Myrakelse SPIN 
(Snl en Pius InterNetwerk). Naast 
onze ver-trouwde SNeL-Binder, 
komt er een handige netwerkgids 
waarmee U zich als een Spin in het 

Myra-kelnetwerk voelt. Hiervoor 
hebben we uiteraard input van u 
nodig. U leest daar elders meer over.

Voorts onze vertrouwde rubriek met 
myrakelse personalia, lezen we hoe 
onze statuten tot stand kwamen, gaan 
Nicolaaskerken binnen, duiken in een 
oude Wilskracht doos, hebben een 
winnaar van de prijsvraag, lezen over 
de perikelen van onze soos (wellicht 
zijn er nog oudgedienden die een
interim-commissie willen draaien?), 
hebben een mooi Pius gedicht en 
stappen door de literatuur naar 
Groenland. Kortom, goede redenen 
om Myrakellid te worden en blijven 
en dat voor maar 17,50*/20,00* (zie 
blz. 16) per jaar!

Veel leesplezier en tot gauw,

Tom Paffen
(uw voorzitter)

Let op je
Myrakels nummer

op het adresetiket*

Contributie betaald ?!

Voor nadere informatie, 
zie blz. 16 van dit nummer

*



Naast onze vertrouwde 
SNeL Binder heeft Myrakel 

het initiatief genomen voor 
het opzetten van een Snl en 

Pius IntraNetwerk (SPIN) gids. 
Onze laatste reünie stond in het 

kader van 50 jaar ERKEND 
TALENT. Tijdens de reunie was 

er mogelijkheid om visitekaartjes 
achter te laten. Welnu we hebben 

inderdaad gemerkt dat er een enorme 
verscheidenheid aan talenten 'in huis' 

is en willen dat nog verder 
inventariseren.

De bedoeling van onze SPIN-gids is om 

Myrakel lanceert SPIN-gids

elkaars talenten makkelijker te 
kunnen benaderen. Daarvoor 
hebben we natuurlijk wel de 
nodige informatie nodig welke we  
via bijgesloten format willen 
inwinnen. U kunt dit ingevulde 
formulier terugsturen per post, fax 
of e-mail. Ook kunt U dit 
formulier vinden op onze website 
en vandaar terugmailen. We zien 
uit naar een grote response en 
zullen u spoedig informeren 
wanneer onze versie 1.0 zal 
verschijnen.

SPIN-gids

Frans Sam (HBS A, 1966) heeft 
als vertegenwoordiger van 
Amsterdam Airport Schiphol voor 
het Railforum in juni 1999 
deelgenomen aan de Themagroep 
"Rail in de Volgende Eeuw".

Myrakel-bestuurslid Dick Diepen 
(Gym B, 1961) maakte in het 
voorjaar een lange fietsreis. Vanuit 
Houten naar het verre Zuiden 
arriveerde Dick via Bilbao en 
Salamanca uiteindelijk in 
Lissabon. De teller stond toen op 
2750 km!

Op TV was een prachtige 
vertolking te zien van het lied 
"Het Dorp" door Monique en 
Suzanne Klemann. In het 
programma LaLaLa Live met Bart 
Peeters zongen zij het Sonneveld-
lied vol overgave.

De bezoekers van het symposium 

tijdens het 50-jarig jubileum 
zullen zich ongetwijfeld Jos Mol 
(HBS B, 1965) herinneren. Op 8 
mei 1999 herhaalde hij in de 
Volkskrant zijn Myrakels betoog, 
en bleef hij vol vertrouwen, dat 
blauwe bloemen niet alleen voor 
hortensia's, maar voor vele 
plantensoorten in het verschiet 
liggen: "aluminum okay, but don't 
forget iron!"

Ex-topsporter Carel Deken (HBS 
B, 1965) is in juli abrupt 
afgetreden als hoofdbestuurslid 
van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. Hij was het totaal 
oneens met het selectiebeleid voor 
de dames bij het WK Tafeltennis 
(Eindhoven, augustus 1999).

Het blad Intermediair portretteerde 
in juli 1999 onze oud-leerling 
Lucas Reijnders. Een citaat: "Of 
het nu gaat om gsm's, om de 

uitbreiding van Schiphol, om 
genetisch gemodificeerd voedsel, 
om siliconenborsten of om de 
teloorgang van de korenwolf, 
Lucas Reijnders lijkt niet weg te 
slaan voor camera en microfoon.

Frans Panholzer (HBS A, 1970), 
advocaat te Amsterdam, is auteur 
van het boek "Uittreksels arresten 
straf- en strafprocesrecht". In 
chronologische volgorde, van 
1890 tot heden, bevat het boek 
516 samenvattingen van de 
belangrijkste 
straf(proces)rechtelijke arresten. 
Wie weet presenteren we het boek 
binnenkort in onze rubriek 'Oud-
leerlingen in de literatuur'.

Ook Jeroen Karreman 
(Atheneum B, 1975), door ziekte 
gehandicapt, doet een gooi naar 
die rubriek, als we de titel ervan 
wat ruimer gaan opvatten. Hij is 

auteur van cursiefjes in het 
vakblad “Telewerken”. 
Onderstaand één van Jeroen’s 
pennevruchten.  

Mobiel bellen met een handicap

Het valt mij op dat de afgelopen 
maanden er een aversie ontstaat 
tegen het gebruik van een GSM. 
Mobiel bellen in restaurants wordt 
bijna beschouwd als een misdrijf. 
En terecht!!!!!! Als ik in een 
restaurant een heerlijke biefstuk 
aan het eten ben, doe ik dat het 
liefst zonder dat mijn buurman een 
tafeltje verderop net de 
beurskoersen aan het doornemen 
is, of door de "zaak" wordt 
opgepiept. Of je zit in de bioscoop 
naar een spannende film te kijken 
en op het "moment suprème" gaat 
de GSM van één van de bezoekers 
piepen. Ik geloof dat hij meer 
popcorn naar zijn hoofd heeft 
gegooid gekregen dan dat hij zelf 
voor aanvang van de film had 
gekocht.

Zijn GSM's dan ondingen? Het feit 
dat meer dan 3 miljoen 
Nederlanders reeds een mobieltje 
hebben en dat dit aantal nog 
steeds groeit, geeft aan dat het 
kennelijk voorziet in een behoefte. 
Ik bezit al vanaf 1993 een mobiele 
telefoon. Waarom? Het vergroot, 
ondanks mijn handicap, mijn 
mobiliteit, zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Als je, zoals ik, 
voor je werk vaak op stap bent, 
biedt een GSM uitkomst. Het 
gebeurt regelmatig dat 
restaurants, hotels, kantoren van 
klanten voor rolstoelers moeilijk 
toegankelijk zijn en hulp nood-
zakelijk is. Om de deur open te 
houden, traptreden of een 
hellingbaan te nemen. Even een 
telefoontje naar de receptie en 
men is altijd bereid een helpende 
hand toe te steken. Je komt in 
ieder geval nooit onaangekondigd 
binnen. Een ander goed voorbeeld 
van het nut van een GSM is, 
wanneer je met autopech langs de 
kant van de weg staat. Ik zou er 
niet aan moeten denken om zonder 
GSM stil te komen staan. Met een 
rolstoel naar een ANWB-paal 

komen is onbegonnen werk. Naast 
het gevaar van uitstappen, moet 
men ook via een trapje over de 
vangrail klimmen. Dat zie ik 
mezelf nog niet doen. Met een 
mobieltje kan ik nu eenvoudigweg 
de hulp van de Wegenwacht 
inroepen. Dit alles overdenkende 
lijkt het mij eigenlijk een 
basisvoorziening voor mensen met 
eenarbeidshandicap, die 
gesubsidieerd moet worden via de 
WVG of via de Wet Reïntegratie 
Arbeidsgehandicap-ten (de Wet 
REA). Wat kost een GSM-
abonnement tegenwoordig? En het 
zou een concrete invulling zijn van 

de reïntegratie van gehandicapten 
in de samenleving.

De bekendste Prefect van 
Amsterdam, Pater Wim Lauwers 
mocht in het Parool van 21 
augustus zijn zegje doen over het 
nieuwe Museumplein (bij hem om 
de hoek). Wim is niet over-
enthousiast: "Die mossel - 
Kurokawa's nieuwe vleugel van 
het Van Gogh Museum - is van 
buiten maar een saai ding" (zie 
onderstaande foto).
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Opsporing verzocht

Een nieuwe rubriek! Voor iedereen! 

In de volgende Binder gaat deze rubriek ècht van start, onder de bezielende regie van Trees Mars-Belderok. We 
nemen alvast een voorschot, want het eerste verzoek is reeds binnen!

Bernadette Smiers, bekend van Pius en SNL (het gezamenlijke toneelstuk bij het 25-jarig bestaan van het 
Nicolaas in 1973) doet een oproep aan haar oud-klasgenoten, i.v.m. met het feit dat ze 25 jaar geleden 
eindexamen hebben gedaan. Bel haar! Ze wil een reünie organiseren.
Bernadette Smiers
Gustave Stresemannstraat 55
1111 KL  Diemen
Tel. 020-6900670.

N.B. 
Voor al uw oproepen om leerlingen of leraren van Pius of SNL op te sporen: bel of fax naar Trees (zie colofon).

In ons vorige blad is uitvoerig 
geschreven over het jubileum van 
de vereniging. Daarbij is terloops 
verwezen naar de Statuten. De 
Statuten zijn van en voor ons 
allemaal. We gaan ze hier niet in 
z'n geheel publiceren, maar we 
willen het bestaan ervan wel weer 
in herinnering brengen. Ofschoon 
de vereniging reeds op 22 februari 
1989 dankzij een ferme hamerslag 
werd opgericht, is zij pas 2,5 jaar 
later formeel in de registers 
opgenomen.
 
Op 14 september 1991 is bij de 
Koninklijke Notariële 
Broederschap door 5 comparanten 
aan notaris J.A.M. Neijzen 
verklaard dat zij in 1989 de oud-
leerlingenvereniging Myrakel 
hebben opgericht. Deze 5 
comparanten zijn behalve in naam 
ook in beroep omschreven:
Een marketing manager uit 

Almere ;
een hoogleraar uit Soest ;
een credietanalist uit Amsterdam ;
een wetenschappelijk onderzoeker 
uit Amsterdam en
een chemicus uit Naaldwijk. 

Het ontbreekt er nog maar aan, dat 
er een makelaar uit Schagen bij is 
geweest. Het belangrijkste artikel 
in de Statuten is de tekst over het 
doel van Myrakel:

Artikel 22
De vereniging heeft ten doel:

  het in stand houden en 

bevorderen van de 

vriendschapsbanden tussen 

oud-leerlingen en (oud)-

leraren van het St. 

Nicolaaslyceum te Amsterdam 

en het bevorderen van de 

goede betrekkingen van haar 

leden met die school.

Verder komen zoal ter sprake: Ere-
leden, begunstigers, schorsingen, 
rechten, verplichtingen, Bestuur, 
Algemene Vergaderingen, 
boekjaar en natuurlijk naam en 
oprichtingsdatum van de 
vereniging. 

Vermeldenswaard is dat het 
Bestuur enkele jaren terug ook de 
oud-leerlingen van de Pius MMS 
expliciet welkom heeft geheten, 
met dezelfde intenties die ten 
opzichte van Nicolasianen gelden. 
Wellicht zijn de Statuten dus aan 
een revisie toe. 

MYRAKEL 10-plus
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Nicolaasrubriek

In de laatste aflevering van de 
Nicolaasrubriek is gemeld dat we 
in Amsterdam blijven. Dit is niet 
echt uitzonderlijk, want de Sint is 
patroonheilige van de hoofdstad! 
Er is in Amsterdam niet alleen een 
Lyceum dat aan hem herinnert, 
maar ook bijvoorbeeld een Hotel 
(in de Spuistraat) en natuurlijk een 
beroemde Kerk. Of zelfs twee, als 
we de Russisch-orthodoxe kerk 
"Nicolaas van Myra" op de 
Kerkstraat meetellen. Voordat we 
echter de grote Nicolaaskerk op de 
Prins Hendrikkade belichten, eerst 
nog even een zijsprongetje naar 
een jongetje. 

Kleine NicolaasNicolaas
Een speelgoedzaak, en dan met 
de naam 'Kleine Nicolaas'. De 
SNeL-Binder-redaktie twijfelde niet 
eens, dat kon alleen maar aan 

Sinterklaas ontleend zijn! Dus een 
briefje naar de Cornelis 
Schuytstraat. Al snel een 
retourbrief, van eigenaresse 
Agnes Versluys. 
Een verrassing: Agnes laat weten, 
dat de naam van de winkel kan 
worden teruggevoerd op Petit 
Nicolas, een jonge literaire 
kinderheld. En en passant gooit ze 
een balletje op, wat wij bij deze 
nogmaals doen: "Een serie van 
drie Franse boekjes over petit 
Nicolas heeft mij eerst als kind, en 
later als kleuterleidster getroffen. 
Eén van de boekjes laat kleine 
Nicolaas zien als een jongetje dat 

niet wist hoe hij moest spelen. 
Later is dat allemaal weer goed 
gekomen. Dat boekje is in mijn 
bezit. Mocht u op uw SNeL-Binder 
speurtochten de andere Nicolas-
boekjes tegenkomen dan houd ik 
mij bijzonder aanbevolen". Hup, 
Myrakelse leden, allemaal even 
meezoeken op zolders of 
boekenmarkten!

Sint-Nicolaaskerk

De Sint-Nicolaaskerk, gelegen 
tegenover het Centraal Station, 
werd tussen 1883 en 1887 
gebouwd en kwam in de plaats 
van een aantal bouwvallige 
schuilkerkjes uit de tijd van de 
Reformatie. Het was de tijd dat de 
katholieken zich aan het juk van 
de protestanten hadden 
ontworteld. Architect Bleijs koos 
niet voor de destijds alom 
populaire neo-gotiek. Heel 
eigenzinnig wierp hij zich op een 
hoogst aparte opeenstapeling van 
stijlen, resulterend in de gotische 
hoogte, de romaanse bogen en de 
onmiskenbaar Byzanthijnse 
beschilderingen. Opvallende 
elementen zijn het grote 
roosvenster, de kapellen gewijd 
aan Maria en Jozef, het orgel 
(ontworpen en gebouwd door 
Sauer), het zandstenen beeld van 
St-Nicolaas (aan de buitenkant) en 
vooral de hoog opgaande, 
achthoekige toren met barokke 
koepel en lantaarn. Op het 
fenomenale interieur komen we 
terug. Na de inwijding op 7 
februari 1887 stroomde de 
Parochie van de Heilige Nicolaas 
Binnen de Veste, zoals de kerk 
officieel heet, wekelijks zonder 
mankeren vol met gelovigen. Er 
was al snel sprake van een goede, 
ouderwetse roomse gemeenschap 
met alles erop en eraan. Menige 
parochiaan nam in die tijd het 

algemeen als tamelijk 
merkwaardig ervaren uiterlijk van 
het godshuis in vredesnaam maar 
voor lief. 

Het kan haast niemand zijn 
ontgaan, dat deze beroemde kerk 
de laatste jaren vaker in de 
publiciteit was, dan daarvoor. 
Onze eigen trouwe lezers 
herinneren zich misschien nog het 
interview met Frans Boogers, die 
een zeer prominente rol speelt in 
de hedendaagse geschiedenis van 
de kerk. Los hiervan was het 
gebouw al in de eerste aflevering 
van onze Nicolaasrubriek aan de 
beurt! De recente publiciteit gaat 
grotendeels over de omvangrijke 
restauratie van het kolossale 
monument.

Wie schetst de verbazing van de 
redactie, dat niet alleen Frans 
Boogers (Bestuurslid van het 
verbond SNL-Fons-Ignatius èn 
architect van het SNL-gebouw aan 
de Prinses Irenestraat) als 
leidinggevend restaurateur 
optreedt, maar dat ook oud-
leerling Jan Kneppers (HBS B, 
1964) in een hoofdrol opereert! 
Het schildersbedrijf van Jan voert 
bijna al het restauratieve schilder-, 
lak en verfwerk uit in het enorme 
gebouw. We kunnen er van alles 
over vertellen, maar het bedrijf 
Kneppers heeft er een eigen 
website aan besteed om u met 
magnifieke foto's te tonen, waar 
het bedrijf toe in staat is. Ga gauw 
kijken op 
http://home.wxs.nl/~bmz123/knep
pers/nicolaas.html !

Voor de kwastminnende detail-
restaurateur is er nog meer te 
beleven. Want het is alsof onze 
vereniging meervoudig en 
onlosmakelijk met deze kerk 
verbonden is. Niet alleen de 
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Opsporing verzocht

Een nieuwe rubriek! Voor iedereen! 

In de volgende Binder gaat deze rubriek ècht van start, onder de bezielende regie van Trees Mars-Belderok. We 
nemen alvast een voorschot, want het eerste verzoek is reeds binnen!

Bernadette Smiers, bekend van Pius en SNL (het gezamenlijke toneelstuk bij het 25-jarig bestaan van het 
Nicolaas in 1973) doet een oproep aan haar oud-klasgenoten, i.v.m. met het feit dat ze 25 jaar geleden 
eindexamen hebben gedaan. Bel haar! Ze wil een reünie organiseren.
Bernadette Smiers
Gustave Stresemannstraat 55
1111 KL  Diemen
Tel. 020-6900670.

N.B. 
Voor al uw oproepen om leerlingen of leraren van Pius of SNL op te sporen: bel of fax naar Trees (zie colofon).

In ons vorige blad is uitvoerig 
geschreven over het jubileum van 
de vereniging. Daarbij is terloops 
verwezen naar de Statuten. De 
Statuten zijn van en voor ons 
allemaal. We gaan ze hier niet in 
z'n geheel publiceren, maar we 
willen het bestaan ervan wel weer 
in herinnering brengen. Ofschoon 
de vereniging reeds op 22 februari 
1989 dankzij een ferme hamerslag 
werd opgericht, is zij pas 2,5 jaar 
later formeel in de registers 
opgenomen.
 
Op 14 september 1991 is bij de 
Koninklijke Notariële 
Broederschap door 5 comparanten 
aan notaris J.A.M. Neijzen 
verklaard dat zij in 1989 de oud-
leerlingenvereniging Myrakel 
hebben opgericht. Deze 5 
comparanten zijn behalve in naam 
ook in beroep omschreven:
Een marketing manager uit 

Almere ;
een hoogleraar uit Soest ;
een credietanalist uit Amsterdam ;
een wetenschappelijk onderzoeker 
uit Amsterdam en
een chemicus uit Naaldwijk. 

Het ontbreekt er nog maar aan, dat 
er een makelaar uit Schagen bij is 
geweest. Het belangrijkste artikel 
in de Statuten is de tekst over het 
doel van Myrakel:

Artikel 22
De vereniging heeft ten doel:

  het in stand houden en 

bevorderen van de 

vriendschapsbanden tussen 

oud-leerlingen en (oud)-

leraren van het St. 

Nicolaaslyceum te Amsterdam 

en het bevorderen van de 

goede betrekkingen van haar 

leden met die school.

Verder komen zoal ter sprake: Ere-
leden, begunstigers, schorsingen, 
rechten, verplichtingen, Bestuur, 
Algemene Vergaderingen, 
boekjaar en natuurlijk naam en 
oprichtingsdatum van de 
vereniging. 

Vermeldenswaard is dat het 
Bestuur enkele jaren terug ook de 
oud-leerlingen van de Pius MMS 
expliciet welkom heeft geheten, 
met dezelfde intenties die ten 
opzichte van Nicolasianen gelden. 
Wellicht zijn de Statuten dus aan 
een revisie toe. 

MYRAKEL 10-plus
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Nicolaasrubriek

In de laatste aflevering van de 
Nicolaasrubriek is gemeld dat we 
in Amsterdam blijven. Dit is niet 
echt uitzonderlijk, want de Sint is 
patroonheilige van de hoofdstad! 
Er is in Amsterdam niet alleen een 
Lyceum dat aan hem herinnert, 
maar ook bijvoorbeeld een Hotel 
(in de Spuistraat) en natuurlijk een 
beroemde Kerk. Of zelfs twee, als 
we de Russisch-orthodoxe kerk 
"Nicolaas van Myra" op de 
Kerkstraat meetellen. Voordat we 
echter de grote Nicolaaskerk op de 
Prins Hendrikkade belichten, eerst 
nog even een zijsprongetje naar 
een jongetje. 

Kleine NicolaasNicolaas
Een speelgoedzaak, en dan met 
de naam 'Kleine Nicolaas'. De 
SNeL-Binder-redaktie twijfelde niet 
eens, dat kon alleen maar aan 

Sinterklaas ontleend zijn! Dus een 
briefje naar de Cornelis 
Schuytstraat. Al snel een 
retourbrief, van eigenaresse 
Agnes Versluys. 
Een verrassing: Agnes laat weten, 
dat de naam van de winkel kan 
worden teruggevoerd op Petit 
Nicolas, een jonge literaire 
kinderheld. En en passant gooit ze 
een balletje op, wat wij bij deze 
nogmaals doen: "Een serie van 
drie Franse boekjes over petit 
Nicolas heeft mij eerst als kind, en 
later als kleuterleidster getroffen. 
Eén van de boekjes laat kleine 
Nicolaas zien als een jongetje dat 

niet wist hoe hij moest spelen. 
Later is dat allemaal weer goed 
gekomen. Dat boekje is in mijn 
bezit. Mocht u op uw SNeL-Binder 
speurtochten de andere Nicolas-
boekjes tegenkomen dan houd ik 
mij bijzonder aanbevolen". Hup, 
Myrakelse leden, allemaal even 
meezoeken op zolders of 
boekenmarkten!

Sint-Nicolaaskerk

De Sint-Nicolaaskerk, gelegen 
tegenover het Centraal Station, 
werd tussen 1883 en 1887 
gebouwd en kwam in de plaats 
van een aantal bouwvallige 
schuilkerkjes uit de tijd van de 
Reformatie. Het was de tijd dat de 
katholieken zich aan het juk van 
de protestanten hadden 
ontworteld. Architect Bleijs koos 
niet voor de destijds alom 
populaire neo-gotiek. Heel 
eigenzinnig wierp hij zich op een 
hoogst aparte opeenstapeling van 
stijlen, resulterend in de gotische 
hoogte, de romaanse bogen en de 
onmiskenbaar Byzanthijnse 
beschilderingen. Opvallende 
elementen zijn het grote 
roosvenster, de kapellen gewijd 
aan Maria en Jozef, het orgel 
(ontworpen en gebouwd door 
Sauer), het zandstenen beeld van 
St-Nicolaas (aan de buitenkant) en 
vooral de hoog opgaande, 
achthoekige toren met barokke 
koepel en lantaarn. Op het 
fenomenale interieur komen we 
terug. Na de inwijding op 7 
februari 1887 stroomde de 
Parochie van de Heilige Nicolaas 
Binnen de Veste, zoals de kerk 
officieel heet, wekelijks zonder 
mankeren vol met gelovigen. Er 
was al snel sprake van een goede, 
ouderwetse roomse gemeenschap 
met alles erop en eraan. Menige 
parochiaan nam in die tijd het 

algemeen als tamelijk 
merkwaardig ervaren uiterlijk van 
het godshuis in vredesnaam maar 
voor lief. 

Het kan haast niemand zijn 
ontgaan, dat deze beroemde kerk 
de laatste jaren vaker in de 
publiciteit was, dan daarvoor. 
Onze eigen trouwe lezers 
herinneren zich misschien nog het 
interview met Frans Boogers, die 
een zeer prominente rol speelt in 
de hedendaagse geschiedenis van 
de kerk. Los hiervan was het 
gebouw al in de eerste aflevering 
van onze Nicolaasrubriek aan de 
beurt! De recente publiciteit gaat 
grotendeels over de omvangrijke 
restauratie van het kolossale 
monument.

Wie schetst de verbazing van de 
redactie, dat niet alleen Frans 
Boogers (Bestuurslid van het 
verbond SNL-Fons-Ignatius èn 
architect van het SNL-gebouw aan 
de Prinses Irenestraat) als 
leidinggevend restaurateur 
optreedt, maar dat ook oud-
leerling Jan Kneppers (HBS B, 
1964) in een hoofdrol opereert! 
Het schildersbedrijf van Jan voert 
bijna al het restauratieve schilder-, 
lak en verfwerk uit in het enorme 
gebouw. We kunnen er van alles 
over vertellen, maar het bedrijf 
Kneppers heeft er een eigen 
website aan besteed om u met 
magnifieke foto's te tonen, waar 
het bedrijf toe in staat is. Ga gauw 
kijken op 
http://home.wxs.nl/~bmz123/knep
pers/nicolaas.html !

Voor de kwastminnende detail-
restaurateur is er nog meer te 
beleven. Want het is alsof onze 
vereniging meervoudig en 
onlosmakelijk met deze kerk 
verbonden is. Niet alleen de 
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naam van de kerk of de bijdragen van Boogers en 
Kneppers associëren met ons, maar ook de 
geschilderde kunstschatten. Onder de topstukken 
die in de wanden zijn verwerkt vinden we niet 
alleen taferelen over de Sint maar ook kunstwerken 
die het Mirakel van Amsterdam voorstellen (zie 
foto's). De schilderingen waren hard aan een 
restauratie toe en zijn de afgelopen jaren onder 
handen genomen door de specialisten Wil 
Werkhoven en Rob Bremer. Oorspronkelijk zijn de 
prachtige afbeeldingen van het Mirakel vervaardigd 
door de uit Den Helder afkomstige virtuoos Jan 
Dunselman (1863-1931). 

Aan de noordkant van het transept werkte 
Dunselman van 1913 tot 1915 aan de voorstellingen 
van het Mirakel van Amsterdam, oftewel het 
hostiewonder uit 1345. Het verhaal van de zieke 

man bevindt zich op de oostwand, de verering van 
het Sacrament op de westwand en de 
sacramentsprocessie op de tussenliggende muur.

De unieke voorstellingen van Sint Nicolaas dateren 
uit 1918-1921 en zijn geschilderd op de lange 
wanden van het middenschip: acht rechts en acht 
links. De eerste veertien scènes geven momenten uit 
Nicolaas' leven weer ; de laatste twee hebben zijn 
patroonschap over de kerk en over de stad tot 
onderwerp.

Tja, wie nu nog niet zelf een kijkje wil nemen...
Dat is helaas niet eenvoudig, de restauratie is nog in 
volle gang. We houden de lezers op de hoogte. 

Twee mirakeltekeningen uit 1914 met de hostie in het vuur,
definitieve ontwerpen voor de schilderingen in het noordtransept

Twee mirakeltekeningen uit 1914 met het bezoek van
Maximiliaan en Karel V aan de Heilige Stede, definitieve

ontwerpen voor de schilderingen in de noordtransept.

Detail van de Mirakelvoorstelling
na de restauratie

Detail van de Mirakelvoorstelling met loszittende stuclaag

Bronnen:
1) Weekmedia/Diemer Courant {2-12-98 en 7-4-99}.
2) Internet:www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/groot/nicolaas.
3) Bulletin 17 van 'Stichting Vrienden van Museum Amstelkring' {maart 
1999}.

In het vorige Bindertje was een 
pracht van een gevelsteen van de 
Goedheiligman afgebeeld. Deze is 
te aanschouwen op één van de 
meest bekende plekken van 
Amsterdam, om niet te zeggen van 
Nederland! We hebben twee 
winnaars, en beide kun je achteraf 
bestempelen als logische 
connaisseurs. De snelste reactie op 
de fotoquiz kwam van niemand 
minder dan Adriaen Louman 
(Gym A, 1974). Zijn beroep 
houden we nog even geheim, wie 
weet gaan we hem interviewen. 

Maar de link met Amsterdamse 
heemkunde is bij hem heel kort! 
Tja, het moet toch een bijzonder 
jaar zijn geweest, want de duo-
winnaar is Marcel Ekelschot (Ath 
A, ook al 1974). Marcel woont in 
Toronto, en bij aftrek van de 
postale verzendperiode is hij ex 
aequo met Adriaen op de eerste 
plaats beland. Waarom is Marcel 
zo bekend met de gevelsteen? 
Awel, hij woonde zelf in de 
Kalverstraat (tjonge!) en Nicolaas 
prijkt op ... de Dam!! 

Oplossing Nicolaas-prijsvraag
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Uit de oude doos

In het schoolarchief barst het van de Tobbes en Teiltjes, van ongesorteerde foto's en ook van 'varia'. Een greep in 
laatstgenoemde bak. Wat hebben we hier te pakken? De Topscorer, Weekblad van Wilskracht - S.N.L., 54e 
jaargang, nummer 26 van 13 februari 1973. 

Het colofon:

Voorzitter: H. van Wissen van Veen
Secretaresse: Th. de Groot-Beunen
Penningmeester: A. Blom
Administrateur: H. Maltha

 Wedstrijdsecretarissen:
 Senioren: A. Kool
 Junioren: W. Bergkamp
 Pupillen: Th. Nieuwenhuizen

Dit is pure nostalgie voor alle (oud-)voetballers. En mevrouw Hoohenkerk in de kantinedienst, ook dat hadden 
we kunnen raden. En de elftallen? Er staan er vele in, maar we gaan nu eens niet de hoofdteams memoreren. 
Wat is er van deze jongens geworden? Reacties welkom.

Sen. 6 A4 B3
R. Drupsteen R. Straat P. Pastor
F. Bergamin J. Wester E. Eckstein
J. Gregiore R. Smit L. Veltmeyer
A. Bloem F. Helsloot P. Bakker
A. te Rietmolen P. v. Langen J. Galekop
J. Luub Th. Koopmans C. Neering
B. ter Horst C. Keijzer R. Jaspers
H. Bouwman A. v.d. Kolk R. Greven
J. v. Galen R. Joor M. Zwaan
F. Manasse J. v.d. Brink H. Sibbel
J. de Jong G. v. Luit L. Linger
B. Huisman A. v. Vianen F. van Loon

H. Jaddoe
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,
,

C4 Pup. A2 Pup. B3
P. Scheffers J. Blom A. Jansen
P. v. Rooyen Th. Nieuwenhuizen E. Saan
J. v.d. Graaf R. Springer F. Scheffers
R. Wijnans M. Bouwmeester E. Wijninga
N. Smit P. Heubers E. Pfeil
M. de Vries R. Aalders M. Marienboer
G. d. Voogd M. v. Wingerden A. Korver
E. Paay R. Verberne L. Kuppens
Th. Wiering M. Vianen F. Spil
P. Nieuwenhuizen C. Saan R. Spil
A. de Goede B. Commissaris T. Spil
C. Blommestein P. v. Poecke R.J. Groen
S. v.d. Brink J. Breugeling
Th. Clemens

met als respectievelijke tegenstanders Meerboys 6, 
NFC A5, De Meer B5, Schellingwoude C3, DEC 
A2 en TABA B3. Dat is toch wel ver terug in de 
tijd! TABA! 
Geloof het of niet, maar in ditzelfde nummer meldt 
Frank Scheffers dat hij één goede en één verkeerde 
laars heeft meegenomen. Tja Frank, wel effe het 
verschil tussen Bata en Taba weten, hoor.

Voor iedereen die de geschiedenis van het eerste 
Seniorenelftal van Wilskracht-SNL kent, is de 
volgende quizvraag gesneden koek: op welke plaats 
in de AVB Eerste Klasse stond het team op deze 
datum? 
Ahum, tijd om het Weekblad van Wilskracht - 
S.N.L. om te draaien.
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Wanneer we - zoals wel vaker 
gebeurt - enkele maanden niet in 
het schoolgebouw zijn geweest, 
ligt er altijd een flinke stapel post 
in het eigen Myrakelse postvakje 
in de lerarenkamer. En die stapel 
bestaat steevast uit gewenste èn 
ongevraagde brieven. Uit de 
laatste groep kunnen we een fraaie 
bloemlezing componeren, maar 
dan zouden we erg afdwalen van 
ons eigenlijke doel. Toch één 
voorbeeld? De firma AR 
BookMarketing wijst de 

muziek, ze staan achter de bar, 
helpen mee met de organisatie en 
maken ook weer schoon. 
Misschien weet je niet wat er 
allemaal op de achtergrond 
gebeurt om jou een leuke 
feestavond te bezorgen, maar er 
wordt door de sooscommissie heel 
veel werk verricht. Op deze 
manier een feestavond 
organiseren is uniek in Amsterdam 
en misschien wel in heel 
Nederland. Enkele docenten 
begeleiden de sooscommissieleden 
bij de organisatie. Zij steken er 
veel tijd in.

Het unieke van de Soos wordt niet 
door iedereen ingezien. Voor velen 
is de Soos een 
vanzelfsprekendheid geworden 
waarop je kunt doen en laten wat 
jij wilt. Een paar voorbeelden: op 
de onderbouwsoos wordt er geen 
alcohol geschonken. Velen nemen 
daar geen genoegen mee en 
nemen zelf sterke (!) drank mee 
met de nodige gevolgen. Voor de 
bovenbouwsoos geldt dat er wel 
bier en wijn geschonken wordt en 
geen sterke drank. Voor een aantal 
leerlingen is dit niet voldoende. 
Bij het opruimen vinden we vele 
lege flessen sterke drank.
Blowen is op school niet 
toegestaan. Wat je in je tijd buiten 
school doet is geen schoolzaak, 
maar op het moment dat je tijdens 
een soosavond staat te blowen, 
wordt daar wat van gezegd of 
word je de deur gewezen. Word je 
al blowend betrapt in het park dan 
kom je niet meer binnen. Toch zijn 
er op de bovenbouwsoos 
regelmatig hashwalmen te 
bespeuren.

De begeleidende docenten hebben 
steeds meer een rol van boeman 

vereniging op het boek "Met oog 
voor de toekomst", met verhalen 
van een keur aan auteurs: Adriaan 
van Dis, Lieve Joris, Guy de 
Maupassant e.v.a.

Ook liggen er meestal wel wat 
SNL-Bladen tussen. Zowaar een 
Tobbe, dit blad lijkt net zo 
onvergankelijk als de school. In de 
Tobbe van 14 februari 1999 
treffen we een stevige aanklacht 
aan van Frans van Leeuwen. 

De Soos

De Soos is al vele jaren een begrip 
op het Nicolaas. Voor 
onderbouwleerlingen is dit een 
eerste kennismaking met uitgaan, 
met elkaar kletsen, een drankje 
drinken en dansen. Voor 
bovenbouwleerlingen is de Soos 
soms een ontmoetingsplaats voor 
ze de stad ingaan, soms een plek 
om eens lekker met elkaar bij te 
praten en te dansen. De leerlingen 
van onze school verzorgen de 

gekregen in plaats van een 
bezoeker en begeleider. Zij vinden 
dat erg vervelend, met name 
omdat sommige leerlingen hun 
onvrede op zeer onvriendelijke 
manier aan de leraren laten horen.
Voor de begeleidende docenten 
wordt het steeds moeilijker de 
verantwoordelijkheden voor de 
gevaren die ook van buiten de 
school komen te dragen. Mensen 
van buiten school krijgen van 
leerlingen van het Nicolaas te 
horen dat er soosavonden zijn. Zij 
willen ook naar binnen, wat niet 
toegestaan is. Dit levert zeer 
vervelende en soms bedreigende 
situaties op voor de mensen die bij 
het hek staan. Misschien heb je 
hier nooit zo veel van gemerkt. 
Gelukkig maar, want meestal is de 
sfeer op de Soos erg goed.

Bij de onderbouwsoos van 29 
januari zijn er een paar zeer 
vervelende voorvallen met 
leerlingen van het Nicolaas 
geweest. Dit was de druppel die de 
emmer deed overlopen. De 
schoolleiding heeft in overleg met 
de begeleidende docenten, 
mevrouw Schuurman en met mij, 
besloten alle soosavonden voor dit 
schooljaar af te gelasten. We 
vinden dat we de 
verantwoordelijkheid niet meer 
kunnen dragen en dat iedereen 
eens goed moet gaan nadenken op 
welke manier je naar een feestje 
komt en je je gedraagt.
We vinden dit erg vervelend voor 
de vele leerlingen die zich altijd 
wel naar behoren gedragen 
hebben en de soosavondjes tot 
gezellige feestjes maakten. Het is 
nu aan jullie om er eens met 
elkaar of met je mentor over te 
praten. Of we verder gaan en op 
welke manier moeten we nog gaan 
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bedenken. Ter afsluiting van het 
schooljaar gaan we proberen een 
schoolfeest buiten de school te 
organiseren.

Tot slot wil ik jullie zeggen dat ik 
met veel plezier terugkijk op vele 
gezellige soosavonden die er met 
jullie geweest zijn. Het spijt de 
schoolleiding, mevrouw 
Schuurman en mij dat het op deze 
manier moet eindigen, maar 
misschien vinden we nog wel een 
oplossing.

Frans van Leeuwen    

We ontvingen ook 'De Nicolaas 
Gids 1999-2000'. Het boekje is 
vooral bedoeld voor de 
nieuwkomers, maar wij - oud-
leerlingen - vinden er ook wel wat 
van onze gading. Zoals de 
statistieken. De school heeft 
tegenwoordig 857 leerlingen. De 
gemiddelde slagingspercentages 
van de afgelopen 15 jaar zijn:

VWO       83%
HAVO      80%.

Het topjaar was 1996 met liefst 
93% VWO'ers en 86% HAVO-
geslaagden! 

De huidige 77 personeelsleden 
bestaan uit:
4 directieleden
59 docenten en
14 onderwijsondersteuners.
Het aantal computers is recentelijk 
uitgebreid van 60 naar ruim 90. 
Het totaal aantal personen met een 
SNL-diploma (exclusief Pius 
MMS) is 8752. Onze vereniging 
heeft ze nog niet allemaal weten te 
binden...



,
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C4 Pup. A2 Pup. B3
P. Scheffers J. Blom A. Jansen
P. v. Rooyen Th. Nieuwenhuizen E. Saan
J. v.d. Graaf R. Springer F. Scheffers
R. Wijnans M. Bouwmeester E. Wijninga
N. Smit P. Heubers E. Pfeil
M. de Vries R. Aalders M. Marienboer
G. d. Voogd M. v. Wingerden A. Korver
E. Paay R. Verberne L. Kuppens
Th. Wiering M. Vianen F. Spil
P. Nieuwenhuizen C. Saan R. Spil
A. de Goede B. Commissaris T. Spil
C. Blommestein P. v. Poecke R.J. Groen
S. v.d. Brink J. Breugeling
Th. Clemens

met als respectievelijke tegenstanders Meerboys 6, 
NFC A5, De Meer B5, Schellingwoude C3, DEC 
A2 en TABA B3. Dat is toch wel ver terug in de 
tijd! TABA! 
Geloof het of niet, maar in ditzelfde nummer meldt 
Frank Scheffers dat hij één goede en één verkeerde 
laars heeft meegenomen. Tja Frank, wel effe het 
verschil tussen Bata en Taba weten, hoor.

Voor iedereen die de geschiedenis van het eerste 
Seniorenelftal van Wilskracht-SNL kent, is de 
volgende quizvraag gesneden koek: op welke plaats 
in de AVB Eerste Klasse stond het team op deze 
datum? 
Ahum, tijd om het Weekblad van Wilskracht - 
S.N.L. om te draaien.
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Wanneer we - zoals wel vaker 
gebeurt - enkele maanden niet in 
het schoolgebouw zijn geweest, 
ligt er altijd een flinke stapel post 
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BookMarketing wijst de 

muziek, ze staan achter de bar, 
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vereniging op het boek "Met oog 
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De Soos

De Soos is al vele jaren een begrip 
op het Nicolaas. Voor 
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ANNE FRANK

Daar komt ze weer aan

De ogen schitteren,

Boven de magere wangen.

angstaanjagend valt de schaduw

van de wenkbrauwen,

op de bleke huid.

De stappen van de wacht klinken op,

prikkeldraad, barakken.

En weer draaien goederenwagons

zich om en om in de dood.

De gestage regen druppelt in de

barakken.

Verdwenen is het vierkant van de zon,

die de muur heeft beschenen.

De woeste duisternis van de nacht

dooft de kinderlijke ogen,

die bevend zien

hoe het mechanisme wurgt.

Gestapo, ruïnes, getto,

het mechanisme

van de zeis zwaaiende duivel.

In een dagboek op de zolder

snakt een dunne stem,

nog dorstig naar liefde,

Rook, rook en nog eens rook

de wereld is een puinhoop geworden.

Maar staat op uit de nacht

opdat zij nimmer vergeten zal worden.

3-1999 3-1999

{Uit: Flitsen, November 1970}

Christel Strebus uit klas 1A (1970)

Anne Frank komt ook in onze volgende Binder aan bod.
In dat zelfde jaar 1970 is de voorgaande Pius-generatie, namelijk de geslaagden uit 1970, in kaart gebracht qua 
vervolgopleidingen. In de vorige Binder memoreerden we al 25 leerlingen; in deze uitgave de overigen, door 
lerares D. de Graaf Piïsten genoemd (was dat een gangbare term?):

Ric de Jong, Maudy Anthonijsz, Maja Posthumus, Annemieke v.d. Meer, Hella Sellmeijer, Joke Wijstma 
en Karin Houtman: opleiding receptioniste bij Schoevers.
Claartje Schepens: opl. radiologisch laborante.
Trudy Jansen: computer-programmeuse (!)
Thea Versteeg: vooropleiding voor analiste-studie
Cilia Schoonebeek: legt zich toe op honden trimmen
Marleen Out en Elly Verbraak: studie akte K. en O.

Elsbeth Hofstra: verpleegstersopleiding in het VU-ziekenhuis.
Trudy van den Kerhof: idem R.K. Ziekenhuis in Hilversum.
Bettina Nuse, Nanny Koch en Ria Venneman: volgen de Vormingsklas.
Josee Bakker: fysiotherapie-opleiding 'Jan van Essen'.
Jacqueline Megens en Paula Slaghek: idem bij Leffelaar.
Mieke van den Engel: ergo-therapie.
Cecile Meyer: [citaat:] is helaas nog te jong voor de al wel gekozen arbeidstherapie.
Monique Fraterman, Loes Jansen, Lida Roest, Ingrid Wegman: Sociale Academie. 
Bernadette Hafkenscheid: werkt bij Siemens in Karlsruhe.
Mieke Vlaming: Toneelschool?
Marlies Heuer: ballet-, toneel- en pianostudie.
Marijke Huisman: balletstudie.
Joke Bos, Annemieke Koning, Lies Meijer, Marian Ostendorf, Colette Romein, Marian Rutten, Ida van 
Schoonhoven, Machelien Veling, Thea Versteeg en Amelde van Wijk: Pedagogische Akademie "Magister 
Vocat".
Karien Penders: overweegt studie aan Magister Vocat.
Dorien Heyst: M.O. studie Biologie.
Patricia de Cloet en Patricia de Robles: M.O. Studie Engels.
Paula van Gemst en Irene Veling: M.O. Studie Nederlands.

Tenslotte de afronding van het interview met Patty Klein. Vorige keer is uitgebreid over Piïste Patty 
geschreven. Tijdens het bezoek van de Binder-redacteur is ze destijds ruim een halfuur vergeefs op zoek 
geweest naar de gedichten-probeersels die ooit in de Pius-les van haar waren afgepakt door lerares M. de 
Bakker. Decades later kreeg ze ze terug, terwijl ze van het bestaan van de teksten nauwelijks of geen weet meer 
had. 
Intussen heeft Patty ze weer opgevist. Op school dichtte zij vroeger onder meer over haar kleine snibbelrat. 
Alhier het oorspronkelijke handschrift:
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Zoals beloofd Paul Stather, pseudoniem van Huug Verdaasdonk (Gym A, 1963), en zijn thriller "De Bank".

(Hoofdstuk 3, blz. 100)

Zij droeg het mantelpak dat zij overdag op haar werk had aangehad. Zij had een andere blouse aangetrokken. 
Het bovenste knoopje ging schuil achter een camee. Zij had parfum opgedaan en haar haar opgestoken. De 
gerant had over tien minuten een tafel vrij. Aan de bar nam zij een glas jus d'orange. Naast John zat een vrouw 
van een jaar of vijftig. Zij had een zwarte hoornen bril op. Haar donkerblonde haar vertoonde grijze strepen. 
De huid van haar handen was steenrood. Zij droeg een blauw broekpak van goedkope stof. Haar blouse was 
van geel nylon. Onder de stof schemerde een roze hemd van boven afgezet met dik imitatiekant.
Toen John naast haar plaatsnam, zei zij tegen hem:
"Ik sta versteld. Dat mensen zo op elkaar kunnen lijken."
"Op wie lijk ik dan?"
"Ach, maak mij wat wijs. Je hebt dat al honderden keren gehoord. Ik vertel echt niets nieuws."
"Ik heb geen idee", zei John.
Zij richtte zich tot Mary:
"Jij weet toch zeker wel op wie je vriend lijkt? Of is hij je man?"
Mary wierp haar een koele blik toe. Zij antwoordde niet. De vrouw grinnikte en stootte John aan.
"Ze durft niet tegen je te zeggen dat ze je om die gelijkenis heeft uitgekozen. In de liefde is niemand eerlijk."
"Ik heb geen idee op wie ik volgens u lijk", zei John.
"Nou, ik geloof je niet", zei zij. "Maar ik wil je ook niet laten raden. Je komt dan expres met namen die nergens 
op slaan. Ik heb geen zin om dat spelletje uren te laten duren."
Zij nam een slok gin.
"Elvis", zei zij. "Kijk niet alsof je het niet wist. Je hebt dezelfde slaapkamerogen. En helaas dezelfde weke 
onderlip. Dat betekent: oppassen."
Tegen Mary zei zij:
"Weet je niet dat je man op Elvis lijkt?"
Mary had zich van hen afgewend. Zij keek in de spiegel achter de bar. Zij veinsde de vraag niet gehoord te 
hebben.
"Waarom moet ik oppassen?" vroeg John.
"Vanwege die lip. Die duidt op een slap karakter. Als de omstandigheden ongunstig zijn, wordt die slapheid je 
ondergang. Kijk maar naar Elvis. Hij kon nergens weerstand aan bieden. Hij werd een vette hamburger die op 
het podium rondwaggelde, suf van de drugs, en vergeefs op zoek naar zijn tekst..."  

[De Flaptekst:]
"De Bank" leest als een hogesnelheidstrein. Het verhaal is glashelder. De plot is perfect: pas op de laatste 
bladzijden kent de lezer - en de hoofdpersoon - de ware toedracht van alle onverwachte en angstaanjagende 
gebeurtenissen. De abrupte en schokkende overgang van humor naar horror is de kern van Stathers talent.
Paul Stather (1955) woont in New York City. Zijn eerste thriller, "De man die Marilyn Monroe was", werd zeer 
gunstig ontvangen. Zijn volgende boek gaat over een Amerikaan in Nederland die verstrikt raakt in de IRT-
affaire. 

In de volgende SNeL-Binder is Arthur Mohrmann (HBS A, 1960) aan de beurt. Sinds kort woont hij niet 
meer in Nederland, maar in Frankrijk. Arthur is pas vier jaar geleden romanschrijver geworden.
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Onze Internet-serie is vandaag te 
gast bij Kees Nooy (Ath B, 1974) 
op de volgende site:

www.geocities.com/hotsprings/sa
una/4234/index.html

Hooggeleerd en -geëerd publiek! 
Het lijkt wel de Myrakel-site! Wàt 
een hoog SNL-gehalte! Men komt 
vele Tobbes tegen en zelfs 
vergeten titels als Tof en 
Pepernoot. Voor de lichting 1968 
is deze site een must. Je komst 
vast je eigen naam tegen. Zonder 
alles uit deze hooggewaardeerde 
site (en - niet te vergeten - zijn 
links) te onthullen, maken we een 
download van het reisverslag naar 
de ARDENNEN in 1972.

België

Het hieronder volgende verslag 
van een excursie naar België in 
1972 in het kader van het vak 
Aardrijkskunde werd 
hoogstwaarschijnlijk (vrijwel 
geheel) door Jeroen van Overbeek 
geschreven. Het werd letterlijk uit 
Teiltje overgetypt, dus inclusief 
typeen spelfouten (een bepaalde 
voornaam werd ondermeer een 
tikje verkeerd gespeld, is het niet 
Kioe Bing?). Verder werden er 
hier en daar cursief aanvullingen, 
vragen en dergelijke aan 
toegevoegd door Guus van 
Zuylen, Marcel Ekelschot en Kees 
Nooy [zo staat het op Internet, ga 
gauw kijken, want wij hebben de 
meeste tussendoorvragen (zie 
cursieven) weggelaten].

Teiltje no. 8 (met voorblad 
getekend door Wally Kopp).

Betreft België; excursie donderdag 
16 en vrijdag 17 maart 1972

Syndicaat Meer leven in de 
Brouwerij

De leden van het "Syndicaat", 
alias "De Stichting" waren 
vermoedelijk Jeroen van 
Overbeek, Rens Holslag en Ad 
Vlaming. Dit syndicaat arriveerde 
op school per taxi na een rit van 
slechts enkele honderden meters 
(i.v.m. de kosten).

Eerste etappe: Amsterdam 
Haringvliet.

Deze 2daagse excursie naar België 
begon eigenlijk al op 14 maart om 
13.30 uur in lokaal 27 waar 3 
overbekende aardrijkskunde 
leraren en (!!!) even bekende 
gymnastiek lerares aan ons, de 
leerlingen van 4A', 4A'' en 4G, een 
toelichting gaven op deze met 
vurig verlangen tegemoet geziene 
reis. Deze toelichting bestond 
hieruit dat elke deelnemer een niet 
te versmaden dokumentatie met 
enige lieflijke Belgische attrakties 
en een paar met zorg 
gedetailleerde kaartjes op schaal 
1:500.000 aangeboden kreeg en 
dhr. Blankers bovendien de 
historische woorden "Komt allen 
op tijd" uitsprak.

Aan het op tijd komen heeft het 
niet gelegen want op 17 maart 
(vrijdagsochtends) 6.30 uur, 
stonden ongeveer 50 leerlingen in 
de hal van het SintNicolaas 
Lyceum waar toen reeds enige 
4A''ers, die gebukt gaan onder de 
naam Repulsion, nog wat houterig, 
maar toch al meedogenloos, op 
een paar klankkasten het later zo 
beroemd geworden, sprekende, 
toepasselijke en voor een prijs in 
aanmerking komende lied 
Freedom ten gehore brachten.

Wie zaten er in Repulsion en hoe 
is het die groep verder vergaan? 
Naar alle waarschijnlijkheid was 
Bert van Dijk er eentje van. Wie 
waren de anderen?

Omdat de bus om 6.45uur zou 
vertrekken, vertrokken we om 
7.05 uur, mede ook door het 
optreden van de bovengenoemde 
gymnastiek lerares, en nadat de 
chauffeur even een demonstratie 
van zijn kunnen had weggegeven 
in de nog slapende straten van 
AmsterdamZuid, kwamen we om 
ongeveer 7.15 uur aan op de 
Haagse Weg waar de duffe meute 
zich nog weinig roerde en waar 
voor het eerst ontdekt werd,dat de 
roterende bolletjes boven ieders 
hoofd dienden voor frisse lucht.

Na een rit van ongeveer 3 kwartier 
waarin alle 
deelnemers,uitgezonderd de leden 
van Repulsion, die nog steeds 
Freedom speelden een ietwat 
afwachtende houding t.o.v. 
leraren, klasgenoten, buschauffeur 
en het Hollandse landschap 
hadden aangenomen, naderden we 
Rotterdam, dat met opmerkingen 
werd begroet als Het stinkt hier en 
Ajax wint de cup. Nadat we even 
genoten hadden van de bekende 
industrieën werden onze ogen 
verblind door het Zeeuwse 
landschap, dat stralend voor ons 
opdook maar na een kwartier toch 
wel eentonig werd. Weer een 
kwartier later naderden we de 
eerste fotostop nabij het 
Haringvliet waar we alweer een 
kwartier foto's mochten maken en 
genieten konden van een 
rietlandschap met 
hoogspanningsmasten waar enige 
fanatici inklommen en waar 
zowaar nog enkele 
(originele)foto's werden genomen 
van de Noordzee en van de 
oppassers, die op een roodwit 
geblokt hek waren gaan zitten.

Heeft iemand de bewuste foto's die 
in Zeeland werden gemaakt nog in 
zijn of haar bezit question

3-1999 3-1999

Oud-leerlingen in de literatuur
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Zoals beloofd Paul Stather, pseudoniem van Huug Verdaasdonk (Gym A, 1963), en zijn thriller "De Bank".

(Hoofdstuk 3, blz. 100)

Zij droeg het mantelpak dat zij overdag op haar werk had aangehad. Zij had een andere blouse aangetrokken. 
Het bovenste knoopje ging schuil achter een camee. Zij had parfum opgedaan en haar haar opgestoken. De 
gerant had over tien minuten een tafel vrij. Aan de bar nam zij een glas jus d'orange. Naast John zat een vrouw 
van een jaar of vijftig. Zij had een zwarte hoornen bril op. Haar donkerblonde haar vertoonde grijze strepen. 
De huid van haar handen was steenrood. Zij droeg een blauw broekpak van goedkope stof. Haar blouse was 
van geel nylon. Onder de stof schemerde een roze hemd van boven afgezet met dik imitatiekant.
Toen John naast haar plaatsnam, zei zij tegen hem:
"Ik sta versteld. Dat mensen zo op elkaar kunnen lijken."
"Op wie lijk ik dan?"
"Ach, maak mij wat wijs. Je hebt dat al honderden keren gehoord. Ik vertel echt niets nieuws."
"Ik heb geen idee", zei John.
Zij richtte zich tot Mary:
"Jij weet toch zeker wel op wie je vriend lijkt? Of is hij je man?"
Mary wierp haar een koele blik toe. Zij antwoordde niet. De vrouw grinnikte en stootte John aan.
"Ze durft niet tegen je te zeggen dat ze je om die gelijkenis heeft uitgekozen. In de liefde is niemand eerlijk."
"Ik heb geen idee op wie ik volgens u lijk", zei John.
"Nou, ik geloof je niet", zei zij. "Maar ik wil je ook niet laten raden. Je komt dan expres met namen die nergens 
op slaan. Ik heb geen zin om dat spelletje uren te laten duren."
Zij nam een slok gin.
"Elvis", zei zij. "Kijk niet alsof je het niet wist. Je hebt dezelfde slaapkamerogen. En helaas dezelfde weke 
onderlip. Dat betekent: oppassen."
Tegen Mary zei zij:
"Weet je niet dat je man op Elvis lijkt?"
Mary had zich van hen afgewend. Zij keek in de spiegel achter de bar. Zij veinsde de vraag niet gehoord te 
hebben.
"Waarom moet ik oppassen?" vroeg John.
"Vanwege die lip. Die duidt op een slap karakter. Als de omstandigheden ongunstig zijn, wordt die slapheid je 
ondergang. Kijk maar naar Elvis. Hij kon nergens weerstand aan bieden. Hij werd een vette hamburger die op 
het podium rondwaggelde, suf van de drugs, en vergeefs op zoek naar zijn tekst..."  

[De Flaptekst:]
"De Bank" leest als een hogesnelheidstrein. Het verhaal is glashelder. De plot is perfect: pas op de laatste 
bladzijden kent de lezer - en de hoofdpersoon - de ware toedracht van alle onverwachte en angstaanjagende 
gebeurtenissen. De abrupte en schokkende overgang van humor naar horror is de kern van Stathers talent.
Paul Stather (1955) woont in New York City. Zijn eerste thriller, "De man die Marilyn Monroe was", werd zeer 
gunstig ontvangen. Zijn volgende boek gaat over een Amerikaan in Nederland die verstrikt raakt in de IRT-
affaire. 

In de volgende SNeL-Binder is Arthur Mohrmann (HBS A, 1960) aan de beurt. Sinds kort woont hij niet 
meer in Nederland, maar in Frankrijk. Arthur is pas vier jaar geleden romanschrijver geworden.
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Onze Internet-serie is vandaag te 
gast bij Kees Nooy (Ath B, 1974) 
op de volgende site:

www.geocities.com/hotsprings/sa
una/4234/index.html

Hooggeleerd en -geëerd publiek! 
Het lijkt wel de Myrakel-site! Wàt 
een hoog SNL-gehalte! Men komt 
vele Tobbes tegen en zelfs 
vergeten titels als Tof en 
Pepernoot. Voor de lichting 1968 
is deze site een must. Je komst 
vast je eigen naam tegen. Zonder 
alles uit deze hooggewaardeerde 
site (en - niet te vergeten - zijn 
links) te onthullen, maken we een 
download van het reisverslag naar 
de ARDENNEN in 1972.

België

Het hieronder volgende verslag 
van een excursie naar België in 
1972 in het kader van het vak 
Aardrijkskunde werd 
hoogstwaarschijnlijk (vrijwel 
geheel) door Jeroen van Overbeek 
geschreven. Het werd letterlijk uit 
Teiltje overgetypt, dus inclusief 
typeen spelfouten (een bepaalde 
voornaam werd ondermeer een 
tikje verkeerd gespeld, is het niet 
Kioe Bing?). Verder werden er 
hier en daar cursief aanvullingen, 
vragen en dergelijke aan 
toegevoegd door Guus van 
Zuylen, Marcel Ekelschot en Kees 
Nooy [zo staat het op Internet, ga 
gauw kijken, want wij hebben de 
meeste tussendoorvragen (zie 
cursieven) weggelaten].

Teiltje no. 8 (met voorblad 
getekend door Wally Kopp).

Betreft België; excursie donderdag 
16 en vrijdag 17 maart 1972

Syndicaat Meer leven in de 
Brouwerij

De leden van het "Syndicaat", 
alias "De Stichting" waren 
vermoedelijk Jeroen van 
Overbeek, Rens Holslag en Ad 
Vlaming. Dit syndicaat arriveerde 
op school per taxi na een rit van 
slechts enkele honderden meters 
(i.v.m. de kosten).

Eerste etappe: Amsterdam 
Haringvliet.

Deze 2daagse excursie naar België 
begon eigenlijk al op 14 maart om 
13.30 uur in lokaal 27 waar 3 
overbekende aardrijkskunde 
leraren en (!!!) even bekende 
gymnastiek lerares aan ons, de 
leerlingen van 4A', 4A'' en 4G, een 
toelichting gaven op deze met 
vurig verlangen tegemoet geziene 
reis. Deze toelichting bestond 
hieruit dat elke deelnemer een niet 
te versmaden dokumentatie met 
enige lieflijke Belgische attrakties 
en een paar met zorg 
gedetailleerde kaartjes op schaal 
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Lyceum waar toen reeds enige 
4A''ers, die gebukt gaan onder de 
naam Repulsion, nog wat houterig, 
maar toch al meedogenloos, op 
een paar klankkasten het later zo 
beroemd geworden, sprekende, 
toepasselijke en voor een prijs in 
aanmerking komende lied 
Freedom ten gehore brachten.

Wie zaten er in Repulsion en hoe 
is het die groep verder vergaan? 
Naar alle waarschijnlijkheid was 
Bert van Dijk er eentje van. Wie 
waren de anderen?

Omdat de bus om 6.45uur zou 
vertrekken, vertrokken we om 
7.05 uur, mede ook door het 
optreden van de bovengenoemde 
gymnastiek lerares, en nadat de 
chauffeur even een demonstratie 
van zijn kunnen had weggegeven 
in de nog slapende straten van 
AmsterdamZuid, kwamen we om 
ongeveer 7.15 uur aan op de 
Haagse Weg waar de duffe meute 
zich nog weinig roerde en waar 
voor het eerst ontdekt werd,dat de 
roterende bolletjes boven ieders 
hoofd dienden voor frisse lucht.

Na een rit van ongeveer 3 kwartier 
waarin alle 
deelnemers,uitgezonderd de leden 
van Repulsion, die nog steeds 
Freedom speelden een ietwat 
afwachtende houding t.o.v. 
leraren, klasgenoten, buschauffeur 
en het Hollandse landschap 
hadden aangenomen, naderden we 
Rotterdam, dat met opmerkingen 
werd begroet als Het stinkt hier en 
Ajax wint de cup. Nadat we even 
genoten hadden van de bekende 
industrieën werden onze ogen 
verblind door het Zeeuwse 
landschap, dat stralend voor ons 
opdook maar na een kwartier toch 
wel eentonig werd. Weer een 
kwartier later naderden we de 
eerste fotostop nabij het 
Haringvliet waar we alweer een 
kwartier foto's mochten maken en 
genieten konden van een 
rietlandschap met 
hoogspanningsmasten waar enige 
fanatici inklommen en waar 
zowaar nog enkele 
(originele)foto's werden genomen 
van de Noordzee en van de 
oppassers, die op een roodwit 
geblokt hek waren gaan zitten.

Heeft iemand de bewuste foto's die 
in Zeeland werden gemaakt nog in 
zijn of haar bezit question
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Hierna gingen we verder richting 
Brugge, terwijl de leden van 
Repulsion, toen ze hadden 
ingezien dat ze tot hiertoe waren 
afgegaan, nu rustig aan een sigaret 
trekkend naar buiten zaten te 
kijken.

Tweede etappe.
Eenmaal in Brugge mochten we er 
ongeveer een uur in ons eentje op 
uittrekken.
Dus zonder oppassers en zo kwam 
het dat we kennis maakten met een 
Belg, die vermomd als 
apentemmer achter een tap stond 
en ons voor 10 Franc pils tapte.

Toen we na dit alles weer op de 
Grote Markt kwamen zagen we 
dat de heren leraren een jonge 
Belg van ongeveer 30 jaar 
geronseld hadden om als gids te 
dienen.
De goede man had echter niet door 
dat geen woord overkwam en dat 
hij dus eigenlijk voor de 
kinderhoofdjes stond te kletsen.

Er deed zich nog een voorval voor. 
Tijdens de uitleg van onze gids bij 
een kunstwerk van Michelangelo 
in de kathedraal liet een enigszins 
aangeschoten Kees Nooy de 
gestolen fles wijn die hij zolang 
bewaarde op de vloer te pletter 
vallen.  In zijn roes had hij dat zelf 
eerst nog niet in de gaten maar de 
hele groep met de gids voorop wist 
niet hoe snel zij zich uit de voeten 
moest maken na dit incident. De 
paar achterblijvers hebben nog 
netjes de scherven en de drank 
onder een kleed waarop 
bidstoeltjes stonden geveegd. De 
beminde gelovigen zullen de 
dagen erna in een roes gebeden 
hebben.

Na deze excursie, nadat we eerst 
nog met enige Belgische schonen 
hadden kennis gemaakt en 
Vlaming nog een roze vruchten 
had gekocht, gingen we naar 
Brussel. In Brussel gingen we 
onmiddelijk op jacht naar 
Manneke Pis. Dit kunstwerk bleek 
echter zo'n aanfluiting, dat we met 
enkelen om deze teleurstelling te 
verwerken, ons wat vocht hebben 
toegediend,dat ook wel Stella 

Artois genoemd wordt.
Nadat dit achter de rug was gingen 
we naar Namen, alwaar we in een 
soort rusthuis voor ouden van 
dagen terecht kwamen. Hier 
kregen we een warme maaltijd 
aangeboden, bestaande uit oud 
brood, zure kool, lauw water, 
zachte boter en vet vlees.
Na de maaltijd en het inspecteren 
der slaapvertrekken gingen we 
Namen in, dat hoewel het pas 9 
uur was een heel rustige indruk op 
ons maakte. In het centrum van 
Namen bezochten we enkele 
cafe's.

Ons drinkgelag in Namen werd 
krachtig ondersteund door pater 
Duindam die ons op menig rondje 
wijn trakteerde.

Hierna gingen wij weer naar het 
tehuis terug alwaar wij als blokken 
op ons bed neerploften, niet nadat 
T.v.d.Zwan had ontdekt dat je via 
de dakgoot andere kamers kon 
bereiken.

Vooral de jongens gingen 's nachts 
met hun bezopen kop de dakgoten 
op. Het is een wonder dat niemand 
te pletter is gevallen. Ik herinner 
dat we met name bij de meisjes 
gingen buurten en bij de eerste 
tekenen van ontdekking onder hun 
bedden kropen.
In het  pension in Namen werden 
we 's ochtends gewekt via de 
intercom: keihard klonk het lied 
Ajax wint de wereldcup via een 
intern omroepsysteem. De 
Ajaxmuziek was speciaal 
aangeschft door dhr Blankers, het 
leek hem dat dit ons wel zou 
aanspreken.

De volgende dag ontbeten we om 
6.45 uur. Maar welk een tragedie!: 
oud brood, zeer zachte of harde 
boter enz.enz. Toen we dit 
eindelijk door onze kelen hadden 
gewerkt, gingen we om ongeveer 
8.15 uur enigszins slaperig weer 
de bus in, op weg naar de grotten 
van Han. Hier wachtte een 
rondleiding met een gids die ons 
in een geheimzinnig taaltje 
toesprak.
Na echte coke gedronken te 
hebben gingen we op weg naar La 

Roche. Deze zit was een doffe 
ellende omdat vele meisjes achter 
in de bus kotsmisselijk waren door 
de vele bochten in het traject.
In La Roche werd een leuk 
natuurverschijnsel bekeken.

De volgende rustplaats was Coo, 
met als toeristische attrakties: een 
waterval en een speeltuin.
Na een portie patat en enige 
kroketten verorberd te hebben 
gingen we weer de bus in. Dit keer 
was Luik het reisdoel, alwaar wij 
de citadel bezochten.

In de beruchtste, zeer steile straat 
in Luik kwam de bus bijna tot 
stilstand. Er was even sprake van 
dat we de bus uit moesten om de 
bus lichter te maken.

In de bus bleken zich 2 groepen 
gevormd te hebben. De scheiding 
tussen die 2 groepen was zó groot, 
dat een klasgenote in het gangpad 
ging zitten om toch vooral maar 
bij een van die ploegen te horen. 
In Valkenswaard (ja, we zaten 
weer in Holland) werden we door 
de staf onthaald op koffie en bier.
Onderweg naar Amsterdam was er 
nog een(melige) kwis en werden 
nog enige liederen ten gehore 
gebracht. Toen we dan eindelijk in 
Amsterdam aankwamen, kregen 
we o.a. te horen dat we huiswerk 
vrij hadden. Later hebben een 
aantal nog wat bijgepraat bij Koe.

Tot slot zou ik willen zeggen dat 
dit een uiterst geslaagde excursie 
is geweest, die beslist voor 
herhaling vatbaar is geweest.

Dit verslag werd aan de redaktie 
overhandigd door 
W. Kopp.

Jaap Wormer, onze vaste 
Amerikaanse correspondent, is 
volgende keer weer van de partij 
in Internic. 
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Groenland

In het Jubileumboek (1948-1998) 
hebben wij de Groenlandse 
groeten overgebracht van oud-
lerares Paula Bekooy. Paula gaf 
haar visie op talent, terwijl de 
redaktie ter verdere lering en 
vermaak de kenmerken van 
Groenland bijeengezet had (linea 
recta uit een encyclopedie). Foei, 
zo reageerde Paula, van jullie 
gegevens klopt niet veel. Tja, dat 
mag dan zo wezen, maar wèlke 
data zijn dan onjuist? Weten wij 
veel...
Paula helpt ons slechts indirect. In 
plaats van correcties, stuurt ze een 
uitgebreide reisfolder van dit 
bijzondere land, en wij hebben 
helaas geen tijd om die na te 
pluizen op zoiets als de 
bevolkingssamenstelling, die 
volgens de encyclopedie uit 82% 
Groenlanders en 4% Eskimo's zou 
bestaan.

Wat lezen we zoal in de folder? 
Hier een greep, daar een greep ; 
het is geen samenvatting, maar 
een verzameling weetjes uit het 
toeristenblad.

Groenland is het grootste eiland 
ter wereld, en het meet 2.175.600 
vierkante kilometer. De kortste 
afstand tot Canada is slechts 26 
km (Nares Strait). Het grootste 
deel van het land is bedekt met ijs, 
op sommige plaatsen zelfs 3,5 km. 
dik! De noord-zuid afstand is 2670 
km, oost-west moet het doen met 
1050 km. De hoogste berg 
(Gunnbjorn) is sinds de Myrakel 
reünie 33 meter hoger geworden, 
en is nu dus 3733 m hoog. De 
koudste maanden zijn februari en 
maart (brrr), de warmste 
zomerdagen komen niet boven de 
12EC uit. Het aantal inwoners is 
zegge en schrijven 56.045 (in 

1996). De vijf grootste plaatsen 
(ordegrootte Duivendrecht of zelfs 
Durgerdam) zijn Nuuk, Sisimiut, 
Ilulissat, Maniitsoq en - Scrabble 
lust 'm rauw: - Qaqortoq. Het land 
is rijk aan ertsen. Het noorden 
heeft molybdeen, zink en lood in 
de bodem, het oosten goud en 
platina en het zuidwesten bijna het 
hele periodieke systeem (van 
beryllium tot 
uranium). De 
officiële kerk is 
de Deense 
Nationale 
Evangelische 
Lutheraanse 
Kerk. Echter, 
sinds 1993 is er 
een diocees 
ingesteld en in 
1994 is er zelfs 
een vrouwelijke 
bisschop 
benoemd, Sofie 
Petersen. Het 
favoriete eten 
van de echte 
Groenlander is 
vis, zeehond of 
walvis, maar 
een potje met 
eidereend, 
schaap, rendier 
of os laat ie 
ook niet staan. 
De 
geschiedenis 
van het eiland 
is een lang 
verhaal, zelfs al 
in 2500 voor 
Christus 
hadden 
Canadezen de 
oversteek 
gewaagd. 
Nederland 
speelt in de 
historie een 

bescheiden rol: in de 16e en 17e 
eeuw komen we landgenoten in de 
annalen tegen, als bezoekers in 
deze regio (doorgaans waren het 
walvisvaarders en -handelaars). 
De taal van het land is van 
Eskimo-achtige origine. Voor ons 
onverstaanbaar, of wist u al dat zij 
hun eigen land Kalaallit Nunaat 
noemen?
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eindelijk door onze kelen hadden 
gewerkt, gingen we om ongeveer 
8.15 uur enigszins slaperig weer 
de bus in, op weg naar de grotten 
van Han. Hier wachtte een 
rondleiding met een gids die ons 
in een geheimzinnig taaltje 
toesprak.
Na echte coke gedronken te 
hebben gingen we op weg naar La 

Roche. Deze zit was een doffe 
ellende omdat vele meisjes achter 
in de bus kotsmisselijk waren door 
de vele bochten in het traject.
In La Roche werd een leuk 
natuurverschijnsel bekeken.

De volgende rustplaats was Coo, 
met als toeristische attrakties: een 
waterval en een speeltuin.
Na een portie patat en enige 
kroketten verorberd te hebben 
gingen we weer de bus in. Dit keer 
was Luik het reisdoel, alwaar wij 
de citadel bezochten.

In de beruchtste, zeer steile straat 
in Luik kwam de bus bijna tot 
stilstand. Er was even sprake van 
dat we de bus uit moesten om de 
bus lichter te maken.

In de bus bleken zich 2 groepen 
gevormd te hebben. De scheiding 
tussen die 2 groepen was zó groot, 
dat een klasgenote in het gangpad 
ging zitten om toch vooral maar 
bij een van die ploegen te horen. 
In Valkenswaard (ja, we zaten 
weer in Holland) werden we door 
de staf onthaald op koffie en bier.
Onderweg naar Amsterdam was er 
nog een(melige) kwis en werden 
nog enige liederen ten gehore 
gebracht. Toen we dan eindelijk in 
Amsterdam aankwamen, kregen 
we o.a. te horen dat we huiswerk 
vrij hadden. Later hebben een 
aantal nog wat bijgepraat bij Koe.

Tot slot zou ik willen zeggen dat 
dit een uiterst geslaagde excursie 
is geweest, die beslist voor 
herhaling vatbaar is geweest.

Dit verslag werd aan de redaktie 
overhandigd door 
W. Kopp.

Jaap Wormer, onze vaste 
Amerikaanse correspondent, is 
volgende keer weer van de partij 
in Internic. 
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Groenland

In het Jubileumboek (1948-1998) 
hebben wij de Groenlandse 
groeten overgebracht van oud-
lerares Paula Bekooy. Paula gaf 
haar visie op talent, terwijl de 
redaktie ter verdere lering en 
vermaak de kenmerken van 
Groenland bijeengezet had (linea 
recta uit een encyclopedie). Foei, 
zo reageerde Paula, van jullie 
gegevens klopt niet veel. Tja, dat 
mag dan zo wezen, maar wèlke 
data zijn dan onjuist? Weten wij 
veel...
Paula helpt ons slechts indirect. In 
plaats van correcties, stuurt ze een 
uitgebreide reisfolder van dit 
bijzondere land, en wij hebben 
helaas geen tijd om die na te 
pluizen op zoiets als de 
bevolkingssamenstelling, die 
volgens de encyclopedie uit 82% 
Groenlanders en 4% Eskimo's zou 
bestaan.

Wat lezen we zoal in de folder? 
Hier een greep, daar een greep ; 
het is geen samenvatting, maar 
een verzameling weetjes uit het 
toeristenblad.

Groenland is het grootste eiland 
ter wereld, en het meet 2.175.600 
vierkante kilometer. De kortste 
afstand tot Canada is slechts 26 
km (Nares Strait). Het grootste 
deel van het land is bedekt met ijs, 
op sommige plaatsen zelfs 3,5 km. 
dik! De noord-zuid afstand is 2670 
km, oost-west moet het doen met 
1050 km. De hoogste berg 
(Gunnbjorn) is sinds de Myrakel 
reünie 33 meter hoger geworden, 
en is nu dus 3733 m hoog. De 
koudste maanden zijn februari en 
maart (brrr), de warmste 
zomerdagen komen niet boven de 
12EC uit. Het aantal inwoners is 
zegge en schrijven 56.045 (in 

1996). De vijf grootste plaatsen 
(ordegrootte Duivendrecht of zelfs 
Durgerdam) zijn Nuuk, Sisimiut, 
Ilulissat, Maniitsoq en - Scrabble 
lust 'm rauw: - Qaqortoq. Het land 
is rijk aan ertsen. Het noorden 
heeft molybdeen, zink en lood in 
de bodem, het oosten goud en 
platina en het zuidwesten bijna het 
hele periodieke systeem (van 
beryllium tot 
uranium). De 
officiële kerk is 
de Deense 
Nationale 
Evangelische 
Lutheraanse 
Kerk. Echter, 
sinds 1993 is er 
een diocees 
ingesteld en in 
1994 is er zelfs 
een vrouwelijke 
bisschop 
benoemd, Sofie 
Petersen. Het 
favoriete eten 
van de echte 
Groenlander is 
vis, zeehond of 
walvis, maar 
een potje met 
eidereend, 
schaap, rendier 
of os laat ie 
ook niet staan. 
De 
geschiedenis 
van het eiland 
is een lang 
verhaal, zelfs al 
in 2500 voor 
Christus 
hadden 
Canadezen de 
oversteek 
gewaagd. 
Nederland 
speelt in de 
historie een 

bescheiden rol: in de 16e en 17e 
eeuw komen we landgenoten in de 
annalen tegen, als bezoekers in 
deze regio (doorgaans waren het 
walvisvaarders en -handelaars). 
De taal van het land is van 
Eskimo-achtige origine. Voor ons 
onverstaanbaar, of wist u al dat zij 
hun eigen land Kalaallit Nunaat 
noemen?
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De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de Pius-
MMS  ‘Myrakel’, opgericht 22 februari 1989.

Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Bestuur Myrakel:

Voorzitter
Tom Paffen

Tel.nr.: 033 - 461 42 79
Fax.nr.: 033 - 461 42 82
E-mail: Tom.Paffen@residentie-investments.nl 

Penningmeester
Koos van Langen

Tel.nr: 020 - 453 87 60
Fax.nr.: 020 - 453 87 61
E-mail: KoVaLa@compuserve.com

Secretaris
Cees Smit

Tel.nr.: 0343 - 51 26 07
E-mail: Cees.Smit@dgg.minvenw.nl

Lid
Dick Diepen

Tel.nr.: 030 - 637 43 04
Fax.nr.: 020 - 884 67 32
E-mail: ddsr@gironet.nl

Lid
Trees Mars-Belderok

Tel.nr.: 020 - 463 52 91
Fax. nr.: 020 - 463 52 92

Website St. Nicolaas Lyceum:
Http://www.nicolaas.nl

Website ‘Myrakel’:
Http://www.euronet.nl/~pkoopman/myrakel/
myrakel.htm

Layout: Koos van Langen
Print: Printcopyshop N.V. Luchthaven Schiphol

Kosten lidmaatschap
ƒ 17,50/jaar (met machtiging) of
ƒ 20,00/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het 
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker. (Rekeningnr.  'Myrakel': 359877)

Uw MYRAKELS getal is ............
(zie daarvoor adressticker)

Alleen 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 ‘99' aantreffen kunnen dus rustig gaan 
slapen; zij hebben betaald of gaan binnenkort betalen middels hun 
afgegeven machtiging.

Logisch is het dus dat degene die ‘98' of lager hebben, dit jaar of zelfs 
meerdere jaren achter zijn met het betalen van de contributie. Dat 
betekent ƒ 20,00 voor elk jaar dat ze niet hebben betaald.

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.

Van de penningmeester
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