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Onder gezonde tijdsdruk proberen 
we deze Binder nog net bij u 
onder de kerstboom te bezorgen. 
Als uw boom inmiddels al bij het 
groot vuil staat of 'ritueel' is 
verbrand zoals ik daar vroeger op 
uitging, begrijpt u dat we de beste 
goede voornemens hebben voor 
het volgende jaar. Hoe het ook zij 
het Kindeke wordt wederom 
geboren en de kerstboodschap 
proberen we in deze SneL-Binder 
aan u over te brengen.

Zo kunt u lezen over ons 
Nicolaasboekje uit Turkije, gaan 
we terug in de tijd van pater van 
Marrewijk, zingen we nogmaals 
het afscheidslied voor pater 

Er is een kindeke geboren
Lauwers, babbelen we nog even 
over het SNL logo, is onze US 
correspondent Jack wederom on-
line en hebben we andere 'losse 
flodders' verzameld om uw 
prettige feestdagen te garande-
ren.

Graag nodig ik U van harte uit 
voor de Algemene Leden 
Vergadering van Myrakel op de 
beruchte derde vrijdag in januari, 
te weten: 19 januari 2001. Vanaf 
20.00 u bent u van harte welkom, 
aansluitend de oudleerlingen-
soos. 

Van harte een zalig kerstfeest 
toegewenst en Myrakelse wensen 

voor het nieuwe jaar! Tot ziens op 
vrijdag 19 januari a.s.

Vriendelijke groet,

Tom Paffen

Van de voorzitter

Personalia

Van Edith van Campen (Pius èn 
SNL, ca. 1976) vernamen wij 
buurtnieuws, maar ja, wat wil je 
bij een bericht in de 
Buitenveldertse Courant (van 12 
juli). Edith voerde strijd door 
middel van een handtekening-
enactie: stadsdeelvoorzitter Paul 
Beving ontving 900 signaturen, ten 
behoeve van de door Edith en 
medebewoners gewenste 30-km 
zone in de Van der 
Boechorststraat. 

De Klemannen in de Viva van 28 
augustus. Deze keer niet zozeer 
over muziek of over de artiesten-
wereld, maar Monique en 
Suzanne spreken in het verhaal 
openlijk over zus Caroline. 
Caroline is vijftien jaar geleden 
jammerlijk omgekomen bij een 
helikopter-ongeluk en Loïs Lane 
heeft in het nummer “Now that 
you’ve gone” een emotioneel 
saluut aan haar gebracht.

Dichteres Patty Scholten (Patty 
Klein, Pius) publiceerde een 
nieuwe bundel, ter ere van 
Rumphius, de zeventiende eeuwse 
natuuronderzoeker die beroemd 
werd door  D’Amboinsche 
Rariteitkamer. De gedichtenbun-
del is uitgebracht onder de titel 
Een tuil zeeanemonen. Patty heeft 
trouwens nog meer literaire 
vaardigheden, zoals u kunt lezen 
in de desbetreffende rubriek.

In de Quote Top 500, u weet wel, 
die lijst van de rijkste 
Nederlanders, is Marcel van 
Poecke (Gym B, 1978) (zie foto) 
aan een opmars bezig. De 
Petroplus-directeur stond vorig 
jaar nog in de tweede helft, maar 
is nu gestegen naar plaats 218 en 
hij vermeerderde zijn vermogen 
met 41% tot een slordige 155 
miljoen. Op nummer 1 van die lijst 
staat … de familie Brenninkmeijer! 
Met een brandkast vol miljarden, 
zo’n vijftien voor de ganse familie. 
Die achternaam kennen we toch? 
Ja, van die beroemde firma 
natuurlijk, maar ook in Myrakelse 
kring. Wie weet zijn het familiele-
den, we gooien het in de groep, 
want we kennen ze niet. Lerares 
de Bakker schreef in het jubileum-
boek 1998 (blz. 24): …Er waren 
wel enige meisjes Brenninkmeijer, 
Lampe en Hollenkamp leerling van 
de MMS…

In de  zaterdagse Volkskrant 
vinden we de column “Mens & 
Recht”, die onder andere door 
advocate Yvonne Berkeljon (Ath 
A, 1974) geschreven wordt. Op 28 
oktober lezen we onder de kop 
“’Sorry’ kost niks” een relaas over 
de tegenstelling tussen de 
overheid en de burgers. De 
overheid mag van zichzelf wel 
eens wat wettelijk vastgelegde 
details vergeten, terwijl de burger 
geacht wordt de wet te kennen. 
Een klein citaat, te kort voor onze 
literatuur-rubriek:
“Intussen  is wetgeving in de 
maak, die er toe moet leiden dat 
de kosten van rechtsbijstand in de 
bezwaarfase worden vergoed. 
Niet altijd, maar wel ‘voor zover 
het bestreden besluit door 
ernstige onzorgvuldigheid in strijd 
met het recht is genomen'. Uit de 
memorie van toelichting blijkt wat 
de minister 'ernstig onzorgvuldig' 
vindt. Niet als er een rekenfout is 
gemaakt, evenmin als er een 
termijn niet strikt is nageleefd en 

ook niet als er een minder 
bekende wetsbepaling over het 
hoofd is gezien. Burgers kunnen 
doorgaans niet volstaan met een 
'het spijt me' als ze de wet niet 
blijken te kennen. Dura lex! En 
boete of erger volgt. Raar hoor, als 
de minister en de burgemeester 
met 'sorry' wegkomen bij niet 
gekende wetten. Wie maakt ze nu 
eigenlijk? Nou dan!”

Via Internic ontvingen wij een 
digitaal geboortekaartje van 
Judith Boeijinga (Ath A, 1985) uit 
Zuid-Beijerland. Tegenwoordig 
gaat ze door het leven als Judith 
Hegeman en samen met haar man 
Antoine en eerste dochter Romy 
spreekt zij haar vreugde uit over 
de geboorte van Charlotte, 
overigens al weer enige tijd 
geleden want ze loopt al bijna.

In de Intermediair van 16 novem-
ber stond een artikel over ons 
trouwe Myrakel-lid Jos van 
Kemenade (Gym B, 1955). Een zeer 
spannende dag in zijn leven was 
de strijd om het burgemeester-
schap in Amsterdam tussen hem 
en Ed van Thijn, en het zomerhuis-
je in Bakkum hield om heel andere 
redenen zijn gemoed bezig.

In dezelfde week een interview 
met Maarten Spanjer (HBS A, 
1970) in het Volkskrant Magazine. 
We zijn eerlijk gezegd niet zo 
gecharmeerd van dit artikel, maar 
gunnen de rebel één citaat, 
vanzelfsprekend uit zijn 
Nicolasiaanse jaren: “Ik spijkerde 
iemands schoenen tegen het 
plafond voordat de gymnastiek 
begon”. Zijn er nog Myrakelleden 
met gaatjes in hun ouwe gympen?

KNMI-woordvoerster Monique 
Somers (Gym B, 1981) meldde in 
het Utrechts Nieuwsblad een 
nieuw weer-record voor 2000. In 
de afgelopen honderd jaar was 
het nog niet eerder voorgekomen, 
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dat de meteorologische herfst (1 
september – 30 november) zonder 
enige nachtvorst was verlopen.

Advocaat John Beer (HBS A, 1970) 
is de rijksoverheid en de lokale 
overheid stevig aan de tand aan 
het voelen in het Enschede-

dossier. We zien hem af en toe op 
TV (zoals op 6 december) als 
pleitbezorger van de gedupeerden 
van de vuurwerkramp.

Algemene ledenvergadering

We verklappen natuurlijk niet, welke verrassing er nu weer komt! Na de Directeuren en de Dichters gooien we 
het over een andere boeg. De ervaring leert, dat nieuwsgierigheid de opkomst met tientallen procenten kan 
verhogen. En wie zegt nu niet graag dat hij of zij er bij was! Kom dus ook naar die onovertroffen, 
Kreetzinnige, onvoorspelbare en legendarische bijeenkomst die als “ALGEMENE LEDENVERGADERING” door 
het leven gaat en dus niet de spetterende naam draagt van de happening waar het eigenlijk om gaat. De 
volgende kans is pas in 2002, zolang wilt u toch niet wachten?A

Agenda
1.   Opening door Tom Paffen, voorzitter.
2.   Jaaroverzicht 2000 (bijlage van Cees Smit, secretaris).
3.   Financieel verslag 2000 (bijlage Koos van Langen, penningmeester).- verslag van de  bevindingen 

kascommissie - benoeming kascommissie 2001.
4.  Beleid 2001.Bespreking Strategisch Plan Myrakel 2005 en Actie Plan 2001.
5.  Bestuur.Volgens akte treedt jaarlijks tenminste 1 bestuurlid af, terstond herkiesbaar. Dit jaar willen Cees en 

Tom terugtreden (mits er kandidaten zijn <= grijp deze kans!)
6.  Vaststellen Begroting 2001.
7.  Minisymposium Myrakelse Netwerkgids; Gastheer en gastvrouw: verrassing!
8.  Rondvraag.

Datum: Vrijdag 19 Januari 2001
Plaats: Sint-Nicolaaslyceum, Lerarenkamer
(via Soos aan de achterzijde van de school naar binnen)

Tijd: 20:00 uur
Na afloop: Oud-Leerlingen-Soos

KOMT ALLEN !!!!!!!!

Nicolaasrubriek

Vorige keer zeiden we het al: een 
Sint-Nicolaasboekje uit Turkije! 
Meegenomen van een vakantiereis 
door collega Klaas Tiemersma van 
onze hoofdredacteur. Hoe attent. 

En het is ook echt een collector’s 
item first class! Het is zelfs de 
vraag of er veel meer exemplaren 
in Nederland zijn, we zullen naar 
verwachting jaloerse blikken 

oproepen bij menige stichting, 
vereniging of verzamelaar. Hoe 
dat zo? Omdat het een 
Nederlandstalig boekje is, en 
alleen te koop in Demre in Azië.

Titel: Sint Nicolaas – Myra, Kekova 
& Kas, tussen Demre & Kalkan.
Auteur: Hüseyin Cimrin. 
Uitgave: Necmi Cetin, 1995.

Bij het doorbladeren van dit 
boekje valt het oog direct op de 
rotsgraven van Myra: imposante 
bouwwerken in nagenoeg 
verticale rotswanden, een lust 
voor het oog.
Men moet zich een flat voorstel-
len, uitgehouwen in de harde 
rotsen. We geven graag de 
geschiedkundige toelichting.
Myra was één van de zes grote 
steden in de Lykische bond. De 
stad had aanzien omdat er 
munten werden geslagen. De 
oudste munt uit Myra stamt uit de 
vijfde eeuw voor Christus. De 
munten werden geslagen met de 
beeltenis van Artemis of van 
andere goden. Aangenomen 
wordt dat de Lykische rotsgraven 
uit de zesde eeuw voor Christus 
stammen. De houtconstructie van 
de gewone, toenmalige huizen 
werd exact nagemaakt in de 
rotsen. Waarom zij de rotsgraven 
zo hoog in de loodrechte rots-
wand hebben uitgehouwen en 
daar hun doden begroeven wordt 
als volgt verklaard. De Lykiërs 
geloofden dat de ziel van een 
overledene door vogeldemonen, 
de gevleugelde Sirenen, naar de 
hemel werd gebracht.

In het boekje staat zoveel informa-
tie, dat we ons moeten beperken 
tot enkele highlights. Bijvoorbeeld 
over zijn geboorteplaats! We 

denken gemakshalve misschien, 
dat dat Myra was, maar nee, dáár 
was hij bisschop. De baby Nicolaas 
werd geboren in Patara, zestig 
kilometer westelijk van Myra. Als 
jongeling kreeg hij een goede 

opleiding en als priester stelde hij 
zich in dienst van de mensheid. 
Eenmaal bisschop ging hij elk jaar, 
op de ochtend van 25 december 
stiekem op pad. De armsten van 
Myra vonden dan vergulden 
appels, noten en speelgoed voor 
de kinderen. Niemand had enig 
vermoeden wie toch de gulle 
gever was. Zo gingen jaren en 
jaren voorbij zonder dat dit 
Myrakel van Myra werd opgelost. 
Totdat eens de stadswacht van 
Myra aan de vooravond van 25 
december een verdachte persoon 
zag die een zak bij zich droeg. De 
stadswacht volgde deze man en 
rukte zijn muts af. Het was … Sint 
Nicolaas.

Een sprong naar de tegenwoordi-
ge tijd. Myra is een antieke stad, 
een ruïne-oord; men moet het 
tegenwoordig doen met Demre, 
op dezelfde lokatie gelegen. Qua 
folklore is Demre speciaal bekend 
om haar kameelgevechten. Vanaf 
half december tot eind februari 
worden in Demre diverse kameel-

Grieks icoon: de dood van Sint Nicolaas

Myra: de rotsgraven
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De kameelgevechten in Demre

gevechten georganiseerd. Hoe 
moet men zich dit voorstellen?
Het festijn begint een dag voor 
het gevecht met een gezamenlijke 
maaltijd voor de kamelenbezitters. 
De volgende ochtend vroeg 
worden de kamelen, begeleid 
door volksdansgroepen en 
klanken van trommels en fluiten 
naar de piste gebracht. Hier laten 
de tweebulters niet alleen hun 
kracht zien, maar ook hun 
versieringen. Het gevecht bestaat 
uit het tegen elkaar stoten met de 
hals of andere lichaamsdelen. Die 
kameel die met een knie de grond 
aanraakt of wegloopt, heeft 

verloren. Omdat de kamelen 
tijdens de wedstrijd erg opgewon-
den zijn, worden hun bekken 
dichtgebonden. Aldus kunnen ze 
elkaar en de scheidsrechters geen 
verwondingen toebrengen. 
Over het gebied rondom en vooral 
ten westen van Demre worden 
vele toeristische wetenswaardig-
heden gegeven. Een quizvraagje 
voor de lezers: om welke reden is 
Ucagizlar bekend?

Tenslotte nog enige aanvullende 
Sint-Nicolaasberichten. Te begin-
nen met het boek “Dag lieve 
kijkbuiskinderen” van Meerten 

Welleman. Via hem vernemen wij, 
dat de Goedheiligman een 
landelijke sensatie teweegbracht 
door zijn aanwezigheid in het 
allereerste kinderprogramma op 
televisie, in het jaar 1952. De 
gezamenlijke omroepen hebben 
op 22 november van dat jaar 
namelijk de intocht van Sint 
Nicolaas uitgezonden. En twee 
weken later deed Mies Bouwman 
het nog eens dunnetjes over door 
hem als eregast te ontvangen in 
Studio Irene te Bussum.

Van de Stichting Nationaal Sint 
Nicolaas Comité, waar Myrakel lid 
van is, ontvangen we regelmatig 
Nieuwsbrieven met een zeer 
gevarieerde inhoud. We plukken 
drie wetenswaardigheden uit de 
nummers van oktober en novem-
ber 2000.
1. José Vercoulen en Francine 

Frencken uit Grubbenvorst 
hebben het plan opgevat om 
op 7 mei 2001 (Festa di San 
Nicola) een voettocht te gaan 
maken van Amsterdam naar 
Bari. Ze hopen dit in ca. 4 
maanden te volbrengen.

2. In de betere boekhandel nog te 
koop: De Sint en het 
Cybercomplot, een stripalbum.

3. In Wolvega is op zaterdag 25 
november het Nederlands 
record ‘schoentje zetten’ 
aangevallen. Dat stond op 1434 
paar (allemaal met een 
traktatie erin) en we hebben 
het Wolvegase sufferdje nog 
niet gebeld over de afloop.

Uit de oude doos

Hélemaal onderin de doos, wat ligt daar voor dik en stokoud boekwerk? Nee maar, het brievenboek uit de 
beginjaren van het SNL! De tijd van Pater van Marrewijk en nog vele andere coryfeeën zoals Blijboom, 
Duindam, van Buuren, Elders en Noyons.

St.Nicolaaslyceum
Da Costastraat 38 
Amsterdam,
Tel. 88617

Amsterdam 10 Sept. 1953

Zeer Geachte Ouders,

Volgens belofte doe ik u hierbij een circulaire toekomen waarin enkele aanwijzingen 
worden gegeven die ik ten zeerste in uw aandacht aanbeveel.

Verhouding Da Costastraat-Westzaanstraat. (Hoewel vanzelfsprekend de algemene 
leiding van het lyceum bij de rector blijft berusten, staan de klassen die in de 
Westzaanstraat zijn ondergebracht onder de directe leiding van de conrector, Pater 
van Buuren. Wanneer u met hen over uw jongen wilt spreken kunt u het best van te 
voren een afspraak maken; Pater van Buuren is telefonisch bereikbaar onder 
No.38953. Eventueel bericht van verzuim kan ook het best daar worden doorgegeven.

Het gewone spreekuur ven de rector blijft gehandhaafd op Donderdagmiddag van 2 tot 
3 uur aan de school of op Maandagavond van 7.30 tot 8.30 aan het klooster. 
Eventueel vervallen van dit spreekuur wordt zo mogelijk aan het publicatiebord 
bekend gemaakt, het is dus verstandig even uw zoon te ondervragen omtrent mogelijke 
verhindering van de rector.
Voor zuiver administratieve aangelegenheden kunt u zich het best direct tot Pater 
Geers wenden, die ‘s Maandags avonds eveneens in het klooster spreekuur houdt.

De Schoolmis. De jongens die niet om wettige redenen door de rector zijn 
gedispenseerd, moeten twee maal per week de schoolmis bijwonen. Voor de jongens van 
de Da Costastraat is deze Mis in de kapel van Huize De Liefde, Da Costakade 102, 
voor de jongens die de Westzaanstraat bezoeken is de Mis in de kapel van het St. 
Franciscushuis, De Wittenstraat 27. De schoolmis begint om 8 uur, met uitzondering 
van Woensdag waarop om 7.50 wordt aangevangen.
De rooster van Mishoren is als volgt:
1b, 1c, 1d, 2b, 2c op Dinsdag en Donderdag; 
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b op Woensdag en Vrijdag;
alle klassen van de Westzaanstraat op Dinsdag en Vrijdag.
Ik verzoek uw medewerking om te zorgen dat de jongens op tijd aanwezig zijn. Op 
deze leeftijd van lichamelijke en geestelijke groei heeft uw jongen, behalve 
lichamelijk voedsel ook geestelijk voedsel meer nodig dan anders. Daarom verzoek ik 
u uw jongen aan te sporen tot geregeld communiceren. Wanneer u er bezwaren in ziet 
dat uw jongen nuchter van huis moet gaan, kan hij gemakkelijk aan een der paters 
dispensatie vragen om, voordat hij van huis gaat iets bij wijze van vloeistof te 
mogen gebruiken, zoals Z.H.de Paus voor dit geval heeft toegestaan.
In de kapellen zal steeds keuze van biechtvaders aanwezig zijn waardoor het de 
leerlingen gemakkelijk wordt gemaakt ook dit Sacrament geregeld te blijven 
ontvangen. Op de eerste Vrijdag van de maand is er een gemeenschappelijke Mis voor 
alle leerlingen ‘s morgens om tien voor negen in de kerk van de Bilderdijkstraat.

Congregatie: Voor de leerlingen van de hogere klassen wordt het geregeld bezoeken 
van de bijeenkomsten van de Mariacongregatie ten zeerste aanbevolen. Voor de lagere 
klassen wordt een nieuw systeem uitgewerkt, omdat de congregatie de jongens op deze 
leeftijd nog niet zo aanspreekt.

Clubs: Om het collegeleven volop te beleven is lidmaatschap van een der 
ontspannings- of ontwikkelingsclubs ten zeerste aan te bevelen. De school heeft 
eigen voetbalelftallen in D.C.G., een eigen schaakclub, clubs voor lawntennis en 
tafeltennis, een knutselclub, hockeyclub, zwemclub (vanaf de tweede klas); in 
schoolverband wordt aan roeien gedaan. De Mariacongregatie heeft secties voor 
missieactie, sociaal werk, voordrachtkunst. Voor de vierde en hogere klassen is de 
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Academie Leo Dehon van eminent belang.

Schoolblad: Het eigen schoolblad "De Tobbe" geeft een weerspiegeling van het 
collegeleven. Iedere jongen wordt verondersteld een abonnement hierop te nemen 
tegen een jaarprijs van Fl.1.50. Ik beveel u aan u geregeld op de hoogte te stellen 
van de inhoud die soms ook voor u belangrijk kan zijn.

Na dit te hebben gelezen komt er bij de Redactie toch wel even een vraagje op: eigen elftallen in D.C.G., wat 
nu? Wilskracht SNL is toch uit 1918, of is dat SNL er pas na 1953 bij gekomen? Wie helpt ons verder? D.C.G. was 
notabene steevast een geduchte rivaal, nooit iets gemerkt van familiaire banden!

Wat minder diep in de oude doos treffen we een A4-tje aan met een tekst die ooit voluit, uit honderden kelen, 
door de B-cantine galmde: 

Afscheidslied Pater Lauwers
{Melodie: “Oh, Waterlooplein”}

Dag lieve PPDag lieve PP
U gaat nu weg tot onze spijt
Na al die jaren zorgzaamheid
U stond toch altijd voor ons klaar
Jaar, na jaar na jaar
Wij hadden u verdomde graag
En of we het redden is de vraag
Absentiebriefjes keer op keer
Naar huis telkens weer.

Dag lieve PPDag lieve PP
Veel pillen, poeders, pleisters of
Tampons, verbandjes wat een bof
Een hand, een kus of soms wel twee
Van onze PPWilskracht, Myra, Tempo Team
In alle sporten werd voorzien
Wie doet dat hem nu nog na
Hij was als een pa.

Dag lieve PPDag lieve PP
U bent bekend, staat in de krant
Het werd verspreid door heel het land
U bent hier maar liefst dertig jaar
Uw vertrek is heel raar
Al loopt u hier nu niet meer rond
Uw invloed was goed en gezond
Als blijk van dank hier een cadeau
PP HOUDEN ZO!

Terwijl het voorgaande uit de schoolarchieven kwam, is Frits Koopman (HBS A, 1955) in een eigen oude doos 
gaan snuffelen. Na het zien van SNL-logo’s van diverse pluimage begon het bij hem ook te kriebelen. Hij 
meende wèèr een ander embleem in bezit te hebben, en jawel, wat zeggen we hìer van?

Frits schreef ons ter toelichting de volgende brief:

Geachte Redactie,

In de Snelbinder 1-2000 viel mijn oog op het vignet resp. embleem van het St. Nicolaaslyceum en 
mijn eerste gedachte was: “ach, kijk nu, dat is nog een oude”: ik had toen de tekst hierbij op pagina 
9 nog niet gelezen.

Hoewel ik in mijn resterende oude schoolspullen dit embleem niet heb kunnen terugvinden, 
associeert dit embleem mij direct met mijn eerste SNL-jaren in de Westzaanstraat.

In mijn geheugen zie ik dit embleem in combinatie met het reusachtige H.Hart-beeld, dat ons bij het 
betreden van het gebouw meedogenloos aanstaarde: elders in de benedenhal liet zich trouwens 
een stenen Sinterklaas, aan de voeten voorzien van houten kuip en blootachtige jongetjes, in de 
handen iets van een boek met bolletjes en een formidabele staf, ook niet onbetuigd.

Misschien dat dit embleem daaronder of zo zichtbaar was: ik kan het mij ook wel herinneren van 
minder officiële schooldocumenten, zoals een programma van de jaarlijkse toneeluitvoering onder 
regie toentertijd van de heer Noyons, die wellicht ook de bedenker van het embleem is geweest?

Een modernere versie van dit embleem treft U aan op de bijgesloten kopie van een “eervolle 
vermelding”, wellicht ook een ontwerp van diezelfde Noyons?

Ik kan verder geen opheldering verschaffen, maar mogelijk helpt het iets in de goede richting.

Frits Koopman
De Schiphorst (gem. Meppel)

9SNeLbinder 3-20008 SNeLbinder 3-2000



Academie Leo Dehon van eminent belang.

Schoolblad: Het eigen schoolblad "De Tobbe" geeft een weerspiegeling van het 
collegeleven. Iedere jongen wordt verondersteld een abonnement hierop te nemen 
tegen een jaarprijs van Fl.1.50. Ik beveel u aan u geregeld op de hoogte te stellen 
van de inhoud die soms ook voor u belangrijk kan zijn.

Na dit te hebben gelezen komt er bij de Redactie toch wel even een vraagje op: eigen elftallen in D.C.G., wat 
nu? Wilskracht SNL is toch uit 1918, of is dat SNL er pas na 1953 bij gekomen? Wie helpt ons verder? D.C.G. was 
notabene steevast een geduchte rivaal, nooit iets gemerkt van familiaire banden!

Wat minder diep in de oude doos treffen we een A4-tje aan met een tekst die ooit voluit, uit honderden kelen, 
door de B-cantine galmde: 

Afscheidslied Pater Lauwers
{Melodie: “Oh, Waterlooplein”}

Dag lieve PPDag lieve PP
U gaat nu weg tot onze spijt
Na al die jaren zorgzaamheid
U stond toch altijd voor ons klaar
Jaar, na jaar na jaar
Wij hadden u verdomde graag
En of we het redden is de vraag
Absentiebriefjes keer op keer
Naar huis telkens weer.

Dag lieve PPDag lieve PP
Veel pillen, poeders, pleisters of
Tampons, verbandjes wat een bof
Een hand, een kus of soms wel twee
Van onze PPWilskracht, Myra, Tempo Team
In alle sporten werd voorzien
Wie doet dat hem nu nog na
Hij was als een pa.

Dag lieve PPDag lieve PP
U bent bekend, staat in de krant
Het werd verspreid door heel het land
U bent hier maar liefst dertig jaar
Uw vertrek is heel raar
Al loopt u hier nu niet meer rond
Uw invloed was goed en gezond
Als blijk van dank hier een cadeau
PP HOUDEN ZO!

Terwijl het voorgaande uit de schoolarchieven kwam, is Frits Koopman (HBS A, 1955) in een eigen oude doos 
gaan snuffelen. Na het zien van SNL-logo’s van diverse pluimage begon het bij hem ook te kriebelen. Hij 
meende wèèr een ander embleem in bezit te hebben, en jawel, wat zeggen we hìer van?

Frits schreef ons ter toelichting de volgende brief:

Geachte Redactie,

In de Snelbinder 1-2000 viel mijn oog op het vignet resp. embleem van het St. Nicolaaslyceum en 
mijn eerste gedachte was: “ach, kijk nu, dat is nog een oude”: ik had toen de tekst hierbij op pagina 
9 nog niet gelezen.

Hoewel ik in mijn resterende oude schoolspullen dit embleem niet heb kunnen terugvinden, 
associeert dit embleem mij direct met mijn eerste SNL-jaren in de Westzaanstraat.

In mijn geheugen zie ik dit embleem in combinatie met het reusachtige H.Hart-beeld, dat ons bij het 
betreden van het gebouw meedogenloos aanstaarde: elders in de benedenhal liet zich trouwens 
een stenen Sinterklaas, aan de voeten voorzien van houten kuip en blootachtige jongetjes, in de 
handen iets van een boek met bolletjes en een formidabele staf, ook niet onbetuigd.

Misschien dat dit embleem daaronder of zo zichtbaar was: ik kan het mij ook wel herinneren van 
minder officiële schooldocumenten, zoals een programma van de jaarlijkse toneeluitvoering onder 
regie toentertijd van de heer Noyons, die wellicht ook de bedenker van het embleem is geweest?

Een modernere versie van dit embleem treft U aan op de bijgesloten kopie van een “eervolle 
vermelding”, wellicht ook een ontwerp van diezelfde Noyons?

Ik kan verder geen opheldering verschaffen, maar mogelijk helpt het iets in de goede richting.

Frits Koopman
De Schiphorst (gem. Meppel)

9SNeLbinder 3-20008 SNeLbinder 3-2000



Frits is behalve schrijver van deze brief ook de beheerder van het Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in 
natuurgebied Reestdal. We hadden even de intentie om hem te gaan interviewen, maar het is nu natuurlijk het 
verkeerde seizoen om de vogels te aanschouwen. Die zitten ergens in Spanje. Dom, dom, dom. 
Echter, Frits stuurde ons enige tijd terug reeds het Jaarverslag van 1999 en dat staat vol met leuke weetjes, je 
krijgt gelijk zin om naar De Schiphorst te gaan. Zomaar een berichtje uit dit jaarverslag:

In de avond van 6 augustus rukten wij uit richting Dedemsvaart, omdat daar een jonge ooievaar met z’n snavel 
ergens tegen een ruit stond te rammen. Daar aangekomen zagen wij geen ooievaar. De bewoner wees ons de 
boosdoener, doch het betrof hier een kraanvogel!

Pius-praat

Alvast een opdracht voor de lezeressen voor de volgende SneL-Binder: wat voor Paus was dan wel die Pius de 
eVijfde uit de 16  eeuw? Wij – de Snelle Binders – zijn nieuwsgierig naar zijn achtergrond en levenswandel!

Opnieuw naar Aleida Verburgt, nu wonende te Perth in Australië. Zij stuurde een fotocopie van een historische 
klassefoto (van vèr voor de Tweede Wereldoorlog!). Aleida is in ons vorige nummer geïntroduceerd, en 
intussen heeft zij haar “Oude Doos” van zolder gehaald en ter beschikking gesteld van Myrakel.

Bij de foto de volgende toelichting:

Hier ontvangen jullie een lijst van namen van meisjes op deze foto. Ik weet echt niet welke klas, maar ik schat 
dat het de ‘derde’ is.
 
Staande van voren naar achteren:
Ria Rijnja, Thea Schouten, volgende 3 weet ik niet, dan Carla Coebergh en ik geloof Juffrouw Bakker (niet 
zeker).

Eerste rij van links naar rechts:
Toosje Moolenschoot, Liesje Huissen, Hilda Butselaar, Corry Snijders.
Enzovoort, tweede t/m zesde rij:2] Willy Dinkgreve, Lenie Beekman, Stientje Onstee, Paula Huf.
3] ????, Beppie Heideman, ????, Mary van Dijk.
4] Annie Keulen, Renny van Hees, ?? de Ruiter, Jopie Domensino.
5] Giovanna Grassi, 3 x naam vergeten.
6] ????, Leida Verburgt, staande Rita Luyckx en Zr. Geertruida, Maggie du Chateau, Toosje van Werven.

Ik herinner mij nog andere nonnen, namelijk:
Zr. Suzanna, Hoofd der School & Engelse les.
Zr. Bertha, Duitse les
Zr. Geertruida en Zr. Geertruda.

En dan nog Juffrouw Croin, of Cronin, van algebra en meetkunde enzo, als ik me goed herinner. Het is natuur-
lijk allemaal zo lang geleden, ik ben echt wel iets vergeten.

Dan nog een lijst namen, waarschijnlijk het meeste van de M.U.L.O.
Eja van Rijnsoever, Paula Miggelbrink, Rietje Zalmstra, Corry Wiewel, Tooitje Stoetz, Trees Pasteuning, Tiny 
Maas, Tiny Kemper, Trees Geitenbeek, Maria van der Randen, Henny Brans, Rietje Bannenberg,Willie 
Dinkgreve, Tiny Broeder, Annie Keulen, Yvonne Heuft, Trees Scholten, Elly Bökkerink, Pauline Meuleman, 
Annie Termeulen, M. van Vliet, Lientje Wösten, To v.d. Busken, Greet Vet, Elly Vet, Tini Smit, Will Hüsken, Mia 
Termeulen, Jo v.d. Born, Hansje Sterk, Jetje Brink.

Ik weet niet wat de SneL-Binder 
hier mee kan, maar je weet nooit 
hoe een dubbeltje rolt: u ziet wel 
dat ik ook na 50 jaar in een Engels 
sprekend land nog mijn 
Nederlands machtig ben.

De redactie weet hier wel raad 
mee: wie heeft een Corry Wiewel 
in zijn familie- of kennissenkring? 
Of dan toch zeker wel Stientje 
Onstee? Waarschuw haar alsje-
blieft, laat dit verhaal lezen en 
vervolgens even een kaartje naar 
Myrakel!  

Bij een andere E-mail-gelegenheid 
heeft Aleida (Dicky, haar huidige 
roepnaam) ons nader over haar 
Amsterdamse herinneringen 
verteld:
Hallo Myrakelse Redakteur, Zoals 
U weet is mijn naam nu Dicky. Dat 
is natuurlijk heel iets anders dan 
Aleida, maar vanaf mijn dagen in 
de Amsterdamse hockeyclub 
"Hurley" ben ik altijd Dicky 
geweest. Ik heb hele fijne herinne-
ringen aan mijn jaren op de Pius 
school. Mijn beide zusters gingen 
er ook op school, maar een is 
overleden en de andere woont in 

de U.S.A. Ik kan U wel een paar 
namen geven van oud-leerlingen, 
die nog leven. Eén daarvan is mijn 
schoonzuster Henny Verburgt-
Petri. Die ging wel eens naar een 
reünie. Ze is nu 81 en woont in 
Haarlem. Een ander is Aggie 
Hilverink-Beekman, was een 
vriendin van mijn zuster en 
voorzover ik weet, leeft ze nog. 
Woont in Amsterdam, maar heb 
geen adres. Zij heeft ook nog een 
zuster Lenie, die bij mij in de klas 
zat. Ik heb een oude schoolfoto 
gevonden en ook een oud school 
rapport, waarop een embleem 
staat, misschien is dat, wat U 
zoekt. Vele staan ook in mijn 
poesie album. Dat album kreeg ik 
voor mijn verjaardag in 1937. U 
hebt gelijk, er waren op de school 
veel strenge regels en we hielden 
ons echt wel daaraan. Er zijn echte  
leuke anekdotes te vertellen. Eens 
in de zoveel tijd moesten we 
allemaal netjes in het gelid in de 
hal staan en werden we toege-
sproken voor Zr. Suzanna, het 
hoofd der school. Op een dag 
begon ze net te spreken, toen er 
een van de andere nonnen vlug 
naar beneden kwam, ze gleed uit 

en rolde naar beneden, zwarte 
kousen en witte onderkleding is 
alles, wat ik me herinner en ook, 
dat ik, verschrikkelijk moest 
lachen. Ik werd naar het straflo-
kaal gestuurd en moest wachten 
voor de hoofdzuster om haar te 
kunnen vertellen, wat zo leuk was. 
Mijn moeder werd opgebeld en 
moest op school komen. Die was 
pas na school gekomen en volgens 
haar heeft ze de zusters verteld, 
dat ik altijd ging lachen, als ik erg 
schrok. Ik moest een heleboel 
strafregels schrijven, dus kwam er 
goed van af. Misschien vindt U het 
ook leuk om te horen over Zuster 
Boterhammetje, die werd zo 
genoemd door onze huishoudster, 
die ons altijd naar school bracht. Ik 
denk dat deze non de portierster 
was. Ze deed 's morgens precies op 
tijd de deuren open en dan gingen 
we in gelid naar binnen."Goede 
morgen," Zuster werd er dan 
gezegd en als iemand per ongeluk 
"Goeie morgen" zei, dan werd ze 
meteen naar het einde van de rij 
gestuurd. Als er een van de 
nonnen was overleden, dan 
moesten we allemaal in file langs 
het bed lopen om haar de laatste 
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Frits is behalve schrijver van deze brief ook de beheerder van het Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in 
natuurgebied Reestdal. We hadden even de intentie om hem te gaan interviewen, maar het is nu natuurlijk het 
verkeerde seizoen om de vogels te aanschouwen. Die zitten ergens in Spanje. Dom, dom, dom. 
Echter, Frits stuurde ons enige tijd terug reeds het Jaarverslag van 1999 en dat staat vol met leuke weetjes, je 
krijgt gelijk zin om naar De Schiphorst te gaan. Zomaar een berichtje uit dit jaarverslag:

In de avond van 6 augustus rukten wij uit richting Dedemsvaart, omdat daar een jonge ooievaar met z’n snavel 
ergens tegen een ruit stond te rammen. Daar aangekomen zagen wij geen ooievaar. De bewoner wees ons de 
boosdoener, doch het betrof hier een kraanvogel!

Pius-praat

Alvast een opdracht voor de lezeressen voor de volgende SneL-Binder: wat voor Paus was dan wel die Pius de 
eVijfde uit de 16  eeuw? Wij – de Snelle Binders – zijn nieuwsgierig naar zijn achtergrond en levenswandel!

Opnieuw naar Aleida Verburgt, nu wonende te Perth in Australië. Zij stuurde een fotocopie van een historische 
klassefoto (van vèr voor de Tweede Wereldoorlog!). Aleida is in ons vorige nummer geïntroduceerd, en 
intussen heeft zij haar “Oude Doos” van zolder gehaald en ter beschikking gesteld van Myrakel.

Bij de foto de volgende toelichting:

Hier ontvangen jullie een lijst van namen van meisjes op deze foto. Ik weet echt niet welke klas, maar ik schat 
dat het de ‘derde’ is.
 
Staande van voren naar achteren:
Ria Rijnja, Thea Schouten, volgende 3 weet ik niet, dan Carla Coebergh en ik geloof Juffrouw Bakker (niet 
zeker).

Eerste rij van links naar rechts:
Toosje Moolenschoot, Liesje Huissen, Hilda Butselaar, Corry Snijders.
Enzovoort, tweede t/m zesde rij:2] Willy Dinkgreve, Lenie Beekman, Stientje Onstee, Paula Huf.
3] ????, Beppie Heideman, ????, Mary van Dijk.
4] Annie Keulen, Renny van Hees, ?? de Ruiter, Jopie Domensino.
5] Giovanna Grassi, 3 x naam vergeten.
6] ????, Leida Verburgt, staande Rita Luyckx en Zr. Geertruida, Maggie du Chateau, Toosje van Werven.

Ik herinner mij nog andere nonnen, namelijk:
Zr. Suzanna, Hoofd der School & Engelse les.
Zr. Bertha, Duitse les
Zr. Geertruida en Zr. Geertruda.

En dan nog Juffrouw Croin, of Cronin, van algebra en meetkunde enzo, als ik me goed herinner. Het is natuur-
lijk allemaal zo lang geleden, ik ben echt wel iets vergeten.

Dan nog een lijst namen, waarschijnlijk het meeste van de M.U.L.O.
Eja van Rijnsoever, Paula Miggelbrink, Rietje Zalmstra, Corry Wiewel, Tooitje Stoetz, Trees Pasteuning, Tiny 
Maas, Tiny Kemper, Trees Geitenbeek, Maria van der Randen, Henny Brans, Rietje Bannenberg,Willie 
Dinkgreve, Tiny Broeder, Annie Keulen, Yvonne Heuft, Trees Scholten, Elly Bökkerink, Pauline Meuleman, 
Annie Termeulen, M. van Vliet, Lientje Wösten, To v.d. Busken, Greet Vet, Elly Vet, Tini Smit, Will Hüsken, Mia 
Termeulen, Jo v.d. Born, Hansje Sterk, Jetje Brink.

Ik weet niet wat de SneL-Binder 
hier mee kan, maar je weet nooit 
hoe een dubbeltje rolt: u ziet wel 
dat ik ook na 50 jaar in een Engels 
sprekend land nog mijn 
Nederlands machtig ben.

De redactie weet hier wel raad 
mee: wie heeft een Corry Wiewel 
in zijn familie- of kennissenkring? 
Of dan toch zeker wel Stientje 
Onstee? Waarschuw haar alsje-
blieft, laat dit verhaal lezen en 
vervolgens even een kaartje naar 
Myrakel!  

Bij een andere E-mail-gelegenheid 
heeft Aleida (Dicky, haar huidige 
roepnaam) ons nader over haar 
Amsterdamse herinneringen 
verteld:
Hallo Myrakelse Redakteur, Zoals 
U weet is mijn naam nu Dicky. Dat 
is natuurlijk heel iets anders dan 
Aleida, maar vanaf mijn dagen in 
de Amsterdamse hockeyclub 
"Hurley" ben ik altijd Dicky 
geweest. Ik heb hele fijne herinne-
ringen aan mijn jaren op de Pius 
school. Mijn beide zusters gingen 
er ook op school, maar een is 
overleden en de andere woont in 

de U.S.A. Ik kan U wel een paar 
namen geven van oud-leerlingen, 
die nog leven. Eén daarvan is mijn 
schoonzuster Henny Verburgt-
Petri. Die ging wel eens naar een 
reünie. Ze is nu 81 en woont in 
Haarlem. Een ander is Aggie 
Hilverink-Beekman, was een 
vriendin van mijn zuster en 
voorzover ik weet, leeft ze nog. 
Woont in Amsterdam, maar heb 
geen adres. Zij heeft ook nog een 
zuster Lenie, die bij mij in de klas 
zat. Ik heb een oude schoolfoto 
gevonden en ook een oud school 
rapport, waarop een embleem 
staat, misschien is dat, wat U 
zoekt. Vele staan ook in mijn 
poesie album. Dat album kreeg ik 
voor mijn verjaardag in 1937. U 
hebt gelijk, er waren op de school 
veel strenge regels en we hielden 
ons echt wel daaraan. Er zijn echte  
leuke anekdotes te vertellen. Eens 
in de zoveel tijd moesten we 
allemaal netjes in het gelid in de 
hal staan en werden we toege-
sproken voor Zr. Suzanna, het 
hoofd der school. Op een dag 
begon ze net te spreken, toen er 
een van de andere nonnen vlug 
naar beneden kwam, ze gleed uit 

en rolde naar beneden, zwarte 
kousen en witte onderkleding is 
alles, wat ik me herinner en ook, 
dat ik, verschrikkelijk moest 
lachen. Ik werd naar het straflo-
kaal gestuurd en moest wachten 
voor de hoofdzuster om haar te 
kunnen vertellen, wat zo leuk was. 
Mijn moeder werd opgebeld en 
moest op school komen. Die was 
pas na school gekomen en volgens 
haar heeft ze de zusters verteld, 
dat ik altijd ging lachen, als ik erg 
schrok. Ik moest een heleboel 
strafregels schrijven, dus kwam er 
goed van af. Misschien vindt U het 
ook leuk om te horen over Zuster 
Boterhammetje, die werd zo 
genoemd door onze huishoudster, 
die ons altijd naar school bracht. Ik 
denk dat deze non de portierster 
was. Ze deed 's morgens precies op 
tijd de deuren open en dan gingen 
we in gelid naar binnen."Goede 
morgen," Zuster werd er dan 
gezegd en als iemand per ongeluk 
"Goeie morgen" zei, dan werd ze 
meteen naar het einde van de rij 
gestuurd. Als er een van de 
nonnen was overleden, dan 
moesten we allemaal in file langs 
het bed lopen om haar de laatste 
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eer te bewijzen, meestal waren 
het oude nonnen, die wij niet 
kenden, maar ik liep er toch altijd 
maar met mijn ogen stijf dicht 
voorbij in de hoop, dat ik nergens 
tegenaan zou lopen. Als dit het 
soort dingen zijn, dat U leuk vindt 
om te horen, vertel het me maar. 
Ik ben mijn memoires aan het 

schrijven en er komen allerlei 
foto's en herinneringen uit de 
doeken. Hoop spoedig van U te 
horen en zie er naar uit om het 
tijdschrift te ontvangen.
Hartelijke groeten,
Dicky de Blank-Verburgt

NAWOORD: Jazeker, Dicky, 

verhalen van dit slag kunnen we 
gebruiken. Die memoires zien we 
graag tegemoet!
Trouwens, Dicky zou zeer blij zijn, 
wanneer ze E-mailtjes ontvangt uit 
Sint Pius-kringen! Iedereen kan 
haar bereiken onder 
codi@smartchat.net.au.

Door: Frans Panholzer (HBS A, 
1970)

Voorpagina van Het Parool van 19 
juli:
"Vestiging Stedelijk aan Zuidas ... 
museum voor de 21ste eeuw ... Het 
zou op de plaats komen van het 
Sint Nicolaas Lyceum".

In 1973 had ik een vakantiebaantje 
in de melkfabriek aan de Jan 
Steenstraat. Daar was ik terechtge-
komen via het Arbeidsburo waar 
de Melkunie een telmeester vroeg. 
Wat bleek te zijn: vrachtwagen 
rijdt achteruit fabriek in, gooit de 
zijkant open en gespierde chauf-
feur trekt over de gladde laad-
vloer van de wagen de stapels 
kratten met lege flessen halverwe-
ge een ijzeren plaat richting 
rolbaan. Daar neemt de telmeester 
de stapel over, haak in de kratten 

en schuiven maar. Keurig op de 
pallet want anders donderde de 
stapel er in de goederenlift naar 
beneden af. Ik was natuurlijk geen 
partij voor die jongens op de 
wagen. Zolang het alleen literfles-
sen en volle kratten en pallets 
waren kon ik het noteren van de 
aantallen nog wel bijbenen. Maar 
zodra er halve kratten of halve 
liters bij kwamen, dan klopte er al 
niets meer van de administratie 
doordat ik het te druk had met het 
helpen van de chauffeur die maar 
bleef doorschuiven.
Het hardst gelachen hebben we 
toen die pallet met 360 glazen 
literflessen de liftschacht inviel. 
Een minuut lachen en toen hard 
aan de slag om de rommel op te 
ruimen. Een prima werksfeer daar.
Ik stond tussen het werk door met 
een al bijna gepensioneerde 
collega uit de Rustenburgerstraat 

te praten. "Ik heb een tuinderij 
gehad. Waar nou het 
Nicolaaslyceum is. Op een dag 
komt er een pater kijken. Die zegt 
niks. Maar toen ze die school 
wilden bouwen, was ik mooi mijn 
bedrijf kwijt. Ik heb er bijna niks 
voor gehad. En dat zijn dan je 
eigen geloofsgenoten. De glui-
perds".

De grond wordt te duur om er een 
tuinderij op te houden, te duur om 
er een school te handhaven. Het 
draait in het leven allemaal om 
geld. Meneer Lexmond van 
geschiedenis vertelde het ons al. 
Uit de economielessen van meneer 
Kalb hadden we het zelf al kunnen 
afleiden.

Frans Panholzer 

Deel 1

Deel 2

Ja, Frans, daar zeg je zoiets: 
“…Waar nou het Nicolaaslyceum 
is…”! Dat is ooit gebouwd. In een 
redelijk ver verleden intussen. 
Maar het Bouwkundig Weekblad 
zou zijn eigen naam niet verdie-
nen als het de gelegenheid zou 
hebben voorbij laten gaan om dit 
‘Aquarium’ te propageren als een 
blikvanger eerste klas. Je moet er 
even voor in de archieven, maar 
dan heb je ook wat! Het nummer 
van 8 juli 1960 meldt trots de 
totstandkoming van dit adembe-

nemende bouwwerk aan de 
Prinses Irenestraat in Zuid. 

De architect Lau Peters schreef met 
zijn twee medewerkers J. Peters en 
B. Spängberg een boeiend verhaal, 
voorzien van foto’s en tekeningen. 
Enkele tekeningen laten we 
gaarne zien. We pakken ook een 
fragment uit het artikel:

“…Het voorgaande nam niet weg 
dat toch nog eerst besloten moest 
worden tot het oprichten van 

enige noodscholen bij het te 
bebouwen terrein, daar de eerst 
aangekomen jeugd reeds aan zijn 
eerste eindexamen toe was. Op 
dat moment stonden wij voor de 
zware opgave een volledig lyceum 
te ontwerpen dat al het leed dat 
de schoolgaande jeugd hieraan 
voorafgaand was aangedaan, op 
een juiste manier te lenigen. Het 
totale programma van de school 
werd na verschillende bespreking-

en bepaald op het bouwen van 
een 24-klassige school met de 
bijbehorende vaklokalen, lokalen 
voor lichamelijke oefeningen en 
schoolactiviteitenruimten (inder-
tijd een volledige school wat 
betreft zijn topcapaciteit), 
bovendien een schoolkapel voor 
de geestelijke oefeningen en een 
klooster met accommodatie voor 
ca. 25 leraren. Tijdens deze 
besprekingen ontving ons bureau 

de opdracht voor het bouwen van 
een Rooms-Katholieke Middelbare 
School voor meisjes. Verschillende 
argumenten pleitten er voor ook 
dit gebouw te situeren op het 
terrein aan de Prinses Irenestraat. 
Na zeer voorspoedige bespreking-
en met de Dienst 
Stadsontwikkeling van Publieke 
Werken werd een stedebouwkun-
dig plan ontworpen voor het 
geheel object…”.

Deel 3

We schrijven gewoon ene Hans 
Ibelings over, met zijn binnenk-
omer in een publicatie over die 
onvermijdelijke, booming-city-
bevestigende Zuidas:

“Amsterdam heeft lange tijd 
terecht de reputatie gehad dat 
niks kon en niets lukte. Nu is de 
stad in de ban van zijn eigen 
dadendrang. De IJ-oever begint 
eindelijk gestalte te krijgen. Aam 
IJburg wordt gebouwd. Het 
Centraal Station zal een gedaante-
verandering ondergaan. In de 
slappe veengrond wordt de 

metrotunnel voor de 
Noord/Zuidlijn geboord. En de 
Zuidas gaat er komen. Nu is dat 
nog een rafelrand tussen 
Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. 
Maar het stuk ringweg tussen het 
Olympisch Stadion en de RAI 
wordt de grootste bouwput van 
de stad”.

Bij zulke aanloopteksten weet je 
het wel. Een skyline waar 
Rotterdam nog zelfs van gaat 
likkebaarden. Wat dit allemaal 
gaat betekenen voor het schoolge-
bouw van Lau Peters? 

Toch nog even het eind van dit 
artikel erbij gepakt. Men leest 
daar dat het Beatrixpark gaat 
uitbreiden (!) in 2001. Het 
Beatrixpark is toch helemaal 
omsloten aan alle kanten?? Het 
zal toch niet zijn, dat....?

Ook een gebouw uit eind jaren ‘50 
heeft niet het eeuwige leven. Er 
zijn verhalen uit de overlevering 
over de voorgevel van de A 
vleugel, die met hoekijzers is 
vastgezet aan het karkas om de 
zaak bouwkundig wat te verstevi-
gen. Ook is er op de tweede etage 

De Zuidas
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eer te bewijzen, meestal waren 
het oude nonnen, die wij niet 
kenden, maar ik liep er toch altijd 
maar met mijn ogen stijf dicht 
voorbij in de hoop, dat ik nergens 
tegenaan zou lopen. Als dit het 
soort dingen zijn, dat U leuk vindt 
om te horen, vertel het me maar. 
Ik ben mijn memoires aan het 

schrijven en er komen allerlei 
foto's en herinneringen uit de 
doeken. Hoop spoedig van U te 
horen en zie er naar uit om het 
tijdschrift te ontvangen.
Hartelijke groeten,
Dicky de Blank-Verburgt

NAWOORD: Jazeker, Dicky, 

verhalen van dit slag kunnen we 
gebruiken. Die memoires zien we 
graag tegemoet!
Trouwens, Dicky zou zeer blij zijn, 
wanneer ze E-mailtjes ontvangt uit 
Sint Pius-kringen! Iedereen kan 
haar bereiken onder 
codi@smartchat.net.au.

Door: Frans Panholzer (HBS A, 
1970)

Voorpagina van Het Parool van 19 
juli:
"Vestiging Stedelijk aan Zuidas ... 
museum voor de 21ste eeuw ... Het 
zou op de plaats komen van het 
Sint Nicolaas Lyceum".

In 1973 had ik een vakantiebaantje 
in de melkfabriek aan de Jan 
Steenstraat. Daar was ik terechtge-
komen via het Arbeidsburo waar 
de Melkunie een telmeester vroeg. 
Wat bleek te zijn: vrachtwagen 
rijdt achteruit fabriek in, gooit de 
zijkant open en gespierde chauf-
feur trekt over de gladde laad-
vloer van de wagen de stapels 
kratten met lege flessen halverwe-
ge een ijzeren plaat richting 
rolbaan. Daar neemt de telmeester 
de stapel over, haak in de kratten 

en schuiven maar. Keurig op de 
pallet want anders donderde de 
stapel er in de goederenlift naar 
beneden af. Ik was natuurlijk geen 
partij voor die jongens op de 
wagen. Zolang het alleen literfles-
sen en volle kratten en pallets 
waren kon ik het noteren van de 
aantallen nog wel bijbenen. Maar 
zodra er halve kratten of halve 
liters bij kwamen, dan klopte er al 
niets meer van de administratie 
doordat ik het te druk had met het 
helpen van de chauffeur die maar 
bleef doorschuiven.
Het hardst gelachen hebben we 
toen die pallet met 360 glazen 
literflessen de liftschacht inviel. 
Een minuut lachen en toen hard 
aan de slag om de rommel op te 
ruimen. Een prima werksfeer daar.
Ik stond tussen het werk door met 
een al bijna gepensioneerde 
collega uit de Rustenburgerstraat 

te praten. "Ik heb een tuinderij 
gehad. Waar nou het 
Nicolaaslyceum is. Op een dag 
komt er een pater kijken. Die zegt 
niks. Maar toen ze die school 
wilden bouwen, was ik mooi mijn 
bedrijf kwijt. Ik heb er bijna niks 
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Frans Panholzer 

Deel 1

Deel 2
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Deel 3
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een tussenmuur los komen te 
staan en deze is door de heer Van 
der Klundert c.s weer vastgezet 
met balken aan het plafond. Wie 

hier meer van weet en een 
getuigeverslag van kan geven, laat 
het ons eens weten!?

Bekijk de vogelvlucht-impressie op 
de bijgaande afbeelding of 
bestudeer op uw gemak de 
Internic-site www.zuidas.nl !

Myrakelse herinneringen

Twee Binders geleden hebben we 
op pagina 13 twee oproepen 
geplaatst. De eerste, voor een 
DTP-er, staat nog steeds open.

Wie o wie?

De tweede had meer succes. We 
vroegen om Broodje Aap-
verhalen, anekdotes, persoonlijke 
herinneringen en “mag-ik-dit-

nog-even-rechtzetten?”. De 
redaktie gelooft dat het ingezon-
den verhaal in de laatste catego-
rie hoort, in ieder geval is het een 
terugblik op de keerzijde. Het 
werd tijd ook. De SNeL-Binder is 
nogal gewoon een historisch 
beeld te schetsen van twee 
superscholen, met model-
leerlingen, 10.000 talenten en zo, 
maar natuurlijk moeten we met 

twee benen op de grond blijven 
staan. Marijke Luttikhuis (Gym A, 
1976) helpt ons goed uit de 
droom.

Mens sana in corpore sano? 

Gretig als middelbare scholen zijn 
om zoveel mogelijk aanmelding-
en binnen te slepen, worden 
tijdens open dagen kosten noch 

moeite gespaard om op ouders en 
aanstaande leerlingen een zowel 
betrouwbare (voor de ouders) als 
gezellige (voor de leerlingen) 
indruk te maken. Onlangs was het 
de beurt aan ons, mijn man en 
mij, en onze dochter om ons in te 
laten pakken door de overvloed 
aan wervende activiteiten van de 
plaatselijke scholengemeenschap. 
Vooral het bezoek aan het 
gymnastieklokaal werd een 
onvergetelijke ervaring. 

Wij werden welkom geheten 
door een atletische dertiger in 
een ongetwijfeld heel functioneel 
maar daarom niet minder 
modieus trainingspak. De man 
straalde een en al gezondheid uit 
en leek bijzonder ingenomen met 
zijn gebruinde uiterlijk, dat 
immers een toonbeeld was van 
wat een beetje sportieve inspan-
ning vermag. Hoewel ik mij voor 
vertrek niet onaardig had 
aangekleed en opgemaakt, 
voelde ik mij ter plekke weer dat 
onhandige, iets te dikke meisje 
van destijds dat in zo’n sportieve 
omgeving niets te zoeken had. 
Wat was ik bij mijn eindexamen 
blij geweest om na zes jaar 
definitief de deur van de sport-
zaal achter mij dicht te kunnen 
trekken. Ik zou voortaan niet 
meer op commando gezond 
hoeven doen en ik beloofde 
mezelf om dat in de toekomst 
ook nooit meer, en al helemaal 
niet uit eigen beweging, te doen. 
Een belofte die ik – ik ben 
inmiddels 42 – godzijdank nog 
niet heb hoeven verbreken. 

En wat overkwam mij nu, staande 
op de drempel van de eerste de 
beste schoolgymzaal die ik na 
jaren weer eens aanschouwde? 
Een blonde Germaan kwam 
vederlicht op mij afgehuppeld en 
nodigde mij pijnlijk opgewekt uit 
om toch vooral nog eens aan de 
ringen te gaan hangen of mij te 
storten in een gezellig partijtje 
basketbal. Mijn antwoord dat ik 
dat soort activiteiten met het 
behalen van mijn eindexamen 
gelukkig voor eeuwig achter mij 
had kunnen laten, was natuurlijk 
helemaal fout, maar dat besefte 
ik pas toen de man mij met ogen 
vol afgrijzen en ongeloof aank-
eek. Dat je een pesthekel zou 
kunnen hebben aan elke vorm 

van sport, dat was in zijn beleving 
eenvoudigweg onbestaanbaar. 
Sterker nog, zijn ervaring was 
juist dat de leerlingen de gymles-
sen de leukste lessen vonden, niet 
alleen omdat daar nooit huiswerk 
aan te pas kwam, maar ook 
omdat je je dan eens niet stil 
hoefde te zitten.

Voor mij heeft dat echter nooit 
gegolden. Ik woonde liever een 
‘gewone’ les bij dan dat ik ten 
overstaan van mijn klasgenoten 
de schande moest ondergaan 
mijn algehele krukkigheid te 
demonstreren. Nog geen meter 
omhoog kwam ik in een touw, 
kast of paard bleek steevast een 
onneembaar obstakel dan wel 
een – letterlijk – struikelblok, 
bovenin het wandrek werd ik 
bevangen door hoogtevrees, en 
bij balspelen was ik nooit daar 
waar de bal was. De angst me te 
bezeren of, bijna net zo erg, mijn 
dure bril te beschadigen (en dus 
mijn ouders op kosten te jagen), 
was natuurlijk bespottelijk, en 
werd geacht dankzij de instructies 
van de docent wel te zullen 
verdwijnen. Aan weerszijden van 
de kast waren vangers gepos-
teerd, dus, zo werd je voorgehou-
den “er kon niks gebeuren”. 
Bovendien, hoe harder de 
aanloop en afzet, des te gemak-
kelijker zou de sprong zijn. Dat je 
ook harder kon vallen, werd er 
nooit bij verteld. Toch was dat 
geen uitzondering. Ook klasgeno-
ten met heel wat meer lef en 
behendigheid dan ik hebben 
dikwijls een onzachte landing 
gemaakt, want de vangers waren 
dan wel van goede wil, ze waren 
ook ongeoefend en (dus?) altijd 
te laat. Hun onhandige optreden 
veroorzaakte soms zelfs meer 
schade dan dat het voorkwam.

Dat mijn angsten dan misschien 
ongegrond waren, maar daarom 
nog niet minder reëel, was niet 
aan de orde. Althans, dat is mij 
nooit gebleken. Over angsten 
moest je je maar heenzetten, dat 
werd goed geacht voor de 
vorming van je persoonlijkheid. 
En als je dat niet deed (of kon), 
dan was je dus gewoon godverge-
ten eigenwijs en had je een 
uitbrander verdiend. Na een val 
werd je op luide toon gesom-
meerd de oefening nog eens te 

doen, “want anders durf je het 
een volgende keer helemaal niet 
meer”. Een weigering of een 
angstige herhalingspoging (die 
uiteraard ook mislukte), was 
natuurlijk opnieuw een bewijs 
van een gebrek aan doorzettings-
vermogen. 

De wijze waarop het team voor 
een balspel werd samengesteld, 
was zo nodig nog vernederender. 
Het was het bekende ritueel: 
twee leerlingen (nooit de slecht-
sten!) werden aangesteld en 
kozen om beurten een kandidaat 
voor hun team. Naarmate de 
keuze beperkter werd, begonnen 
de aanvoerders zorgelijker te 
kijken en duurde het nadenken 
langer. “Wie is de beste speler” 
verwerd langzaam maar zeker tot 
“wie is de minst beroerde”. Niets 
smadelijker dan keer op keer de 
nauwelijks onderdrukte zuchten 
van je teamgenoten te moeten 
horen als je als (een van de) 
laatste(n) tot het team toetrad. 
Dat leerlingen wreed tegen 
elkaar zijn, is al erg genoeg. Maar 
dat docenten deze praktijken zelf 
in stand houden, vond en vind ik 
onbegrijpelijk. De redenering dat 
gezonde competitie nu eenmaal 
bij sport hoort, was kennelijk 
voldoende rechtvaardiging.

Ik heb nooit begrepen waarom, 
ook toen al, de docenten van de 
leervakken niet geacht werden de 
competitie en competentiestrijd 
tussen leerlingen aan te wakke-
ren, terwijl in de gymles onder-
linge wedijver juist schaamteloos 
aangemoedigd werd. Ik heb dat 
altijd als uitermate grievend 
ervaren, zozeer zelfs dat ik 
sindsdien geen sportleraar meer 
kan tegenkomen zonder te 
vragen of hij/zij er dit soort foute 
gewoonten op nahoudt. De 
gymleraar (jawel, die van dat 
gebronsde lichaam) van mijn 
dochter doet dat gelukkig niet. 
Maar ik houd hem in de gaten, 
want een gezondheidsfreak is het 
wel. En ook daar heb ik het niet 
zo op.

Marijke (destijds: Marian) 
Luttikhuis,
Gymn. A, 1976
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SPIN-gids

De eerste proefdruk van de gids is 
gereed. Zo’n tweehonderd oud-
leerlingen hebben hun gegevens 
toegezonden, een prima resultaat. 
We zijn content met het overzicht 
van adressen, studies, beroepen, 
werkgevers en hobbies. Allen 

bedankt voor het toezenden van 
deze informatie! Binnenkort komt 
de gids uit. 
We kijken stiekem even in de 
inhoud. Liefhebbers van 
handboogschieten, Rembetika 
muziek, waterradmolens, 

bezigheidsbegeleiding, hobo, 
Pelgrimsvoettochten, slangen, 
Dnepr-motorfietsen, de auteur 
Themerson, goochelen en Pençak 
silat, we hebben ze! 

Wilskracht SNL

Ook in enkele recente nummers 
hebben we de beroemde 
voetbalclub gememoreerd. Maar 
voor alle echte Wilskrachters, 
vooral die uit de jaren ’60, ’70 en 
’80, zijn er van die legendarische 
figuren die gewoon een vast 
plekje in het geheugen veroveren. 
Die horen dus ook in de SneL-

Binder thuis. We noemen meneer 
Pouw, we noemen Pater Lauwers, 
we noemen Opa Grimberg, en in 
dit rijtje hoort in ieder geval ook 
thuis: JéGé-eM. Deze liefhebber 
pur sang wist menig jongeman de 
vereniging binnen te praten. Hij 
was altijd paraat om Wilskracht 
SNL van dienst te zijn. JGM, de 

vader van voetballer Erik Maas, 
verdient minstens een koninklijk 
lintje voor zijn inzet! Daarom 
citeren we met genoegen een 
verhaal van hem, uit de Topscorer 
van 10 mei 1983.

DE TIJD GAAT SNEL......

Je voetbalt jaren en jaren vanaf je 12e jaar in Wilskracht SNL. Je gaat naar Indonesië na 
een verschrikkelijke oorlogstijd. Teruggekomen ga je trouwen en er komen twee kinderen. 
En voor je het weet is je zoon 9 jaar en wil hij zo graag gaan voetballen. Je moet nog 10 
jaar zijn, maar dan ga je weer naar Wilskracht SNL, waar men een vergissing maakt met de 
geboortedatum. Dat is allemaal in een mum van tijd gebeurd. Voor je het weet is het zover 
en al woonde JGM dan ook in Slotermeer, toch ben ik weer teruggegaan naar die club aan de 
andere kant van de stad. Die club waar je eigenlijk nooit van los komt: WILSKRACHT—SNL!!
Je gaat je ergens mee bemoeien en voor je het weet ben je tot leider van een elftal 
gebombardeerd, want je weet het toch zo goed?

Nu na mijn laatste seizoen als elftalleider kijk je onwillekeurig even terug op die lange 
18 seizoenen. Seizoenen van snotneuzen afvegen tot seizoenen van prestatievoetbal op 
Zaterdag. Prachtig werk, vooral als je het zo treft als ik met zulke prachtkerels! 
Terugblikken betekent voor JGM: Theo Sloothaak als pupillenkeeper met Martin van Wissen 
van Veen en Leonnetje Bastiaenen. Ronnie van Leeuwen als B—junior en Paultje langs de 
lijn aan de hand van JGM. Kleine Olaf van Hoek, die zo’n grote voetballer was in de dop. 
14 Elftallen senioren hebben we nu en JGM heeft ze allemaal zien komen en soms zelfs 
helpen komen. Wie dan ook tegen mij durft te beweren, dat de "jeugd—van—tegenwoordig" 
toch maar niks is, die krijgt van mij te horen, dat hij/zij er niets maar dan ook niets 
van heeft begrepen.

Alle elftallen, die JGM heeft begeleid waren stuk voor stuk samengesteld uit geweldige 
jongens. Zij hebben mij, zonder uitzondering, allen heel veel genoegen verschaft met hun 
jeugdig enthousiasme voor de voetbalsport en voor Wilskracht SNL. Echt verdriet doet het 
mij slechts dan, wanneer één van mijn jongens naar een andere vereniging overloopt, want 
dan voel ik dat als een falen van mij of van mijn vereniging Wilskracht SNL! En dan wordt 
aan je gevraagd of je bereid bent je naam aan een tournooi te geven. Ze vinden dat je 
"zoveel hebt gedaan voor de vereniging". Je zegt natuurlijk nee, want tournooien noem je 
toch naar mensen die overleden zijn? Nee, dat is niet waar en er worden legio voorbeelden 
aangedragen. Nou ja een compromis dan maar: niet de naam voluit maar JGM! Hè, JGM ? Waar 
heb ik dat meer gehoord? Juist ja, bij Wilskracht SNL. Dus op Zaterdag 28 mei: HET JGM — 
TOURNOOI!!

Veel gedaan, zeggen ze, nou daarmee ben ik het niet eens. Ik vind namelijk dat ik er zelf 
zo verschrikkelijk plezier van heb gehad. Ik heb zo’n fijne tijd mogen beleven met MIJN 
jongens! Daarom heb ik het gedaan, omdat ik het zelf zo geweldig vond, om als "oudere" 
tussen de jonge jongens te verkeren en jezelf nog een jonge jongen te blijven voelen. 18 
jaar lang, een heerlijke tijd. Een hele grote vracht geluk met daartussendoor een brokje 
verdriet! Herdenken is terugblikken en dan zie ik ze weer allemaal de revue passeren : 
Rene Smit en Cees Smit (geen broers!), Arnold Tops, Jan Haan, Jeroen Bosch, Andre 
Schirmann, Hespen, Bastiaenen, v.d. Woude’s, de Jong’s, Woutersen, Bootsmannen, Koningen 
en Honingen, Jantje Busker en Ruud Straat en de Ekelschotten en ....ach laat ik maar 
ophouden, want de Topscorer is voor al deze namen te klein! Ik bewaar ze allemaal in mijn 
hart met fijne herinneringen. Ik hoop, dat ze er allemaal zullen zijn op MIJN dag: 28 mei 
a.s. : HET JGM — TOURNOOI!!!

"MAAS"

Nicolaas-bladen

Een stukje geplukt uit “Nicolaas 
Nieuws”, de nieuwsbrief voor 
ouders en andere belangstellen-
den. We krijgen een indruk van 
‘de tweede fase’, van het lyceum 
en het onderwijs anno 2000, met 
het volgende verhaal uit het 
nummer van oktober jl.  

INTERNATIONAL MODEL UNITED 
NATIONS OF ALKMAAR

The seventh annual session 7, 8 
and 9 july 2000 
Murmelliusgymnasium Alkmaar

Uit Luxemburg, Swietochlowice 
(Polen), Katowice, Stuttgart, 
Lübeck, Oslo, Haarlem, Alkmaar, 
Enkhuizen, Bergen, Den Haag, 
Utrecht, Almere en uit Amsterdam 
kwamen de delegaties om drie 
dagen te discussiëren over 
wereldvraagstukken die ook op de 
agenda staan van de Verenigde 
Naties. De voertaal is Engels en de 

vergaderregels zijn in een streng 
protocol vastgelegd.

De volgende leerlingen durfden 
de uitdaging aan en speelden de 
rol van de VN-delegaties van de 
Republiek van Zuid-Korea en 
Cyprus: Renee Hartog, Bouchien 
Wolma,
Eva Fransen, Floor Heijerman, 
Jetske van Vliet, Sanne Disseldorp, 
Lenneke Muller en Marije 
Bouwknegt.

De eerste kennismaking met het 
jongeren-VN-spel was een uiterst 
serieuze aangelegenheid. Niet 
alleen de dresscode, maar ook de 
resoluties over vraagstukken van 
mensenrechten, vervuiling van 
oceanen, ontwapening, opruimen 
van landmijnen conflict tussen 
Ethiopië en Eritrea en rechten van 
inheemse volken verbaasden onze 
jonge, nog onervaren, delegatiele-
den. De boventoon in de debatten 

werd gevoerd door delegatieleden 
die vaker dit rollenspel hadden 
gespeeld. Het evenement was 
georganiseerd en geleid door 
leerlingen van het 
Murmelliusgymnasium. De 
driehonderd deelnemers kregen 
een zwaar programma gepresen-
teerd.

Met enorme inzet en zichtbaar 
talent werden de in committees 
voorbereide resoluties in de 
General Assemblee aangenomen 
of verworpen. Het lobbyen, de 
lunches en de discotheek vormden 
een welkome afwisseling en 
natuurlijk het contact met de 
gastgezinnen. Dank aan mevrouw 
Saris, oud-docente Engels voor 
haar gastvrijheid.

En wat vonden onze leerlingen er 
zelf van? Te moeilijk, te slecht 
voorbereid, te lange vergadering-
en, in het diepe gegooid, hierin 
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verder gaan, een studiepunt 
verdiend, een leerzame ervaring, 
een kans om veel contacten te 
leggen, ermee doorgaan in Den 
Haag in december. Conclusie: van 
negatief tot positief. In elk geval 
voldoende om deze eerste 
kennismaking met het VN-
rollenspel voor onze leerlingen op 
ons schoolprogramma te houden 

en indien mogelijk uit te bouwen.

Tenslotte een citaat uit een e-mail 
bericht van Suzanne van Bunnik, 
secretary general Imuna 2000, aan 
de delegatieleden van het SNL: “Ik 
kan je wel meedelen dat het heel 
erg meevalt om alleen te zitten. Ik 
doe zelf al vijf jaar mee en mijn 
eerste Imuna zat ik ook alleen, 

maar vaak zit iedereen alleen. Dus 
is het heel leuk met iemand 
contact te krijgen die gewoon 
naast je zit.” Kortom, deze 
ervaring levert onze leerlingen 
veel meer op dan alleen een 
certificate of participation.

J. Ruijter, studieleider tweede fase

Oud-leerlingen in de literatuur

Patty Scholten-Klein, oud-leerlinge 
van de St. Pius MMS, is in de 
boekwinkels niet alleen te vinden 
bij de poëzie-afdeling, maar ook 

in het stripsegment. De strip 
Noortje is haar geesteskind en we 
presenteren met genoegen een 
pagina uit de uitgave Noortje 

blundert voor tien. Patty schrijft 
de teksten, en Jan Steeman is de 
tekenaar.   

Internic

w
w

w.
e-m

ail

Onze vaste correspondent uit de USA, Jaap Wormer (Gym B, 1958), heeft een nieuw Internic-aansluiting, zo liet 
hij ons weten. We vragen enig begrip voor de genoemde seizoenen, die al weer achter ons liggen

Van: Jack Wormer[SMTP:jjw@isat.com]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 4:23
Onderwerp: Re: How-about-Jack?

August 6, 2000

Het jaar 2000 en de nieuwe eeuw 
begonnen hier in San Diego op een 
onverwachts gewone manier! Na al 
die hoopla, hier ook wel 'hype' 
genoemd, hadden we de 
gewoonlijke vuurwerken misschien 
op wat grootser schaal, de nodige 
parties (idem), en de gewoonlijke 
knallen van de vele mensen die 
hier tegen middernacht van Oud 
en Nieuw hun diverse wapens 
afschieten - merendeels in de 
lucht. Natuurlijk heeft men dan 

ook al zoveel 'spirituele' moed 
ingedronken dat arme Newton en 
zijn wetten helemaal vergeten zijn 
- behalve in de emergency rooms 
van de hospitalen. Elk jaar gaat 
oud en nieuw gepaard met een 
aantal doden of verwonden. Zoals 
Newton al had uitgekiend, wat 
omhoog gaat komtuiteindelijk 
weer omlaag...

En als je wil weten waarom er hier 
zo'n drukte is over 'gun-control', 
wel, oud en nieuw is de tijd dat 
alles je heel duidelijk wordt... Het 

klinkt als die TV-verslagen van 
Beirut gedurende hun vele 
burgeroorlogen!

Het is een feit dat die ballistieke 
viering van oud en nieuw er hier 
echt in kwam toen de vele 
immigranten van het zuiden hier 
kwamen in het begin van de 60-er 
jaren. Vanwege de droogte hier in 
Californië is vuurwerk enorm 
gecontroleerd. Er wordt b.v. heel 
erg gelet op je waren als je van 
Mexico terug keert, ofwel te voet 
of in de auto. De vraag is natuurlijk 
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gericht op drugs, maar er wordt 
ook heel veel aandacht besteed 
aan het soort vuurwerk dat je in 
Tijuana koopt (en in Mexico wordt 
er heel weinig gecontroleerd, dank 
ook zij de alom-gebruikte valuta, 
de mordida).

Nauwelijks bekomen van de jaar- 
en eeuw-wisseling, dat tot onze 
stomme verwondering niet het 
einde van de wereld met zich mee 
bracht als voorspeld door ettelijke 
'profeten' en hun aanhangers, 
kwamen we al gauw vast in de 
politieke verwisselingen gepaard 
gaande met een poging van zekere 
groepen in de bevolking om de 
President te ontzetten. Hierbij 
natuurlijk erg geholpen door onze 
President, die ondanks zijn enorme 
intellectuele gaven toch blijk gaf 
van menselijkheid door zijn 
'immoreel' gedrag.Nu moet je wel 
beseffen dat hier in Amerika, in 
tegenstelling tot vele andere 
landen en samenlevingen, ' ' 
immoraliteit ' bij de gewone man 
(oh, en natuurlijk ook de gewone 
vrouw )-in-de-straat, direkt sterke 
anatomische associaties opwekt 
naar ' beneden-riemse ' oorden, als 
ik dat even beleefd mag zeggen.Ik 
heb hier vaak hevige discussies 
gehad met de doorsnee Amerikaan 
over 'sins of the flesh', hoe ik die 
makkelijker kan vergeven dan ' 
sins of the spirit ', en sta telkens 
weer verstomd als de mensen me - 
over het algemeen - dan aankijken 
alsof ik van Mars ben gekomen. Ik 
denk dat het Pater van Buuren was 
geweest, in een van zijn vele lessen 
tijdens Latijnse klas, die ons 
vertelde dat 'vleselijke zonden' 
makkelijker te vergeven zijn, 
althans dat was verwacht, dan 
'geestelijke zonden', want de 
eerste is tenminste een indicatie 
van onze menselijkheid.Zoals je 
ziet, St. Nic's lessen en wijsheden 
blijven je je hele leven bij!

Wel, de President overleefde zijn 
'impeachment' en de wereld kwam 
ook weer niet tot een eind. 
Integendeel, het begin van een 
nieuwe eeuw bracht ons niet 
alleen een prachtige lente (die hier 
in Californië meestal maar 6-weken 
of zoiets duurt, te oordelen naar 
de natuur), maar ook 
hoopgevende verhalen en TV-
reportages over tientallen heel 
jonge, cyber-ondernemers, die 
ontzaggelijk rijk werden via opties 
en dergelijke financiële 

arrangementen bij het oprichten 
van allerlei internet-
ondernemingen. Dat is onderhand 
ook al weer door de realiteit 
achterhaald, en het is nog steeds 
waar dat de Mens zijn brood moet 
verdienen in 'het zweet van zijn 
aanschijn'. Alleen is dat nu 
uitgebreid en geldt ook voor de 
Vrouw,zodat we dus moeten 
zeggen ' in het zweet van zijn/haar 
aanschijn'.

Op politiek gebied kregen we dan 
eerst het seizoen van de 
'primaries', voor-verkiezingen, met 
alle hoepla daaraan verbonden. En 
ook dat hebben we overleefd, 
lichamelijk zoniet geestelijk. En nu 
bevinden we ons dan aan de 
vooravond van de Democratische 
Conventie die volgende week in 
Los Angeles gaat beginnen. Het is 
allemaal interessant theater, maar 
je moet het niet al te serieus 
opnemen.Het lijkt merendeels op 
een soort bekvechten tussen 
pubers! Veel slogans maar weinig, 
echt doordacht redeneren... In 
grote trekken kan je het verschil 
tussen de Republikeinen en 
Democraten beschrijven als een 
strijd tussen de zakenman en de 
werker, de 'haves' en de 'have-
nots', de 'christenen' en de 
'heidenen', waarbij de 
Republikeinen natuurlijk niet de 
'heathens' zijn!

Over de jaren is dat natuurlijk 
versierd met allerlei andere 
idiologische 'parels'. Het is 
waarschijnlijk een menselijke trek 
om bij gebrek aan 
overtuigingskracht je politieke 
argumenten te 'versterken' door 
ze een Goddelijke' sanctie te 
geven. Vandaar dat jaren geleden, 
toen ze bijna chronisch in de 
minderheid verkeerden, althans in 
het Congress, de Republikeinen 
hun salvatie zochten in een dikke 
verhouding met wat hier wordt 
genoemd, de "Christian Right '. 
Vooral ten tijde van die 'tweede-
handse' filmster, Ronald Reagan. 
Het ongelukkige is dat die 
"Christian Right' (de hoofdrollen in 
die beweging worden gespeeld 
door een stel dominees, Jerry 
Fallwell, Jim Kennedy, en een stel 
psychologen, Jom Dobson, Gary 
Bauer, enz - en natuurlijk zijn ze 
allemaal 'Doctor') een filosofie 
omhelst die niet erg populair is en 
heel weinig met 'Christianity' te 
maken heeft. Je ziet dan ook veel 

autos met stickers op hun bumpers 
die zeggen 'Christian Right - not 
Christian .. and even less Right'. 
Maar ze zijn erg goed 
georganiseerd en hebben geld. De 
grootste en meest intense strijd is 
natuurlijk over abortus en 
homoseksuealiteit. Als je mij 
vraagt is dat een misplaatst 
argument; zolang religies vast 
houden aan een strakke, oer-oude 
ethos met betrekking tot de 
menselijke sexualiteit, zullen deze 
'problemen' ons gezelschap 
houden.

Enfin, het wordt erg interessant! 
De volgende President zal zeer 
waarschijnlijk een stel zetels op het 
Hooggerechts Hof moeten vullen.

Op een andere leest: We hebben 
vandaag eindelijk verlossing van 
een verstikkende hittegolf, die 
enorme gebieden hier in het 
Westen heeft verbrand. Het is dit 
jaar wel heel erg buiten norm. Niet 
alleen is het koeler vandaag, maar 
we hebben ook niet die enorme 
vochtigheid - meestal een kenmerk 
dat we klimaat vanuit het zuiden 
kregen. Verleden week woensdag 
hadden we een kort, maar hevig 
onweer, compleet met bliksem en 
donder, wat je bijna nooit ziet hier 
aan de kust.En zo vergaat de tijd 
en zijn we alweer bijna in het 
midden van de maand Augustus. 
Eind Augustus beginnen de 
colleges en scholen weer, om begin 
September even onderbroken te 
worden door Memorial Day – het 
traditionele eind van de zomer 
hier.

Jaap

Inter(pic)nic is niet alleen E-mail, 
maar ook Internet. We herhalen 
nog eens een oude tip, die 
overigens heel goed past bij het 
verhaal Zuidas (II) in dit nummer! 
Surf toch eens naar
 www.geocities.com/HotSprings/
Sauna/4234/html_bestanden/loka
al_17-24.html
en waan je in lokaal 17 van good 
old Veldman, of vier deuren verder 
bij de heer Tan. Laat je niet 
afschrikken door dat ‘Sauna’, het is 
ons evenzeer een myrakel hoe dit 
adres tot stand is gekomen.

Losse flodders

We gaan niet overal een nieuwe 
rubriek voor oprichten. Soms 
vinden we een onderwerpje leuk 
genoeg voor een stukje in de SneL-
Binder, en geven het daarom 
ergens een plekje. Als de vaste 
rubrieken weer zijn volgekletst, 
ligt er soms toch nog wat 
kruimelwerk op de redaktietafel. 
Deze keer twee van zulke items, 
en creatief als we zijn openen we 
een losvaste rubriek met 
bovengegeven titel.

Mysteries en Mirakels – Maastricht. 

Ronald de Beer, verslaggever van 
de Volkskrant, schreef op 19 
september een stukje dat je als 
rechtgeaard SneL-Binder-reporter 
uitknipt en in beknopte vorm 
doorvertelt. Wat is het geval? De 
editie-2000 van het Maastrichtse 
muziekfestival had als thema 
Mysteries en Mirakels. Een thema 
dat zowel op voodoo-klanken uit 
Benin als op de Rozenkrans-

esonates van de 17  eeuwse virtuoos 
Biber past. Het beginnummer Ó 
salutaris hostia’ werd een proeve 
van musica sacra zoals deze 

muziekvorm alleen in haar beste 
momenten kan klinken: 
gewichtloos, verinnerlijkt, geboren 
uit totale toewijding en 
toonverliefdheid.  

Een andere losse flodder is een 
quiz-vraag: Wie kent Ida 
Peerdeman? We hebben geen 
idee hoe bekend ze is, maar voor 
diegenen bij wie een lichtje op 
gaat hebben we een tweede 
vraag: Wie schrijft een artikeltje 
over deze bijzondere 
Amsterdamse?

Een vergeten liedje

Uit: ’t Schaep met de Vijf Pooten
Door: Adèle Bloemendaal, Piet Römer en Leen Jongewaard.
Jaar: 1969

B IJ L M E R M E E R

Waar nog de wind het stof verstuift
Over het kale land
Waar nou de bulldozer nog schuift
Door een woestijn van zand
Daar zal straks stoer en nieuwerwets
Een trotse wijk verrijzen
Met grote grijze torenflats
Nog mooier dan paleizen
En ik kijk uit mijn vensterraam
Op het gewemel neer
Met op mijn lippen deze naam:
Bijlmermeer, Bijlmermeer
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gericht op drugs, maar er wordt 
ook heel veel aandacht besteed 
aan het soort vuurwerk dat je in 
Tijuana koopt (en in Mexico wordt 
er heel weinig gecontroleerd, dank 
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Elk plekje daar heeft in mijn hart
Al een vertrouwde klank
Die sloot daar wordt een supermart
Die plas de Amrobank
Dat gat wordt een parkeerterrein
Die kreek een Vroom & Dreesmann
In deze struik komt Albert Heijn
We maken d’r een feest van
Dat neonlicht, ik zien ’t al
Die baaierd van verkeer
Ik voel dat ik van je houen zal
Bijlmermeer, Bijlmermeer

Die troosteloze woestenij
Wordt een betonnen wijk
Met duizend huizen op een rij
En allemaal gelijk
Hier komen de TV’s te staan
En daar de kamerplanten
En hier de warmwaterkraan
En daar de ledikanten
Het hele blok wordt ingedeeld
In één volmaakte sfeer
Oh, wat een heerlijk toekomstbeeld
Bijlmermeer, Bijlmermeer,
Bijlmermeer, Bijlmermeer.

Als dit niet leuk is, dan weten wij het ook niet meer. 
Wat zou dat ‘gewemel’ zijn? We hopen dat echte 
Bijlmerse die-hards zoals Husni Hasnan (Gym B, 1980) 
ons niet in de steek laten en hun visie geven op deze 
schets van hun jeugd-buurt.

Van de penningmeester
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De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-
MMS  ‘Myrakel’, opgericht 22 februari 1989.
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Voorzitter
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E-mail: Tom.Paffen@residentie-investments.nl 

Penningmeester
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Secretaris
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Http://www.nicolaas.nl

Website ‘Myrakel’:
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Layout: Koos van Langen
Print: Printcopyshop N.V. Luchthaven Schiphol

Multicopy Amstelveen

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)

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen 
prettige feestdagen een een goed begin van 2001 toe 
te wensen.
En het beste begin van een nieuw jaar is die met een 
schone lei. Dus neem de moeite en bekijk nogmaals het 
adresetiket. Staat daar een Myrakels getal kleiner dan 
2000 dan heeft u contributieachterstand. Stort het ons 
toekomende bedrag van ƒ 20,-- z.s.m. op de hiernaast 
genoemde girorekening. 
Eén ieder met het getal 2000 of groter heeft geheel 
voldaan aan zijn verplichting als lid van onze Myrakelse 
vereniging.
N.B.
Degene die ons hebben gemachtigd zullen inmiddels 
hebben gemerkt dat hun giro- of bankrekening rond 
12 december j.l. ƒ 17,50 lichter is geworden. Daarvoor 
mijn welgemeende dank.
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