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Aan het einde van het jaar ploft 
vóór de Kerst deze super mooie 
SNeLbinder op de deurmat. Wij 
hebben weer van allerlei nieuws 
vergaard. Er verschenen twee 
boeken van oud-SNL-ers, waarvan 
één een veelbelovend debuut. 
Oud SNeLbinder-redacteur in 
ruste, Cees Smit, kon de kriebels 
tóch niet weerstaan en tackelde 
een bekende Nederlander, maar 
vooral oud-SNL-er, voor een 
interview.  Een andere oud-SNL-er 

heeft het afgelopen jaar diep 
gegraven onder de monumentale 
vloer van een oud-SNL-docent en 
nu het stof gedaald is kijken we 
samen met beiden daarop terug.  
Zaken doen in het buitenland 
bracht een oud-SNL-er via Tsjechië, 
Slowakije, Rusland in India en wij 
stuurden hem de SNeLbinder 
achterna in ruil voor een mooi 
verhaal. Dit alles en nóg veel meer 
kunt u eens rustig nalezen onder 
de Kerstboom.
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Ons bereikte het bericht dat Ruud Huijerman (HBS-A 1964), tevens Myrakel lid, op 12 augustus j.l. is 
overleden. Ruud werd 56 jaar.

SNL'ers in de media

Ook wel eens last van een maan-
dagmorgengevoel? Lees dan het 
nieuwe boek van Joep Schrijvers 
(Gym-B, 1975) waarin hij het 'helse 
kantoorleven' op de korrel neemt. 
'Heel wat mensen zijn op maan-
dagmorgen onpasselijk en kokken 
zich de ochtend door'. Volgens De 
Volkskrant is er maar één manage-
mentboekenauteur die zo schrij-
ven kan. Joep dus, meer dan 
beroemd geworden met zijn 
bestseller Hoe word ik een rat? dat 
inmiddels al in acht, eeh… negen 
talen verschenen is, waaronder 
Russisch en Chinees. Het 
Maandagmorgengevoel (Scriptum, 
16,95 euro) is amusant leesvoer, 
volgens de recensie. "Collega's 
neerzetten als karikaturen is 
eerder vertoond, maar Schrijvers 
doet het net even leuker". Goed 
personeelsmanagement is volgens 
hem 'de juiste gek op de juiste 
plek' en iedereen die op kantoor 
werkt, kent de "ADHD'er die zijn 
mail al gereplyd en geforward 
heeft wanneer de moedelozen de 
kantoorparken binnentrekken". 
Schrijvers is er volgens de recensie 
van overtuigd dat mensen op 
kantoor lijden en beschrijft een 
zwart scenario waarin mensen zich 
elke dag in een draconisch 
keurslijf laten dwingen, veroor-
deeld tot zichzelf overschattende 
bazen, onsmakelijke collega's en 
vernederende persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. Ook het 

Het bestuur, de redactie en 
medewerkers van Myrakel wensen 
de lezers en leden fijne 
kerstdagen, een goed uiteinde en 
een voorspoedig 2005!

Geert Rolf,
Rene Leijen,
Leon de Rooij,
Kitty Hamersma,
Koos van Langen,
Monique Reeders.

FNV Bondgenoten Magazine 
steekt de loftrompet voor Joep's 
boek, dat 'wurgend-grappig' 
wordt genoemd. Joep roept tegen 
BM dat de managers eruit moeten 
en de chefs erin. 'Zoals vroeger het 
hoofd van de school. Die had eerst 
zelf jaren voor de klas gestaan dus 
die weet tenminste waar het over 
gaat'. Herkenbaar? Voor wie het 
niet (direct) herkent, is er een 
website:www.maandagmorgen-
gevoel.nl

Een boek van een andere oud-
SNL'er werd ook al zeer positief 
ontvangen: Volkskrant-recensente 
Aleid Truyens (Gym-A, 1974) 
schreef "de nu al bejubelde 
roman" Geen nacht zonder 
(Cossee, 14,90 euro). Ze beschrijft 
wat er met haar en haar gezin 
gebeurde vanaf het moment dat 
ze te horen kreeg dat haar 4-jarige 
zoon leukemie had. Van het ene 
moment op het andere verdween 
het hele gezin "in de tunnel vol 
kanker, ziekenhuis, dokters, pijn, 
angst, ongeloof, cliniclowns, 
hilariteit, tegenslagen en meeval-
lers." Hanneke Groenteman 
schreef: "In één klap, met één 
diagnosezin, veranderde het leven 
van het gezin en degenen dicht 
om hen heen, in een helse 
luchtbel, een wereld waar geen 
buitenwereld in doordringt." 
Zoonlief overleeft en Aleid 
Truijens heeft er "een prachtig 
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boek" over geschreven, "een boek 
dat niet alleen herkenning en/of 
meeleven biedt, maar bovenal een 
wonder van taal is. Ze schrijft zo 
precies, trefzeker, zo helder, 
poëtisch en geestig, dat ik er 
jaloers van werd. Zó zou ik willen 
schrijven. In elk geval wil ik zó 
lezen." 

Vermoedelijk heeft u er nauwelijks 
iets van gemerkt, maar het is 
oorlog in krantenland. Er komen 
nauwelijks nieuwe lezers bij en 
alle dagbladuitgevers smeden 
plannen: tabloids, zondagskran-
ten, randstadkranten en regio-
edities. Het Parool, dat weer 
opkrabbelt op tabloid-formaat, 
informeerde bij de andere 
kranten. Maar bij De Telegraaf 
heeft adjunct Stella Ruisch (Ath-A, 
1976) "geen behoefte dat aan het 
Parool te vertellen". De Telegraaf 
heeft een Metropool-pagina met 
Amsterdams nieuws, een 
Rotterdamse pagina en een apart 
katern met Twents nieuws. Of het 
daarbij blijft, wil Stella uit concur-
rentieoverwegingen natuurlijk 
niet vertellen, maar "de cijfers 
geven geen aanleiding er spijt van 
te hebben". 

Bram Braam (HBS-B, 1969) is 'die 
andere' oud-SNL'er die in het 
voetbalwereldje terechtkwam. Hij 
figureerde begin november in het 
AT5-programma FC Godenzonen 
waar hij 'De Vergeten Ajacied' 
was. Bram zat van 1970 tot 1973 
bij de selectie, in de gouden tijd. 
Hij speelde precies één keer mee 
met het eerste, een invalbeurt op 
1 april 1973 tegen FC Utrecht (3-1). 
Onder Kovacs was dat, een tijd 
met weinig blessures en dus 
weinig invalkansen voor reserves. 
Bram's leukste herinnering is zijn 
invalbeurt in de 
Europacupwedstrijd tegen Real 
Madrid (0-1), die waarin Gerrie 
Muhren zelfs de tijd vond rustig 
een balletje hoog te houden, met 
honderdduizend Spanjaarden op 
de tribune. Net als Louis werd 
Bram trainer, tot in Hong Kong 
aan toe. Tegen AT5 zei Bram meer 
overeenkomsten met Van Gaal te 
hebben: dezelfde school, samen in 
het schoolteam, samen naar Ajax, 
alletwee een proefwedstrijd bij FC 
Antwerp. Of je dan ook nog 
trainer bij Ajax wordt, vroeg 

presentratice Mari Carmen 
Oudendijk. Nee, vast en zeker niet, 
antwoordde Bram's resoluut. 
SNeLbinder herinnert zich een 
SNL-team dat tijdens een 
Kersttoernooi een super-
overwinning behaalde. Het werd, 
geloof het of niet, 27-1 voor de 
SNL'ers. Eric Cocx scoorde negen 
keer maar Bram overtrof hem 
royaal. Hij scoorde zestien keer die 
wedstrijd! 

Niet echt een SNL'er maar wel 
eentje die in de schoolgeschiede-
nis een rol speelde, is pater Leo 
Dehon. Pater Dehon (1843-1925) 
was de stichter van de 
Congregatie van de Priesters van 
het Heilig Hart, de orde van vele 
'schoolpaters'. Pater Dehon is door 
de paus zaligverklaard en de 
viering van die zaligverklaring is 
op een nog nader aan te kondigen 
dag in het voorjaar van 2005. Op 
het SNL werd op 22 januari 1952 
een debating-club opgericht, waar 
de leerlingen konden discussiëren 
over allerlei onderwerpen: de 
Akademie Leo Dehon. Vanaf de 
vierde klas  kon je lid worden en 
meepraten. Dat ging wel volgens 
speciale regels: in de vergadering 
sprak iedereen elkaar met 'mijn-
heer' aan, alle gesprekken liepen 
via de voorzitter en die tikte dan 
ook regelmatig met de voorzitters-
hamer als dat niet gebeurde. Eens 

per jaar hield de Akademie een 
openbare sessie, meestal in het 
Parkhotel aan de PC Hooftstraat, 
waar ook de ouders bij aanwezig 
waren. Volgens het SNL-
jubileumboek 48-88 waren dat 
zeer hoogstaande culturele 
avonden. Voormalig vice-
voorzitter Loek van Nus (Gym-A, 
1955) beaamt dat: "Bijzonder leuk 
waren de improvisaties.Vlak voor 
de pauze werd een aantal onder-
werpen verdeeld onder de leden 
en dan werd van hen verwacht om 
na de pauze daar op ludieke wijze 
over te praten gedurende enkele 
minuten. Een voorbeeld? Nou, 
bijvoorbeeld het belang waarom 
een brievenbus rood is. Maar er 
waren ook serieuze onderwerpen. 
Enige rivaliteit tussen de HBS'ers 
(schoolgaand in de Da Costastraat) 
en de Gymnasiasten (nog steeds in 
de Westzaanstraat) was, dacht ik, 
altijd wel aanwezig. Bij de 
jaarlijkse openbare sessie was het 
vooral Thijs Kramer die op de 
piano klassieke stukjes speelde. 
Later was er Demostenes, onder 
leiding van Ad Lexmond, docent 
Geschiedenis, en anderen, ook een 
debating club, maar vooral 
politiek getint." Over pater Leo 
Dehon is meer te lezen op de 
website van de SCJ-congregatie, 
http://www.ned-prov-
scj.nl/actueel_nieuws.htm. 

Jonge debaters onder het portret van pater Dehon

In Memoriam Ton Elders

Op 6 augustus 2004, vlak voor 
het verschijnen van de vorige 
Binder waarin al zo veel 
overleden leraren stonden, 
overleed Ton Elders, 
wiskundeleraar van het eerste 
uur, 
Frank Ramakers (Gym-B, 1974) 
leerde Elders kennen toen hij 
in 1968 op het SNL kwam. Hij 
had weliswaar wiskunde van 
Van der Harst en Veldman (ook 
allebei recent overleden) maar 
kwam met Elders in contact 
omdat hij redacteur van 
Teiltje/Tobbe was. 
Hij herinnert zich: "In 1970 was 

het Europese 
Natuurbeschermingsjaar N'70, 
in 1971 heb ik met een paar 
klasgenoten een natuurweek 
georganiseerd. Daarbij werden 
zaken van het WWF in de hal 
verkocht en een 
tekenwedstrijd gehouden. De 
heer Elders zou het geld voor 
de prijs namens de leiding 
fourneren: hij trok zijn 
portefeuille en trok een briefje 
van duizend! 

Na zijn schooltijd kwamen 
Frank en Ton [en diens zus Jo] 
elkaar vaak tegen in de 

Christus' Geboortekerk. "Zo 
werden we, eind jaren '80, 
opnieuw kennissen." Sinds 
Frank aan MS leidt, is het 
contact vooral telefonisch 
geweest. "Leuk was dat Ton en 
ik op kerkelijk gebied, ondanks 
veertig jaar leeftijdsverschil, 
veel overeenstemming hadden, 
onder andere over kwesties als 
de oude paus en het celibaat!" 
In die kwesties was hij voor een 
tachtiger erg modern en 
discussieerde hij veel met pater 
Lauwers, met wie hij vaak een 
ommetje maakte.

Beeld SNL pas in 1965?

In een vorige Binder hebben 
we eens aandacht besteed aan 

het beeld dat voor het SNL 
staat. We schreven toen dat 

het beeld in 1961 onthuld is. 
Volgens Dick Nieuwenhuis 
(HBS-B, 1971) klopt dat niet: 'Ik 
zat in het eerste jaar toen dat 
gebeurde en ik sta op de foto. 
Aangezien ik pas in 1965 op 
school kwam, moet het dus 
1965 zijn!' 
Dick's argument lijkt 
doorslaggevend, maar vreemd 
is het wel. De school wás al 
jaren te laat met een 
openingsfeest, maar nu zou 
het gebouw ook pas véle jaren 
later in gebruik genomen zijn 
of het beeld pas jaren later 
geplaatst? 

Wie verschaft opheldering?
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had weliswaar wiskunde van 
Van der Harst en Veldman (ook 
allebei recent overleden) maar 
kwam met Elders in contact 
omdat hij redacteur van 
Teiltje/Tobbe was. 
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Wie verschaft opheldering?
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Op de zonovergoten donderdag 2 september 
2004 gaat Myrakel op pad naar de Amsterdamse 
regio Strandvliet. In de jaren '70 was dit nog het 
buitengebied van Amsterdam. Je had er de Lero 
Lakfabriek en daarachter allemaal groene 
weiden. Nu resteert er nog slechts één groene 
wei, en dan ook nog met een schuifdak erboven. 
Voor de rest héél veel gebouwen, het platteland 
komt hier nooit meer terug.
De ArenA is al van verre te herkennen, en 
dichterbij gekomen zie je de Ajax-jeugd trainen 
op het bijveld. Bij het stadioncafé zit Ruud Krol 
op het terras achter een lekker biertje. Op het 
parkeerdek voor de spelers staat een bolide, die 
zelfs op de landingsbaan van Schiphol niet zou 
misstaan. Welkom in de Wereld van Ajax. De 
directiekamer zwaait open, een stevige hand-
druk van Louis van Gaal (HBS-A, 1968).

Louis, waarom ben je naar het Nicolaas 
gegaan?
Louis hoeft er niet over na te denken. Hij heeft 
het duidelijk voor ogen. Als lid van een grote, 
katholieke familie (vier broers, vier zusters) uit 
Watergraafsmeer waren er slechts twee opties 
voor het voortgezet onderwijs op zijn niveau: 
Nicolaas of Ig. En we moeten de eerste nog 
tegenkomen, die daarin geen onderscheid 
maakte. Het Nicolaas òf het Ignatius, het is 
eender als Ajax òf Feijenoord. Je kon onmogelijk 
voor beide evenveel voorkeur hebben. 'Mijn 
oudste broer was naar het Ig gegaan, maar hij 
spijbelde nogal eens. De schoolleiding, die dat 
wel in de gaten had, bracht mijn ouders echter 
niet op de hoogte. Deze houding van de Ig-
leiding was de reden, dat mijn moeder haar 
jongste zoon niet naar dezelfde school wenste 
te sturen. Mijn vader is net in die periode 
overleden, dus ik ben helaas in een zeer treurige 
tijd naar het Nicolaas gegaan'. 

Louis begon in 1963, zwaaide af in 1968, maakte 
dus woelige jaren mee waarin de maatschappij 
trilde op haar grondvesten. Dat wil zeggen eerst 
vooral de wederopbouw met het optimisme en 
elan. Nauwelijks een wanklank, iedereen zette 
de schouders eronder. Maar in 1966 en de jaren 
erna begon het aardig te spoken in Amsterdam 
(denk aan het huwelijk van Beatrix en Claus).

En jij, Louis, 
heb je ook 
vooropgelo-
pen in de 
revolte?
'Welnee, 
zoals mijn 
opvoeding 
mij had 
bijgebracht, 
was gehoor-
zaamheid een 
vanzelfspre-
kende eigen-
schap. En er 
komt nog bij, 
dat mijn 
interesse 
geheel gericht was op één onderwerp'.

Het laat zich raden: jazeker, sport! Voetbal 
voorop, en andere sporten zoals basketball in 
het kielzog. Louis was idolaat van sport, het zat 
er dus al vroeg in. En in de loop van het gesprek 
komt er meermalen bevestiging. Het is dan ook 
niet vreemd, dat hij als zijn favoriete leraar John 
Reijgersberg noemt. Voor de meeste lezers een 
zeer vertrouwde naam, maar voor wie John niet 
kent: één van de gymleraren. Louis vertelt over 
zijn goede verstandhouding met Reijgersberg. 
Een belangrijk moment in die contacten was 
rechtstreeks door zijn moeder teweeggebracht. 
Zij was net weduwe en achtte zich niet in staat 
om de jonge Louis zelf seksuele voorlichting te 
geven. Zij riep de hulp in van de gymleraar. Er 
werd een afspraak gemaakt in zijn toenmalige 
huis aan de Weteringschans, maar toen puntje 
bij paaltje kwam stond ook Reijgersberg wat te 
schutteren. Na te dralen, kwam de vraag: 'Eh, 
Louis, jij weet het allang, toch?'. En Louis wist 
het inderdaad al lang.

Voordat nu geconcludeerd wordt, dat het meer 
was dan 'weten', herinneren we er aan, dat hij 
in de Nicolaastijd maar één passie had. En 
meisjes waren nog helemaal niet in zijn vizier! 
De wereld van charme, verleiding en verliefd-
heid openbaarde zich pas later, toen Louis zijn 
sportopleiding volgde. We keren subiet terug 

naar Reijgersberg, want deze vriendelijke 
gymleraar adviseerde nota bene negatief op 
Louis' plannen om ook gymnastiekleraar te 
worden en naar de sportacademie in Ookmeer 
te gaan. Hij vond Louis te slap in de armen. Dat 
moet je nodig tegen een persoonlijkheid als 
Louis van Gaal zeggen…! De afloop is bekend. 

Louis noemt vlotweg enkele andere leraren: “de 
leraar Engels, Noyons, een echte sir. Voor 
aardrijkskunde had ik Cort, nee, Cortie heette 
hij. En Pater van de Wansum gaf mij jarenlang 
geschiedenis. Pas aan het eind van de schooltijd 
leerde ik ook Lexmond kennen, dat vond ik een 
toffe vent. Erg sympathiek was natuurlijk ook 
van der Harst van wiskunde. Voor Duits had ik 
Van Veen en voor Nederlands ben ik het even 
kwijt. Weet je, Cees, dat één van de Nederlandse 
leraren mijn neef is? Van Walstijn is een neef 
van me! Behalve leraren herinner ik me ook 
anderen, zoals natuurlijk Pater Lauwers”.

Omdat je toch een keer de klas bent uitge-
stuurd…?
'Nee, al heb ik wel eens de cour moeten schoon-
vegen, maar P.P. meldde zich persoonlijk bij me, 
omdat ik van hem naar Wilskracht SNL moest! 
En dat advies heb ik genegeerd, omdat ik al bij 

De Meer voetbalde en het daar veel te leuk 
vond'/
Ja, De Meer, dat kon nog net in de visie van PP, 
want het was ook een katholieke club. 

De interviewer refereert dan aan een citaat uit 
zijn gesprek met Pater Lauwers uit 1995: "In de 
Nicolasiaan Louis van Gaal, die - net terug uit 
Tokyo met de wereldbeker - een uur geleden 
nog op het Museumplein luidkeels is toegezong-
en, herkent Pater Lauwers de SNL-opleiding in 
optima forma. Louis is streng, maar geeft ruimte 
voor ontspanning en gezelligheid. De mens gaat 
voor de prestatie. Hetgeen resulteert in een 
ideale mix, het fundament voor succes! De mens 
gaat voor de prestatie, ja dat is wat het lyceum 
zijn scholieren heeft willen bijbrengen."

'De mens gaat voor de prestatie', zo karakteri-
seert Pater Lauwers de beroemde voetbaltrai-
ner. En hoe raak deze observatie is, laat Louis 
zelf horen: 'Je meent het, dat vind ik echt knap! 
Die Pater heeft hier werkelijk subliem raak 
geschoten. Ik sta er van te kijken, want het 
klopt, maar bijna niemand kent me op die 
manier'. En vervolgens praat de interviewer 
zichzelf vast door de elementen van het imago 
van Louis van Gaal op te sommen. Enfin, we 
kunnen ze hier herhalen, maar ze zijn algemeen 
bekend. En Louis kopt de voorzet in: 'Zo, dus jij 
bent al net zo als al die andere mediamensen 
die de ware Louis niet weten te herkennen'. 
Geen weerwoord paraat, met de mond vol 
tanden. 

Achteraf blijkt het de hamvraag van het 
gesprek. Is Louis in hart en nieren de hardliner, 
de sporter of trainer die per se wil winnen, of is 
het een aardige, humane kerel met een zekere 
maskerade? Dat kun je misschien niet in korte 
tijd beoordelen. De ontmoeting overziend is er 
in ieder geval ruim baan voor de tweede ken-
schets, want Louis gunt de hem onbekende oud-
schoolgenoot op een amicale, geïnteresseerde 
manier een kijkje in zijn bestaan. De Ajax-

De klas van Louis
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directeur praat en handelt vandaag op gelijk 
niveau, de mens gaat voor!
Tutoyeren en bij de voornaam aanspreken is in 
het gesprek dan ook geen probleem, terwijl de 
redacteur zich nog wel herinnert, hoe Dennis 
Bergkamp sprak over 'mijnheer van Gaal' en het 
niet in zijn hoofd haalde om Louis te zeggen en 
te tutoyeren. Louis ziet dit niet als een bewijs 
van zijn autoritaire aanpak. Hij vindt het van-
zelfsprekend in de trainer-speler relatie, hij 
heeft nooit anders gewild. Slechts één speler 
mocht wel informeel zijn in de omgang, maar 
alleen als er geen anderen bij waren: Danny 
Blind. Danny genoot dit voorrecht, omdat ze bij 
Sparta nog samen hebben gevoetbald.

Wie zaten er bij je in de klas, met wie ging je 
veel om?
'Ik ging in die tijd veel om met Gerard van der 
Kroon. Later ben ik zijn broer Jan nog wel eens 
tegengekomen. Verder schieten mij te binnen 
Jan Meijers, Frans van Nimwegen en Tom 
Uijlings'. 
Gaandeweg het gesprek pakken we het jubi-
leumboek 1948-1988 erbij waarin alle jaargeno-
ten worden genoemd (bij eindexamenlichting 
1968 van de HBS-A) en dan weet Louis zich veel 

meer namen en gezichten voor de geest te 
halen.

In de periode 1963-1968 waren SNL en Pius twee 
separate scholen. Louis hoorde niet bij de groep 
Nicolasianen die, ondanks de hekken, de muren 
en het strenge toezicht, 'op jacht' gingen. Zijn 
associatie met de MMS is rechtstreeks verbon-
den met het voetballen. Voetballen deed Louis 
altijd en overal, en als de binnenplaats weer 
eens als verboden gebied werd bestempeld, 
voetbalden de jongens op het landje bij de 
MMS. Op zulke dagen zag hij de Pius-meisjes 
langskomen en soms bleven ze naar de voetbal-
lers kijken. 
Terug naar de binnenplaats, de cour. Met een 
tennisballetje, of met een iets groter bruin 
balletje werd dagelijks meermalen gevoetbald 
met de 'poortjes' als doelen. Wat zijn de poort-
jes? Dat zijn de onderdoorgangen van de lage 
metalen hekwerken die de grasvelden omzomen 
(en daar sinds mensenheugenis staan). Ze zijn 
pakweg 25 cm. hoog en ruim een meter breed, 
en ze zijn ter ere van Louis van Gaal in een 
Brandpunt-uitzending uit 1995 tot 'heiligdom' 
verheven. Medeleerling Gerard Klaasen vertelt 
daarin, staande op de cour, dat Louis een 

Klas 4, HBS-A, 1966-1967.
Leraar Aardrijkskunde C. Cortie (1) wordt omringd door René van Helvoirt (3), Hans Kop (4), Gerard van der Kroon (5),

 Jan Meijers (6), Jos Meuwese (7), Tom Nieuwenhuis (8), Paul Stut (9), Tom Uylings (10), Louis van Gaal (2)
en 14 nog onbekende personen. Wie biedt?

virtuoze voetballer was die de poortjes vanuit 
alle standen en hoeken wist te treffen. 

Van poortvoetbal naar schoolvoetbal, de stap is 
gauw gezet. Pater Prefect, die normaliter alleen 
de Wilskracht-SNL-voetballers in de hogere 
schoolteams liet terechtkomen, maakte graag 
een uitzondering voor Louis van Gaal (en zijn 
evenzeer talentrijke clubgenoot Erik Cocx) en hij 
zal er geen spijt van hebben gehad! De gouden 
jaren van het SNL-voetbal braken aan. 
Kampioen worden in 'het grootste toernooi van 
de hele wereld' was absoluut geen sinecure. 
Geduchte ploegen van de diverse Technische 
scholen, van het Ig, en - als je in de hoogste 
groep uitkwam ook bijvoorbeeld het mysterieu-
ze Maas Geesteranus - zorgden meestentijds 
voor een vroegtijdige uitschakeling. Maar deze 
generatie, met Louis van Gaal als vedette en als 
geboren leider, had het in zich om te zegevie-
ren. Medespelers als Erik Cocx, Johnny Post en 
Bram Braam wisten ook verduveld goed hoe het 
balletje moet rollen en in twee opeenvolgende 
jaren werd dan ook heel Amsterdam onveilig 
gemaakt! Op Riekerhaven, op Drieburg, op de 
Eendracht of Ookmeer: waar Louis en zijn 
trawanten kwamen was het prijs. Was het 
hoofdprijs! De beker werd tweemaal naar de 
Prinses Irenestraat gehaald en we gaan de 
voetbalgeschiedenis van Louis' elftallen in de 
komende SNeL-Binders nog eens helemaal 
reconstrueren. 
'Op mijn medewerking kunnen jullie rekenen', 
belooft Louis. 'Maar ik heb alles uit die jaren in 
mijn huis in Barcelona liggen, daar woon ik nog 
steeds. Althans, dat is mijn thuisadres. Ik ga in 
januari weer naar Spanje en zal de foto's 
opzoeken van het schoolvoetbalteam'. 

De oplettende lezers zullen alvast zijn gaan 
snuffelen in eerdere SNeL-Binders, want hier is 
inderdaad al eens over geschreven en gediscus-
sieerd. In de Binders van mei en december 2002 
komt Louis' schoolvoetbalverleden al aan bod.

Zoals gezegd vindt ons gesprek plaats in de 
directieburelen bij de voetbalclub met wereld-
faam. Natuurlijk babbelen we over het werk van 
Louis op dit moment, over spelers, over aan-
koopbeleid en over de andere aspecten van zijn 
functie. Het is de hectische week van de komst 
van Rosales, het vertrek van 'Zlatan' en het 
medisch afkeuren van Roda-talent Arouna Koné. 
Hij heeft zijn handen vol aan deze internationa-
le in- en uitstroom. Maar Ajax heeft ook natio-
nale verbindingslijnen: 

Ajax en SNL
Er is een klein imperium aan het ontstaan! Het 
Nicolaas wordt een hofleverancier voor de 
topclub! Al twee generaties (Louis en Dennis) 
hebben hun naam gevestigd en de derde klopt 
nu aan de deur. Robin Muller van Moppes 
(Havo, 2001), thans speler van de Ajax-jeugd is 
hard op weg om in de komende jaren in de 
Eredivisie bekendheid te verwerven. Louis loopt 
naar het raam, en wijst naar de training op het 
bijveld van de ArenA. Robin en zijn ploegmaten 
moeten juist op dit moment in de brandende 
zon hun conditierondjes rennen. Op het SNL 
staat Robin bekend als een stille jongen die zijn 
Ajax-tas altijd heimelijk bij het secretariaat 
neerzette en bij het ophalen even in de spiegel 
keek om zijn haar goed te doen. 
Ajax en SNL, tja. Hoeveel en welke SNL-oud-
leerlingen zouden inmiddels bij Ajax hebben 
gespeeld? En dan bedoelen we meer dan een 
blauwe maandag. Willen de lezers ons verblij-
den met tips? En wist u trouwens dat Ajax is 
opgericht door … drie Amsterdamse HBS'ers?

Behalve de sportman Louis, is er ook de dichter 
Louis. Hij bouwde in één klap zijn reputatie op 
bij zijn terugkeer op het Ajax-nest, vorig jaar 
oktober. Louis hield in een persconferentie zijn 
gehoor voor, hoe hij tegen deze gebeurtenis 
aankeek '

Hier bij Ajax ligt mijn hart, 

een club fascinerend, altijd apart. 

Door velen genoemd naar godenzonen, 

voor mij de bakermat van voetbaliconen. 

Mijn herinneringen gaan terug naar De Meer, 

ook daar heerste een bijzondere sfeer. 

Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna, 

en treed technisch toe in de Arena. 

In mijn levensfase is dit een nieuwe kans, 

en mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans
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Klas 4, HBS-A, 1966-1967.
Leraar Aardrijkskunde C. Cortie (1) wordt omringd door René van Helvoirt (3), Hans Kop (4), Gerard van der Kroon (5),
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Na deze poëtische productie volgden nog vele L. 
van Gaal-gedichten in het Nieuwe Schavot, een 
humoristische sportrubriek in het zaterdagse 
sportkatern van De Volkskrant. 
Van jou, Louis?
'Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Maar 
ze zijn in ieder geval niet van mij'. 

NAWOORD: ondanks het fraaie gedicht zette 
Louis ruim een maand ná het interview een punt 

achter zijn Ajax-loopbaan. Louis ziet Ajax als een 
echte topclub en zijn ambitie voor het team van 
de godenzonen ligt aanzienlijk hoger dan die 
van trainer Ronald Koeman. Met Ajax moet je 
geen tweede willen worden, of slechts een 
Europese kwártfinale nastreven. Ajax kan in élke 
competitie kampioen worden en Louis weet dat. 
Hij heeft daarin groot gelijk. 

Cees Smit

(Opmerking van de redactie: dit interview van Cees Smit met Louis van Gaal is voor de SNeLbinder 
gemaakt en niet bedoeld voor publicatie in andere media.)

Uit het Pius-archief

Vele jaargangen Flitsen, het 
maandblad van de Pius-MMS, 
kwamen in Myrakel's bezit 
door een gulle gift van oud-
lerares nederlands Do de 
Graaf. We zijn haar eeuwig 
dankbaar voor deze prachtige 
inkijk in het leerlingenleven 
van de jaren '50. 
We kijken dit keer precies 
vijftig jaar terug, en bladeren 
door het kerstnummer van 
1954. Trins Snijders was hoofd-
redactrice, andere redacteuren 
waren Truus Hendriks, 
Marianne Tieman, Lida 
Compier, Mariëtte Nijsten, 
Angelique Smit, Ineke 
Leeuwendaal en Gerry 
Kneepkens. Een abonnement 
kostte 1,50 gulden per jaar, 2 
gulden voor wie een postabon-
nement wilde. In het decem-
bernummer staan onder meer 
een verhaal over het Mariajaar, 
van de toenmalige rector 
Voets, een Maria-gedicht van 
Ineke Leeuwendaal (toen uit 
IIB) en een verslag van een 
uitstapje naar "de kunstschat-
ten in Leiden", het 
Rijksmuseum voor Oudheden. 
Marion de Groot (IIA) schreef 

het gedicht 'Onze Boom'. 

Hans Bunck en Toos Henkus 
interviewden 'de sportleraar'.  
Op zekere dag stapten we naar 

De boom op het hoekje bij de MMS

Zie je als je uit het raam kijkt onder de les

's Zomers ziet de boom

er uit als een droom

"De elfjes spelen stil in het bos,

doch opeens komt er een heel groot ros

Dat de stilte komt verjagen.

De elfjes komen de eerste dagen

Niet meer in het bos terug

Maa dan komt er een kleine mug

Die de elfjes weer komt halen

Deze gaan dan zonder dralen

Terug naar het groene toverpaleis"

Een boze stem verdrijft je droom

Van de ene grote boom

Voor de MMS

We gaan verder met de les

Zonder een droom van de éne boom

Voor de Pius MMS

de sportleraar toe, die ons op 
verschillende vragen, sport en 
spel betreffende, een verkla-
rend antwoord gaf. 
Allereerst: hoe is de toestand 
momenteel op de MMS?

Onze Boom

Door verschillende omstandig-
heden is de sportbeoefening 
tot op dit ogenblik enigszins 
eenzijdig geweest. Buiten de 
gewone gymnastiekles, volgens 
de rooster, was er niet veel te 
doen; enkele enthousiasteling-
en daargelaten die de tennis- 
en hockeysport beoefenden. 
Laten wij echter niet stil blijven 
staan bij het verleden, doch 
met de hulp van de vooruit-
strevende sportleraar een 
schoolgemeenschap trachten 
te vormen, die op sportgebied 
niet voor andere onderwijsin-
stellingen behoeft onder te 
doen.
Hoe kunnen we dat bereiken?
Op de eerste plaats door de 
leerlingen geestdriftig te 
maken, zodat ze komen 
trainen: dit is absoluut noodza-
kelijk, wil men tenslotte succes 
boeken. Zo zal er na enkele 

jaren een kern gevormd 
kunnen zijn, waarmee iets te 
beginnen valt.
Wat zijn dan wel de mogelijk-
heden op 't terrein van de 
sport?
Deze zijn: zwemmen, volleyen, 
handbal, roeien, tennissen, 
hockeyen, wandelen en 
atlethiek, waaronder bijvoor-
beeld het estafettelopen valt. 
Dus zoals je ziet, kunnen we 
ons toeleggen, zowel op de 
binnen- als op de buitensport. 
En tenslotte: hoe op welke 
wijzen is 't mogelijk te tonen 
wat we kunnen?
Daartoe bestaan vele mogelijk-
heden. Zo wordt jaarlijks in 
Amsterdam in de kerstvakantie 
het Famos-tournooi en 
omstreeks juli de sportweek 
georganiseerd. Het Famos-
tournooi is op initiatief van 
enkele Amsterdamse 

Middelbare Scholen tot stand 
gekomen. Het is een tournooi, 
waar wedstrijden op alle 
gebied, van cultuur tot sport, 
worden gehouden. Het is 
uitgegroeid tot een enorme 
gebeurtenis, die in de belang-
stelling staat van alle 
Amsterdamse Middelbare 
Scholen. En dan de sportweek 
is ingesteld door de gemeente 
die er naar streeft, om vooral 
de scholen erin te betrekken. 
Er worden wandeltochten, 
turndemonstraties, basketbal-
wedstrijden etc georganiseerd. 
Dus alles welbeschouwd is het 
geenszins nodig om een school 
met 'houten' leerlingen te 
blijven, want vele wegen staan 
open om op sportgebied iets te 
kunnen presteren. 

Een aardige tijdsgeest biedt de 
rubriek Chronos:

28 november: Plechtige viering van de verjaardag van zr Paschalis en het Sinterklaasfeest. We 
beginnen de dag met een H.Mis in de Vredeskerk. Dan trekken we op naar Pax en opent Annelies 
Sormanie de morgen met een 'spiets'. Daarna worden we vergast op enkele een-actertjes van klas 1-
2-3, een paar balletdansen, een parodie op Esmoreit van klas 5. En dan komt de H.Man, ditmaal met 
zijn toekomstige plaatsvervanger. Verschillende krijgen er weer flink van langs, en gaan gelouterd 
naar hun plaats terug. De docenten worden verrijkt met het begin van een servies, nl. acht kopjes en 
de Zusters met een kunstkalender, tot grote vreugde van …..
3 december: Klas 5 viert Sinterklaas tezamen met de docenten en de eerw. Zusters. De nieuwe duitse 
leraar Herr Fröhlich komt op bezoek. Hij is gekleed in het pak van de man van Netje en in het 
overhemd van de man van Betje. Bij nadere beschouwing blijkt hij voor ieder een prismaboek te 
bevatten. Een goede tip voor een surprise voor het volgend jaar!!! Zr. Cordula is afwezig, maar viert 
(?) ook wat: haar verjaardag! Van harte gefelicitieerd Zr. Cordula en nog vele jaren!
5 december: Geritsel van papieren, voorlezen van gedichten, o…..h's en a…….h's.
6 december: 's Middags om vijf uur vertrekken klas 4-5 per bus naar Bergen, alwaar zij drie dagen 
lang in een rustige omgeving hun geestelijk leven in ogenschouw zullen gaan nemen.
9 december: Vandaag pas horen we, dat Juffrouw Krouwels gisteren op de Koninginneweg een 
ernstig ongeluk heeft gekregen. We wensen haar van harte een spoedig herstel toe.
10 december: En meteen vallen we de proefwerkweek binnen. Leren, leren, leren en ter afwisseling 
leren!!!!
20 december: Kerstmiddag! 

Zoals menigeen bekend is, 
heeft Myrakel in het kader van 

de reünie van vorig jaar de film 
'Sint Nicolaas en het Meisje' 

laten digitaliseren. De dvd is 
tijdens de reünie vijf keer voor 

Sint Nicolaas en het Meisje
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20 december: Kerstmiddag! 

Zoals menigeen bekend is, 
heeft Myrakel in het kader van 

de reünie van vorig jaar de film 
'Sint Nicolaas en het Meisje' 

laten digitaliseren. De dvd is 
tijdens de reünie vijf keer voor 

Sint Nicolaas en het Meisje
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een redelijke vol klaslokaal 
vertoond. De film is bedacht en 
geregisseerd door de vorig jaar 
overleden oud PIUS-docent Ben 
Heuer ter gelegenheid van het 
lustrum- en fusiefeest in 1973. 
In de hoofdrollen zien we 
Caroline van der Linden (Ath, 
1974), René Joor (Ath-B, 1976) 
en Didi Zegers (Ath-B, 1975), 
maar zeer velen werkten mee 
als figurant of op de achter-
grond in de techniek. We 
noemen nog mevrouw De 
Bakker, Hans Maltha (Gym-A, 
1967), wiskundeleraar Elders en 
de paters Verschuren, Lauwers 
en Verbruggen.

Vooral voor de schooljeugd 
van de zeventiger jaren is deze 
film een herkenning van de 
sfeer van lang haar, spijkerpak-
ken, chag/vloeitjes en wat we 
de man/vrouw verhouding in 
schoolverband zouden kunnen 
noemen. 'Ooit was de Nicolaas 
een school voor louter kna-
pen', begint de film en hoewel 
de eerste generatie vrouwelij-
ke brugpiepers in 1968 aan-
trad, kwamen zij in grote 
aantallen toen de fusie met de 
PIUS in 1973 een feit was.

De film geeft van de verhou-
ding jongens/meisjes een 
komisch en romantisch beeld. 
De realiteit gebiedt ons op te 
merken dat meisjes van rond 
de 15/16 jaar wat verder in het 

Ooit was de Nicolaas een school voor louter knapen

leven staan 
dan jongens 
van dezelfde 
leeftijd en dat 
dát best 
doorspeelt in 
hoe men met 
elkaar 
omgaat. Na al 
die jaren 
vraag ik me 
nog steeds af 
waarom deze 
superwezens 
de jongens 

werkelijk iedere minuut van de 
les onder de neus moesten 
wrijven dat ze beter, sneller, 
mooier en slimmer waren. 
(Vrouwen van nu, meiden van 

toen, kon het 
niet een onsje 
minder?) Dat 
die achter-
stand op een 
bepaald 
moment op 
weg van de 
wieg naar het 
graf weer 
wordt in-
gehaald, staat 
vast. Volgens 
de statistie-
ken komen 
mannen er 
immers 
eerder aan.

Maar we 
dwalen af. Nu 
weer serieus! De film is 
beschikbaar op VideoCD (VCD), 
SuperVideoCD (SVCD) en DVD. 
Inclusief verpakking, verzend-
kosten, een mooi doosje met 
een boekje met het script en 
enkele foto's kost dat 7 tot 10 
euro. De exacte prijs hangt 
sterk af van de aantallen. Met 
enkele tientallen gaan wij zelf 
branden en pas bij echt grote 
belangstelling kunnen we dat 
laten doen. Wij moeten dus 
eerst weten wie er belangstel-
ling voor heeft. Daarnaast 

hebben we de ervaring dat 
bepaalde merken blanke DVDs 
in bepaalde merken DVD-
spelers het minder betrouw-
baar doen. Bij CDs heb je dat 
probleem niet en bovendien 
zijn ze nog goedkoper ook.

Wie de film graag wil hebben: 
laat ons eens weten wat er 
mogelijk is. Kijk in het boekje 
van je DVD-speler of deze ook 
SVCD kan of vertel ons welk 
merk zelf gebrande DVD's je 
met succes gebruikt (Sony, Tdk, 
Philips) of noem in elk geval 
het merk en type van je DVD 
speler. SuperVCD (SVCD) is niet 
zichtbaar te onderscheiden van 
DVD-kwaliteit. VideoCD (VCD) 

is wel zichtbaar minder in 
kwaliteit. Kan jouw speler 
SVCD aan, dan is dat de beste 
oplossing en scheelt het zelfs 
iets in de prijs. Heb je geen 
DVD-speler maar wel een VHS-
video, aarzel dan niet om dat 
te laten weten als je de film 
graag wilt hebben.
Stuur een e-mail naar 
film@myrakel.nl of stuur 
Myrakel een briefje (voor 
adressen: zie colofon). Als wij 
zover zijn nemen we contact 
op met de definitieve prijs.

Maar het bleef niet bij Nicolientje,
 gelukkig kwamen er meer meisjes

Het Basketbal-mysterie

De foto van het basketbalteam 
in Binder 1 van dit jaar, levert 
nog steeds extra informatie op. 
Zo schrijft huisarts Ton van der 
Kroon (Gym-B, 1964) dat de 
foto genomen werd tijdens 
een toernooi in Leiden, op het 
Bonaventura Lyceum. Het was 
inderdaad een schoolteam, 
maar alle spelers speelden 
competitie bij Wilskracht SNL. 
En de sponsor was inderdaad 
V&D, aldus Ton. "Elke speler 
van het eerste team ontving 
gratis schoenen, trainingspak, 
broekje en shirt. Geen geld."  
Wilskracht SNL kwam toen uit 
in de eredivisie. "Helaas niet 
echt in de top". Ton van der 
Kroon ging met Peter Wanders 
(niet op de foto) naar een 
andere vereniging, Landlust 
(Delta Lloyd). "We kwamen 
beiden in het Nederlands team. 
Peter Wanders is helaas na 
enkele jaren omgekomen in 
militaire dienst tijdens een 
verkenningsvlucht met een 
klein vliegtuigje. Ik heb zelf 
ongeveer acht jaar in het 
Nederlands team gespeeld, tot 
ik hier aan de Hoofdweg mijn 
praktijk begon. Basketballen 

ben ik altijd blijven doen, ook 
nu nog op 59-jarige leeftijd bij 
de veteranen van Herly, ook 
een beroemde vereniging in 
een ver verleden". Ton groet 
alle lezers van de SneLbinder, 
"speciaal de basketballers". 
Maar een andere betrokkene 
uit die tijd plaatst de foto 
elders. Via pater Lauwers 
kwamen we in contact met Jan 
Sterkman (Gym-B, 1956), de 
toenmalige penningmeester 
van de vereniging. Jan weet 
'bijna zeker' dat de foto in Den 
Bosch genomen is, op een 
sportdag van de Hema. En dat, 
bizar genoeg, in een trainings-
pak van V&D! Jan wilde na 
school aan basketbal blijven 
doen en werd door een 
gymleraar naar pater Lauwers 
verwezen. Die was net bezig 
een basketbalvereniging in 
schoolverband op te richten. 
'En toen hing ik'. Jan zat in het 
eerste bestuur, met docent 
John Reygersberg, Michel 
Würth en pater Lauwers 
natuurlijk. 'Toen zijn we gelijk 
met professioneel basketbal 
begonnen, dankzij een gift van 
200 gulden van de voetbalclub 

Wilskracht SNL'. Jan weet ook 
nog hoe de club aan materiaal 
kwam. 'Pater penningmeester, 
oftewel pater Geers, deed elke 
vijf jaar de slotafrekening van 
de schoolfinanciën en hield 
daarbij altijd geld over. Precies 
het goede moment om nieuwe 
ballen te vragen'. Wilskracht 
SNL was, rond 1960, een van de 
eerste clubs met een sponsor-
contract. Jan: 'Lauwers wist wel 
iemand en dus zaten we op 
een avond opeens met ene 
Vroom aan tafel. Omdat ik bij 
de Hema werkte, ging dat 
gesprek natuurlijk nergens 
anders over dan over detail-
handel. En het contract was 
bijzaak, dat was direct onder-
tekend'. 
Van Kees van Rijn (Gym-A, 
1966) komt nog de melding dat 
de persoon vooraan in het 
midden Paul Weermeyer (Gym. 
A 1967) is. 
Wilskracht SNL, de basketbal-
tak dus [de voetbaltak bestaat 
al vele jaren niet meer onder 
die naam], bestaat in 2006 dus 
vijftig jaar. En da's reden om er 
tegen die tijd fors op terug te 
komen. 

Knip- en plakwerk in de agenda

Het is december, het schooljaar 
is alweer een flink eind onder-
weg en dat betekende [althans 
vroeger] dat je agenda de 

eerste tekenen van slijtage 
begon te vertonen. Het ding, 
meestal van Rijam maar in de 
jaren '70 ook de Alternatieve 

Agenda, zat helemaal vol met 
superindividueel knip- en 
plakwerk. Hoe dikker hoe 
beter, was het adagium in vele 
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klassen. Alles plakte je erin: 
verpakkingen van shag, 
zwemdiploma's, foto's van 
film- en popsterren en voetbal-
lers, bonnetjes van allerhande 
winkels, het rijbewijs van je 
moeder, spiekbriefjes natuur-
lijk, het briefje van PP, cartoons  

je kunt het zo gek niet bedenk-
en. Alleen al de manier van 
bladzijden vouwen, hield hele 
klassen bezig!
SneLbinder is op zoek naar 
deze agenda's. En de verhalen 
die daarbij hoorden. Wie heeft 
z'n oude agenda nog 

bewaard? Scan 'm en schrijf 
het bijbehorende verhaal. 
Inzendingen naar de redactie, 
per e-mail liefst, maar per 
gewone post mag natuurlijk 
ook

Via Tsjechië, Slowakije en Rusland naar India

Erik Schmit (Gym-B, 1987) doet een gooi naar de titel van meest reislustige oud-SNL'er. Na een verblijf in 
Bratislava (SK), Praag (CZ) en Moskou (RU) woont hij sinds september in Bangalore, India. Erik werkt voor de 
groothandelsketen Makro; SNeLbinder vroeg hem naar zijn belevenissen.

Bangalore, 09 november 2004

Het is half negen 's avonds. Ik bevind mij in de vertrekhal van het regionale vliegveld Hydrabad, Zuid-
India. Met in sari's gewikkelde vrouwen, mediterende Hindi's en kinderen met geurige snacks wacht ik 
op de avondvlucht naar Bangalore, 500 kilometer zuidelijker en sinds 1 september mijn nieuwe 
thuisbasis.
Metro India, een zuster van Makro Nederland (bekend van de folder en de grootverpakkingen) heeft 
expansieplannen en ik ben op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen. De laatste afspraak vandaag was 
met de bisschop van Zuid-India. De kerk heeft plannen om een school te herbouwen en biedt grond aan. 
De sympathieke bisschop heeft zakelijk talent en we besluiten in contact te blijven. Alles in India heeft 
tijd nodig.

Na het St. Nicolaaslyceum (1987) en een studie Economie verruil ik mijn weekendbaan voor een fulltime 
contract bij Makro met de ambitie ooit in het buitenland te werken. Enkele jaren later ben ik in gesprek 
met een dronken burgemeester in het Tsjechische plaatsje Ceske Budejovice, bekend van het Budweiser 
bier, over de opening van een nieuwe Makro-vestiging. Mijn team spreekt geen Engels en ik nog geen 
Tsjechisch, zodat we met handen en voeten communiceren. Een lokale, lieftallige lerares leert mij op de 

winkelvloer de basisbeginselen van het Tsjechisch en binnen enkele weken begrijpt mijn staf waar die 
'hollandsky' het over heeft.

De kennismaking met de Oost Europeanen is zeer positief: hard werkend, intelligent en leergierig. Dit 
wordt bevestigd wanneer ik een jaar later verhuis naar Bratislava, Slowakije. Na enige maanden 
gereserveerdheid weet ik mij omringd door collega's met wie we in de vrije weekenden skiën in het 
hooggebergte en in de zomer ons laven aan barbecue en bier. De nieuwe generatie geeft stroomversnelling 
aan het nieuwe tijdperk na het communisme en voelt zich beschaamd om de mafiapraktijken, corrupte 
politie en recente historie.

4 Januari 2004 land ik voor een nieuw avontuur in Moskou. Het vriest zestien graden en er ligt een 
meter sneeuw. In mijn appartement, voorheen bewoond door een lid van het Polit Buro, druipt bruin water 
uit de badkraan, maar een half uur later sta ik op het indrukwekkende Rode Plein: de voor- en nadelen 
van werken in het buitenland in vijftig minuten. Rusland is een samenleving van tegenstellingen. De 
Ferrari's, hypermoderne shoppingmalls en hippe nachtclubs van Moskou staan in schril contrast met de 
houtkachels en Orthodoxe samenleving in de regio.
De Volga's hebben inmiddels plaatsgemaakt voor riksja's, de sneeuw voor palmbomen, koolgerechten 
voor curries en hoekige Russen voor knikkende Indiërs. Het werken in het buitenland is als een 
aaneenschakeling van praktijklessen van pater Duindam (Aardrijkskunde), Joep Blaas (Economie), 
Vera Kuiper (Engels) en collega's.

Erik Schmit

Dat Erik echt in Slowakije zat, blijkt uit een artikeltje uit een lokale krant, ter gelegenheid van de opening van 
een Metro-vestiging in Poprade, dat SNeLbinder op internet vond. De nieuwe supermarkt moet 28 duizend 
klanten trekken, zal bijna twintigduizend artikelen verkopen en een omzet van 11 miljard Sk moeten draaien. 

7. 5. 2003 / SITA
Spoloènos' Metro otvorila piate vel'koobchodné centrum 
v SR
Ïalšie obchodné centrum plánuje Metro postavit' v Poprade. 
Spoloènos' Metro otvorila v utorok v Žiline piate 
vel'koobchodné samoobslužné centrum pre maloobchodníkov, 
poskytovatelov gastroslužieb a iných podnikate'lov na 
Slovensku. Ako informoval regionálny riadite'l' spoloènosti 
Metro na Slovensku Erik Schmit, v Žiline už registrujú 
približne 28-tisíc zákazníkov a ich ciel'om je 50 až 60 tisíc 
klientov, ako má Metro napríklad v Nitre. Celkovo má Metro na 
Slovensku viac ako 270 tisíc zákazníkok.Vel'koobchodné 
centrum v Žiline predstavuje nový model stavby, v ktorom má 

každé oddelenie zvláštny príjem tovaru. Je o 500 štvorcových 
metrov menšie ako ostatné predajne na Slovensku, prièom 
menšie skladové priestory majú viac podporit' systém predaja 
Cash & Carry. V Žiline firma zamestnáva 280 pracovníkov a 
zákazníkom ponúka 19 500 druhov potravín a spotrebitel'ského 
tovaru. Zameriava sa pritom na lokálnych dodávatel'ov. 
Potravinársky tovar Metru dodáva vyše 600 spoloèností, 
nepotravinársky takmer 400 spoloèností. Spoloènos' Metro, 
ktorá vstúpila na slovenský trh v roku 2000, dosiahla vlani obrat 
takmer 11 mld. Sk. Okrem Žiliny má vel'koobchodné centrá v 
Ivanke pri Dunaji, Nitre, Zvolne a Košiciach. Ïalšie plánuje 
postavit' v Poprade.

Nieuw jasje voor website Myrakel

w
w

w.
e-m

ail

Op 1 november was het zover: 
onze website kreeg een nieuw 
jasje, een nieuwe verpakking. 
Sinds een jaar of drie hebben 
we een vaste plek op internet: 
www.myrakel.nl. Een SNL-

schooldas fungeerde als menu 
aan de linkerkant van het 
scherm. 
Slechts een enkeling viel dat 
op en het bleek vooral door de 
presentatie van klassenfoto's in 

het Afgesloten Web, dat er 
behoefte was het scherm in 
volle breedte te gebruiken. In 
de nieuwe vormgeving zitten 
alle menukeuzes daarom 
horizontaal bovenaan. De 
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lijk, het briefje van PP, cartoons  

je kunt het zo gek niet bedenk-
en. Alleen al de manier van 
bladzijden vouwen, hield hele 
klassen bezig!
SneLbinder is op zoek naar 
deze agenda's. En de verhalen 
die daarbij hoorden. Wie heeft 
z'n oude agenda nog 

bewaard? Scan 'm en schrijf 
het bijbehorende verhaal. 
Inzendingen naar de redactie, 
per e-mail liefst, maar per 
gewone post mag natuurlijk 
ook

Via Tsjechië, Slowakije en Rusland naar India

Erik Schmit (Gym-B, 1987) doet een gooi naar de titel van meest reislustige oud-SNL'er. Na een verblijf in 
Bratislava (SK), Praag (CZ) en Moskou (RU) woont hij sinds september in Bangalore, India. Erik werkt voor de 
groothandelsketen Makro; SNeLbinder vroeg hem naar zijn belevenissen.

Bangalore, 09 november 2004

Het is half negen 's avonds. Ik bevind mij in de vertrekhal van het regionale vliegveld Hydrabad, Zuid-
India. Met in sari's gewikkelde vrouwen, mediterende Hindi's en kinderen met geurige snacks wacht ik 
op de avondvlucht naar Bangalore, 500 kilometer zuidelijker en sinds 1 september mijn nieuwe 
thuisbasis.
Metro India, een zuster van Makro Nederland (bekend van de folder en de grootverpakkingen) heeft 
expansieplannen en ik ben op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen. De laatste afspraak vandaag was 
met de bisschop van Zuid-India. De kerk heeft plannen om een school te herbouwen en biedt grond aan. 
De sympathieke bisschop heeft zakelijk talent en we besluiten in contact te blijven. Alles in India heeft 
tijd nodig.

Na het St. Nicolaaslyceum (1987) en een studie Economie verruil ik mijn weekendbaan voor een fulltime 
contract bij Makro met de ambitie ooit in het buitenland te werken. Enkele jaren later ben ik in gesprek 
met een dronken burgemeester in het Tsjechische plaatsje Ceske Budejovice, bekend van het Budweiser 
bier, over de opening van een nieuwe Makro-vestiging. Mijn team spreekt geen Engels en ik nog geen 
Tsjechisch, zodat we met handen en voeten communiceren. Een lokale, lieftallige lerares leert mij op de 

winkelvloer de basisbeginselen van het Tsjechisch en binnen enkele weken begrijpt mijn staf waar die 
'hollandsky' het over heeft.

De kennismaking met de Oost Europeanen is zeer positief: hard werkend, intelligent en leergierig. Dit 
wordt bevestigd wanneer ik een jaar later verhuis naar Bratislava, Slowakije. Na enige maanden 
gereserveerdheid weet ik mij omringd door collega's met wie we in de vrije weekenden skiën in het 
hooggebergte en in de zomer ons laven aan barbecue en bier. De nieuwe generatie geeft stroomversnelling 
aan het nieuwe tijdperk na het communisme en voelt zich beschaamd om de mafiapraktijken, corrupte 
politie en recente historie.

4 Januari 2004 land ik voor een nieuw avontuur in Moskou. Het vriest zestien graden en er ligt een 
meter sneeuw. In mijn appartement, voorheen bewoond door een lid van het Polit Buro, druipt bruin water 
uit de badkraan, maar een half uur later sta ik op het indrukwekkende Rode Plein: de voor- en nadelen 
van werken in het buitenland in vijftig minuten. Rusland is een samenleving van tegenstellingen. De 
Ferrari's, hypermoderne shoppingmalls en hippe nachtclubs van Moskou staan in schril contrast met de 
houtkachels en Orthodoxe samenleving in de regio.
De Volga's hebben inmiddels plaatsgemaakt voor riksja's, de sneeuw voor palmbomen, koolgerechten 
voor curries en hoekige Russen voor knikkende Indiërs. Het werken in het buitenland is als een 
aaneenschakeling van praktijklessen van pater Duindam (Aardrijkskunde), Joep Blaas (Economie), 
Vera Kuiper (Engels) en collega's.

Erik Schmit

Dat Erik echt in Slowakije zat, blijkt uit een artikeltje uit een lokale krant, ter gelegenheid van de opening van 
een Metro-vestiging in Poprade, dat SNeLbinder op internet vond. De nieuwe supermarkt moet 28 duizend 
klanten trekken, zal bijna twintigduizend artikelen verkopen en een omzet van 11 miljard Sk moeten draaien. 

7. 5. 2003 / SITA
Spoloènos' Metro otvorila piate vel'koobchodné centrum 
v SR
Ïalšie obchodné centrum plánuje Metro postavit' v Poprade. 
Spoloènos' Metro otvorila v utorok v Žiline piate 
vel'koobchodné samoobslužné centrum pre maloobchodníkov, 
poskytovatelov gastroslužieb a iných podnikate'lov na 
Slovensku. Ako informoval regionálny riadite'l' spoloènosti 
Metro na Slovensku Erik Schmit, v Žiline už registrujú 
približne 28-tisíc zákazníkov a ich ciel'om je 50 až 60 tisíc 
klientov, ako má Metro napríklad v Nitre. Celkovo má Metro na 
Slovensku viac ako 270 tisíc zákazníkok.Vel'koobchodné 
centrum v Žiline predstavuje nový model stavby, v ktorom má 

každé oddelenie zvláštny príjem tovaru. Je o 500 štvorcových 
metrov menšie ako ostatné predajne na Slovensku, prièom 
menšie skladové priestory majú viac podporit' systém predaja 
Cash & Carry. V Žiline firma zamestnáva 280 pracovníkov a 
zákazníkom ponúka 19 500 druhov potravín a spotrebitel'ského 
tovaru. Zameriava sa pritom na lokálnych dodávatel'ov. 
Potravinársky tovar Metru dodáva vyše 600 spoloèností, 
nepotravinársky takmer 400 spoloèností. Spoloènos' Metro, 
ktorá vstúpila na slovenský trh v roku 2000, dosiahla vlani obrat 
takmer 11 mld. Sk. Okrem Žiliny má vel'koobchodné centrá v 
Ivanke pri Dunaji, Nitre, Zvolne a Košiciach. Ïalšie plánuje 
postavit' v Poprade.

Nieuw jasje voor website Myrakel

w
w

w.
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Op 1 november was het zover: 
onze website kreeg een nieuw 
jasje, een nieuwe verpakking. 
Sinds een jaar of drie hebben 
we een vaste plek op internet: 
www.myrakel.nl. Een SNL-

schooldas fungeerde als menu 
aan de linkerkant van het 
scherm. 
Slechts een enkeling viel dat 
op en het bleek vooral door de 
presentatie van klassenfoto's in 

het Afgesloten Web, dat er 
behoefte was het scherm in 
volle breedte te gebruiken. In 
de nieuwe vormgeving zitten 
alle menukeuzes daarom 
horizontaal bovenaan. De 
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website is versierd met twee 
foto's: de SNL/Pius gebouwen 
van begin jaren zestig en de 
barakken die destijds aan de 
Verlengde Beethovenstraat 
lagen. Want zo heette de 
Prinses Irenestraat korte tijd, 
totdat de gemeente een 
definitieve naam koos. De 
rector schreef destijds: 'linksaf 
als u via de Beethovenstraat de 
stad uit gaat.'
Enfin, het Afgesloten Web is 
verhuisd van de hofstad naar 
een klein dorpje aan de Waal, 

waar de vooruitgang inmiddels 
ook voorziet in adsl. We 
draaien dit gedeelte van de 
website op een 'eigen' compu-
ter, omdat het wat omvang 
betreft te groot is (2.7GB) om 
betaalbaar te hosten bij een 
officiële internetprovider. 
Alle leden hebben toegang tot 
het Afgesloten Web en kunnen 
daar de eerste keer een 
gebruikersnaam aanvragen en 
zelf een wachtwoord kiezen. 
Nog niet gedaan? Het is echt 
een leuk archief voor eenieder 

die eens in het verleden wil 
grasduinen. Eigenlijk zou er 
van iedere oud-leerling min-
stens één klassenfoto beschik-
baar moeten zijn. Als dat niet 
zo is, doen we bij deze een wel 
héél duidelijke uitnodiging om 
eens op zolder of onder het 
bed te gaan zoeken naar de 
schoenendoos met oude foto's. 
We houden ons nog steeds 
aanbevolen voor nieuw 
(foto)materiaal!

Restauratie van De Papagaai

Na een restauratie van bijna een 
jaar, is 1 oktober jl de Kerk van de 
Petrus en Paulusparochie in de 
Kalverstraat, beter bekend als De 
Papegaai, weer voor het publiek 
geopend. Het was een jaar van 
veel lawaai, zware machines, veel 
stof, stapels puin en breekwerk. 
'Een kwartier voor God' staat er 
als vanouds weer bij de ingang, als 
uitnodiging om binnen een 
kwartiertje te bezinnen. Ooit was 
dit kwartier een korte dienst om 
13 uur uur, dus in de pauze van de 
vele omliggende kantoren, 
ingesteld door voormalig pastoor 
Kat. De huidige pastoor, we 
kennen 'm nog wel, pater 

Verbruggen (oud-docent Frans, 
later conrector en plaatsvervang-
end rector) schat het aantal 
bezoekers op 
3500 per week 
en klaagt dat 
hij sinds de 
invoering van 
de euro niet 
meer kan 
vertellen welke 
(Europese) 
nationaliteiten 
in het kerkpu-
bliek vertegen-
woordigd zijn.

SneLBinder 

neemt u mee naar de Kalverstraat, 
waar aannemer én oud-leerling 
Jan Kneppers (HBS-B, 1964) onder 

Het grondplan; de Kalverstraat loopt aan de rechterkant

toeziend oog van pastoor 
Verbruggen met zwaar materieel 
de fundamenten liet opgraven. 
Zo'n operatie is echt veel meer 
dan een vloertje vervangen en 
moet bouwkundig volgens de 
regels georganiseerd worden. Zo 
was ook architect Frans Boogers 
betrokken, die enkele jaren 
geleden een bekende school aan 
de Prinses Irenestraat renoveerde 
en van kleurige regenpijpen 
voorzag. Frans Boogers nam menig 
kerkgebouw onder handen; de 
restauratie van de monumentale 
St Nicolaaskerk leverde hem zelfs 
de Europa Nostrum onderschei-
ding op.

Wie graaft in het verleden, moet 
eerst iets weten over de geschie-
denis: Al in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw was in het 
woonhuis van ene familie Bout, 
een schuil- of huiskerk gevestigd. 
Dergelijke katholieke schuilkerken 
waren na 1578 in verschillende 
woonhuizen in Amsterdam 
opgericht. De schuilkerk in het 
huis van de familie Bout stond 
bekend onder de volksnaam De 
Papegaai.

De huidige kerk kwam in drie 

Enkele meters dieper: graven in een grijs verleden

Iets onder vloerniveau

fasen tot stand, 
beginnend bij 
de nieuwbouw 
van de kerk in 
1848 op het 
terrein tussen 
Kalverstraat 58 
en de 
Nieuwezijds 
Voorburgwal. 
Deze kerk had 
een midden-
schip dat oost-
west gericht 
was. Langs de 
centrale as 
stonden aan 
weerszijde 
twee maal drie 
kolommen. In 
1899 werd het 
woonhuis 
gesloopt 
waarin de 
voormalige 
schuilkerk ooit 
gevestigd was. 
De zo ontstane 
ruimte werd 
benut door de 
voorgevel naar 
de Kalverstraat 
te verplaatsen 
en de kerk te vergroten. Bij 

deze verbou-
wing werden 
aan de oostzij-
de van het 
schip aan beide 
zijden van de 
centrale as 
twee maal 
twee kolom-
men bijge-
plaatst en werd 
de vloer 
verstevigd met 
ijzeren balken. 

eIn de 20  eeuw  
ten slotte werd 
de kerk aan de 
westzijde 
uitgebreid, 
ondermeer met 
de pastorie aan 
de Nieuwezijds 
Voorburgwal. 

eTot begin 20  
eeuw heette de 
Papegaai de St 
Jozefkerk; de 
oorspronkelijke 
Petrus en 
Pauluskerk lag 
meer richting 
Spui. Die kerk 
werd rond 1900 

opgeheven en de naam van de 
patroonheiligen verhuisde mee 
naar de huidige lokatie.

Al in 1992, vertelt pater 
Verbruggen, viel een kerkbezoek-
ster over een losliggende vloer-
plank. Nader onderzoek maakte 
duidelijk dat, na meer dan een 
eeuw roestvorming en verzakking 
van de ijzeren vloerbalken, de 
vloer aan een grondige restauratie 
toe was. Niettemin duurde het 
nog tot najaar 2003 voor de 
werkzaamheden begonnen. 
Familiebedrijf Jan Kneppers nam 
het voortouw. Dit bedrijf bestaat 
al sinds drie generaties en heeft in 
Amsterdam en omstreken vele 
restauraties uitgevoerd. Bij de 
Papegaai was niet alleen Jan 
Kneppers betrokken, maar zijn 
broer Marcel Kneppers (SNL, 1960) 
nam het schilderwerk voor zijn 
rekening. Hoewel de vloer het 
belangrijkste element in de 
restauratie was, werden glas-in-
lood ramen schoongemaakt en 
gerepareerd, het dak en de gevels 
nagekeken en het schilderwerk 
binnen en buiten opnieuw 
aangebracht. Kortom een giganti-
sche operatie.
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Op de foto's zijn graafmachines in 
de Papegaai bezig de fundamen-
ten uit te graven. Daarbij kwamen 
ook archeologen kijken. Al in 1765 
is beschreven dat veertig jaar 
daarvoor De Papegaai in haar 
toenmalige staat tot stand was 
gekomen. De kerk zou een fraai 
hoog gebouw zijn geweest met 
twee galerijen, waarvan de 
onderste rustte op vier ronde 
kolommen. Tijdens het archeolo-
gisch onderzoek werden funde-
ringsresten van deze vroeg 

achttiende-eeuwse fase terugge-
vonden. Enigszins verschoven ten 
opzichte van het grondplan uit 
1848 bevonden zich vier bakstenen 
poeren waarop de basementen 
van de ronde kolommen gestaan 
zouden hebben. Ook de voormali-
ge zuid- en westmuur en resten 
van de oostmuur van dit vroege 
kerkgebouw konden worden 
getraceerd, waardoor het mogelijk 
was de omvang van het kerkje 
(15x8,50 m) en de breedte van de 
genoemde galerijen (circa 1,60 m) 

te bepalen. 
Na deze stoffige operatie is de 
Papegaai tot opluchting van 
pastoor Verbruggen sinds begin 
oktober weer geopend. Foto's 
van het resultaat zijn er nog niet, 
maar als u er langskomt, aarzel 
dan niet een kwartiertje te 
nemen.

Bron: onder meer 
http://www.bmz.amsterdam.nl/ad
am/nl/archeologie/papegaai.html

De Smaak van de Stad

Dagelijks laat de Amsterdamse 
dorpszender AT5 een bekende 
Amsterdammer aan het woord 
op zijn of haar favoriete plek 
in Amsterdam. Op 8 oktober jl 
was de beurt aan zang-
eres/actrice Ellen Evers (Ath-A, 
1984) wiens favoriete plek het 
SNL is! Ellen vertelt ook 
waarom, een hele speciale 
gebeurtenis!
Ellen, gefilmd in de fietsenstal-
ling: "Ik geloof dat hij er 
toevallig was en ik was er ook. 
Ik kwam daar net aan met mijn 
fietsje enne … hij wist wel dat 
ik hem leuk vond. Want ik zat 
hem natuurlijk altijd met van 
die schapenogen aan te kijken. 
Hij was echt zo'n popie-jopie in 
een groep, weet je wel. En ik 
was een sukkel met twee 
vlechten. Niet dat elke dame 
met twee vlechten een sukkel 
is, maar ik was best wel heel 
erg groen. 
Hoe het precies ging, weet ik 
niet meer, maar op een gege-
ven momend stond hij hierte-
genaan [wijst op kolom in 
fietsenstalling] en ik tegen 
hem aan en toen gingen we 
zoenen. En ik was helemaal 
oohhh… en wha….."
Ellen proest het uit. 

"Maar het was een ontzetten-
de eikel. Ik kreeg ook meteen 
zoenles want ik deed mijn 
mond niet ver genoeg open, 
zei hij. Die moest ik verder 
open doen. Dat is mij tot op de 
dag van vandaag bijgebleven, 
dat ik altijd denk: 'niet zo he 
[trekt vies gezicht], maar wel: 
gewoon lekker gul! 

Iedere keer als we van lokaal 
naar lokaal gingen, een lesuur 
was voorbij en dan ging je 
weer verhuizen, en ik kwam ze 
tegen op de gang dan was het 
van: 'goh wat ben jij lelijk'. En 
zijn vrienden ook allemaal. Ik 
was op een gegeven moment, 
als de bel ging aan het einde 
van de les, zat ik al met de 

reuzel in me reet van o mijn 
god, ik hoop maar dat ik ze 
niet tegenkom. Dat heeft een 
jaar geduurd, dat hakte er best 
wel in. Maar later kwam ik 
hem nog eens een keer tegen 
en toen was-ie heel dik en 

kalend. En toen dacht ik 
Yess!!!"

Als Ellen voor de school 
richting het beeld loopt, klinkt 
haar voice-over. "Het Sint 
Nicolaas Lyceum: de eerste kus, 

Ellen Evers nu op de plaats van toen

de eerste liefde en de eerste 
onvoldoende; mijn school". 

Uit piëteit naar de betrokke-
nen zullen we hier uiteraard 
niet verklappen wie de 
geheimzinnige zoener was.

Een Leven in Posters

Mooie, lelijke, halfvergane 
posters vanaf 1951 tot heden 
van onder meer het 
Dokumentair Aktueel Theater, 
de Melkweg, Theater de 
Engelenbak, het IVde Russell 
Tribunaal, de Stichting Merade 
en Timach  Fons Eickholt 

(1955) nodigt u uit voor een 
Affiche Festijn, [alleen op 
afspraak] in de Affichesalon bij 
hem thuis. 

Fons' hele leven staat in het 
teken van theater, zo werd in 
de vorige Binder duidelijk. Hij 

heeft in al die jaren een 
ongelooflijke collectie theater-
affiches opgebouwd en toont 
die nu aan geïnteresseerden. 

Wel vooraf even bellen (020-
6766242) of mailen
(merafo@xs4all.nl) 

RKVN/V.N.Tuurna/BVA viert 50 jarig bestaan 5050
In 1955 is door onder andere het Sint-Nicolaaslyceum de Rooms-Katholieke Vereniging voor 
Natuurstudie opgericht. Deze vereniging is later twee keer van naam veranderd, eerst in de 
Vereniging voor Natuurstudie 'Tuurna' en later in de Biologie Vereniging Amsterdam. In de RKVN 
waren onder meer de paters Van der Vleuten, Van Langen, Verbruggen en Lauwers actief. Ook de 
biologieleraren Jan van der Vorm, Dic van Hummel en Huub Schwerzel waren/zijn lid.
In 2005 bestaat de vereniging 50 jaar. Els Couenberg (Gym-B, 1978), secretaris van de BVA, is daar-
voor op zoek naar oud-leden, vandaar de volgende oproep. 

Ben jij tijdens je schoolloopbaan (of daarna) lid geweest van 'de biologieclub'? Deze club is in 
1955 opgericht en viert dus volgend jaar het 50-jarig bestaan! Onderdeel van de festiviteiten 
vormt een reünie die we in mei of juni 2005 hopen te vieren. We zijn daarom op zoek naar 
adressen van oud-leden. 
Ben je lid geweest van de RKVN, van Tuurna of van de BVA (ja, we zijn twee keer van naam 
veranderd), neem dan contact op met: 
Secretaris BVA 
J.F. Berghoefplantsoen 11 
1064 DE Amsterdam 
telefoon 020-4118758
fax 020-4118759
E-mail BVA@natura-ingenium.nl 
We verwachten veel oud-leden, dus aarzel niet en kom ook.
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Marcel van Herk wint ESTRO Breur Gold Medal Award

Fysicus prof. dr. Marcel van 
Herk (Ath-B, 1978) ontving 
eind oktober 2004 heeft de 
Breur Award voor zijn "baan-
brekende onderzoek naar 
beeldgeleiding voor precisie 
radiotherapie". De Breur Gold 
Medal Award is een belangrij-
ke Europese prijs in de wereld 
van de radiotherapie en werd 
uitgereikt tijdens een speciale 
zitting op het Estro-congres in 
de RAI. 

Van Herk ontwikkelde met zijn 
collega's een nieuwe methode 
voor beeldgeleide 
radiotherapie, waarmee veel 
preciezere radiotherapie 
mogelijk is. Het NKI is de eerste 
instelling die daarvoor een 
nieuw soort bestralingstoestel 
gebruikt. In dit 
bestralingstoestel, waarvoor de 
software door Van Herk en 
collega's is geschreven, is een 
CT-scanner geïntegreerd zodat 
vlak vóór de bestraling plaats 

en beweging van interne 
organen kunnen worden 
vastgesteld . Hierdoor kan de 
bestralings-bundel preciezer 
op de tumor worden gericht en 
zullen er minder bijwerkingen 
optreden, zelfs bij zeer 
agressieve behandelingen.

Deze nieuwe vorm van 
bestraling kan gebruikt 
worden bij meerdere soorten 
kanker. Een voorbeeld van die 
behandeling is die van 
longkanker: De planning van 
de bestraling gebeurt met 
geavanceerde diagnostische 
technieken die vorm en 
beweging van de tumor 
vaststellen op ieder moment 
van de ademhalingscyclus (als 
een filmpje). Een belangrijk 
onderdeel daarvan is de 
combinatie van een PET scan, 
die de tumor doet oplichten, 
met een hoge resolutie CT 
scan, die de rest van de long in 
kaart brengt. Maar omdat de 
tumor door het ademhalen 
beweegt  en ook de patiënt 
zelf kan bewegen,  wordt ook 
tijdens de behandeling zelf 
elke afwijking in de plaats van 
patiënt en tumor vastgesteld 
en gecorrigeerd. Hiervoor 
wordt het toestel met de 
geïntegreerde CT scan 
gebruikt. Door deze 
combinatie van technieken is 
de behandeling in het NKI 
uiterst nauwkeurig, misschien 
wel het nauwkeurigst in de 

hele wereld. Door deze 
nauwkeurigheid kan er in het 
NKI met hogere doses 
bestraald worden dan elders. 
Met zijn SNL-diploma op zak, 
studeerde Marcel Natuurkunde 
aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij in 1985 
cum laude zijn doctoraal 
diploma haalde bij de 
vakgroep Medische Fysica en in 
1992 eveneens cum laude 
promoveerde. Op het SNL was 
hij actief in de computerclub 
van Jan van Mierlo, Algol, en 
lid van de allereerste 
sooscommissie. De oud-leden 
van die commissie, behalve 
Marcel Fons van der Donk, 
Martin van Maanen, Tom 
Huizinga en Heleen Bots 
ontmoeten elkaar nog 
regelmatig. In die soos leerde 
hij Els Couenberg kennen, die 
uiteindelijk zijn partner werd. 
Tijdens een stage bij het NKI-
AVL ontwikkelde hij de hard- 
en software voor  een speciale 
röntgencamera, die als een 
voorloper van het huidige 
beeldgeleide radiotherapie 
systeem mag worden 
beschouwd. Marcel won al 
eerder prijzen: in 1988 de 
Varian Clinical Research Award 
(Estro) en in 1989 de Antoni 
van Leeuwenhoek Award. Per 1 
juli 2004 is hij benoemd tot 
bijzonder hoogleraar 4D 
Beeldverwerking in de 
oncologie aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA).

SNL op het net

SNL

Wie SNL intikt bij Google, vindt 
maar liefst 1.410.000 resulta-
ten. Heel erg veel daarvan 
verwijzen naar het al genoem-
de Saturday Night Live, maar 
SneLbinder bekeek een paar 
andere links. 
Zo zit op SNL.com het advies-
kantoor SNL Financial, gespeci-
aliseerd in financiële informa-
tie de bank, verzekerings, 

vastgoed en energiesectoren. 
Met een marktaandeel van 
25% is het geen kleintje. SNL 
Financial is gevestigd in 
Charlottesville, Va., maar heeft 
ook een kantoor in New York 
City. En wie op het amsterdam-
se SNL niet goed opgelet heeft 
bij economie, kan nog een 
extra studie volgen bij het SNL 
Center for Financial Education. 
Mooi adres hebben ze: One 
SNL Plaza. 
Op SNL.admin.ch zit de Swiss 

National Library, gevestigd in 
Bern. 
SNL.org is van Schwarts & 
Lindheim, een ingenieursbu-
reau in California, USA. 
SNL is ook het Sandia National 
Laboratories, een onderdeel 

van vliegtuigbouwer Lockheed, 
maar ook het Space 
Nanotechnology Lab bij het 
beroemde MIT, Massachusetts 
Institute of Technology.
Bij de universiteit van Sevilla is 
ook een SNL gevestigd, het 
Servei de Normalització 
Lingüística. 
SNL.info is het adres van de 
School for New Learning, 
ondergebracht bij de 
Universiteit van DePaul, bij 
Chicago. Bij SNL staat learning 
from experience centraal. De 
mix van ervaring en interpreta-
tie resulteert in blijvende 
kennis, aldus de site. Er zijn 

vier bachelors-opleidingen en 
twee voor een masterdiploma.
SNL staat ook voor Suomen 
Nyrkkeilyliitto Ry, in gewoon 
Nederlands de Finse Boksbond. 
Omdat SNLbinder's Fins niet zo 
denderend is, laten we een 
verdere beschrijving achterwe-
ge.

Iets dichter bij huis, in 
Luxemburg, vonden we nog de 
Société des Naturalistes 
Luxembourgeois. 
De SNL Corporation uit Florida 
ten slotte levert professionele 
hengels en andere visappara-
tuur, waaronder speciale 
haken en ankers, Dexter 
Russel-messen en een prachtige 
collectie vleeszagen 
Sintnicolaas.org is natuurlijk 
het adres van de enige echte 
goedheiligman. Maar wie nog 
een SNL-adres wil kopen, moet 
snel zijn: alleen SNL.net is nog 
vrij 
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SNL broedplaats van komisch talent

Dat kopte De Telegraaf 
onlangs, maar wie verder las, 
bemerkte al snel dat het niet 
om onze school ging. Daar is 
de afgelopen vijftig jaar 
weliswaar flink gelachen, 

gekeet en gefeest, maar hier 
werd gedoeld op Saturday 
Night Live, het befaamde 
comedyprogramma dat de 
afgelopen dertig jaar zoveel 
beroemde humoristen 
opleverde. Een greep uit de 

lange lijst: John Belushi, Dan 
Ayckroyd, Bill Murray, Steve 
Martin, Eddy Murphy, Mike 
Myers, Adam Sandler, Chris 
Rock en Will Ferrell. Niet gek 
he? De programma's trokken 
vooral in de jaren '70 en '80 
enorme kijkersaantallen, 
SNeLbinder zelf miste in New 
York ooit een afspraak met 
een hele leuke mevrouw 
omdat hij op zijn hotelkamer 

naar SNL lag te kijken. Enfin, 
anno 2004 staat SNL nog steeds 
hoog in de ratings. 
De hoogtepunten van dertig 

jaar SNL zijn onlangs op vier 
dvd's verschenen. Warm 
aanbevolen voor de lange 
decemberavonden.

SNL nu

In elke Binder proberen we ook aandacht te besteden aan het huidige SNL. Over de naderende 
verhuizing is nog niets te melden, dat houdt u tegoed tot volgend jaar. Wel twee andere leuke 
weetjes. 

PERSBERICHT
Scholieren Amsterdam betreden oorlogszone Artsen zonder Grenzen
Tentoonstelling en lespakket vragen aandacht voor stil oorlogsleed
Amsterdam, 9 november 2004  Artsen zonder Grenzen richt op het terrein van het St. Nicolaas-
lyceum in Amsterdam een stukje oorlogsgebied in. De oorlogszone is 15 en 16 november (veilig) 
door de scholieren te betreden en bestaat uit twee zeecontainers waarin de ontwrichtende 
gevolgen van voortdurend oorlogsgeweld worden getoond.
De containers van Artsen zonder Grenzen vormen een mobiele tentoonstelling waarmee de 
hulporganisatie middelbare scholen bezoekt in het kader van de campagne Oorlog went… 
behalve als je er middenin zit. Aan de tentoonstelling is speciaal ontwikkeld lesmateriaal 
gekoppeld, waarmee Havo- en Vwo-leerlingen van de Amsterdamse school aan de slag gaan.

De tentoonstelling en het lespakket laten zien wat langdurig oorlogsgeweld is, doet en bete-
kent. Op die manier wil Artsen zonder Grenzen betrokkenheid creëren bij de slachtoffers van 
oorlogen die vaak al zó lang duren dat ze 'oud nieuws' zijn geworden en nog maar weinig 
aandacht krijgen. Terwijl het leed zich er opstapelt: miljoenen mensen in bijvoorbeeld Burundi 
en Tsjetsjenië leven elke dag, al jaren lang, met geweld, plundering en verkrachting. 
Volgens Artsen zonder Grenzen mogen deze wandaden niet stilzwijgend worden geaccepteerd. 
In de mobiele tentoonstelling worden leerlingen door middel van beeld, geluid en gefilmde 
interviews geconfronteerd met het leven van mensen in Burundi, Somalië, Tsjetsjenië, Kasjmir 
en de Democratische Republiek Congo. De leerlingen worden daarbij begeleid door medewer-
kers van Artsen zonder Grenzen. Economische activiteiten zijn in de betrokken gebieden veelal 
stil komen te liggen; gezondheidssystemen zijn er uitgehold en de psychische belasting van 
mensen neemt er soms onmogelijke vormen aan. Trauma's, voedseltekorten en ziektes hebben 
de gemiddelde levensverwachting in Burundi teruggebracht tot 43 jaar; ze hebben naar schat-
ting meer dan 3,5 miljoen mensen in Congo het leven gekost; ze dragen ertoe bij dat in Somalië 
45 vrouwen per dag sterven in het kraambed.
De lessen van Artsen zonder Grenzen op het St. Nicolaaslyceum (Prinses Irenestraat 21) vinden 
15 en 16 november plaats tussen 9.15 uur en 15.00 uur (maandag) en 8.30 uur en 14.00 uur 
(dinsdag). Medewerkers van AzG vertellen in de klas over hun ervaring in conflictgebieden en 
scholieren doen onder meer een quiz in de mobiele tentoonstelling. Deelnemende klassen zijn 
Havo en VWO 3. 
Meer informatie: www.artsenzondergrenzen.nl  

Actie Tegengif: een half jaar lang niet roken 
Op 1 november 2004 startte de Actie Tegengif (www.actietegengif.nl). Duizenden leerlingen uit 
heel Europa die in de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs zitten, hebben 
hun handtekening gezet op een poster, waarmee ze afspreken een half jaar lang niet te roken. 
De actie heeft drie doelen: voorkomen dat jongeren gaan roken; jongeren die roken of experi-
menten met roken motiveren om niet-roker te worden of blijven; en voorlichting geven over 
roken en de gevolgen van roken op de gezondheid.
Ook het Sint Nicolaaslyceum doet mee. Alle brugklassen doen mee met deze weddenschap. Zij 
hebben hun handtekening gezet en ze krijgen in het komende half jaar steeds een aantal kleine 
opdrachten die in het teken staan van (niet) roken. Ook in de lessen zal bij verschillende vakken 
aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Daarbij zal niet alleen aandacht zijn voor roken, 
maar meer over verslaving in het algemeen. Dus ook verslaving aan drugs en alcohol zal aan 
bod komen. Als de leerlingen volhouden zijn er leuke prijzen te winnen. Zoals schoolreisjes naar 
Six Flags. En de Europese hoofdprijs is een reis naar Italie. 
We hopen dat alle ouders de leerlingen zoveel mogelijk steunen en dat de actie met succes kan 
worden afgesloten in mei 2005. Veel succes allemaal! 
W. Zwennis, docent biologie

Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar hoort elke 
vereniging een Algemene Le-
denvergadering (ALV) te hou-
den. Ook Myrakel moet dat. 
Traditioneel wordt hiervoor de 

derde vrijdag van januari 
gebruikt. Net zo traditioneel 
zijn plaats en tijd: de perso-
neelkamer van het St Nicolaas-
lyceum, Prinses Irenestraat 21, 

Amsterdam, aanvang 20:00 uur 
[wel even aanbellen aan de 
hoofdingang]. Die dag is 
immers ook de jaarlijkse oud-
leerlingensoos. Dus: 
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SNL broedplaats van komisch talent
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om onze school ging. Daar is 
de afgelopen vijftig jaar 
weliswaar flink gelachen, 

gekeet en gefeest, maar hier 
werd gedoeld op Saturday 
Night Live, het befaamde 
comedyprogramma dat de 
afgelopen dertig jaar zoveel 
beroemde humoristen 
opleverde. Een greep uit de 

lange lijst: John Belushi, Dan 
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Rock en Will Ferrell. Niet gek 
he? De programma's trokken 
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een hele leuke mevrouw 
omdat hij op zijn hotelkamer 

naar SNL lag te kijken. Enfin, 
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decemberavonden.

SNL nu
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Tijdens de ALV presenteert het bestuur een 
overzicht van de gebeurtenissen van het afgelo-
pen jaar plus de plannen voor het komende jaar. 
Daarnaast wordt de ALV ook benut om onze 
leden, althans de groep die komt, vraagstukken 

voor te leggen en meningen te peilen. Nu is al 
bekend, dat minstens één vraagstuk de Reünie 
van 2008 betreft. Tevens wordt door het bestuur 
verantwoording afgelegd over gedane zaken en 
financiën, zoals de wet dat voorschrijft. In die 
wet staat verder niet dat de leden móeten 
komen, maar wie tijd en zin heeft, is uiteraard 
van harte welkom. Zeker omdat na de vergade-
ring de jaarlijkse oud-leerlingensoos bezocht 
wordt om een glaasje te drinken en bij te 
praten. 

ALV Myrakel: Vrijdag 21 januari 2005, 20:00 uur, SNL

Kascommissie
Heb je zin om te 
komen, laat het ons 
dan even weten. Ben je 
financieel onderlegd 
en/of gevoelig voor 
getallen en optelling-
en (zet je graag ergens 
een streep onder?) 
meld je dan ook aan 
voor de kascommissie. 
Zonder kascommissie 
geen decharge van het 

bestuur! En zonder decharge van het bestuur 
geen mandaat voor een nieuw bestuursjaar en 
zonder dat mandaat geen vereniging. Bijna 
iedereen die dit leest, is lid van onze vereniging, 
dus laat deze kans niet passeren! Reacties svp 
naar bestuur@myrakel.nl of schriftelijk naar het 
adres dat op de achterzijde van deze Binder is 
vermeld.

Contributie: 
Voor leden, die ons gemachtigd hebben de 
contributie per jaarlijkse incasso te innen, 
vermelden wij dat de incassoronde  in februa-
ri/maart aanstaande zullen verwerken. Voor 
leden wiens Myrakels getal op de adressticker 
nu op dit moment nog geen 2004 of hoger is: u 
moet uw contributie over dit jaar nog steeds 
betalen!

Aan dit nummer werkten mee:
Cees Smit, Louis van Gaal, Els Couwenberg, Fons 
Eickholt, Geert Rolf, Jan Kneppers, pater 
Verbruggen, Erik Schmit, Ton van der Kroon en 
Jan Sterkman.
Het geheel werd in compositie gebracht door 
René Leijen en door Koos van Langen 
opgemaakt tot het fraaie resultaat waarvan u 
nu de achterpagina leest.
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Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging 
van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS  ‘Myrakel’, 
opgericht 22 februari 1989.

Correspondentieadres Notaris S. Roesstraat 6,
6645 AH Winssen

Bestuur bestuur@myrakel.nl

Geert Rolf (voorzitter) geert.rolf@myrakel.nl
Telefoon 0487-52 31 25

Leon de Rooij (penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
René Leijen (lid) rene.lijen@myrakel.nl
Kitty Hamersma (lid) kitty.hamersma@myrakel.nl

Vaste medewerkers

Koos van Langen (lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl
Moniquew Reeders

(administratie) monique.reeders@myrakel.nl

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Wijenburg 173
1082 VS Amsterdam
Tel. 020 - 616 97 82

Geert Rolf (redacteur) geert.rolf@myrakel.nl

Website Myrakel www.myrakel.nl
Website SNL www.nicolaas.nl

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap van Myrakel kost Euro 9,00 per jaar (met 

machtiging) of Euro 10,50 per jaar (zonder machtiging)
! Girorekeningnummer Myrakel: 359877, t.n.v. OLV Myrakel,                    

Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de 
adressticker


