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Van de redactietafel

Vingeroefeningen op de Myrakelse Informatie Snelweg

Toen Al Gore in 1994 riep dat de 
Informatiesnelweg alle problemen 
zou oplossen zat de Myrakelse 
redactie nog met schaar en 
plakband SNL-Binders te DTPen. 
(Dus nieT Professioneel). 
Voorjaar 1997 schrijven wij 
http://www.euronet.nl/~pkoopman
/Myrakel.html voor de Myrakelse 
internetsite. Peter Koopman heeft 
zich - ad interim - opgeworpen 
om onze Myrakelse club op de 
World Wide Wait op te schakelen. 
U leest daar uiteraard alles over. 
Tja, hoe gaat dat nog lopen. Toen 
ene Alexander Bell vorige eeuw 
wat zat te pionieren met 
telefoondraadjes waren de 
meesten ook wat sceptisch. Zelfs 
al zou het technisch werken. Wie 
zou je moeten bellen als je 
immers niemand kent aan de 
andere kant van de wereld? Toch 

kan het allemaal raar lopen op die 
Informatie Snelweg. Vandaag de 
dag zullen er immers nog maar 
weinig Myrakelleden zonder 
(mobiele) telefoon zijn. 

Maar is die digitale Snelweg 
misschien een bedreiging voor 
onze vertrouwde SNL-Binder? 
Het tegendeel blijkt, Cees Smit 
onze “content”-man heeft zich vol 
overgave geworpen op een 
interview met Jan Overwater die 
eind van dit schooljaar het SNL 
gaat verlaten. Uiteraard zijn alle 
Myrakelleden uitgenodigd voor de 
afscheidsreceptie op 21 juni a.s! 
Jan verwijt Myrakel misschien iets 
teveel aandacht voor de Informatie 
Snelweg getuige zijn uitlatingen 
over bestuur en computers, maar is 
over het algemeen positief 
gestemd. Ook krijgen we van Jan 

ons laatste huiswerk mee: Myrakel 
moet groeien naar minstens 800 
leden. We willen Jan uiteraard blij 
maken met zo’n afscheidscadeau, 
daarom aan elk lid het verzoek om 
voor 21 juni a.s. minstens 1 
collega oud-leerlingen als nieuw 
lid aan te melden bij onze 
penningmeester. Uiteraard kan dit 
ook via internet.

Nee, eerder dus een voordeel die 
Highway getuige ook de bijdrage 
van Raymond Damoiseaux welke 
ons per e-mail bereikte. Kortom 
weinig reden om te vrezen voor de 
toekomst, of toch? Blijft de school 
op zijn huidige plek, ofwel wat 
heeft het Masterplan Zuid-as voor 
het Nicolaas in petto. Ook de 
vertrouwde velden van 
Wilskracht-SNL, wie heeft daar 
niet op z’n minst een sportdag 
gehad, behoren tot gewild gebied. 
In deze SNL-Binder speuren we 
ook weer verder naar Nicolaas 
verschijningen in de wijde wereld, 
ditmaal vanuit Baarn, Bunnik en 
Groenland. Kortom, weer een 
SNL-Binder om de zomer mee 
door te komen. In ieder geval de 
beste Myrakelse vakantiewensen 
en tot ziens op 21 juni of tot e-
mails,
Tom.Paffen@etm.ericsson.se 
(uw Myrakelse voorzitter).

Afscheid
Jan Overwater
21 juni 1997
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Personalia

Niet zoveel te melden in dit 
kwartaal, maar wel een bijzonder 
actueel bericht tijdens het 
interview met Jan Overwater. Lees 
in dat artikel over het goede 
nieuws, afkomstig van Mirjam 
Evers (Atheneum, 1976). 

Twee treffende citaten van oud-
leerlingen geven we graag een 
verdere verspreiding via de SNeL-
Binder. Monique Klemann (Loïs 
Lane), recentelijk moeder 
geworden, stelt dat "een mooi 
uiterlijk niet meer is dan een goed 
gelukt zaadje", terwijl Aleid 

Truijens (Volkskrant-publiciste) 
de recensie van het boek 'Liefde 
maakt ons' opent met een 
tegenovergestelde uitlating: "In 
sommige families worden de 
genen met slordige hand verspreid 
en trekt iedereen het verkeerde 
lootje". 

Enkele weken voor zijn afscheid 
oogt Jan Overwater zo kalm als 
we van hem gewend zijn. Dat is 
geen aanwijzing voor het afnemen 
van de drukte in zijn dagelijkse 
bezigheden. Integendeel, direct na 
het interview, ruim in de middag, 
staat er alweer een volgende 
bezoeker aan de deur! Een 
sollicitant voor een leraarsfunctie. 
Jan vertelt me, dat tegenwoordig 
het criterium 'salaris' 
doorslaggevend is in het aanname-
beleid. Noodgedwongen moeten 
VWO-scholen jonge, onervaren 

Interview met Jan Overwater

leerkrachten aantrekken, omdat de 
beschikbare gelden voor 
salariëring weinig andere opties 
toelaten.  

Jan Overwater (1939), de rector 
van het Sint-Nicolaas Lyceum, 
gaat op een welgekozen moment 
afscheid nemen van zijn functie: 
hij maakt precies de 10 jaar vol! 
Als rector tenminste, want 
wanneer we het gaan hebben over 
de verbintenis met de school 
belanden we in hele andere 
cijferreeksen. Jan begon in 1951 
als leerling aan de Da Costastraat, 
en zwaaide in 1956 af met een 
HBS-B diploma op zak. Tijdens 
en na zijn studie kwam hij in 
eerste instantie als 
natuurkundeleraar, en wat jaren 
later als scheikundeleraar terug op 
de hem vertrouwde school. Nou 
ja, vertrouwd? Niks Da 
Costastraat, het SNL lag 'op het 
Zand', aan de rand van de stad. 
Dat die rand intussen een as is, 
vinden we elders in deze Binder. 
Leraar -> conrector -> rector, 
voorwaar een mooie carrière.

"Jan, wat zijn nu de 
ontwikkelingen in die 10 jaar 
geweest?”
Hij is snel en stellig met zijn 
beschouwing over de afgelopen 

periode. De veranderingen in het 
onderwijssysteem vormen het 
belangrijkste wapenfeit. Er heeft 
een operatie plaatsgevonden die 
zich kenmerkt door een knellende 
aanslag op de financiële middelen. 
Niet langer staat educatie centraal 
als bepalende factor binnen het 
onderwijs, maar de betaalbaarheid 
daarvan. Een term als lump sum is 
minstens zo belangrijk als 
'eindexamen'. In 1987 hield hij 
zich als rector bezig met zaken als 
lestoekenning en stappenschema's, 
kortom hij produceerde. Nu is hij 
vooral boekhouder/econoom. 

Op de vraag ... Ho, de telefoon 
gaat. Het interview is nog geen 
kwartier bezig, of oud-leerlinge 
Mirjam Evers meldt zelf de 
geboorte van haar eerste kind, 
Mayra, amper een uur geleden! 
Jan reageert zeer opgetogen. Niet 
elke jonge moeder zal zo snel naar 
het SNL bellen. Maar Mirjam 
(huidige achternaam: van 
Wakeren) is secretaresse van de 
schoolleiding, en Jan voelt zich 
daarom extra blij. 
Op de vraag, dus, waar de rector 
trots op is bij een terugblik over 
zijn 10-jarige leiderschap, poogt 
hij eerst bescheiden te blijven, 
maar na enig aandringen noemt hij 
een wezenlijk succes. Hij is er in 
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geslaagd om de sfeer in het 
docentencorps in voor- en 
tegenspoed hoog te houden. Een 
tweede punt van trots is de 
leerlingenaanwas. Van onder de 
700 stoomt het SNL nu weer op 
naar de 850. Het laatste feit 

verklaart hij uit een combinatie 
van redenen: mond-op-mond 
reclame, een aansprekende open 
dag, de invloed van de vele 
ouders, enzovoort.  

Behalve alle eerder genoemde 
functies en relaties met de school, 
is Jan Overwater ook één van de 
oprichters van MYRAKEL. 
Sterker nog, Jan is de primaire 
initiatiefnemer! Ten tijde van het 
40-jarig jubileum van de school, in 
1988, ontstonden er wat losse 
ideeën in die richting. Jan 
concretiseerde dit via een 
meeneem-formulier bij de reünie 
zelf. Aldus is de aanzet gegeven 
tot de oud-leerlingenvereniging. 
Jan heeft vanaf toen tot nu steeds 
velerlei hand-en-span diensten 
verleend. Zijn kamer is ook onze 
bestuurskamer, bij nacht en ontij 
heeft hij klaargestaan om SNeL-
Binders mee te vouwen en in 
enveloppen te stoppen. Merci 
beaucoup! 
"Wat doet Myrakel fout, wat doet 
Myrakel goed?", vraag ik Jan. 
Myrakel heeft een te laag 
ledenaantal, zo luidt de reactie. 
"Het moet mogelijk zijn om te 
groeien naar het dubbele (van 400 
naar 800). Eerlijk gezegd, 
besteden jullie als bestuur niet 

teveel tijd aan de omzetting van 
het adressenbestand van de ene 
computer naar de andere, en van 
programma-zus naar programma-
zo"? 
Als sterk punt van Myrakel noemt 
hij ten eerste het voortbestaan van 
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de vereniging op zich. Initiatieven 
van deze aard hebben de neiging 
om na 1 of 2 jaar in te storten. 
Daarnaast roemt Jan de kwaliteit 
van de SNeL-Binder en de goede, 
relativerende, ja zeg maar 
'Nicolasiaanse' sfeer binnen het 
bestuur.

De interviewer roept 'FIASCO', en 
de ogen van Jan beginnen te 
glunderen. Het is duidelijk een 
favoriet onderwerp. Degenen 
onder de oudere lezers, die 
schrikken van zo'n reactie bij de 
term fiasco, kunnen gerust zijn: 
we hebben het over het leraren-
cabaret. Meedoen aan Fiasco vond 
ik verschrikkelijk leuk, laat Jan 
weten. Zo rond 1977 is er voor de 
eerste keer een cabaret-team 
gevormd, en met de jaren is de 
groep steeds betere programma's 
gaan bedenken. Er zaten geheel 
eigen creaties tussen, en af en toe 
werd er wat gepikt. We stopten er 
zoveel tijd en energie in, dat we 
voor onszelf een gevaar werden. 
Bij de cabaret-repetities zaten we 
vaak met proefwerken op de 
schoot! Met name om deze reden 
zijn we na een jaar of tien met de 
optredens, die plaatsvonden 
tijdens examen-uitreikingen, 

gestopt. Met veel plezier heb ik 
diverse keren de rol van 
Sinterklaas gespeeld, grommend 
omdat ik hartje zomer 'van stal 
werd gehaald'.

Jan gaat afscheid nemen. Voor 
bijzonderheden zie het kader. Bij 
afscheid nemen rijzen 
onvermijdelijk twee vragen: wat 
gaat hij daarna doen, en wie is zijn 
opvolger?

Eerst de opvolger: dat is Frans 
Kwakernaat, thans directeur van 
een MBO-school uit Amsterdam-
West. Frans is geselecteerd als de 
nieuwe rector van het SNL. Over 
zijn eigen toekomst vertelt Jan dat 
hij zal beginnen met ècht rust 
nemen. Even een periode van 
kalm aan doen, geen directe 
kopzorgen, rustig nadenken over 
verleden, heden en toekomst. Dat 
mag best enige maanden duren, 
Jan wordt baas van zijn eigen tijd. 
Echter, het is maar te hopen dat hij 
het niet zal ervaren als een te grote 
leegte, want zichzelf kennende 
acht hij het goed mogelijk dat hij 
de schoolse zaken op een gegeven 
moment weer wil opzoeken. Zijn 
voornemen is om z'n hobbies te 
intensiveren, zoals het lezen van 
boeken over middeleeuwse 
geschiedenis. En niet te vergeten: 
tuinieren. Tuinieren zit hem in het 
bloed! De hele stamboom 
Overwater wordt gekenschetst 
door tuinders aan de Amsterdamse 
stadsrand. Zijn overgrootvader had 
zijn bedrijf op de plek van het 
Concertgebouw, zijn grootvader 
liet zijn gewassen groeien op het 
Surinameplein en zijn vader's tuin 
lag ergens in de Sloterpolder, ter 
hoogte van de Jan Tooropstraat. 
Jan's broer is intussen van de 
Louwesweg verjaagd, ook daar is 
de woningbouw opgerukt. Hij doet 
in potplanten, en verdient zijn 
boterham nu in Rijsenhout. Jan 
kan daar dus zijn hobby 
praktizeren, maar nu we het toch 
over de toekomst hebben: na de 
afscheidsdrukte in juni en de 
rustige periode daarna, lijkt het 
hem ideaal om zelf een tuin te 
verwerven. Geen bedrijf, maar 
gewoon een laagbouwhuis met 
tuin erbij, buiten Amsterdam. Nu 
woont hij op 5-hoog in 
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Amsterdam-West, iets anders mag 
er wel eens van komen. 

Over Jan Overwater is nog veel 
meer te vertellen. Zijn lagere 
school was de Sint Augustinus in 
de Orteliusstraat. Of, iets heel 
anders: hij brengt nog jaarlijks met 
enkele anderen een bezoek aan de 
eerste rector van het SNL, Pater 

van Marrewijk (zie vorige 
Binder). Het is niet nodig alle 
informatie uit het interview hier te 
vermelden, want de pur sang 
Myrakelist weet dat Jan's leven 
vaker is belicht, namelijk in de 
boekjes bij vele jubilea (o.a. 35 en 
40 jaar SNL). 
Hoog tijd voor de sollicitant. Jan's 
middag is nog niet voorbij. Nog 

Uitnodiging
voor oud-leerlingen en oud-leraren
Zaterdag 21 juni 1997
Afscheid van rector Jan Overwater
13:00 uur Eucharstieviering
in de Christus Geboorte Kerk (naast SNL)
14:30 uur Receptie
in de B-cantine
Tevens afscheid van Wil Caminada, Paul Sterrenburg en
Rob van Brederode

Leraren-citaten

In de vorige SNeL-Binder was er 
nog juist gelegenheid om te 
berichten dat advokaat Frans 
Panholzer op zolder een bundel 
met citaten opgedoken had. 
Uitspraken van Pater Duindam en 
Maarten Spanjer werden in 

herinnering gebracht. Deze keer 
pakken we wat uitgebreider uit, al 
is het nog steeds een bescheiden 
selectie uit de hele voorraad. Frans 
kondigde het in zijn brief als volgt 
aan:
Het gaat om HBS 5A3, de 

schooljaren 1968/70. In 68/69 
hadden we Kortekaas voor Engels, 
in 69/70 Nus. Kortekaas was een 
net beginnend leraar die het niet 
gered heeft op het SNL en na een 
jaar vertrok. Maar een lol dat we 
met 'm gehad hebben! 

vier weken, en dan zit het er voor 
hem wel op. Dan zet zowel de 
school als Myrakel hem graag in 
het zonnetje. Zijn verdiensten zijn 
een dikke felicitatie waard. 
Hopelijk zullen vele leden van 
Myrakel de eucharistieviering 
en/of de receptie bezoeken. U bent 
allen van harte welkom.

Cees Smit

Augustus 1968
Kalb: Op mijn papieren staat vermeld dat ik donderdagmiddags een inhaalmiddag moet houden, maar ik zal de 
schoolleiding verzoeken dit te verplaatsen naar dinsdag omdat ik donderdags moet tennissen.
Kalb: Mijn voornaamste taak is om de gekommitteerde te versuikeren. Die man die wil ook wel eens wat.
Lexmond: Voor Fl. 300 had je nog wel klaar kunnen komen.
Duindam: Je hebt me helemaal afgeleid.
Duindam: Dat de gevolgen in aantal achteruit nemen.
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Nicolaasrubriek

Gemeentewapen met Sint-Nicolaas (I) en foto-prijsvraag (II).

I Het wapen van Odijk en Bunnik
Via een 'query' op Internet, met 
ons logische trefwoord Nicolaas, 
stuitten wij onder meer op het 
gebruik van de beeltenis van Sint-
Nicolaas in gemeentewapens. 
Diverse gemeenten hebben in hun 
wapen de heilige Nicolaas 
opgenomen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Baarn. Een 
andere Utrechtse gemeente, Odijk, 
schaart zich eveneens onder deze 
elite. Intussen is Odijk geen eigen 
gemeente meer, het behoort nu tot 
de gemeente Bunnik. Bij die 
samenvoeging is het 
oorspronkelijke wapen van Odijk 
gelukkig niet veronachtzaamd. 
Met dank aan H. van den Heuvel 
van de Gemeente die zich 
afficheert als 'het Centrum van het 

Land en toch landelijk', voert de 
SNeL-Binder u mee naar de regio 
ten oosten van de stad Utrecht.

HET OORSPRONKELIJKE 
WAPEN VAN ODIJK

De gemeente Odijk was officieel 
niet gerechtigd tot het voeren van 
het hiernaast afgebeelde wapen. 

 HET WAPEN VAN DE 
GEMEENTE BUNNIK
 [door Mr. O. Schutte]

Met ingang van 1 september 1964 
zijn de voormalige gemeenten 
Bunnik, Odijk en Werkhoven 
samengevoegd tot een nieuwe 
gemeente Bunnik. Alleen Bunnik 
had een officieel wapen: Bij 
Koninklijk besluit van 11 februari 

Horsting: Wat is vertalen? Vertalen is: zoveel mogelijk letterlijk vertalen.

September
Kalb: Deze zin is natuurlijk zwanger van betekenis.
Duindam: Dat moet wel een stuk schelen, want het was een knoeper van een stuk.
Kalb: De massa is gek, behalve ik.

Panholzer: D'66 zijn alleen maar opportunisten.
Lexmond: Daar kun je wel gelijk in hebben.

Verbruggen: Als je laat zeggen over 25 jaar je bruiloft viert en er is geen aardgas dan kun je niets klaar maken.
Lexmond: Dat doe je dan maar als je zo'n krentenkakker bent.
Lexmond: Ik heb hier eens een keer voor Sinterklaas gespeeld, dat weet je.
Lexmond: Als een tsaar van de troon afvalt weet je nog niet wie er aan de macht komt.
Verbruggen: Ja, en dan pak ik je bij je ... Eh...hè.
Kortekaas: Ja, heksen hebben baarden.
Lexmond: Die Italianen kunnen niet vechten. Alleen macaroni eten en zingen.
Cortie: Het dringt misschien niet tot je botte hersens door dat dit de oorzaak is van alle onrust in Z.O. Azië.
Haanen: Willen jullie Vondel? Ik geloof er geen donder van.
Oei: Ontzettend letterlijk gezien....ungeheur....monsterachtig.

Oktober
Duindam: Jouw cijfer is ook een onderzeeër.
Horstink: Jullie hoeven niet debieler te doen dan nodig is.
Lexmond: Op dat punt ben ik een gevaarlijk mannetje.
Duindam: Dat zit te zeveren over demokratisering, maar als ze zelf eens wat moeten doen...!
Duindam: Meneer Van Scherpenseel, zit u niet zo vol te proppen, aanstonds barst u uit elkaar.

{Wordt vervolgd}
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1913 was aan deze gemeente 
verleend "In goud een stappende 
haan van keel en een uitgetande 

zoom van sabel". De haan - als 
symbool der waakzaamheid - en 
de zoom waren beide een 
herinnering aan de op het 
grondgebied van Bunnik gelegen 
forten Rhijnauwen en Vechten. 
Het officieuze wapen van Odijk 
was een staande St. Nicolaas met 
aan zijn voeten een drietal 
kinderen en op de achtergrond een 
kerk. Werkhoven voerde een paard 
tussen lauriertakken.
In enigszins vereenvoudigde vorm 
vormen deze wapens de vier 
kwartieren van het thans verleende 
wapen van Bunnik. 

Bij Koninklijk besluit van 26 
september 1969, nr. 15 is derhalve 
als - gevierendeeld - wapen 
verleend:
I in goud een haan van keel;
II in keel een zeilschip van zilver, 
bemand met een Sint Nicolaas van 
natuurlijke kleur, gekleed van 
goud en drie matrozen van 
natuurlijke kleur, gekleed van 
azuur;
III enzovoort {Zie afbeelding en 
afschrift van de brief van Wij 
Juliana}
.

II  Foto-prijsvraag !!!

Wie herkent de Zuid-Europese 
variant van onze SNL-cour 

waarvan de foto op de volgende 
bladzijde staat? Net zo gezellig, 
maar een tikkeltje mooier gelegen. 

Een prijs ligt klaar voor degenen, 
die weten in welke stad deze 
opname is gemaakt. Oplossing 
s.v.p. naar het Myrakel-adres.

VERTROUWDE PLEKKEN

Al decennia lang heeft de 
nostalgie geen onrust hoeven te 
zaaien in de harten van "ons 
Nicolasianen". De plaatsen van 
onze jeugd, de glazen school aan 
de Prinses Irenestraat en de 
voetbalvelden van Wilskracht 
SNL langs de Middenweg, liggen 
er nog als vanouds bij. Ben je in 
de buurt, een korte verkenning is 
voldoende om waar te nemen dat 
de vertrouwde plekjes niet 
verloren zijn.  

Maar... er dreigt gevaar!

6
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Wie herkent deze Zuid-Europese variant van onze SNL-cour?

De plan- en projectontwikkelaars 
struikelen over elkaar bij hun 
snode wandelingen over onze 
heilige grond! Hoe durven ze!

Amsterdam-Zuid wil nog verder 
opstoten in de Vaart der Volkeren. 
"Masterplan Zuidas", noemt men 
dat. Een vierkante meter aan de 
Prinses Irenestraat is goud waard. 
Waar wij zonder nadenken zeeën 
van ruimte hebben gekend, 
daarover mogen we ons achteraf 
gelukkig prijzen. 
De Gemeente Amsterdam 
adverteert met kreten als 'De 
Zuidas wordt algemeen 
beschouwd als een gebied met 
zeer goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
kantoren, woningen en 
voorzieningen, of, erger nog: 'de 
absolute toplocatie op de Europese 
kantorenmarkt'.
Het SNL en zijn omgeving zijn 
helaas reeds in de eerste fase van 
de plannen, die uiteindelijk 
doorlopen tot na het jaar 2020, 
prominent in beeld. Het 
Masterplan: "De plek van het Sint 
Nicolaaslyceum en de 

aangrenzende klooster en kerk, 
onder de rook van het Beatrixpark, 
is gereserveerd voor woningbouw 
en kantoren, waarbij nog 
onderzocht wordt of het lyceum 
behouden kan blijven". Deze 
eerste fase is gepland tussen 2001 
en 2007 ; het behoeft geen betoog 
dat de dagelijkse leiding (Jan 
Overwater) en het schoolbestuur 
(o.a. Frans Boogers) in de 
respectievelijke SNeL-Binder-

interviews vooral de Zuidas-
ontwikkelingen hebben genoemd 
als een voorname bron van 
kopzorgen. Echter, beiden spreken 
hun vertrouwen uit over de 
toekomst van school en 
schoolgebouw.

Of het nog niet erg genoeg is, is er 
bovendien dreiging in oostelijk 
Amsterdam. De voetbalvelden 
waarop Dennis Bergkamp geboren 
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is, staan in de belangstelling van 
de Dienst Ruimtelijke Ordening. 
De velden op het sportpark 
Middenmeer te Watergraafsmeer 
lijken ten prooi te vallen aan de 

plannenmakerij voor 1350 
woningen. De onderzoekers stellen 
uitdrukkelijk dat het 
'waarschijnlijke maar geen 
onontkoombare resultaten zijn'. 

Als de woonwijk Middenmeer er 
komt, kunnen de voetballers naar 
de ... Gaasperzoom.  

In de brievenbus

We kunnen deze rubriek spoedig 
in tweeën splitsen: intussen is de 
concurrentie van de elektronische 
brievenbus dusdanig dat een 
nieuwe, eigen rubriek voor de E-

mail voor de hand ligt.

Uit Almere ontvingen wij een 
alleszins lezenswaardige brief. 
Raymond Damoiseaux geeft een 

persoonlijke terugblik op de 
middelbare schooltijd. De namen 
die in de brief voorkomen zijn op 
gezag van het Myrakelbestuur om 
privacy redenen gefingeerd.

4 februari 1997

Geachte redactie

Bijgaand zend ik jullie een artikel dat ik heb geschreven voor Myrakel.
Het gaat over mijn ervaringen op het Nicolaas in de jaren '71 '77. 
Met vriendelijke groeten,

Raymond Damoiseaux

Dit is zomaar een verhaal over een gewone puber, die van augustus 1971 tot en met juni 1977 rond 
liep op het Nicolaas. Eerst in de brugklas en daarna op het gymnasium, vanaf de vierde klas in de 
alpharichting. Hij denkt nog vaak terug aan die bewogen periode in zijn leven, met haar vele hoogte 
en dieptepunten. Zo tussen je twaalfde en achttiende levensjaar gebeurt er veel met je. Ook met 
deze puber. Hij kwam van een kleine lagere school in het westen van de stad. Zijn ouders hadden 
hem een openbare middelbare school aangeraden, omdat zijn oudste broer in het begin van de 
roerige zestiger jaren van het PiusX lyceum verwijderd was wegens het laten staan van iets wat op 
een baard moest lijken. Op het openbare Carthesiuslyceum mocht hij wel ongeschoren zijn 
HBSexamen doen. Onze puber besloot echter toch de voorkeur te geven aan het Nicolaas, wellicht 
mede omdat een aantal klasgenoten van zijn lagere school ook die kant uitging. Zijn ouders 
accepteerden zijn beslissing zonder verdere discussie en tekenden braaf alle benodigde formulieren. 
Onze puber was een serieuze leerling, maar zeker geen hoogvlieger. Hij haalde redelijke tot goede 
cijfers, maar moest er ook echt voor werken. Enige afgunst jegens klasgenoten die met zichtbaar 
minder inspanning net zulke of zelfs betere cijfers haalden, was hem niet vreemd. Ergens in het 
eerste schooljaar was er een spraakmakend televisieprogramma geweest. Het ging over joyriding en 
over een jongen en een meisje die 'het' in beeld deden. Dat was toen nog iets bijzonders. Bart van 
Wijk, een medeleerling van onze puber, had het programma zeer tot zijn spijt gemist. Onze puber 
probeerde hem te troosten: "Ach, zoveel zag je nu ook weer niet, de lul van die jongen zag je niet 
eens zo geweldig goed." Uit het antwoord van Bart bleek dat het troosten geen succes was: "Nou, 
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mij interesseren de tieten en de kut van die meid me meer." Op dat moment voelde onze 
twaalfjarige puber zich een beetje betrapt, al wist hij nog niet precies waarop.

Een beetje vreemd was onze puber wel. In een tijd dat iedereen een spijkerbroek en Tshirt droeg, 
verscheen hij in de brugklas nog wel eens op school met een colbertje aan. Het leverde hem de 
bijnaam Napoleon op. Het was voor hem een Geuzennaam, die hij zes jaar lang met trots voerde. 
Het advies van zijn ouders inzake een schoolkeuze legde hij met gemak naast zich neer, maar op 
veel andere terreinen had hij een grote behoefte om aan de wensen van zijn ouders, en dan vooral 
van zijn moeder, te voldoen. Zijn ouders waren immers door zijn twee oudere broers en door zijn 
zus al zo vaak teleurgesteld. Tussen zijn ouders en zijn broers en zus waren er vaak 
generatieconflicten. Ook hun partnerkeuze deugde in de ogen van de ouders niet. Hij had zich al 
vroeg voorgenomen om de trots van zijn ouders te worden. Offers waren dan soms 
onvermijdelijk. Zijn moeder had bijvoorbeeld een hevige afkeer van de toenmalige mode van 
strakke broeken. Een verkoper bij Kreymborg probeerde onze puber eens te hulp te snellen door 
te roepen: "Maar mevrouw, in die broek pas ik zelfs met gemak." Maar dat was voor de moeder 
geen doorslaggevend argument. En de broekspijpen kon ze makkelijk zelf korter maken. De 
moeder knuffelde haar elf jaar nagekomen jongste kind haast dood. Gevolg van een slecht 
huwelijk?

De puber van toen is nu een volwassene van achtendertig jaar. Sinds drie jaar draagt hij een klein 
oorringetje. Het was een lang gekoesterde wens, eigenlijk al vanaf zijn zestiende. Op het 
ministerie van Financiën, waar hij als registeraccountant werkt, hebben zijn collega's er geen 
aanmerkingen op. Waarschijnlijk omdat dat dicht tegen intolerantie of zelfs tegen discriminatie 
aan zou komen te liggen. En van politieke incorrectheid wil geen enkele ambtenaar worden 
verdacht. Wel ergert men zich aan het feit dat hij onder zijn overhemdstropdascolbert altijd 
consequent een spijkerbroek draagt. Onze toenmalige puber houdt zich kennelijk nog steeds niet 
aan dresscodes. Een geval van actie reactie? Of meer een geval van een drang tot onderscheid? 
Bij de echtgenotes van zijn vrienden en bij zijn vrouwelijke collega's is die volwassene van nu 
best wel populair. Ze vinden hem echt een schatje. Het is soms zo erg dat hij zich wel eens 
afvraagt wat hij toch misdaan heeft om zo te worden gestraft!

Onze puber was in meer dan één opzicht anders dan zijn medeleerlingen. Hij voelde zich ook 
sterk aangetrokken tot de ideeën van het liberalisme. Echt vrij kunnen zijn, kunnen ontsnappen 
uit de kooi, leek hem geweldig. 's Avonds voor het inslapen fantaseerde hij vaak dat hij later ging 
emigreren. Alles leek beter dan het benauwde Nederland. De anderen (voor zover zij natuurlijk 
nadrukkelijk voor hun mening uitkwamen) voelden zich in die tijd toch hoofdzakelijk 
aangetrokken tot het democratischsocialisme en sommigen zelfs tot meer radicale varianten van 
het socialisme. Zo bestond er bij een aantal medeleerlingen een warme sympathie voor de 
kraakbeweging. In discussies tijdens de godsdienstlessen, geschiedenislessen en lessen 
maatschappijleer liepen de emoties soms zeer hoog op. Daarbij was onze puber ook niet altijd 
even genuanceerd in zijn uitlatingen. Wat te denken van bijvoorbeeld: "De Tweede Wereldoorlog 
was misschien wel nodig om een dreigende overbevolking te voorkomen." Van de naoorlogse 
babyboom had onze toenmalige brugklasser kennelijk nog geen weet. Omdat onze puber 
bijzonder stijfkoppig kon zijn, was hij bij zijn klasgenoten niet erg geliefd. Voor onze puber was 
dat soms erg vervelend. Er zaten jongens als Wim Velthuizen in zijn klas, voor wie hij een diepe 
genegenheid koesterde, voor wie hij groot ontzag had en met wie hij o zo graag vriendschap zou 
hebben gesloten. Toch was het vooral zijn eigen karakter dat dat verhinderde. Ook jongens met 
een minder uitgesproken mening, als Frans Janssen of Erik van de Hout, leken onbenaderbaar. En 
zelfs Rene Peeren met zijn open karakter en grote toegankelijkheid, voor wie onze puber al in de 
derde klas van de lagere school bijzondere gevoelens ontwikkelde, heeft hij nooit zijn ware 
gevoelens kunnen vertellen.

Van de tweede tot en met de vijfde klas maakte onze puber deel uit van de redactie van de 
schoolkrant. Eerst heette die krant Teiltje, na de fusie met de Piushavo heel even Tof en vanaf het 
vijfde lustrum van het Nicolaas in 1973 werd een oude naam in ere hersteld: Tobbe. Hij voelde er 
zich als een vis in het water. Die krant en de mensen met wie hij die krant maakte, maakten zijn 
leven de moeite waard. Het gaf hem een reden om het saaie thuis te ontvluchten en tot laat op 
school te blijven, want er moest immers nog van alles gebeuren voor de krant. Maar ook als er 
niets voor de schoolkrant hoefde te worden gedaan, was hij liever daar dan thuis. Vanuit het 
redactielokaal kon je op het dak van de Cvleugel komen. Vanaf daar werd de bouw van de 
luchtbrug tussen de Bvleugel en de Cvleugel door de redactieleden op de voet gevolgd: de 
integratie van de voormalige Piushavo in het Nicolaas was daarmee ook fysiek een feit. Op de 
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warmere dagen kon je ook heerlijk dagdromen op het dak. En dagdromen was één van de 
weinige dingen waar onze puber echt in excelleerde! Zijn ouders waren tweeverdieners. Niet uit 
luxe, maar uit noodzaak om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Zijn vader had bovendien 
een drankprobleem. Alleen op de redactie was hij gelukkig te midden van zijn vrienden. Kees 
Valk, Joost Vissers en Ger Verhulst waren bovendien geen
jongens met wie grote meningsverschillen bestonden. Alleen Ger werd misschien iets te hard en 
te vaak geplaagd met het feit dat hij op de havo zat en niet op het vwo.

Het was een heel bewogen tijd. Of het nu aan het controversiële karakter van onze puber lag of 
dat het gewoon de tijdgeest was, feit was dat de schoolkrant op enig moment zwaar onder vuur 
kwam te liggen. De aanleiding was een in de Tobbe gevoerde pennenstrijd (tussen een leerling 
en iemand die zijn naam niet wilde prijsgeven) over ZuidAfrika, die na enige afleveringen door 
de redactie (lees: onze puber, die inmiddels hoofdredacteur was geworden) voor gesloten werd 
verklaard. Het leerlingenparlement van de school was furieus: in een motie van wantrouwen 
werd het vertrek van de redactie geëist; er verscheen in de illegaliteit een tegenschoolkrant 'Vrij 
Nicolaas'; in een later stadium werd zelfs een oplage van de Tobbe door de schoolleiding in 
beslag genomen omdat die te polariserend werd geacht. Kortom: het was oorlog. En ook hier 
moest onze puber weer ervaren dat een aantal van de mensen tegen wie hij streed, Andre van 
Dijk bijvoorbeeld en vooral Jos van Beek, jongens waren die hij eigenlijk heel erg 
verschrikkelijk graag mocht. Je kunt het misschien een raar soort masochisme noemen. Voor 
onze puber ging de strijd om meer dan alleen de inhoud van de discussies. Zijn hele bestaan, zijn 
reden om te leven stond op het spel. Zijn ouders hadden vlak voor zijn geboorte op het punt van 
scheiden gestaan; zijn geboorte was een belangrijke reden om toch maar bij elkaar te blijven. 
Echte genegenheid heeft hij tussen zijn ouders nooit kunnen vaststellen. Voor hem was de 
schoolkrant dan ook het belangrijkste in zijn leven. In zijn somberste momenten overwoog hij 
uit het leven te stappen als hij gedwongen zou worden uit de redactie te treden.

Na bemiddeling door de schoolleiding kwam het er toch op neer dat de oude redactie besloot om 
de eer aan zichzelf te houden en terug te treden. Onze puber had het liever anders gewild, maar 
hij stond alleen tegenover al zijn redactievrienden. De gedachten over eruit stappen bleven 
gelukkig bij gedachten. Inmiddels was onze puber in het eindexamenjaar beland. Niet het jaar 
waar hij de leukste herinneringen aan bewaart. Met drie schoolonderzoeken en een centraal 
schriftelijk was het een zwaar jaar. Veel tijd voor andere dingen dan studie bleef er niet over. 
Omdat er geen schoolkrant meer was, was hij voor het sociale contact in pauzes en tussenuren 
op zijn klasgenoten aangewezen. En omdat hij vier jaar lang al zijn energie aan de schoolkrant 
had besteed en iedere vrije minuut daaraan had opgeofferd, was hij wel wat vervreemd van zijn 
klasgenoten. Een warme band tussen hem en zijn klasgenoten is er in dat ene jaar ook niet meer 
gekomen, helaas. 

Touwklimmen vond hij nog wel leuk. Maar volleyballen of basketballen vond hij vreselijk. Het 
eerste werd niet veel gedaan, de laatste twee werden heel vaak gedaan. De lessen lichamelijke 
opvoeding waren voor onze puber dus bepaald niet het hoogtepunt van de week. Alleen het 
langs de kant zitten en lekker wegdromen vond hij wel genoeglijk. Hij hoefde niet zo nodig mee 
te doen. Tijdens zijn redacteurschap van de schoolkrant kon hij een enkele keer de gymlessen 
wel eens verzuimen, omdat er iets heel belangrijks voor de schoolkrant moest gebeuren. Voor de 
pubervantoen zal het een hele verrassing zijn dat de volwassenevannu iedere week met veel 
plezier naar de sportschool gaat voor een uurtje conditietraining. Hij beleeft het nu wel als een 
hoogtepunt. Of is het gewoon angst voor het ouder worden?

Bijna twintig jaar geleden fietste hij voor de laatste keer de fietsenstalling onder de Avleugel uit. 
Zijn ouders hebben zes jaar geleden hun vijftigjarig huwelijksfeest gevierd en zijn nog steeds 
samen. Hij denkt nog altijd met veel plezier terug aan zijn middelbareschooltijd en hij is er trots 
op op het Nicolaas gezeten te hebben. Twee van zijn beste vrienden, met wie hij inmiddels bijna 
25 jaar (gewoon) bevriend is, zijn oudmedeleerlingen. Wel vraagt hij zich zo nu en dan af of 
gedurende de zes jaren dat hij daar rondliep, hij de enige homoleerling was. Zo rond zijn 
veertiende, vijftiende was hij er voor zichzelf wel uit: hij was gewoon zo. Anderen heeft hij het 
toen nooit durven, nooit kunnen vertellen. Hij gebruikt SNeLBINDER nu om dat
verzuim goed te maken. 

Is dit verhaal nu eigenlijk bijzonder? Misschien dat een exheteropuber veel van de emoties in het 
verhaal ook herkent. Een puber is nu eenmaal een puber met alle puberproblemen die daarbij 
horen. Misschien maakt het wat dat betreft ook niet uit of je een jongen of een meisje bent, of je 
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op hetzelfde geslacht of juist op het andere geslacht valt. Het zou leuk zijn als lezers van dit 
verhaaltje erdoor worden geïnspireerd om hun eigen puberverhaal op te schrijven. Hij wacht 
daarom met meer dan gewone spanning op het volgende nummer van SNeLBINDER.
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In de brievenbus treffen we verder 
het "Jaarverslag van het Sint-
Nicolaaslyceum over het 
schooljaar 1995-1996" aan. Het 
bevat tal van 
wetenswaardigheden, zoals de top 
5 van plaatsen die de herkomst 
van leerlingen aangeeft. 
Opmerkelijk is de tweede plaats 

van Abcoude, duidelijk vóór het 
veel grotere en meer nabije 
Amstelveen:

Amsterdam : 62%
Abcoude : 11%
Diemen :  8%
Amstelveen :  5%
Ouderkerk a/d Amstel :  5%

Ook Tobbes en 
Informatiebulletins in de bus. 
Deze zullen we niet verder 
bespreken. De computer is 
aan de beurt. In deze tijd van 
multimedia draait ook 
Myrakel zijn hand niet om 
voor een heuse homepage.

Waar is deze site te vinden?

Typ 
http://www.euronet.nl/~pkoopm
an/Myrakel.html

en wie weet slaagt u erin onze 
website bewonderen!

De kenners hebben door dat ene 
'pkoopman' verantwoordelijk is 
voor onze entree op het Internet. 
Inderdaad, het verse Myrakel-lid 

Peter Koopman heeft zich ontpopt 
als de interim Webmaster van de 
vereniging. Goed zo, Peter! 
We zoeken naar een definitieve 
Webmaster (M/V) ; log in op het 
Internet-adres voor verdere 
informatie. Bovendien wordt men 
bij de Myrakel-site geholpen om 
verder te surfen naar het SNL zelf.

De elektronische correspondentie 
onder oud-leerlingen mag er 
wezen. Eerdergenoemde Koopman 

schroomt niet om de bestuursleden 
van Myrakel tot oplichters en 
valschaards te bestempelen. Een 
zin als: "Zijn jullie nu helemaal 
van de pot gerukt!" is aan de 
censuur van Internet ontsnapt, 
maar ging wel degelijk vooraf aan 
zijn (spontane) bereidheid om 
Myrakel op weg te helpen. Oké 
Peter, wij zijn niet perfect, wij 
begaan 'infame laagheden', en zijn 
je desondanks oprecht dankbaar, 
dat je jouw adres mede openstelt 
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voor ons. 
Peter meldt tevens, dat er nog vele 
oud-leerlingen per E-mail 
bereikbaar zijn (o.a. Maarten 
Albers, Eric Vilier en Donald van 
der Veeken). 

Ook Kioe-Bing Yap (Atheneum 
B, 1974) zocht ons op langs de 
electronische snelweg. Op Internet 

presenteert hij zichzelf als sociaal-
geneeskundige, werkzaam bij de 
GGD West-Holland. In de 
volgende Binder zullen we hier 
meer over melden, temeer omdat 
we over zijn bijna-naamgenoot, 
Kioe Han Yap, nog een verhaal 
verschuldigd zijn. Wellicht een 
Yap-special. Wie Kioe-Bing's site 
op wil zoeken, kan terecht bij 

Op het allerlaatste moment 
ontvingen wij uiteraard nog post 
in de Myrakelse bus. Gedateerd: 
22 mei 1997 vanuit Groenland, 
van onze “oud”Godsdienstlerares 
Paula Bekooy.

Geacht Myrakel, Dat was wel 
even een verrassing, een paar 
maanden geleden. Daar moest ik 
toch even van bijkomen! Op 18 
oktober 1993 maakte ik ƒ 13,- 
over en begin 1997 ontving ik 
voor het eerst een nummer van de 
snelbinder...In deze tijd van email 
en internet is dat natuurlijk razend 
snel. Maar o.k.., bedankt. Ik wil 
even reageren op de berichten 
rond SintNicolaas. Uit 
Denemarken kreeg ik van een 
goede kennis een kaart waarop ze 
schreef, dat ze zich had aangemeld 
voor de “Skt.Nicolaj Tjeneste”, de 
anonieme telefoondienst in 
Odense. De visie van de 
Groenlanders op de goedheilig 
man verschilt iets van die van de 
Nederlanders. Sankta Klaus woont 
namelijk in Uummannaq, in 
NoordwestGroenland. Een paar 
jaar geleden heb ik zijn huisje daar 
bezocht. Hij is weliswaar niet 
thuis, maar de zaak zag er echt 
goed uit.
Hij heeft zijn werkplaats in Nuuk, 
waar ik hem meerdere malen aan 
het werk heb gezien en waar hij, 
onder andere, de honderden 
brieven uit de hele wereld elders 

beantwoordt.
Hij is hier gekomen met de 
Hollandse walvisvaarders en 
verwisselde zijn paard voor een 
hondeslee, zoals hij in Amerika en 
Finland zijn paard verwisselde 
voor een span rendieren. 
Langzaam liep zijn feestdag op 
naar kerstmis en werd Sankta 
Klaus de Juleman. Jarenlang 
hebben zwartgeschminkte jongens 
in de donkere dagen voor kerstmis 
(letterlijk) de mensen aan het 
schrikken gemaakt, met name rond 
het eiland Disco, waar “Waaigat” 
en “Swartenhoek” samen met veel 
andere Nederlandse namen nog 
altijd getuigen van Hollandse 
Walvissers. Of die zwarte knapen 
afstammen van zwarte piet, heb ik 
nog niet kunnen achterhalen. 
Redaktie,
veel succes met de Snelbinder. 
Nou ja, snel...? Hartelijk groet van 
Paula Bekooy.

Naschrift Myrakels bestuur: Wij 
nemen dit hoog op, uiteraard 
zullen we een diepgaand 
onderzoek instellen naar de 
geldstromen tussen Groenland en 
Myrakel. Wellicht is het verschil 
van visie tussen Groenlanders en 
Hollanders debet aan een 
ongeregelde bezorging. 
Waarschijnlijker is het dat het 
oudlerarenbestand (voor insiders 
etipers  van dos 3.0 naar
Windows95) pas recent weer is 

http://www.bART.nl/~qbing.

Tenslotte, zelfs adreswijzigingen 
komen tegenwoordig via de E-
mail binnen. Ellis Burgers is nu 
te vinden in Brood- en 
Banketbakkerij Heshof te 
Steenbergen.

geoperationaliseerd, zodat de 
beschreven symptomen ook 
andere oudleraren misschien niet 
geheel onbekend voorkomen. 
Recente verschuivingen in de top 
van het Myrakels bestuur zullen er 
voor zorgdragen dat we ook onder 
de oudleraren weer een tevreden 
achterban kunnen verwachten. En 
voor alle Myrakelleden geldt: 
blijft u vooral schrijven over 
vermeende misstanden!

Op de valreep bereikte ons nog 
een extra informatiebulletin van 
het SNL met een interview met de 
nieuwe rector Frans Kwakernaat. 
Voor deze Binder volstaan we met 
enkele delen uit het interview. 
“Hopelijk voldoende om de 
zomervakantie mee in te gaan”, 
zoals Rob Wevers,
conrector het interview inleidt. 
Drs Frans G.J. Kwakernaat is 43 
jaar, ongehuwd, is geboren in en 
woont in Amsterdam. Heeft een 
achtergrond in Nederlands, 
kunstgeschiedenis en economie is 
directeur van het 
Ondernemerscollege in 
Amsterdam geweest. Komt zelf 
van het Mondriaan lyceum, maar 
gaat zich per 1 augustus helemaal 
inzetten voor het St. 
Nicolaaslyceum. Uiteraard wenst 
Myrakel hem daarbij van harte 
succes!
 Wordt vervolgd...
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Vlak voor het ter perse gaan van deze SNeLbinder bereikte ons nog een tekst van dhr. van Nus, oud-leerling en 
docent Engels aan het S.N.L.

Bij het afscheid van de heer J. Overwater.

Voorheen gebruikten Katholieke 
scholen heel bijzonder de eerste 
week van september als 
aantrekkelijk laat begin van het 
nieuwe schooljaar.

Als het straks september wordt, is 
het 46 jaar geleden dat onze rector 
als de 12-jarige Jan Overwater met 
al zijn boeken in de schooltas zijn 
nieuwe school binnen ging.

De school was ook nieuw, in de 
zin dat zij nog maar drie jaar 
bestond, nog maar 274 leerlingen 
telde in 1951 en nog geen 
eindexamenklas had.
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Het was dezelfde school die hij 
zeer binnenkort gaat verlaten: het 
S.N.L., dat in september 1998 
vijftig jaar bestaat.
Wie schoolfoto’s ziet van het 
S.N.L. uit het begin van de jaren 
vijftig, vermoedt dat hij de 19e 
eeuw inblikt: een zwart-wit wereld 
van uitsluitend jongens met wijde 
broekspijpen en een scheiding in 
het haar.
T.V.-loos als die jaren waren, ging 
je als leerling uit verveling graag 
huiswerk maken. Het was de tijd 
waarin alles wat niet was 
toegestaan, verboden was.
Een gevoelig gesprek ontstond 
vaak lijfelijk. Zo eenvoudig lag dat 
wel.

Het S.N.L. van de jaren vijftig was 
gehuisvest in de Westzaanstraat 
voor de afdeling gymnasium en in 
de Da Costastraat voor de afdeling 
H.B.S. Het huidige gebouw dateert 
van 1959.
J. Overwater deed in 1956 
eindexamen H.B.S.-B, ging 
scheikunde studeren aan de U.v.A. 
en kwam in 1960 als leraar terug 
op het S.N.L.
Nogal wat leerlingen keerden als 
docent terug naar het S.N.L. (op 
dit moment zijn het er acht). In die 
jaren was hij de jongste docent, de 
Benjamin, en dat betekende o.a. 
dat je ‘aan het einde van de tafel’ 
zat en dat je na afloop van 
evenementen automatisch bij de 
opruimploeg behoorde. Maar ja, 
het was een paterschool en een 
aflaat was zodoende snel verdiend.

In 1971 werd Overwater decaan, 
samen met L. De Rijk (ook oud-
leerling en inmiddels oud-docent). 
Daarnaast werden allerlei klussen 
ter hand genomen.
In 1978 waren nogal wat vacatures 
ontstaan in de schoolleiding en 
Overwater kreeg naast zijn lessen 
Scheikunde ‘diensturen’, werd 

conrector; al snel daarna conrector 
van de afdeling VWO en 
plaatsvervangend rector. Tijdens 
de negen jaren van zijn 
conrectoraat werd heel duidelijk 
over welke kwaliteiten hij 
beschikt.
Het was dan ook geenszins 
verwonderlijk dat hij in 1987 de 
nieuwe rector werd. Dat is hij nu 
tien jaar; een mooie tijd, een 
zware tijd. Een tijd van veel 
contacten: met de ouders, vooral 
middels de Ouderraad en de 
Jaargroepen, met allerlei instanties 
op velerlei niveaus, met de 
Medezeggenschapsraad, met 
collega’s, enz. enz. En dit allemaal 
omwille van de leerlingen, want 
zij maken dit alles mogelijk en 
nodig; zonder hen geen school!
De zorg, de verantwoordelijkheid, 
voor allen en alles, voor zijn 
S.N.L., heeft hij graag op zich 
genomen.
Wie hem aanspreekt, weet hoever 
zijn betrokkenheid reikt, weet hoe 
kundig hij is, ook in zaken die met 
het onderwijs zelf nauwelijks 
raakpunten hebben.
Als het nieuwe schooljaar, het 
vijftigste, is voorbereid, gaat 
rector Overwater het S.N.L. 
verlaten. Hij zal dan meer eigen 
tijd krijgen en dat is natuurlijk ook 
heel prettig. 
Voor die levensfase wens ik hem 
graag even veel succes toe. Bij het 
koperen jubileum van de school 
werd een foto van het 
docentenkorps gemaakt. Enkele 
dagen geleden bekeek ik die foto 
nog eens: ‘en toen was er nog 
maar één!’
Ter gelegenheid van zijn afscheid 
is er op zaterdag 21 juni a.s. om 
13:00 uur een Eucharistieviering 
in de kerk van Christus’ Geboorte, 
naast de school en vanaf 14:30 een 
receptie in het schoolgebouw.
Hartelijk welkom!

Loek van Nus.

In de vorige SneLbinder heb ik 
jullie gevraagd om, indachtig het 
moto van uw penningmeester: 
‘Wie betaalt is lid, wie niet betaalt 
niet!’, gevraagd om eventuele 
achterstallige contributie aan te 

vullen. De tijd was te kort om deze 
actie te evalueren, zodat jullie hier 
meer over lezen in de volgende 
uitgave.

Jullie Penningmeester.

Uw Myrakelse getal is ......


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13

