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Van de redactietafel

Tussen Nicolaas en Kerstfeest

Laatste nieuws:
 Algemene ledenvergadering:
 op vrijdag 16-1-1998
 Reünie: 
 op zaterdag 10-10-1998

De pepernoten even van de notebook 
geveegd, terugdenkend aan de 
decembermaand op het SNL: Het 
Grote Gebeuren, surprises in de klas, 
maar ook de bezoekjes aan 
verzorgingshuis de Buitenhof of  hete 
choco (met vellen en bastognekoeken) 
in verpleeghuis Vreugdehof. 
Fruitmanden naar de 
Spaarndammerbuurt, kortom zomaar 
wat herinneringen aan de feestmaand.
Nou ja zomaar, juist door deze 
activiteiten kreeg december bijzondere 

waarde en leken de reguliere lessen 
ook korter te duren . Wat hebben het 
feest van het SNL, St.Nicolaas en 
Kerstmis zoal met elkaar gemeen? 

Allereerst onze SNelBinder. Deze keer 
met steunkleur notabene om een extra 
accent op deze feestelijke maand te 
leggen. Het interview met Theo 
Huurdeman wordt vervolgd. Een 
begrafenisondernemer die tevens 
advocaat is, of andersom, en onze 
Nicolaasrubriek. Gelukkig ook weer 
terug van weggeweest onze 
huisdichter: Paul Katoen Kreetz met 
“goochelen” en
“aquarel”. And last but not least, 
kunnen we een White Christmas 
verwachten: een Myrakelse 
weervrouw aan het woord, Monique 
Somers.

En dan aandacht voor de reünie. “50 
jaar SNL”. De datum is gezet: 
zaterdag 10 oktober 1988. Van harte 
uitgenodigd . U blijft op de hoogte via 
ons REUNIEUWS.

Uiteraard nodig ik U van harte uit 
voor de ALV van Myrakel op de 

beruchte derde vrijdag in januari. Een 
nieuwjaarsboodschap van onze 
nieuwe rector en het Myrakel 2000 
plan staan op het programma, evenals 
een gezellige borrel in de soos na 
afloop. U begrijpt het: Myrakel heeft
het Millennium probleem onder 
controle. 

Maar eerst gaan we het kerstfeest 
vieren. Wat voor kerstboodschap heeft 
dat kleine kindeke uit de krip? Wat 
heeft het SNL ons in die 50 jaar 
geleerd? Wat hadden de grondleggers 
van het SNL/Paters van het Heilig 
Hart van Jezus voor ogen? Enfin, 
genoeg om eens bij stil te staan met de 
kerst. Niet geheel toevallig staan het 
St. Nicolaas lyceum en de kerk van 
Christus’ Geboorte naast elkaar in de 
straat. Van harte een zalig kerstfeest 
toegewenst en Myrakelse wensen voor 
het nieuwe jaar! Tot ziens op vrijdag 
16 januari a.s.

Vriendelijke groet,

Tom Paffen
(uw Myrakelse voorzitter)K
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Personalia

Algemene ledenvergadering

Op de 3e vrijdag in 1998 wordt 
traditiegetrouw de 
Oudleerlingensoos gehouden in 
het soosgebouw van het SNL. 
Hieraan voorafgaand (om 20.00 
uur) is de Algemene 
Ledenvergadering van Myrakel. 
Dit jaar staat er een keynote 
speech van onze kersverse rector 
op de agenda. Frans Kwakernaat 
zal stilstaan bij een halve eeuw 

SNL en ingaan op de ambities 
voor de komende jaren. Uiteraard 
zullen ons jaarverslag, onze 
jaarrekening en de Myrakelse 
begroting 1998 worden besproken. 
Ook is er aandacht voor Myrakel 
2000 en het actieplan 1998 waarin 
de reünie van 10 oktober a.s. 
uiteraard centraal staat. Voorts zal 
er een wijziging in het bestuur 
worden voorgelegd. Marjolijn van 

der Veeken zal haar periode als 
bestuurslid helaas niet verlengen. 
Hierdoor hebben we een vacature 
binnen het bestuur waarvoor we 
uiteraard nog een geschikte - 
vrouwelijke - kandidaat zoeken. 
Aarzel niet om contact op te 
nemen met Cees of Tom. Met 
name met de komende reünie 
kunnen we veel steun gebruiken. 
Tot de 16e!!

In de Personalia kunnen we wel 
bezig blijven met nieuwtjes 
omtrent Dennis Bergkamp. Pak 
maar een krant, of er is wel iets te 
melden over "de voetballer met de 
bijnamen". Men kan een Arsenal-
shirt met zijn rugnummer kopen 
van Fl. 125, maar bij extra teksten 
als Iceberg, Iceman of non-Flying 
Dutchman komt er Fl. 46 
bovenop. En dan natuurlijk zijn 
nominatie van "Europees 
Voetballer van het Jaar 1997", 
waarbij hij moet opboksen tegen 
concurrenten als Seedorf, Zidane, 
Del Piero en Ronaldo. Zal Dennis 
bekroond worden door France 
Football? We wachten het af. Nog 
later bereikte ons het bericht, dat 
Dennis evenzeer meedingt naar de 
titel "Beste Voetballer ter Wereld"!

In plaats van geboorte- en 
trouwberichtjes gooien we het 
deze keer over een andere boeg: 
een opmerkelijk artikel van Karen 
Rijlaarsdam over Chris Spierings 
(HBS B, 1972) in de veelzeggende 
Rubriek "Bijzaken" in een oud 
nummer van het advocatenblad.

“Het is een heel levendig vak" - 
Begrafenisondernemer Chris 
Spierings over leven en dood.

Ja, de dood fascineert hem. 
Waarom? "Het is het enige zekere 
in het leven, maar wanneer en hoe 
het komt weet je niet. Voor veel 
mensen is de dood bevrijdend, 
gezien hun leeftijd en hun 
gezondheidstoestand. Bij 
nabestaanden zie je als het 
ouderen of zieken betreft ook 
vaak, ondanks het gemis en 
verdriet, een zekere opluchting". 

Aldus Chris Spierings, advocaat 
èn begrafenisondernemer te 
Amsterdam. 
Het pand waar hij werkt, heeft 
twee ingangen. Naast de ene een 
bordje 'Rouwkamers', naast de 
andere 'Advocatenkantoor'. 
Lachend: "Ik heb weinig 
reistijdverlies". Hoewel Spierings 
zijn beide hoedanigheden zoveel 
mogelijk gescheiden houdt, is in 
de kamer van de advocaat wel wat 
van de begrafenisondernemer 
doorgesijpeld: in een kast ligt het 
'Logboek koelinstallatie', in een 
andere staat een rijtje mappen met 
'Uitvaartarchief' op de rug.
Spierings (stemmig gekleed, 
serieuze kop) vertelt hoe het zo 
gekomen is. 
"Begrafenisondernemer" is geen 
vak dat je vanaf de schoolbanken 
kiest. Mijn vader had dit bedrijf, 
maar ik wilde mijn eigen route 
lopen. Ik ging dus rechten 
studeren en werd advocaat. Na een 
jaar of zes ging mijn vader met 
pensioen en kwam de vraag: Wat 
doen we met het bedrijf? Ik had er 
als student regelmatig gewerkt en 

Algemene ledenvergadering ‘Myrakel’ & Oudleerlingensoos
op vrijdag 16 januari 1998
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voelde toch een bepaalde liefde 
voor het vak - dat is ook nodig, 
anders red je het niet. Ik had al 
eerder de opleiding 
uitvaartverzorger gedaan en heb 
de zaak overgenomen, samen met 
mijn vrouw". Die runt het bedrijf 
nu voor het grootste deel, 
Spierings springt bij. Hij werkt er 
maximaal zo'n twintig procent van 
zijn tijd. "Meer gaat niet, dat is 
veel te lastig met de agenda. 
Zittingsdata staan vast, 
sterfgevallen niet. Als 
begrafenisondernemer moet je te 
allen tijde klaarstaan. 
Vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen per week. Bovendien moet 
alles binnen vijf dagen worden 
geregeld, dus je hebt altijd een 
spoedklus". 
Als Spierings na een overlijden bij 
de nabestaanden komt, laat hij hen 
eerst hun verhaal doen. "Dat 
willen ze kwijt, en het geeft mij 
een beeld van de situatie". Daarna 
begint het grote geregel. De kist, 
begraven of cremeren, de kaarten, 
het vervoer, de eventuele 
kerkdienst, wel of geen 
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toespraken, de koffie en cake na 
afloop et cetera. De laatste jaren 
komt men steeds meer met 
bijzondere wensen. Een 
rondvaartboot, koets of bus, een 
orkest in de aula, een 
kobaltblauwe kist met gele 
bekleding. Spierings heeft ook wel 
eens op verzoek van nabestaanden 
in een knalgeel pak een uitvaart 
begeleid. "Voor het vak is het leuk 
als men iets bijzonders wil. Zolang 
het maar binnen de Wet op de 
lijkbezorging blijft kan het 
allemaal". De meest aparte 
begrafenis die Spierings heeft 
meegemaakt was die van een 
kraker. De kist werd per bakfiets 
vervoerd. "Erachter fietste een 
hele meute krakers. Ze keken zo 
boos dat al het verkeer spontaan 
stilstond. En op de begraafplaats 
werd het een gigantische drukte".
Net als in de advocatuur moet je in 
de begrafenisbranche snel kunnen 
analyseren wat iemand wil, en 
voor beide is creativiteit en 
improvisatievermogen vereist. "Er 
kan bij begrafenissen van alles 
misgaan. De dominee komt 

bijvoorbeeld niet opdagen of het 
verkeerde graf is geopend. Iedere 
begrafenis is anders, dat maakt het 
gevarieerd. Het is een heel 
levendig vak, niet saai. Het geeft 
veel voldoening als een uitvaart 
goed verloopt. Mensen zijn blij als 
alles naar wens is gegaan, dan zijn 
ze je heel dankbaar. Die 
waardering - altijd oprecht 
gemeend - mis ik toch wel in de 
advocatuur. Als je daar 
bijvoorbeeld een zaak verliest ben 
je een sufferd, en als je wint was 
het een eitje".
Is de dood iets dat went, als je er 
zo vaak mee te maken hebt? "Ik 
ben ook een mens met emoties. 
Kijk, iemand van negentig, dat is 
wel duidelijk, maar kinderen en 
babytjes die zijn overleden, dat 
ráákt me. Leeftijdsgenoten, vooral 
als het er een paar achter elkaar 
zijn, vind ik ook heel moeilijk. 
Dan ga je denken 'zijn wij nu al 
aan de beurt?'. Echt wennen doet 
de dood nooit, ik ben geen robot. 
Als er iemand in m'n omgeving 
overlijdt huil ik net zo hard mee".

OPEN DAGEN OP SNL

Onder het motto "Aanstormend 
Talent" houdt het SNL op 
woensdag 21 januari (14.00 u. en 
20.00 u.) en vrijdag 13!! februari 
(20.00 u.) open dagen. Hoort zegt 
het Voort en U weet immers als 
geen ander wat er van dit 
aanstormend talent terecht 
komt.....Even Myrakel bellen!

UIT HET SNL INFOBULLETIN

Een greep uit het lijfblad van het 
SNL:

Op vrijdag 5 december staat voor 
de leerlingen het traditionele 
bezoek aan zieken en ouderen op 
de agenda. Een jaarlijks 
terugkerende activiteit met een 
onbaatzuchtige socialeinslag als 
compensatie voor een tijdperk van 
toenemend individualisme."  {hier 
moet je haast wel Heilig van 
worden, red.}

Naast deze activiteiten wordt er 
natuurlijk ook plaats ingeruimd 

voor bezinning. We zijn tenslotte 
een school met een katholieke 
signatuur. Aan de hand van een 
gemeenschappelijk thema "De 
ge´ndividualiseerde samenleving", 
zal tijdens de Kerstviering 
invulling gegeven worden aan de 
kerstgedachte.“

Uw kind kiest straks in de vierde 
klas van het VWO een profiel. Dit 
profiel bestaat uit een combinatie 
van een aantal vakken die opleidt 
voor een bepaalde sector van de 
maatschappij. Er zijn vier 
profielen: Cultuur en 
Maatschappij, Economie en 
Maatschappij, Natuur en 
Gezondheid Natuur en Techniek." 
{zal je weer net gebeuren dat je 
profiel er niet bij zit, red.}

Reisverslagen:
"Die dag gingen we zonder 
rotzakken de bergen in. Het leek 
een minder zware dag te worden, 
maar het tegendeel was waar. 
Helaas haalde niet iedereen de 
top! Het hoogste punt was de 
gletsjer die met touwen 

beklommen moest worden." 
(Zwitserland) "In the evening we 
spent our time near Leicester 
Square and Piccadilly
Circus. Some of us went to a 
disco, others enjoyed the buskers, 
but all had a nice time!" (London)
"Vier dagen en vier nachten 
beleven we de stad. Oudheid, 
vroege Christentijd, 
Middeleeuwen en Renaissance. 
We bezoeken 'slechts' 13 van de 
1000 kerken, maar die 13 mogen 
er dan ook zijn. Er wordt 
gemopperd over het vuil en het 
lawaai en er wordt genoten van 
een ijsje." (Rome)  Ook de 
noodzakelijke bouw van de 
mediatheek is in volle gang. We 
streven er naar in februari 1998 
een compleet ingerichte 
mediatheek te hebben.“

 "Ik maak graag van deze 
gelegenheid gebruik om iedereen 
prettige Kerstdagen en een Zalig 
Nieuwjaar te wensen. Hopelijk 
kunnen wij er met elkaar weer een 
goed en inspirerend jaar van 
maken. F. Kwakernaat, (rector)".



Na een uitvoerige beschrijving van 
de SNL-jaren van oud-leraar 
Klassieke Talen Theo Huurde-
man in het eerste deel van het 
interview, pakken we de draad op 
bij zijn reis naar Suriname. In 
Augustus 1966 vertrok Theo met 
het vrachtschip De Hercules van 
de KNSM naar dit land, om een 
minder gelukkige levensperiode te 
doen vergeten. Uitgezwaaid door 
honderden leerlingen stoomde het 
schip de Hollandse haven uit, op 
weg naar Zuid-Amerika. Het was 
een reis van 1 maand, met 
tussenstops in Trinidad en Tobago. 
De feitelijke verklaring voor 
specifiek Suriname, in plaats van 
een ander ver land, was een 
advertentie in het Lerarenblad: het 
koninkrijksdeel Suriname, geleid 
door Pengel, wilde onderwijs naar 
Nederlands model, en zocht 
leraren die dit plan konden 
verwezenlijken. Er was onder 
meer plaats voor een leraar Latijn 
<-> Nederlands. Dit was in 1966 

compleet nieuw in Suriname, om 
onderwijs in Latijn te geven! De 
school waar dit gebeurde, was het 
Surinaams Lyceum in Paramaribo, 
nu bekend als De Mirandaschool. 
In één gebouw met de AMS, de 
Algemene Middelbare School, 
stond Theo voor de schier 
onmogelijke taak om les te geven 
aan de jonge Surinamers. Schier 
onmogelijk? Ja, als de plaatselijke 
omstandigheden in aanmerking 
worden genomen.
Wat wil het geval? Thuis spraken 
de kinderen zelden of nooit 
Nederlands. Allerlei talen, al naar 
gelang de familiegeschiedenis, 
men hoorde door elkaar 
Hindoestaans, Creools, Javaans en 
Chinees, maar Nederlands was 
hooguit de verplichte tweede taal. 
Het taalprobleem was cruciaal 
voor de door Theo te leveren 
prestatie. Zijn oordeel achteraf is, 
dat de Surinaamse periode van 
drie jaar leuk is geweest, maar 
behept was met een onhaalbare 
opdracht: taalzuiver onderwijs 
Latijn <-> Nederlands was 

onbegonnen werk. Toch is er in 
die drie jaar een rijkdom aan 
indrukken en kennissen opgedaan. 
Bijvoorbeeld, de latere president 
Ronald Venetiaan was destijds - 
als leraar Wiskunde -  zijn 
onopvallende, maar gewaardeerde 
collega. En als leerling trof hij er 
Edgar Caïro, die nu een 
verdienstelijk dichter is. 

In 1969 gingen Theo en zijn 
vrouw terug naar Nederland. Hij 
ging werken bij het Joods Lyceum 
Maimonides in de Voormalige 
Stadstimmertuin (nu in 
Buitenveldert). Hij heeft hier drie 
jaar voor de klas gestaan, maar 
omdat hij in deze periode is 
gescheiden zijn de herinneringen 
gekleurd. Temeer bij de gedachte, 
dat Minister Cals 'tijdens zijn 
verblijf in Suriname' de 
Mammoetwet had weten in te 
voeren die zich nu - in 1972 - 
tegen hem keerde. Theo werd 
geconfronteerd met het last in, 
first out principe en werd 
werkeloos. Hij voelde zich al 
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Theo Huurdeman (1997)

Interview met Theo Huurdeman (deel II)
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gauw uitzichtloos. Hij vulde zijn 
tijd met hand- en spandiensten, 
bijvoorbeeld voor het Medisch 
Comité Nederland-Vietnam. Toen 
hij er zich sterk genoeg voor 
voelde, is hij Psychologie gaan 
studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam, tot aan het 
Kandidaatsdiploma. Eindelijk, in 
1977, kwam er opnieuw een kans 
om les te geven. Het Vitus College 
in Bussum lijfde hem in, een jaar 
later gevolgd door het Nieuwe 
Lyceum te Hilversum. 
Huurdeman: "Dit was een 
bijzondere school, die overigens 
nu is opgeheven door de terugloop 
in leerlingenaantal. Ik gaf daar les 
aan de rijke-lui's kinderen, zoals 
aan Linda de Mol. Linda vond ik 
heel sympathiek, en bovendien 
uitermate slim. Je moet je bij deze 
school leerlingen voorstellen, 
waarvan de ouders kunnen 
pronken met zwembaden, en 
brede, lange oprijlanen; het 
gebruikelijke eindexamencadeau 
was er ... een auto!”

Een nieuwe episode in zijn leven 
bracht hem op de Katholieke 
Hogeschool in Gebouw de 
Bruinvis op de Amsterdamse 
Keizersgracht. Hij heeft het daar 
ontzettend naar zijn zin gehad om 
leerlingen bij te spijkeren in 
Klassieke Theologie. Langdurig 
heeft Theo hier zijn energie in 

mogen stoppen. Tot een "fusie" 
plaatsvond met een 
opleidingsinstituut in Utrecht. Het 
begrip van fusie kreeg al gauw de 
bijklank van "reorganisatie", toen 
bijna de helft (!) van de 
gezamenlijke docentencorpsen 
overbodig werd verklaard. 
Bezwaarschriften mochten niet 
baten. Op zijn 62e kwam Theo op 
wachtgeld te staan, maar innerlijk 
voelde hij alles wegglijden. Het 
geld was minder dan een doekje 
voor het bloeden, hij raakte zijn 
vaste basis (omgang met 
leerlingen in een fantastische 
baan) kwijt. Nu, september 1997 
en vier jaar na dato, is Theo 
Huurdeman allang weer 
levenslustig en zeer actief in het 
maatschappelijke verkeer. De 
Dominicuskerk, Wijkcentrum 
"Straat en Dijk", genaamd naar de 
Haarlemmer equivalenten, ze 
krijgen hem regelmatig op bezoek. 
Theo gaat naar concerten en volgt 
cursussen in het Mozeshuis. Het 
zal niet verbazen dat de Oudheid 
nog steeds zijn interesse heeft: een 
thema als "De Kazernestaat 
Sparta" consumeert hij nog gretig 
bij de HOVO-cursus Geschiedenis 
van de Oudheid. HOVO? "Geen 
familie van de HAVO, hoor, het is 
het Hoger Onderwijs voor 
Ouderen (aan de VU)".

Het huis waarin Theo Huurdeman 

woont is een oud pand in het 
Centrum, gebouwd in 1739 en 
voorzien van een gevelsteen. Het 
stelt Vrouwe Fortuna voor, en 
draagt de volgende tekst:

God's seegen behouwen
heeft mijn doen bouwen

Het huis ligt in een oude 
scheepvaartbuurt, aan de 
Vinkenstraat. "Dat is 
merkwaardig", aldus de bewoner, 
"omdat de Vogelbuurt in Noord 
ligt. De herkomst is onduidelijk". 
De redaktie van de SNeL-Binder 
helpt hem bij deze uit de brand, 
want onderstaand volgt de ware 
verklaring.

Vinkenstraat
De strook ten zuiden van de 
Haarlemmerdijk, tussen de 
huidige Binnen Oranjestraat en 
het Haarlemmerplein, werd in de 
zestiende eeuw de Rietvink 
genoemd naar een oude herberg. 
De hier in de zeventiende eeuw 
aangelegde straat werd daarop 
afwisselend Rietstraat, 
Vinkenstraat en Middenstraat 
genoemd. Daarvan is tenslotte de 
middelste naam blijven hangen. 

Cees Smit
Amsterdam, september 1997

KNMIInterview met Monique Somers
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Het arsenaal aan beroepen, waarin 
oud-leerlingen van het Sint-
Nicolaaslyceum blijken terecht te 
komen, is groot. In veel gevallen 
vormt de studierichting na de 
SNL-tijd geen duidelijk 
voorportaal voor de uiteindelijke 
baan. Neem nu Monique Somers 
(Gym B, 1981), die het Nicolaas 
inruilde voor een studie Wiskunde. 
Nou niet bepaald dé aangewezen 
route naar een betrekking als TV-

presentatrice voor het NOS 
Weerbericht. Deze boeiende 
functie is slechts weinigen 
gegeven, vandaar dat de redacteur 
van de SNeL-Binder op pad is 
gegaan om Monique te vragen 
naar KNMI, naar luchtballonnen 
en naar nog veel meer. 

Maandagochtend 1 december, 
Elsa's Café op de Middenweg, zo 
luidt het voorstel van Monique. De 

interviewer meent het café te 
kennen, inderdaad het is "De 
Hibsekribs". Heet al een 
decennium niet meer zo, maar 
oudere Watergraafsmeerders 
zullen zich dit unieke zijstraatje 
van de Middenweg (tussen het 
café en het pompstation) voor 
altijd herinneren. Elsa ligt nog te 
slapen, dus we wijken uit naar 
Café Frankendael. 



"Mijn eerste gedachte bij het SNL 
is er één die me spontaan doet 
lachen. Ik zie hem al weer voor de 
klas staan in het 
aardrijkskundelokaal!" Monique 
vertelt over Van Hummel, die 
boven op de tafel klimt, en met 
veel theatrale gebaren verklaart 
dat hij een waterdeeltje is, en dat 
hij in beide handen een kleideeltje 
meevoert. Als je maar genoeg van 
die kleideeltjes meeneemt, dan 
wordt water allengs land! Zo is 
Nederland ontstaan. Vervolgens 
komt de heer Aufrecht in haar 
gedachten. Aufrecht? De 
interviewer moet 'passen' bij het 
horen van deze naam. "Ja, 
Aufrecht was onze duitse leraar 
Duits. Bij een les van hem in de 
D-vleugel scheen een keer de zon 
zo hinderlijk de klas in dat we het 

complete klaslokaal hebben 
omgedraaid! Alle tafels 
achterstevoren, en zelfs de 
lessenaar van voor naar achter. 
Aufrecht, die doorgaans heel 
streng was, vond het zelf ook 
prachtig". De talen waren 
overigens niet bepaald Monique's 
beste vakken, zij presteerde veel 
beter in Wiskunde. Bij dit vak was 
De Rijk haar leermeester, en mèt 
succes, wanneer we haar loopbaan 
overzien.

"Niet Amsterdam, maar Haarlem 
is mijn geboorteplaats. Ik ben op 
heel jonge leeftijd naar 
Amsterdam verhuisd. We zijn, na 
een korte periode bij mijn 
grootouders, in Buitenveldert 
beland, vlakbij het 
Gelderlandplein", aldus Monique. 

Haar lagere school, de St. 
Michaëlschool, ligt in diezelfde 
buurt. Pratend over Buitenveldert 
en de sterke relatie van deze wijk 
met de school voert het gesprek 
naar Loïs Lane. "De familie 
Klemann woonde op een 
steenworp afstand, en ik ken 
Suzanne en Monique al vanaf de 
lagere school. Mijn moeder, en de 
moeder van de zangeressen 
spreken elkaar nu nog steeds 
regelmatig".       

Haar studie Wiskunde verrichtte 
Monique aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze studeerde af op 
een onderwerp uit de 
stromingsleer: het beschrijven van 
de stroming in een bol. Dit 
onderzoek was relevant voor het 
inzicht in de werking van het 
menselijk hart. Na haar studie 
ging ze werken bij het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaart 
Laboratorium, onder meer ten 
behoeve van Fokker. Ze was 
betrokken bij de ontwikkeling van 
programma's die de stroming rond 
vliegtuigvleugels simuleren. De 
stap naar het KNMI is dan niet 
eens zo ver meer. Met een stevige 
ondergrond in de grenslaag-
stromingsleer, is haar carrière "van 
Zr. Angeline naar Erwin Kroll" 
weliswaar opmerkelijk, maar niet 
van elke logica gespeend.

Wij Nederlanders kennen 
Monique Somers als een 
opgewekte, spontane en 
deskundige presentatrice. Als een 
persoonlijkheid die niet alleen in 
de studio, maar juist ook 
daarbuiten furore maakt. Ze heeft 
zich in het geheugen van velen 
genesteld, door haar live 
uitzendingen uit Friesland tijdens 
de Tocht der Tochten. Ook het 
beeld van Monique uit een hete-
luchtballon, op het strand, of in 
een oerhollands weiland, met een 
lentesfeer die de televisie uitspat, 
beklijft bij menigeen. "Deze 
initiatieven van me waren ook 
voor de NOS geen alledaagse 
koek", zo geeft Monique aan. 
"Vorig jaar ben ik zo vaak op pad 
gegaan, dat de weerredaktie om 
enige tempering van mijn 
enthousiasme heeft gevraagd. 
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Op deze plaats had de foto
 van Monique Sommers moeten staan.

Ze heeft echter de deadline niet gehaald.
Daarom niet getreurd,

zie de volgende snelbinder.......



Maar de mogelijkheden voor zulke 
uitzendingen zijn nog steeds ruim 
aanwezig. Ik vraag eerst 
toestemming aan de NOS en mag 
het dan helemaal zelf optuigen! 
Afhankelijk van het type 
weerbericht organiseer ik 
eigenhandig de benodigde 
cameramensen en hulpmiddelen. 
Drie weken geleden was ik nog op 
lokatie bij de Sterrenwacht in 
Heesch, vanwege de grote 
sterrenregen. In dit najaar is een 
ongekend hoog aantal 'vallende 
sterren' waarneembaar.

Haar TV-werk is relatief rustig 
begonnen. In Januari 1994 
verscheen ze met Peter Timofeeff 
in Ontbijt-TV. "Het was heel leuk 
om dit mee te maken, natuurlijk 
vond ik het spannend. Ik had mijn 
tekst goed in m'n hoofd, maar als 
dan het cameralichtje opflitst...dat 
is echt niet mis. Na zo'n 1,5 jaar 
volgde de overstap naar het NOS-
Journaal. Ik was wel wat nerveus, 
vooral vanwege het grote aantal 
kijkers. Maar die uitzending is 
prima verlopen". De interviewer 
veronderstelt dat er ook wel eens 
iets mis gaat. "Ja, oh ja, soms 
struikel ik 3 seconden voordat ik 
in beeld ben nog over één van de 
talrijke snoeren. Dan is het een 
kwestie van puur timing, of ik dat 
nog weet te verbloemen. Of het 
microfoontje valt op de grond, dan 
sta ik er ook niet ontspannen bij. 
En het kan ook echt fout gaan. Het 
is me overkomen, dat het geluid 
helemaal niet aan stond. Op zo'n 
moment ga je gewoon de mist in!" 
Na een vraag over de grapjes van 
de Journaalpresentatoren, wanneer 
'het Weer' aan de beurt is, laat 
Monique weten, dat dit inderdaad 
onvoorbereid en spontaan 

verloopt. "Het vergt een ad rem 
weerwoord, en het is de kunst om 
daar iets van te maken. Met de 
komst van Philip Freriks is het 
fenomeen zeker toegenomen, dus 
ik moet vaak op scherp staan. 
Philip heeft me een keer 
monddood gemaakt, bij een 
kwinkslag op de slogan 'een 
slimme meid, die krijgt haar kind 
op tijd'".

Het gegeven, dat Monique minder 
anoniem is geworden, brengt 
aparte voorvallen en bijzondere 
zaken dichterbij. Het is haar in een 
restaurant overkomen, dat een 
man openlijk zijn adoratie voor 
haar tentoonspreidde, op het zeer 
hinderlijke af. "Tja, dan vind ik 
het eerlijk gezegd leuker, dat er 
sinds enige tijd een 'electronische 
fanclub' is. Grace, een purser bij 
de KLM, heeft op Internet 
(Compuserve) een fanclub 
opgericht omdat zij mij in hoge 
mate waardeert. Dat is best leuk, 
ik geef trouwens iedereen die mij 
een brief stuurt of op andere wijze 
benadert, altijd antwoord. Ja, 
Cees, je houd het niet voor 
mogelijk, maar er zitten heel 
persoonlijke en bijzondere brieven 
tussen; onlangs nog van Joodse 
mensen uit Heerlen. In de Tweede 
Wereldoorlog in een situatie rond 
een 18-jarig meisje sneeuwde het 
op een gegeven datum en heel snel 
daarna was het mooi weer. Ze 
vragen mij dan als meteorologe of 
zulke gegevens historisch 
kloppen". 

Monique doet per uitzenddag een 
hele serie presentaties. "In de 
winter gaat het om 8, en in de 
zomer om 9 presentaties per dag. 
Op radio en TV. Ook voor de 

televisie-uitzendingen van de 
Wereldomroep. Deze duren extra 
lang, wel zo'n 7 tot 10 minuten, en 
ik zit dan in de studio, omringd 
door computers met allerlei 
kaarten. Kaarten van Polen, 
Finland, roep het maar, alles 
binnen mijn gezichtsveld. Dit lijkt 
wat onhandig, maar de techniek 
van het presenteren schrijdt voort. 
Ik ben volop betrokken bij de 
nieuwste ontwikkelingen. In een 
tweejarig project met de 
Universiteit van Leiden, het 
KNMI, de NOS, en ook de Deense 
TV, zoeken we naar verbeteringen 
van de presentatie van "Het 
Weerbericht". Morgen ga ik met 
Erwin Kroll naar Denemarken 
voor de volgende bijeenkomst. 
Het weerbericht gaat er in de 
toekomst zeker anders uitzien!"        

Monique vertelt nog meer over de 
SNL-tijd. Een schoolreisje naar de 
DDR heeft een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Ze zag Oost-
Berlijn en Leipzig, sprak daar met 
jongeren die Nederland 
kenschetsten als het land van de 
werkloosheid, de molens en de 
PVDA, en heeft elke minuut van 
deze reis opgesnoven. De 
oostduitse gids was een reuze 
aardige man en het afscheid van 
hem bij Checkpoint Charlie was 
eigenlijk heel absurd en bizar. Een 
ervaring die alleen maar in een 
Koude Oorlog kan thuishoren. 

Intussen rukt een klaverjassende 
menigte op naar ons tafeltje in 
Frankendael. We verstaan elkaar 
nauwelijks meer, en besluiten om 
te kappen. Een vrolijk Myrakel-lid 
rijker!

Cees Smit
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Het schooljaar '96-'97 was mijn 
laatste jaar als rector van het Sint 
Nicolaaslyceum. Na lange tijd 

Terugblik door Jan Overwater

zeer direct met de school 
verbonden te zijn geweest, 
leerling-leraar-schoolleider, ben ik 

nu in een soort LAT-relatie terecht 
gekomen. Natuurlijk voel ik me 
nog sterk betrokken bij de school, 
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Nicolaasrubriek

San Nicolas...

E x p l

The youngest “Charley”
of Charlie’s Bar

Vorige keer kregen wij van de 
Goedheiligman helaas een 
zetduiveltje cadeau! De helft van 
de rubriek niet afgedrukt. Dat 
foutje zetten we graag recht. 
Opnieuw naar Aruba, naar het 
oliestadje San Nicolas met zijn 
Bizarre Charlie's Bar.

Waarom Charlie's Bar? Daarom! 
De bar is uniek, géén tien musea 

samen kunnen met de inventaris 
concurreren, "Paradijsvogels" zou 
er een serie aan kunnen wijden. 
Zelfs niet de beste groothoek- of 
fisheye-lens ter wereld kan de 
volledige inboedel en frontzijde 
van Charlie's Bar op de plaat 
vereeuwigen. We doen het in deze 

SNeL-Binder met een minieme 
fotografische impressie, en 
vertellen iets over de 
achtergronden en de 
wederwaardigheden van dit 
Arubaanse trefpunt. Daarbij wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van een 
herdenkingsboekje, geschreven 
door journalist Donny Lacle. 

Deze twee mensen waren voor 

elkaar geschapen. De op 15 
december 1915 in Weert geboren 
Charles Brouns en de in Maasdam 
op 8 augustus 1917 geboren Marie 
in 't Veld kwamen beide uit een 
groot gezin: hij van 14 en zij van 
12 kinderen. Armoede deed 
Charles uit zijn geboorteplaats 

naar Rotterdam verhuizen om te 
kijken wat het leven daar kon 
bieden, hetgeen helaas ook weinig 
bleek te zijn. Op het moment dat 
Charles en Marie elkaar leerden 
kennen was hij 18 en zij 16 en ze 
woonden slechts een paar blokken 
van elkaar. Een vriend van hem 
vertelde hem van het bijzondere 
meisje dat enige straten verder 
was komen wonen. Het duurde 
nog enkele dagen voordat hij haar 
te zien kreeg en dat was nog 
slechts een glimp. Ze woonde 
boven en toen hij iets moois door 
de gordijnen zag... Hier 
onderbreken we het levensverhaal 
van de latere naamgever van de 
bar op Aruba. U mag zelf 
fantaseren over deze ontmoeting 
en de daaruit voortvloeiende 
relatie. We pakken de draad op in 
een veel latere episode. Charles 
had inmiddels zijn oog laten 
vallen op een pand in de 
Mainstreet dat leeg stond. Het 
pand was vroeger Ritz Cafe 
geweest. De vergunning was van 
een oude tante van de laatste 
barkeeper en van de Lago Heights 
Club kochten Charles en Marie 
enige klapstoelen. Op 18 
september 1941 werd Charlie's 
bar officieel in gebruik genomen. 
In de eerste maanden liep de tent 
nog matig, maar na december 
1941, met de aanval op Pearl 
Harbour en de deelname van 
Amerika aan de Tweede 

en dat zal zeker zo blijven.

Zaterdag 21 juni heb ik officieel 
afscheid genomen. Dat betekent 
dat men mij toen een 
onvergetelijke dag heeft bezorgd 
waaraan ik nog steeds met veel 
plezier, en ook dankbaarheid, 
terugdenk. Met enige trots mag ik 
vermelden dat het bestuur, in de 
persoon van Cees Smit en Tom 
Paffen, mij die dag heeft 
opgenomen in de rij van ereleden 

van Myrakel. 

Tijdens de receptie heb ik een 
aantal leden van Myrakel mogen 
begroeten. En natuurlijk zien we 
elkaar allemaal tijdens de 
komende reünie in oktober als we 
het vijftigjarig bestaan van ons 
SNL vieren. Tot dan.

Jan Overwater 



Wereldoorlog, veranderde de 
situatie bij toverslag.   

De meer dan 50-jarige 
geschiedenis van dit fenomeen 
vatten we samen in twee citaten 
uit hedendaagse toeristische 
folders:

- "Today it is a gathering place for 
locals and visitors like yourselves. 
Artists, painters, writers, 
musicians gather at Charlie's and 
exhibit their work backgrounds 
here. Motion pictures have often 
used the Bar as part of their 
stories. There is more atmosphere 
than anywhere else in Aruba".
- "Charlie's Bar: a San Nicolas 
landmark, this authentic Dutch 
pub serves lunch and dinner, icy 
cold beer, and an imcomparable 
collection of memorabilia".

We nodigen Myrakel-leden, die 
het Arubaanse San Nicolas ooit 
bezochten, uit om hùn ervaringen 

op papier te zetten.
Tot slot, na het knip- en plakwerk 
uit de vorige Binder-copy, een 
korte, nieuwe bijdrage aan de 
Nicolaasrubriek. 't Is weer 
Decembermaand, dus de redaktie 
kan weer overal terecht in de 
media en musea (De Flint in 
Amersfoort bijvoorbeeld) om 
Sinterklaasberichtjes bijeen te 
garen. De keus is gevallen op de 
uitgave van een splinternieuw 
boek:

Sint Nicolaas van A tot Z

Overbodig te zeggen, dat de beide 
letters in chocola zijn uitgevoerd. 
Het boek is opgesteld door de 
Stichting Nationaal Sint Nicolaas 
Comité, waarover wij al schreven 
in een eerdere SNeL-Binder.

Het boek is een lust voor het oog. 
Het bevat vele prachtige prenten, 
en we kunnen uit allerlei 
onderwerpen putten voor een 
verhaal in onze rubriek. We 
pikken er een eerst een historisch 
thema uit. Vanaf pagina 75 voert 
auteur Frits Booy ons mee in de 
geschiedenis van het 
Sinterklaasfeest in Nederland. Een 
samenvatting:

In de Middeleeuwen werd op 6 
december door scholieren het 
Nicolaasfeest gevierd. Hierbij 
werd een jongen tot bisschop 
gekozen. Zijn gevolg, vaak 
bestaande uit gemaskerde of 
zwartgemaakte jongens (duivels!) 
kreeg voedsel en geschenken. 
Omdat het meestal arme kinderen 
betrof, bestonden de geschenken 
vaak uit schoenen. 
Later ging men alle kinderen 
trakteren. Zo ontwikkelde zich het 
volksfeest, waarin de schoen of 
klomp als vindplaats van gaven 

Uitslag foto-prijsvraag
De prachtige San Nicolas-cour in Zuid-Europa,
die wij in juni presenteerden, bevindt zich in de
stad GRANADA. Het prijsje hoeven we niet uit
te reiken, want niemand scheen het daar achter-
gelegen Alhambra te herkennen

een rol ging spelen. Ook werd er 
veel lekkers gestrooid zonder dat 
Sint Nicolaas te zien was. 
In de 17e eeuw vervaagde door de 
Reformatie het roomse aspect van 
de onzichtbare bisschop Nicolaas 
en werd hij steeds meer een 
onzichtbare kindervriend, 
opvoeder en huwelijksmakelaar.
Voor zover bekend was de eerste 
intocht van Sinterklaas in 1888 in 
Venray. In de jaren twintig van 
deze eeuw reed de Sint in een 
rijtuig door Leeuwarden, Venlo en 
Deventer. In Utrecht gebeurde dat 
'met roetzwarte knechts'. De eerste 
officiële intocht in Amsterdam was 
pas in 1934. Die intocht 
ontwikkelde zich tot een nationaal 
gebeuren.

Een andere verdienste van het 
boek "Sint Nicolaas van A tot Z" 
is het overzicht van de 
Sinterklaaslectuur. Dit betreft een 
rijk gevulde, om niet te zeggen 
unieke collectie van boekwerkjes 
die menig antiquair, of eigenlijk 
wel elke rechtgeaarde Myrakelist, 
zal doen watertanden. Ben 
Stroman schreef aan het eind van 
de oorlog bijvoorbeeld, 'waarom 
St. Nicolaas in 1944 niet bij de 
Rotterdamsche kindertjes kon 
komen rijden'. In dit verhaal zien 
Sint en Piet hoe slecht de kinderen 
van Rotterdam het hebben en hoe 
leeg de Rotterdamse winkels zijn. 
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Er wordt gesproken over N.S.B.-
klazen en Duitsers die een heel 
schip vol pepernoten in beslag 

nemen. Sint en Piet gaan de boer 
op om eten voor de kinderen te 
ruilen voor alles wat ze bij zich 

hebben, zelfs voor hun kleding. 
Daarbij krijgt de lezer geen erg 
positief beeld voorgeschoteld van 
de Zuidhollandse boeren. 
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En dan nog dit:

St. Nicolaas voorgedragen als patroonheilige Middellandse Zee

{Het Myrakels bestuur kan zich hier wel in vinden, zeker als we in het vervolg in Nice en Beiroet verder 
vergaderen.}

In een brief aan paus Johannes Paulus II, Bartholomeos van Constantinopel en Alexej van Moskou vragen 
vertegenwoordigers van patriarchaten, Bisschoppenconferenties en evangelische kerken uit 16 landen rond de 
Middellandse Zee dat Sint Nicolaas van Myra, wordt uitgeroepen tot patroonheilige van de Middellandse Zee. De 
oproep daartoe werd onder meer onlangs gedaan op de 800ste verjaardag van de inwijding van de basiliek van de 
heilige Nicolaas in het ZuidItaliaanse Bari. Voorstanders van de voordracht zien in "de Europese verering van 
Nicolaas door christenen van diverse confessies de belichaming van een kerk in haar drievoudige optie voor de 
zwakken, voor een sociale vrede en voor een sociale toekomst". De basiliek van Bari werd gebouwd rond het 
gebeente en de relieken van de heilige Nicolaas, die overigens  al patroonheilige van Rusland en Lotharingen is. 
(CIP)

Reünieuws

Jawel, de datum is bekend: 

ZATERDAG 10-10-1998

Gelijk vastleggen dus! Een halve eeuw Sint-Nicolaaslyceum. De details krijgt u nog, maar we zijn nu al op zoek 
naar zoveel mogelijk NAW gegevens. NAW staat voor NAAM, ADRES, WOONPLAATS. Mocht u NAW kennen 
van oud-leerlingen, schroom niet om de gegevens door te bellen, te sturen of te E-mailen naar Koos van Langen (zie 
colofon). Hou tevens  de Internetsites van Myrakel (Http//www.euronet.nl/~pkoopman/myrakel.html) en die van 
het SNL (Http//www.xs4all.nl/~snl) in de gaten!. 

 ! WANTED !
Actieve leden om de reünie mede

te organiseren
Doe mee!

Opgave bij één van de bestuursleden



Goochelen

ikgogelmet
eengogelpet

langzaamdoor
goochelaartje

methoepelszoals
eenringelooren

eenklappengehoor
ikgogelmetplezier
enlachmijeenklier
omdepiasdievolgt

pauzeerdanevenhier
engogelverdermet
hetgrieksalfabet

datikinmijnhoofd
hebgezet
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Verenigingsdichter Paul Katoen is 
weer produktief geweest. Uit de 
ruime voorraad dichtsels 
presenteren wij er twee: 
"Goochelen" en "Aquarel":

Aquarel

Ik maak van waterverf
een boerderijtafereel
zie daar ligt het erf

en bij een boom

de bezemsteel
deze veegt alles schoon

zoals ik met mijn penseel
ook toon

en het nat van het water
is ruim al aanwezig

ook in het bakje
van de kater

In de brievenbus/Internic

Dichtwerk is eveneens 
binnengekomen na het intypen en 
searchen van 'mirakel' op Internet. 
Oordeel zelf over het niveau:

Een mirakel van God:
van een pint

meer dan een pot.
En uit dank voor dit mirakel

maakt de vrouw
een heel spektakel

Maar 'mirakel' leidt ook naar veel 
serieuzere teksten. Dit bewaren we 
voor het Stille Omgang-nummer 
in voorjaar 1998.

De brievenbus levert verder 
reünieuws op. Myrakel-lid Harald 
Aarts (HBS B, 1963) laat ons 
blijmoedig weten, dat zijn 
echtgenote Joke Rijper een Pius-
verleden heeft (MMS, 1962). Zo, 
dit is het begin! Tegen september 
'98 willen we vele honderden oud-

Pius leerlingen opgespoord 
hebben. Help s.v.p. allemaal een 
handje mee! 

Ook de Internic-box was dit 
kwartaal niet leeg. Jaap Wormer 
(Gymnasium B, 1958) meldde 
zich opnieuw op de Electronic 
Highway. Na een 20-jarige 
carrière in de militaire aerospace-
industry in de Verenigde Staten 
viel het Ijzeren Gordijn met zo'n 
klap neer, dat hij zowaar de 

schoolbanken op moest zoeken om 
nieuw emplooi te vinden. "Daar 
zit een verhaal in"! Jaap is sinds 
maart dit jaar graduate student in 
Microwave Engineering in zijn 
tweede vaderland, en zal ondanks 
de geografische afstand proberen 
zijn vroegere klasgenoten te 
treffen, namelijk op het 
aanstaande SNL-Jubileumfeest. 
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Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
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Kosten lidmaatschap
ƒ 14,--/jaar (met machtiging) of
ƒ 15,--/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het 
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker.

2000 een Myrakels jaar question

Met het aftellen op de Eifeltoren en de terugtikhorloges is er bij menigeen 
een bewustzijn voor de naderende 21e eeuw gekweekt. Niet op z’n minst 
door het Millenniumforum dat onder leiding van Jan Timmer de noodklok 
heeft geluid. Maar is het Millenniumprobleem uniek? Zo in de 
adventsdagen ter voorbereiding op het feest van kerstmis ligt het uiteraard 
voor de hand om eens terug te denken aan het jaar 0 of de verhalen rondom 
het jaar 1000. Onlangs is het boekje Apocalyps toen uitgekomen van Ton 
van Doorn (ISBN 90 5730011 X); een geschiedenis van het jaar 1000. 
Hierin valt te lezen dat in die dagen het besef  van tijdelijkheid en het 
mogelijke einde der tijden een belangrijke plaats innam. Ook stonden 
getallenen kleurensymboliek centraal. Zo wordt het voorbeeld van de 
schimmel van Sint Nicolaas gegeven: De schimmel moest wel wit zijn want 
zwart deugde in die tijden ook al niet!

van de penningmeester

De meeste leden van onze oud-leerlingenvereniging, die een machtiging 
hebben afgegeven, hebben inmiddels ontdekt dat de lidmaatschapskosten 
voor 1997 ad. ƒ 14,-- deze maand van hun rekening zijn afgeschreven. Van 
een aantal is dat nog niet gebeurd. Soms omdat het bij ons bekende post-
/banknummer niet juist was en een aantal omdat die door de administratie 
nog niet zijn verwerkt. Voor de  eerste groep zal de penningmeester nog wat 
speurwerk moeten verrichten en voor de tweede groep zal de afschrijving 
waarschijnlijk in januari plaatsvinden. 

Als laatste nog een oproep aan diegene die geen machtiging hebben 
afgegeven. Laat eenieder die zijn contributie voor 1997 nog niet heeft 
betaald dat alsnog doen! Want u weet het motto van de myrakelse 
penningmeester: “Wie betaalt is lid, wie niet betaald niet!”.

Uw penningmeester.
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