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Van de redactietafel

Creatieve geesten gezocht....
In de Spirit van Reünie, reünie, reünie en andere zaken
Voordat we met een gerust hart de (school)vakantie ingaan, brengen we
in dit Myrakelse vakantienummer graag nog even het 50jarig SNLfeest
in de picture. We zijn driftig op zoek naar creatieve geesten het is
tenslotte Pinksteren als ik dit schrijf en wapperende handjes en voetjes
om 10 oktober a.s. tot een echt succes te maken. Telefoonnummers of
email adressen in de colofon, if you catch my drift....
En over creatieve, zo niet Heilige
Geest(en) gesproken, afgelopen
Pinksterweekeinde werd er in de
RAI, nota bene vlak naast het SNL
een gebedsdag georganiseerd ter ere
van Maria, de Moeder van alle
Volkeren. Ruim 10.000 pelgrims
kwamen richting RAI, mede omdat
in de jaren 50 Maria een aantal
malen in de buurt van het
Beatrixpark is verschenen. Welnu,
dit soort warme park ervaringen kan
ik en velen hopelijk met mij tijdens
mijn SNLtijd ook niet ontkennen,
maar er wordt door de organisatoren
een duidelijk verband gelegd naar
Myrakel. Al door het Mirakel van
Amsterdam, gedateerd 1645???, zal
Amsterdam, na bedevaartsoorden
als Lourdes, Fatima, etc. de kroon

1

1998
50 JAAR

St. Nicolaaslyceum
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zijn op de verschijningsplaatsen en
boodschappen van Maria. Insiders
verwachten op de locatie van het
huidige RaiZuidcomplex een kerk
die qua grootte zeker niet onder doet
voor die van Lourdes. Kortom, het
feit dat Myrakel anno 1989 werd
opgericht als oudleerlingenvereniging kan hier bijna niet los
van staan. Wordt zeker vervolgd....
De SnelBinder poogt u voor de
komende zomermaanden de nodige
vakantie vitaminen te geven.
Allereerst staan we stil bij het
plotselinge overlijden van onze
getrouwe Myrakel supporter Toon
van Driel. Zijn inzet en
betrokkenheid bij Myrakel en het
SNL, en daarmee zijn grote
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voorbeeld leve voort binnen de
Myrakelse gelederen. Of zoals
Jesaja 35 wordt geciteerd door
exrector en vriend Jan O.:
"Machtig wordt het als de
Libanon, prachtig als de Karmel
en de Saron". Woorden van troost
en kracht bij het verlies van onze
Myrakelse Atlas. Een
welverdiende rust Toon! Wij
nemen de Myrakelse bol van je

schouders en gaan door in jouw
Spirit.
Daarom ook in dit nummer weer
een variëteit aan Myrakels
leesplezier deskundig
samengesteld door Cees en
professioneel geDTPt door Koos,
waarvoor veel dank. Uiteraard
hoop ik u op 10 oktober a.s. als
Myrakelse feestmeester te mogen

begroeten. En liefst al eerder in
onze reünie voorbereidings
commissie. Op naar het feest van
een halve eeuw SNL. Daar breng
ik graag alvast een toast op uit!
Vakantiegroet van uw Myrakelse
voorzitter,
Tom Paffen.

Personalia
In de Diemer Courant leverde Piet
Spiegelenburg (lichting 1972)
commentaar op de nieuwe
straatnamen voor de Ajax-wijk in
"De Meer". De straten zijn
vernoemd naar stadions waar Ajax
excelleerde. Piet, een volbloed
Ajax-supporter: "Ik weet dat het
Prater-Stadion in Wenen eigenlijk
het Ernst Happel stadion heet, naar
de vroegere trainer van die club uit
Rotterdam waarvan de naam mij
even is ontschoten. En gelukkig is
er is ook geen straat naar De Kuip
vernoemd. Tja, in zo'n straat wil
toch niemand wonen?".

Henrik Ibsen. In de kranten lezen
we kwalificaties als 'formidabel'
en 'superieur', over de wijze
waarop ze in haar rode, tule

baljurk over het podium zwiert.
Een uitgebreid bericht over
Dennis Bergkamp. Intussen rijgt

We lezen de laatste tijd relatief
veel berichten over Maarten
Spanjer (HBS A, 1970). In De
Volkskrant van 30 mei lezen we
zìjn verklaring voor zijn succes:
"Ik gedraag me precies hetzelfde
mèt een camera erbij als zonder
camera".
Paul van der Heijde (Ath A,
1975), komen we tegen in de
cursus-lectuur. Op 14 mei
doceerde Paul in de Aristo zalen
(Amsterdam) het vak van
"Overtuigend Argumenteren".
Paul is geestelijke vader van de
FLEXCOM-techniek, en medeoprichter en naamgever van het
bureau Ruck & Van der Heijde.
In welk stuk ze ook speelt, telkens
weer vinden we zeer lovende
kritieken over Marlies Heuer
(Pius MMS). Vanaf maart speelt
Marlies de rol van Hedda Gabler
in het gelijknamige stuk van
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hij de prijzen sneller aaneen, dan
wij per Binder-kwartaal kunnen
bijhouden. Voetballer van het Jaar
in Engeland, Arsenal is Engels
kampioen en ga zo maar verder.
Een stiekeme wens is om Dennis
spoedig, bij het slot van het WK,
óók met een beker te zien
zwaaien!
Wie kan Dennis in deze periode
beter beschrijven dan zijn trainer
van Arsenal, de Fransman Arsène
Wenger? Wij citeren Arsène in het
nieuwe sportblad Sportweek.
"Ik vergelijk hem het liefst met een

Formule 1-bolide: alles is bij hem
op perfectie gericht. Voor hem telt
alleen 100%, met 99,9 neemt
Bergkamp geen genoegen. Toen ik
hier kwam als trainer wist ik al
dat Arsenal een bijzondere speler
had. Bergkamp heeft dit seizoen
meer mooie doelpunten gemaakt
dan ik ooit van een andere speler
heb gezien. Tachtig procent van
zijn treffers kwam van buiten het
strafschopgebied. Daarvoor moet
je niet alleen snelle voeten
hebben, maar ook een snelle geest.
En wanneer een speler zoals hij
bulkt van het zelfvertrouwen,

komen de doelpunten vanzelf.
Zonder het misschien zelf te weten
gaat ergens in de hersens van
Bergkamp een echte killer schuil.
Maar meer nog dan een
doelpuntenmachine is Bergkamp
een ideale teamspeler, benadrukt
Wenger. Door de vele doelpunten
die hij maakt, zien de mensen niet
hoe hard hij werkt voor het elftal.
Dat is misschien wel wat ik het
meest aan hem bewonder. Op het
hoogste niveau heb je
tegenwoordig niets aan
luxepaardjes."

In memoriam Toon van Driel
vrijwilliger drukt het niet goed uit.
Toon werd een, bijna dagelijks
aanwezige, medewerker, één van
ons. Waar dat mogelijk was, zette
hij zich in.
Ouderraad, excursies,
lustrumvieringen, commissiewerk,
afscheid van collega's,
eucharistievieringen,
medezeggenschapsraad, open
dagen, oud-leerlingenvereniging,
assistentie in klassen. En als er
plotseling dringend ergens iemand
nodig was dan werd al gauw
gezegd: Dan vraag je Toon toch!

De verslagenheid was groot...
Het verdriet onpeilbaar diep...
Het ongeloof...
Deze waarheid was nauwelijks te
bevatten...
Als een bliksemslag trof ons het
bericht van het overlijden van
TOON VAN DRIEL.
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Myrakel is hetzelfde Myrakel niet
meer. De vereniging kent een paar
frontrunners, en een groepje
ondersteuners. Maar de simpele
benaming 'ondersteuner' doet
absoluut geen recht aan de inbreng
van Toon. Want Toon was veel
meer: hij was De Thuisbasis.
Opende de voordeur van het SNL,
had koffie klaarstaan, copieerde,
regelde toegang tot de archieven,
regelde... ja, hij regelde alles voor
Myrakel. Jubileumboeken?
Zonder zijn bijdrage waren ze er
niet geweest. We kunnen zijn lijst
van verdiensten moeiteloos
aanvullen, maar geven liever
anderen de gelegenheid om de
persoon van Toon van Driel in
herinnering te houden.

1951 kwamen wij beiden in klas
1B van het Sint Nicolaaslyceum
en raakten bevriend. Misschien
geen boezemvrienden, maar zeker
meer dan alleen maar klasgenoten.
Van zo lang geleden herinner ik
mij Toon of Tone, zoals hij toen
heette, als een opgewekt iemand
die enthousiast kon vertellen,
spontaan reageerde en heel sociaal
met eenieder omging.

Bij de kerkdienst, voorafgaand aan
de begrafenis, gaven verscheidene
familieleden en vrienden van Toon
uiting aan hun gedachtenis aan
hem.

Onze wegen kruisten elkaar jaren
later, weer op school. Ook zijn
zoons Paul en Vincent werden
leerling van het SNL en al heel
gauw werd Toon hier actief.

Ex-rector Jan Overwater: "In

Ja, als wat actief? Het woord

Toon was wel wat veranderd in die
jaren. Sociaal en hulpvaardig was
hij nog steeds. Maar de blijdschap,
de vreugde in het leven, was er
soms niet meer.
Toon was weleens wat somber
gestemd. Hij maakte zich dan
zorgen over zijn gezondheid. Hij
kon slecht alleen zijn, moest
mensen om zich heen hebben.
Maar in dat gezelschap, waarin hij
zo graag verkeerde, plaatste hij
zichzelf niet op de voorgrond. In
een groep, samen iets doen! En
dan nam Toon ongevraagd de
vervelende klussen op zich. 'Laat
mij dat toch doen', zei hij dan.
Dan was hij opgewekt en vol
energie bezig. Hij had er plezier in
iets voor anderen te doen en te
betekenen. Hij merkte heel gauw
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of iemand problemen had. Dan
kon hij goed luisteren en
probeerde met een briefje, een
kaart, een telefoontje je wat op te
beuren.
Zó zal Toon op school herinnerd
en gemist worden. Als iemand die
weinig vroeg en veel bood.
Díe herinnering doet recht aan zijn
persoon. Maar het is moeilijk te
accepteren dat het daartoe beperkt
moet blijven. We hadden hem zo
graag nog een aantal blije jaren
gegund. Met wat minder zorgen en
minder angsten. En met wat meer
van die jongen van 12, 13 jaar.
Maar we kunnen alleen maar
zeggen:
Bedankt Toon, voor je inzet, je
belangstelling, je vriendschap.
Vincent van Driel, net als zijn
broer Paul oud-leerling van het
SNL, eerde zijn vader met het zeer
ontroerende lied Think with me, op
muziek uit Les Miserables.
Vincent begeleidde zijn tekst zelf
op de piano.
De dienstdoende priester, Pastor J.
Adolfs, gaf met "De Steen" aan,
wat de betekenis van Toon is
geweest in het leven van vele
mensen.
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
het water gaat er anders dan
voorheen;
de stroom van een rivier houd je

niet tegen
het water vindt er altijd een weg
omheen.
Misschien eens gevuld door
sneeuw en regen
neemt de rivier mijn kiezel met
zich mee;
om hem dan glad en rondgesleten
te laten rusten in de luwte van de
zee.
Ik heb een steen verlegd in een
rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal
vergeten:
ik leverde het bewijs van mijn
bestaan.
Omdat door het verleggen van die
éne steen
de stroom nooit meer dezelfde weg
zal gaan.
{Paul de Leeuw: "De Steen"}
Tenslotte, minstens zo
veelzeggend, in het huis van Toon
werd op de noodlottige dag van
zijn heengaan op zijn werktafel
een opengeslagen liturgieboekje
gevonden. Het lag open bij een
inspirerende tekst uit Jesaja.
Jesaja 35

land.
Het zal bloeien als een narcis,
uitbundig bloeien, zingen het
hoogste lied.
Machtig wordt het als de Libanon,
prachtig als de Karmel en de
Saron.
De bewoners zullen de Heer zien,
de Heer onze God, in al zijn macht
en pracht.
Maak sterk de slappe handen,
strek de knikkende knieën. Spreek
de radelozen moed in: "Wees niet
bang, jullie God is in aantocht.
Wraak en vergelding vergezellen
hem, hij komt jullie bevrijden."
Blinden zullen weer zien, doven
weer horen. Wie kreupel loopt,
springt als een hert, wie stom is,
zingt het uit.
Water borrelt op in de steppe,
beken ontspringen in het dorre
land. Gloeiend zand verandert in
een meer, uitgedroogd land in een
bron. Waar jakhalzen hun holen
hadden, groeien gras, riet en
biezen.
Er komt een brede weg, Heilige
weg zal hij heten. Niet wie God
ontrouw zijn, gaan over deze weg,
maar alleen wie zijn vrijgekocht.
God zelf gaat hen voor op deze
weg, zelfs dwazen kunnen niet
verdwalen..
Leeuwen bevinden zich daar niet,
roofdieren lopen er niet rond, men
komt ze daar niet tegen. Wie door
de Heer zijn bevrijd, keren
juichend naar Sion terug. Zij
stralen van vreugde, voor altijd; zij
zijn vervuld van onzinnige
vreugde. Alle leed is geleden, alle
zorgen zijn verdwenen.

Blij zal de steppe zijn en vrolijk de
woestijn, juichen zal het dorre

In memoriam Jos Kok
Het Myrakel-bestuur kent lang
niet alle leden van de vereniging
persoonlijk. Op zich is dat geen
bezwaar, de bindende factor is
bekend. Maar er zijn situaties die
het alledaagse, terloopse en
ongedwongen karakter van
Myrakel wreed kunnen verstoren.
Deze constatering werd pijnlijk
voelbaar na het lezen van een
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interview met Jos Kok. Kijkt u
eerst eens naar de foto, die zoveel
goeds uitstraalt. De foto toont Jos
en zijn gezin in gelukkiger tijden:
zijn vrouw Renate, zijn kinderen
Judith, Paul en Robbert.

ongenode huisgenoot hem mee.
Jos Kok was lid van de
vereniging. Jos was oud-leerling
van het SNL. Hij behaalde zijn
diploma HBS A in 1968 en
woonde in Reeuwijk.

Jos is dood.
Op 10 maart 1998 nam zijn

We spraken over een interview.
Dit interview staat afgedrukt in het
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blad Ter State (dd. 27 maart
1998) in de rubriek "Mensen bij
de Raad". Het gesprek met
redakteur Paul Lensink van Ter
State vond plaats aan het ziekbed
van Jos, kort voor zijn overlijden.
Jos kijkt bij die gelegenheid terug
naar zijn leven, hij weet dat zijn
afscheid nabij is. Het verhaal is
indringend. Jos, als jurist
werkzaam bij de Raad van State,
is het slachtoffer van uitzaaiingen
van een tumor die in zijn dikke
darm woekerde, en vervolgens
andere vitale organen bereikte. Hij
ervaart dit alsof er in zijn huis een
onzichtbare, ongenode persoon is
komen wonen, iemand die
ongrijpbaar is.
In het artikel is het niet alleen
treurnis, zeker niet. We halen drie
quotes uit het verhaal om Jos te
memoreren:
Jos kreeg via een kennis samen
met één van zijn vrienden een
studentenhuisvesting waarvan
anderen alleen maar kunnen
dromen: voor zestig gulden per
maand kon hij vier jaar lang een
boerderijwoning huren op een
landgoed vlakbij Amelisweerd.
"Ik had daar een uitzicht op
bossen en landerijen zoals zelfs de
koningin in haar stoutste dromen
niet durft te wensen". Z'n ogen
beginnen te twinkelen bij die
herinnering.
"Mocht ik ooit opnieuw worden
geboren", filosofeert Jos, "dan zou
ik voor een vak kiezen waarin ik
meer met verschillende mensen
zou moeten omgaan, meer sociale
contacten zou hebben, meer van

de wereld zou kunnen zien.
Internationaal reisleider,
bijvoorbeeld. Een wéreldbaan lijkt
mij dat!"
Hij steekt de loftrompet over
Renate die in het dagelijks leven
logopediste is bij het speciaal
onderwijs: "Ik had het niet beter
kunnen treffen. Ze is intelligent,
belezen, cultureel-voelend, ze
schildert...
In het artikel staat ook een foto
van Jos uit zijn SNL-verleden. In
februari 1967 speelde hij mee met

Even voorstellen: Dick Diepen,
bestuurlid
Tegenwoordig noem ik mij Dick
Diepen. Ik ben geboren in
Amsterdam in 1943. Van 1955 tot
mijn eindexamen in 1961 heette ik
op school voor de meesten Theo.
Ik zat in één van de eerste
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klassen 'het Zand'. Met
uitzondering van de tweede klas
ben ik daar gebleven tot in de
vijfde de nieuwbouw in gebruik
genomen werd. Behalve in de
Academie "Leo Dehon" heb ik

het toneelstuk Dona Diana, al zal
niemand hem daar herkennen als
een 17-jarige. U, lezer, kunt hem
eveneens in deze pose terugzien in
het SNL-Jubileumboek 19481988, op bladzijde 57
(rechtsonder). Jos staat er - als
tweede van links - in vol ornaat
geportretteerd.

{Geïnteresseerden in het volledige
artikel kunnen een copie opvragen
bij Myrakel (Koos van Langen of
Cees Smit, zie colofon).

NEW
niet veel meegedaan aan
buitenschoolse aktiviteiten. Ik heb
goede herinneringen heb ik aan
mijn eigen klas, zeker in het vijfde
en zesde jaar. We trokken buiten
schooltijd vrij samen veel op. Ons
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geraakt weet ik echt niet meer.
Mijn deelname in die twee
organisaties is achteraf bepalend
geweest voor mijn verdere leven.
Het heeft me rijp gemaakt
voor de overstap naar een heel
ander werkterrein, en..... in allebei
de organisaties kwam ik
steeds het meisje tegen waarmee
ik een paar jaar later ook
verkering kreeg, en waarmee ik
getrouwd ben, nu al meer dan
dertig jaar.

eindexamenfeestje bij mij thuis
was voor jaren mijn laatste
kontakt met de school: de reunie
in 1988 was de eerste keer dat ik
terugkwam in de school.
Ik ben in 1961 in Eindhoven gaan
studeren, hoewel ik eigenlijk
meteen wilde gaan werken. Na
een jaar ben ik toch gaan werken
en daarnaast parttime aan de HTS
gaan studeren. In een laboratorium
deed ik wat mee aan het
productierijp maken van nieuwe
types luidsprekersystemen en
microfoons. Op rommelmarkten
liggen vaak spullen waaraan ik in
die jaren gewerkt heb.
In mijn vrije tijd was ik toen actief
in de marge van de kerk. Met de
"Pax Christi" had ik in de
Voettocht voor eindexamenkandidaten kennis gemaakt. Hoe
ik bij "Start", een oecumenische
jongerenorganisatie, ben verzeild

In mijn werk voelde ik me steeds
minder happy. Kwaliteit leek niet
zo belangrijk: 'Let's make
things better' was niet aan de orde:
het motto was toen: 'het moet drie
cent goedkoper'. De vormingswerkachtige activiteiten in mijn
vrije tijd waren leuker, en het leek
me ook redelijk goed af te gaan. Ik
ben dus voorzichtig wat in die
richting gaan solliciteren.
In 1965 stapte ik in het
welzijnswerk, als jeugdleider in
een clubhuis in Rotterdam. Ik
bleef tien jaar in het jeugd en
buurtwerk, waar ik me al gauw
meer met de organisatorische
aspekten van het werk ging bezig
houden dan met de directe
uitvoering.
Na een poosje, ik was intussen
getrouwd, en we hadden een stel
kleine kinderen, waren mijn
onregelmatige werktijden niet
meer te combineren met een rol in
ons gezin. In 1975 vond ik
een andere baan in het
ouderenwerk, eerst in Almelo,
later in Utrecht. Tot 1985 deed ik
nog een paar postHBO cursussen

naast mijn werk. Veel vrije tijd
ging verder zitten in de
voorbereiding van de vakanties
met ons gezin. We maakten met de
fiets lange kampeertochten
in Engeland en Duitsland, en met
de rugzak in Portugal en
Engeland. Tenten en
aanhangwagentjes ontwierp en
maakte ik zelf. Ditmaal als ouder
kreeg ik weer met een
middelbare school te maken. Ik
was een tijdje voorzitter van de
ouderraad.
Sinds 1990 werk ik niet meer. Een
ongelukje een paar jaar daarvoor
leverde zoveel pijn chronisch, en
niet behandelbaar op dat ik
werken niet meer volhield. Ik heb
eerst een tijd helemaal niets
gedaan. Later ben ik wat
vrijwilligerswerk gaan doen. Ik
vond een wankel
evenwicht tussen wat wil en wat ik
me kan veroorloven. Zo heb ik
geleerd om dingen die ik leuk zou
vinden toch niet te doen. Ik beperk
me tot wat taken binnen Amnesty
International en het uitkeringsgerechtigdenwerk in de
vakbeweging. En af en toe weer
iets op mijn oude SNL.
Ik hoop dat alle drie een poos vol
te kunnen houden.

Nicolaasrubriek
Voor liefhebbers van wielrennen,
met name die van de
voorjaarsklassiekers, was het even
slikken. Zou Nicolaas een stap
terug moeten doen? Ja...maar
gelukkig kent ook de wielerwereld
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het zogeheten
compensatiebeginsel. Dus werd
onze vriend elders in ere hersteld!
Sint-Niklaas, het Vlaamse stadje
met het grootste marktplein van

het land, hoofdstad van het Land
van Waas (ten zuiden van
Zeeuwsch Vlaanderen) was al 20
jaar lang het startpunt van de
beroemdste wedstrijd van het jaar:
De Ronde van Vlaanderen. Een
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citaat uit medio jaren '90: "De
penetrante geur van massageolie
dringt het stadhuis van Waasland's
hoofdstad binnen. De notabelen
van Sint-Niklaas en wijde
omgeving snuiven 'de lucht van
De Ronde' goedkeurend op, alsof
het om de aroma van een kostelijk
gerecht gaat. Geoliede
rennersbenen zijn in begin april de
grote attractie van Sint-Niklaas".
Om de grootte van het marktplein
te benadrukken een ander citaat:
"Wie er allemaal waren bij het
vertrek? Ge kunt het telefoonboek
pakken, ge krabt de reklames door
en de rest was er".
Maar ineens, in 1998, begon
Vlaanderen's mooiste in de buurt
van Gent.
De eeuwige rivaliteit tussen
Vlaanderen en Wallonië bracht
twee weken later al de
compensatie van deze
bedenkelijke stap in de kasseienklassieker. Uw SNeL-Binder
redacteur spitste de oren tijdens de
slot-reportage van de Ardennenklassieker Luik-BastenakenLuik. Want waar spurtte koploper
Michele Bartoli op af, hoe heette
deze voorlaatste top, die nieuw
was opgenomen in het parcours?
De Côte de Saint-Nicolas!
Vanaf dat moment was het
natuurlijk nooit meer rustig op de
redactieburelen. Een berg die naar
Sint Nicolaas is vernoemd, daar
zit een verhaal in!
Drukke correspondentie werd
gestart met Stad en Provincie
Liège, bibliotheken afgestruind,
op Internet gesurfd, Waalse
plattegronden in V&D-schappen
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onbeschaamd gescreend.
Waar leidt dat alles toe?
Bijvoorbeeld tot een brief van het
Hoofd Onthaaldienst van de
Federation du Tourisme de la
Province de Liège, Sandra
Ferraretto. Zij stuurde een zeer
vriendelijke brief, met
verwijzingen naar andere adresjes,
en waardevolle informatie uit het
boek "Patrimoine Monumental de
la Belgique - Wallonie". Als we
alle, aldus verkregen, sporen gaan
natrekken en bovendien de
organisatie van de wielerwedstrijd
raadplegen, dan hebben we copy
tot 2000. Maar we gaan in dit
artikeltje ook nog naar Deventer,
dus we beperken ons tot de
constatering dat Saint-Nicolas
(door Sandra inderdaad vertaald

als Sint-Niklaas) een grote
stadswijk, in feite een
deelgemeente is van de stad Luik.
Samen met Montegnée en Tilleur
vormt dit een bosrijk, heuvelachtig
gebied ten westen en noorden van
de Maas (die ter plaatse een bocht
van 90 maakt). Midden in de wijk
vinden we een Nicolas-kerk, in
1875 gebouwd door de architect
Halkin. Maar ook in het Luikse
stadscentrum staat een grote kerk
met die naam, dus verwarring ligt
op de loer.
Dit stadscentrum, beheerst door de
Maas en zijn parallelwegen met
viaducten, was lange tijd het decor
voor de finish van LuikBastenaken-Luik. Maar al enkele
jaren is het vals plat naar de
gemeente Ans de ideale
scherprechter voor de voorste
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linies. In 1998 loopt de route naar
Ans voor het eerst over het
hoogste punt van Saint-Nicolas.
En bij een zo sterke eenling als
Bartoli blijft de voorsprong op de
Côte de Saint-Nicolas tot de
eindstreep in Ans gehandhaafd.
Een stadswijk verbonden aan de
Goedheiligman. Is dat uniek? Dat
is het niet, ook in Nederland is
minimaal één voorbeeld bekend.
Al staat deze wijk niet prominent
als zodanig op de plattegrond.
Want de officiële naam van deze
Deventer wijk is het
Bergkwartier.

In de periode van de
voorjaarsklassiekers, sterker nog,
op de eerste dag van de Lente,
ontdekte iemand uit
Myrakelkringen tijdens een
wandeling door Deventer een
gevelsteen die ontegenzeggelijk
iets met Sint-Nicolaas van doen
had. Uiteraard werd de gemeente
geconsulteerd. Van L.
Rechterschot kregen wij het
volgende te horen.
De gevelsteen in het pand
Bergstraat 37-39 is geplaatst in
1969 door de Maatschappij tot
Stadsherstel Bergkwartier naar

aanleiding van de eerste anderhalf
miljoen gulden subsidie die het
herstel van deze wijk inluidde. Die
eerste stap bestond uit de herbouw
van de klokgevel, die in 1906 aan
de Bergstraat 37-39 was
verdwenen.
De steen in het pand werd op 31
maart 1969 onthuld door prins
Claus. De heilige Nicolaas is
patroon van de wijk, op welks
'berg' de Berg- of Nicolaaskerk
(stichting ca. 1200) staat. De
gevelsteen werd gehouwen door
Jos van Rooyen.

Reünieuws

YMPOSIUM
YMPOSIUM

Vorige SNLBinder is al kort het
programma van de aanstaande
reünie besproken. Dat is inmiddels
natuurlijk alweer aangepast! Zo
beginnen we nu om 14.00 u (H.
Mis en lerarendag zijn
verschoven) en duurt de dag tot
ongeveer 22.00 uur. Belangrijk is
uiteraard dat u zich zo snel
mogelijk aanmeldt! Maar voorts
zijn we op zoek naar

SS
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Myrakellisten die willen
meehelpen om de reünie mede te
organiseren. Vanuit het SNL is al
medewerking en budget
toegezegd, maar we zijn op korte
termijn op zoek naar mensen die
vanuit Myrakel delen van het
programma willen oppakken. Te
denken valt aan de MediaGroep,
het ontvangstcomité, de symposiumcommissie, activiteitenberaad, foodgroup, lustrumboekredactie en uiteraard een stuk
managementbywalkingaround op
de dag des Heren zelf. Voorlopig
zijn we nog maar met z'n vijfen. U
kunt zich aanmelden bij Trees
Mars, zie colofon (b.g.g. Cees
Smit)! Ook als u denkt aan een
comeback met band of cabaret, er
zijn diverse podia beschikbaar, dus
aarzel niet.

ERKEND
TALENT
NL 50
50 jrjr
NL

LAATSTE NIEUWS!
Op de valreep (twee uur voor het
drukken van dit boekje) is bekend
geworden, dat het symposium als
thema meekrijgt:

50 JAAR TALENT!
Dat gaat dus over jullie, beste
lezers, want onder onze leden
zitten vele, vele talenten. Een
dichter, zie elders in dit nummer,
een weerspecialiste en ja, u blinkt
zelf toch ook ergens in uit?
Kortom, je hoeft geen Louis van
Gaal te zijn om je aangesproken te
voelen. We doen hierbij een
oproep aan oudleerlingen en
oudleraren, om aan ons kenbaar te
maken, in hoeverre je onder de
noemer van "talent" nadere
invulling aan deze dag kunt of wilt
geven. Muzikanten,
wetenschappers, sportlieden,
kunstenaars, cabaretiers: laat ons
weten of je een of andere
persoonlijke bijdrage op 10
oktober zou kunnen leveren. Het
gaat niet om een grote
inspanning, schroom dus niet.
Medio juli willen we een
inventarisatie van het aanbod
maken.
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Internic

Internet zou de bron kunnen zijn
van pagina's vol informatie voor
andere rubrieken, zoals
"Personalia". Met een
zoekprogramma zoals Alta Vista,
en het intikken van SNL of
Nicolaas wordt je computer
overspoeld met verwijzingen.
Verrassend is de waarneming, dat
Dennis Bergkamp in de Top 10
van verwijzingen naar 'Nicolaas'
scoort! Hoe zit dat, is dat de
verdienste van Myrakel? Nee, dus,
het is Dennis' tweede naam, die
verantwoordelijk is voor deze
leuke coïncidentie: "Dennis
Nicolaas Bergkamp, aangenaam."
Wat overkomt je bij het zoeken op
Dennis Bergkamp in Alta Vista?
Doe het maar eens! Zorg dat je
veel geheugenruimte vrij hebt,
want de hele wereld komt je
tegemoet. Een losse greep uit het
aanbod:
Dennis ble født i Amsterdam
den 10 Mai 1969. Han ble
faktisk oppkalt etter Denis Law
som var en storspiller i
Manchester United.
Dennis. mez. poszt. született.
mai klubja. válogatott. gólt lõtt.
10. csatár. 1969. május 10.
Arsenal FC.

Weten we gelijk wat csatár
betekent. Ook Monique Somers
heeft een ereplaats verworven op
het net. In de vorige SNeL-Binder
vermeldden we reeds dat Bert
Visscher een fraaie website heeft
ontworpen voor Monique. Het kan
haast geen toeval zijn, dat
Monique vlak na de verschijning
van de Binder zichzelf als
bezoekster op de site van Bert
heeft gemeld. Grace, van haar
fanclub, kijkt eveneens regelmatig
op dit scherm
(http://surf.to/monique). Een
aanrader, onder meer vanwege de
mooie foto's (een leuke met Erwin
Kroll!) en de enthousiaste reacties
van bezoekers zoals haar
Zwitserse fan Alex Rubli.
Zoals gezegd is ook SNL een
topper, maar al snel krijgt
teleurstelling de overhand: SNL is
de afkorting van 'een andere
school' - om maar eens een
understatement te gebruiken - en
die school is een paar maatjes
groter: Sandia National
Laboratories. De word count op
snl is liefst 82593, en allesvreter
Sandia uit New Mexico overheerst
duidelijk.
Myrakel-lid Rene Leijen tipte de
redaktie, dat de domeinnaam
www.snl.com nog steeds te koop
is, overigens voor de somma van
6500 dollar. Rene [rleijen@pi.net]

wist nog een andere associatie
tussen die 82593 es-en-ellen te
traceren: Saturday Night Live.
Dan maar eens Snelbinder
intypen, en zowaar wat
verwijzingen. Zo kun je
onverwacht terechtkomen in een
reisverhaal van landgenoot
Herman Kuiper, die Week 3 van
zijn fietstocht over het North
Island van Nieuw-Zeeland
beschrijft:
22 oktober: Rotorura Vandaag
een rustdag, en helaas regent
het nog steeds. Omdat
gisteravond een snelbinder
tussen de achtertandwielen
belandde, eerst naar een
fietsenmaker ; ik krijg hem er
niet uit. Daarna naar een
'thermic reserve'. Dat is een
park met geysers,
modderpoelen en andere
vreemdigheden. De hele stad
ruikt overigens zo af en toe
naar rotte eieren vanwege de
zwavel die overal uit de grond
komt zetten..
Wil je op Internet naar de digitale
school? Bekijk dan eens
http://www.owg.nl. Deze site
brengt je terug naar je jeugd. Ga
op zoek naar het Interlokaal.

SNL-bladen
Een kort bericht uit Nr. 14 van Sintels, het Personeelsblad van het SNL.
Ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998, is onder de scholieren een verkiezing
gehouden. In totaal brachten 489 leerlingen hun stem uit, met het volgende resultaat. De SNeL-Binder redactie
onthoudt zich van commentaar...
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VVD
PvdA
Groen Links
D'66
SP
CDA
Senioren 2000
AOV
CD
NDP
Groenen

167
151
76
28
25
24
6
4
3
3
2

34,2%
30,9%
15,5%
5,7%
5,1%
4,9%
1,2%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%

Paul Katoen
Paul Katoen, oud-leerling van het SNL, Myrakel-lid en zeer trouw bezoeker van de jaarlijkse ledenvergadering,
heeft een productie van dichten die de SNeL-Binder niet aan kan. Paul dicht in een tempo, waarin een ander een
boterham eet. Lees hier een recente Haikai van Paul.

Wie de dag niet ziet,
vergeet niet alleen de ochtend,
maar ook de avond.

[verderop:]

Wanneer de sneeuw smelt,
laat die niet slechts sporen na,
maar blijft ook zichzelf.
De tweede koffie
die men drinkt, is als de eerste nog steeds koffie.

Als twee kemphanen
vechten ze erom en gaan
met de winter heen

De tweede haiku
die men schrijft, is als d' eerste:
nog steeds een haiku!

Drie schemerlampjes
waarvan twee branden, een niet
eenderde verdriet

De klokken luiden
voor wie ze wensen te horen
of ook niet: amen!

Eindelijk een rups
die losvliegt van zijn cocon
een geboren vlinder

Gouddraad in d'ochtend:
spant om de doos van de dag
pas de ware draad!

Als Kamagurka
und Herr Seele: oh vlinder
met een rups in je das

Zo breekbaar 'n stengel,
totdat die stengel eens breekt
met het verleden.

...................

Oh kersenbloesem
die, behalve pitten, ook
kersen dragen zal!
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9 jaar SNeL-BINDER
Ter voorbereiding op ons
'aangeklede' Reünie-nummer, dat
naar verwachting in september zal
verschijnen, is de Redaktie in haar
eigen archief gedoken.
Verrassend! Wat een berichten,
wat een verhalen, wat een
wetenswaardigheden. Totaal
vergeten, dat we ooit hebben
vermeld dat Anneke Kaandorp
(HAVO '81) en Dick van Hummel
(HBS A '70) op de berg
Aconcagua in Argentinië zijn
geweest, en wel op Eerste
Kerstdag 1990. Een puist van schrik niet - 6959 meter hoog. Nu
zou ik denken, 'daar zit een
verhaal in'; wie weet, kunnen we
ze het alsnog vragen. En zo komen
we nog veel meer tegen dat al
weer ver in het geheugen is
weggezakt.
Als we goed hebben geteld, dat is
dit nummer onze 32e uitgifte van
het verenigingsblad. Het eerste
orgaan verscheen in oktober 1989,
en telde slechts twee bladzijden.
Vanaf het derde nummer, mei
1990, was het blad getooid met de
naam SNL-Binder. Frans Smit
(Gym B, 1970) is de bedenker van
deze naam. De opmaak is diverse
keren veranderd, pas in juni 1994
is de zwarte snelbinder op de
voorpagina verschenen. Ten tijde
van deze keus zijn twee unieke
exemplaren vervaardigd, één met
en één zonder de rubberen binder.
De laatste lay-out heeft het dus
niet gered. Deze Binders houden
we angstvallig in het archief, maar
we geven een inkijkje in dit
collector's item.
Volgende keer schotelen we de
lezers een zeer uitgebreide index
uit '9 jaar verenigingsblad' voor.
Een bonte stoet uit Personalia, en
intussen ook een stevig
Nicolaasarchief. Weten jullie nog
wat een gul sinterklaasschijfje
was?
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Als aanloopje voor dit totaaloverzicht presenteren we de lijst van
geïnterviewden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A. de Cock, leraar Frans {Mei 1990}
Pater Duindam, leraar aardrijkskunde {Oktober 1990}
L. van Nus, leraar Engels en eerste Myrakel-lid {April 1991}
J. van der Vorm, leraar biologie {Januari 1992}
D. Bergkamp, leerling/voetballer {Juni 1993}
G. Lammers, leerling/voorzitter Myrakel {Maart 1994}
L. Reijnders, leerling/hoogleraar Milieu {December 1994}
B. de Machula, leerlinge/kunstenares {September 1995}
Pater Lauwers, Pater Prefect {December 1995}
F. Boogers, bestuurder SNL {December 1996}
J. Overwater, rector {Juni 1997}
Th. Huurdeman, leraar klassieke talen {Oktober 1997}
M. Somers, leerlinge/presentatrice TV-Weerbericht
{December 1997}
L. van Nus, F. Veltman & P. de Klerk, leraren Engels, biologie
en klassieke talen {April 1998}.
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Van de penningmeester

Colofon
De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingenvereniging van het Sint Nicolaaslyceum ‘Myrakel’,
opgericht 22 februari 1989.
Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Nu voor de meesten de vakantietijd nadert, wil ik jullie daarvoor
nog even attent maken op de
contributie voor 1998. Onze
vereniging is medeorganisator van
de reünie t.g.v. het 50 jarig bestaan
van het St. Nicolaaslyceum
hetgeen een flink beroep doet op
onze kas. Daarom het verzoek aan
degene waarvan we geen machtiging bezitten het geld over te
maken op onze Postbankrekening
nr. 359877 onder vermelding van
je abonneenummer (zie adressticker). Misschien is dat dan de
gelegenheid om je ook op te geven

voor de reünie van 10 oktober a.s..
Voor Myrakelleden is de speciale
prijs ƒ 10,00.
Eind juni gaat er een mailing de
deur uit. Deze wordt verstuurd aan
éénieder die ooit op het St. Nicolaaslyceum of de Pius-MMS heeft
gezeten (min de Myrakelleden).
Totaal gaat het hier om ca. 7.500
personen. Hieronder een specimen
van deze mailing.

Bestuur Myrakel:

Uitnodiging voor:

Voorzitter

Penningmeester
Koos van Langen
Tel.nr:
020 - 453 87 60
Fax.nr.: 020 - 453 87 61
E-mail: KoVaLa@compuserve.com
Secretaris
Tel.nr.:
E-mail:

Cees Smit
033 - 480 60 39
C.N.Smit@ts-c.railinfrabeheer.ns.nl

Lid
Tel.nr.:
Fax.nr.:
E-mail:

Dick Diepen
030 - 637 43
Idem (eerst bellen)
ddsr@gironet.nl

Lid
Tel.nr.:

Trees Mars-Belderok
020 - 463 52 91

Website St. Nicolaas Lyceum
Http://www.nicolaas.nl
Website ‘Myrakel’
Http://www.euronet.nl/~pkoopman/Myrakel.htm
Layout:
Print:

Koos van Langen
Printcopyshop N.V. Luchthaven Schiphol

Kosten lidmaatschap
ƒ 17,50/jaar (met machtiging) of
ƒ 20,00/jaar (zonder machtiging)
Opzeggen lidmaatschap 3 maanden voor het
verstrijken van het verenigingsjaar.
Vermeld altijd je abonneenummer, te vinden op de
adressticker.
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Dé reünie
t.g.v.

50 jaar

YMPOSIUM
YMPOSIUM

Tel.nr.:
Fax.nr.:
E-mail:

Tom Paffen
033 - 463 17 72
Idem (eerst bellen)
Tom.Paffen@residentie-investements.nl

SS

St. Nicolaaslyceum
op 10 oktober 1998
van 14:00 - 22:00 uur
ERKEND
TALENT
NL 50
50 jrjr
NL

een onvergetelijke dag met een
symposium vol talenten, een hapje en
een drankje, een feestavond en
natuurlijk alle gelegenheid om bij te
praten met oud-medescholieren

Je kunt deze dag meemaken door het verschuldigde
bedrag voor 1 september a.s. over te maken op onze
Postbankrekening nr. 359877 t.n.v. OLLV Myrakel St.
Nicolaaslyceum o.v.v. je naam, adres, studierichting
en afstudeerjaar.
De kosten bedragen:
1. Voor reünie en lidmaatschap OLLV Myrakel ƒ 25,00
ƒ 20,00
2. Voor alleen de reünie
ƒ 20,00
3. Indie je je partner meeneemt, extra
Kom je niet op de reünie en wil je toch op de
hoogte blijven van het wel en wee van het
Nicolaaslyceum en haar oudleerlingen, word
dan lid van Myrakel, de oudleerlingenvereniging. Je ontvangt dan 4 maal per jaar ons
verenigingsblad de 'SNeL-Binder'
Kosten per jaar: - zonder machtiging
ƒ 20,00
- met machtiging
ƒ 17,50
Het bestuur van de Oudleerlingenvereniging 'Myrakel'
St. Nicolaaslyceum Amsterdam
Tom Paffen, voorzitter
Trees Mars-Belderok
Koos van Langen
Dick Diepen
Cees Smit

SNL
SNL

50

jaar
jaar
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