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Aanmelden voor de reünie? Kijk op www.myrakel.nl

Zaterdag, 11 oktober 2008
Reünie Sint Nicolaaslyceum
zie ook pag. 5

Weten wie er ook naar de reünie gaat? Kijk op www.myrakel.nl

Voorwoord
2008 is inmiddels een flink eind onderweg en zo ook de
voorbereidingen voor de grote reünie op zaterdag 11
oktober as. U leest er in deze Binder uiteraard veel meer
over. Aanmelden kan natuurlijk via de website maar bij
deze Binder vindt u ook een inschrijfformulier. Natuurlijk
staat ook deze Binder weer bol van de herinneringen aan
uw en onze schooltijd en van de belevenissen van oudleerlingen. We hebben zoekplaatjes, we hebben het over
sport en muziek, we beschrijven enkele mirakels en we
hebben wat 'verplichte nummers' omdat die nu eenmaal
bij een vereniging horen. En we hebben een oproep:
beschrijf uw favoriete plek op het Nicolaas of Pius. Mag
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ook uw meest gehate plek zijn, een plek waar u
verschrikkelijke herinneringen aan heeft of een plek
waar u nog vaak aan terugdenkt. Al die herinneringen
zullen het thema zijn van de speciale ReünieBinder die u
in oktober krijgt uitgereikt. Veel leesplezier met deze
Binder! O ja, we hebben nog één wens: help mee onze
administratie op peil te houden. Van een paar duizend
oud-leerlingen hebben we actuele (e-mail) adressen
maar van vele duizenden dus niet! Alle informatie kunt u
sturen naar reunie2008@myrakel.nl.
René Leijen, voorzitter
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Personalia
In de familie Hamersma dient de derde generatie SNL zich aan, na Kitty (Ath-A, 1974) en zoon Edward John 'Teddy'
Bradley (Havo, 1997). Teddy en zijn vrouw Birthe Roos werden op 21 januari 2008 de ouders van Elisa Sofie. De
Myrakelse felicitaties kunnen naar Mijdrecht, van harte!

Op 8 november 2007 overleed 'zacht en kalm' dr John Echteld, op 86-jarige leeftijd. Hij was gedurende elf jaar leraar
Engels aan het SNL, van 1972 tot en met 1982.

Op 1 februari 2008 overleed drs Ad Lexmond, leraar
geschiedenis op het SNL van 1966 tot 1983. Hij werd
tachtig jaar. Na zijn vertrek van het Nicolaas schreef hij
jarenlang elke week een column over politieke zaken in
Het Nieuws van de Dag. Lexmond schreef over PvdA en
CDA, over het districtenstelsel bij verkiezingen, over de
stroperigheid van de politiek, maar net zo gemakkelijk
over Clinton, over (toen nog) Joegoslavië en over de
kernproeven van Chirac. Als hommage aan Lexmond
publiceren we hier een van zijn columns, over een nog
immer actueel onderwerp. De column verscheen op 14
februari 1998 in de laatste editie van Het Nieuws van de
Dag.
De zin en betekenis van dynastie en monarchie
Na jaren van stilstand in de beschouwingen over de
staatsvorm van de monarchie zijn de laatste jaren
voortdurend kritische geluiden te horen in de trant van
'koningin Beatrix drukt regelmatig haar stempel op het
kabinetsbeleid' (september 1996), uitlatingen van het
Republikeins Genootschap onder leiding van dr Pierre
Vinken c.s. (maart 1997), het pleidooi van de VVDjongerenorganisatie (JOVD) voor een louter ceremoniele functie van het staatshoofd (oktober 1997) en veelvoudige waarschuwingen voor de dominante rol van de
Koningin bij kabinetsformaties.
Bij dit soort uitlatingen wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen het monarchale stelsel en de
dynastie die dat stelsel draagt. De Anti-revolutionaire
partij echter was in het voetspoor van Calvijn lange tijd
principieel republikeins, maar zeer gehecht aan de
dynastie, het vorstenhuis van Oranje-Nassau. Dat gold
en geldt in de 19de en 20ste eeuw ook voor vele liberalen, die wel uitgesproken antimonarchaal zijn, maar
daarbij wel een uitzondering maken voor de Oranjedynastie.
Nog afgezien van de gezonde behoefte aan symboliek,
traditie en romantiek is onze dynastie door eeuwenlange banden verweven met onze nationale geschiedenis en daardoor een bindend element in onze samenleving. Die binding komt ook tot uitdrukking in de vaak
waardevolle politieke en maatschappelijke opvattingen
van koningin Beatrix en prins Claus.
Dansje
De uitspraak onlangs van prins Claus, dat Nederland
eigenlijk een republiek is, sloeg kennelijk en terecht op
de Nederlandse mentaliteit, niet op ons staatsrecht.
Want de prins weet heel goed dat de vorming van het
koninkrijk der Nederlanden door het Wener Congres
(1815) niet tijdens een dansje werd besloten, maar een
serieuze, principiele (legitimiteitsbeginsel) en weloverwogen beslissing was.
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De befaamde toespraak van koningin Beatrix in Aken
was een voortreffelijke analyse van een positieve
bijdrage aan de Europese eenwording. Nog fraaier kan
Hare Majesteit het verwoorden in haar kersttoespraak:
'De verrijking, betrokken op geld en goed, roept een
beeld op van inhaligheid. Aan materiële verrijking zijn
wij allen medeplichtig'. Zo is het.
Een toenemende kritische houding is te bespeuren in
pers en literatuur. Historici als J.G. Kikkert en de hofjournalist Fred Lammers vallen daarbij op. 'De republikeinse
gedachte is ongetwijfeld sterker dan de regering lief is,'
aldus H.A. van Wijnen, redacteur NRC Handelsblad.
Volgens bureau Inter/View zou in een republiek 41
procent Beatrix wel, maar 42 procent haar niet als
staatshoofd kiezen, terwijl 20 procent na Beatrix een
republiek wil en 56 procent geen politieke invloed van
de Koningin wenst.
Die politieke invloed vloeit voort uit de koninklijke
onschendbaarheid. Voor 1848 waren de ministers
verantwoording verschuldigd aan de koning, sinds de
grondwetswijziging van 1848 (Thorbecke) aan het
parlement (parlementair stelsel). Formeel lijkt dat een
verzwakking van de koninklijke macht, maar in feite is
die macht daardoor juist toegenomen.
Binnen de regering oefent de koning invloed uit, maar
draait er niet (meer) voor op. Bij een lange koninklijke
regeerperiode en een sterke persoonlijkheid (Beatrix) is
die invloed immens en kan op den duur de positie van de
monarch juist aantasten. Wil men de monarchie beschermen, dan dient opbouwende kritiek niet te worden
geschuwd (vgl. Tony Blair).
Mr E. Jurgens (PvdA), lid van de Eerste Kamer en hoogleraar staatsrecht (!), beklemtoont de bescheiden rol van
ons onpartijdig staatshoofd. Zijn opmerkingen dat wij
vanaf 1568 een republiek zijn en na de puinhopen van de
Franse bezetting alleen van 1814 tot 1848 een monarchie
geworden zijn, completeren de hooggeleerde onzin.
Meerderheid
Bij een kabinetsformatie hoeft het staatshoofd slechts te
aanvaarden wat een meerderheid wil, aldus Jurgens. Is
de heer Jurgens dan vergeten dat wijlen de briljante
Harm van Riel (VVD) koningin Juliana partijdigheid voor
de PvdA verweet? En Beatrix benoemde in strijd met de
adviezen de heer Kok (PvdA) die een verkiezingsnederlaag had geleden tot formateur. Monarchen plegen uit
dynastiek belang socialisten te bevoordelen.
Menigvuldig zijn de interventies van de Koningin,
bijvoorbeeld inzake het militair vliegveld Valkenburg,
tegen grotere invloed van het volk op benoemingen van
burgemeesters, het tegenhouden van diverse benoemingen, etc. Niet zo onbegrijpelijk is het dan, dat juist
premier Kok geneigd is haar te volgen. Waar blijft dan in
hemelsnaam de onafhankelijkheid van het kabinet?
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Wijlen prof mr F.J.F.M. Duynstee, eminent hoogleraar
staatsrecht, schreef indertijd dat tijdens kabinetsformaties de koning over een absolute macht beschikt. Ter
bescherming van de monarchie, afscherming van onze
dynastie en ter voorkoming van een ontwikkeling in de
richting van een absolute monarchie is een probaat
middel voorhanden, namelijk de directe verkiezing van
de minister-president, ook van belang in de Europese

context.
Tenslotte, bij dit laatste artikel afscheid nemend ben ik
trots met veel voorspellend vermogen ruim tien jaar in
De Courant Nieuws van de Dag een krant waarin
pluriformiteit centraal stond ongebonden, naar
vermogen onpartijdig, strevend naar de waarheid te
hebben kunnen schrijven, in dienst van 's lands belang.

Oud-leerling Erik-Jan Bakker (Ath-A, 1974) overleed op 28 november 2007.'Hij was een markante en geliefde
persoon. Een reünie was niet compleet als Erik-Jan er (nog) niet was', meldt ons Kees Nooy. Erik-Jan was trainer bij
Stichting Lions Quest Nederland, de officiële naam van de organisatie die het programma Leefstijl voor jongeren
uitgeeft.

Oudleerlingen in de media
Waterbouwkundig ingenieur Ronald Stive (Gym-B, 1972)
is vanaf het allereerste begin betrokken bij de landwinningsprojecten voor de kust van Dubai. Geen stad zo
booming als Dubai en daar horen veel bouwactiviteiten
bij. Bekend zijn de eilandjes in de vorm van een palm-

boom en een schorpioen. Stive kwam al in 2000 als eerste
persoon van Royal Haskoning in contact met Nakheel, de
ontwikkelingsmaatschappij van Sjeik Mohammed bin
Rashid Al Maktoum. Stive, zo lezen we in Technisch
Weekblad, zag Nakheel groeien van zes personen naar
meer dan 1000. Royal Haskoning mocht uiteindelijk de
waterkering voor de eerste palm ontwerpen. Palm
Jumeirah is inmiddels goeddeels bebouwd, een tweede
palm (Jebel Ali) ligt klaar voor bebouwing en baggeraars
zijn druk bezig met het opspuiten van de kunstmatige
eilandjes van De Wereld, voor een derde palm en het
Waterfront in de vorm van een schorpioenstaart.
Haskoning ontwerpt alle dijken, golfbrekers, stranden en
kademuren. 'Het is moeilijk hier een goede relatie op te
bouwen maar als je die eenmaal hebt, krijg je ook echt
het vertrouwen', aldus Stive. De directeur van Nakheel
bevestigt de goede relatie: 'Niemand is beter in maritieme techniek dan de Nederlanders'.
Oud-leerlingen verschijnen in dagbladen en andere
kranten, op tv, op websites. Kortom, in allerhande media
dus. En dus ook in de Allerhande, het magazine van Albert
Heijn. In het eerste nummer van 2008 stond zomaar
levensgenieter Cynthia Spaan (Havo, 2002)! Ze vertelde
over haar favoriete product, de Undurrage Sauvignon
Blanc. 'Wijn is eleganter'. Ze heeft liever wit dan rood. De
Undurraga drinkt ze 'als ik met mijn zussen ga eten. Daar
maken we altijd een heel ritueel van. Lekkere dingen
inslaan, uitgebreid koken en intussen een wijntje inschenken. Heel gezellig'. De zussen zijn natuurlijk ook SNL'ers:
Debby (Ath-B, 1997) en Edmee (Ath-B, 1999). Proost
meiden!
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'Jongens, ik ga naar huis, een borrel pakken'. Dat zegt Joop
Saan (Havo, 1976), bestuurslid financiën bij Ajax tegen de
verzamelde pers (oa Het Parool, 20 februari en De Telegraaf,
21 februari) die met bevroren tenen en rode neuzen staat te
wachten bij de uitgang van De Arena. Het is na twaalven als
Joop tekst en uitleg geeft over de plotselinge komst van
Johan Cruijff naar de ledenraadvergadering. 'Johan is van de
berg gekomen. Ik ben verbaasd dat hij hier was'. Niet alleen
Joop is verbaasd, heel Nederland stond een paar dagen lang
op z'n kop. Saan, in het dagelijks leven directeur van
Koninklijke Saan BV, werd twee jaar terug gevraagd als
financieel directeur. De wens van de ledenraad indachtig, zal
hij en zijn medebestuursleden opstappen als de nieuwe
organisatiestructuur van Ajax gereed is. 'Ik had er andere
verwachtingen van. Maar dit is de wens van de ledenraad.'
Saan stond voor het eerst oog in oog met Cruijff. 'Hij was er
ineens. Ik had hem nog nooit gezien tijdens een ledenraadvergadering. De toekomst moet uitwijzen of het een goede
zet is geweest. Maar wat mij betreft krijgt hij het voordeel
van de twijfel.' Dat voordeel heeft niet lang gewerkt. Half
maart gaf Cruijff zijn opdracht weer terug.
Muziek van Lange Frans en Baas B (Bart Zeilstra, VWO,
2000) zorgt vrijwel altijd voor ophef en rumoer. Over de
nieuwe single, Kamervragen, zijn prompt Kamervragen
gesteld. In het nummer stellen de rappers de doofpotcultuur van de Nederlandse regering aan de orde. 'Het
nummer gaat niet over één zaak of kwestie maar over
een algemeen gevoel dat breder is dan Nederland', zegt
Bart tegen NU.nl. 'Een handjevol mensen regeert de
wereld en heeft schijt aan de rest'. Collega Frans voegt
toe: 'We worden expres dom en onwetend gehouden.
Het gros van de mensen weet nauwelijks wat de overheid
allemaal beslist'. Volgens Bart zijn de reacties overweldigend maar ze weigeren zich te verdedigen. 'Wij zijn
rappers, wij uiten ons in onze muziek. Dát is wat wij
kunnen'. Het nummer komt op de cd die eind april
verschijnt, de eerste plaat van het duo in anderhalf jaar.
'Het vorige album was in een half jaar gemaakt en [..] had
beter gekund. We hebben dit keer de tijd genomen'.
Kamervragen was overigens in eerste instantie bedoeld
als titeltrack voor de film Alibi. Maar toen Bart en Frans
hoorden dat er ook andere artiesten benaderd waren om
een nummer te maken, hebben ze zich teruggetrokken.
'Het voelde ook niet goed. Als we na anderhalf jaar
afwezigheid weer iets uitbrengen, dan moet de aandacht naar ons gaan. Dan laten we ons niet voor het
karretje van iemand anders spannen', zegt Baas B.
'Bevorder het lezen, verbied boeken', schrijft Aleid Truijens (Gym-A,
1974) in haar onderwijscolumn Stofwolken en Krijtstrepen (De
Volkskrant) over de pogingen om jongeren weer aan het lezen te
krijgen. Vroeger had je bibliotheekboeken met een rode stip, 'voor de
rijpere lezer'. Die wilde Aleid lezen, als 'onrijpe 13-jarige' maar die
kreeg ze natuurlijk niet mee van 'de grijze juffrouw' die de boeken
afstempelde. Thuis, onder de dekens las ze boeken 'van de wild rondneukende kunstbeesten Cremer, Wolkers en Campert', want lezen was
'een van de weinige manieren om iets over seks op te steken als je er nog
niets aan deed'. Maar ze las ook Slauerhoff, Lucebert 'en dat idiote boek
over een gestoorde jongen met een speelgoedkonijn'. Literatuur
opende haar ogen, 'dat zulke mensen en dingen bestonden!'. Leraren
Nederlands waren de leukste op school, 'net afgestudeerde 68-ers, die
precies die schrijvers bewonderden die de bibliotheekjuf met haar
nijpmondje verbood'. En 'omdat de leraar op wie alle meisjes verliefd
waren ook Couperus, Nijhoff en Achterberg goed vond, lazen we die
ook'. Het geheim van literatuur ontrafeld dus. Want 'had die leraar ons
verteld dat lezen goed voor ons was, heilzaam en vormend, dan waren
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we er acuut mee opgehouden. Was wiskunde maar zo
illegaal geweest en opruiend geweest', aldus Aleid. Maar
anno 2008 is elke puber drie muisklikken verwijderd van
alles wat hij over seks, drugs en provoceren wil weten, en
hoeft er ook nauwelijks nog gelezen te worden op
school. Literatuuronderwijs is zo goed als afgeschaft, het
aantal te lezen boeken ging omlaag van 25 naar 12 voor

vwo en 8 op het havo. 'Literatuur werd leesverslagen
googlen'. Literatuur 'hoort voor kinderen niet meer
vanzelfsprekend tot hun cultuur' en ook minister Plasterk
beseft niet hoe het verder moet. Misschien door het
verbieden van de allerbeste, gevaarlijkste boeken? 'Dan
worden ze vanzelf begeerlijk'.

REUNIEuws
U wordt van harte uitgenodigd op zaterdag 11 oktober
a.s de reünie te bezoeken ter gelegenheid van het
zestigjarig bestaan van het St Nicolaas Lyceum en het
tachtigjarig bestaan van de (voormalige) Pius
MMS/HAVO. Het thema van de reünie is Wereldburgers
en dat zal op verschillende manieren tot uiting komen.
Vanaf 14:00 uur staat er koffie en petit four voor u klaar

14:00 uur
15:00 uur
15:00 - 23:00 uur
17:30 - 20:30 uur
23:00 uur
24:00 uur

in het schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat 21 te
Amsterdam, een locatie waarop voor de laatste keer een
reünie gehouden wordt. Daarna kunt u met klas- en
schoolgenoten herinneringen ophalen, iets drinken en
vooral: bijpraten. Dat kan in de B-kantine, in de soosruimte (jawel: de soos is open) en natuurlijk in de grote
feesttent die op de B-cour geplaatst zal worden.

Programma in het kort
Ontvangst met koffie en petit four
Nog 1 keer in de klas bij ...................
Drankbuffet geopend
Dinerbuffet geopend
Einde
Zaal leeg

Tussen 15:00 en 16:00 uur kunt u desgewenst nog
eenmaal les krijgen van uw favoriete docent, indien
mogelijk in diens oude lokaal.
Omdat veel SNL'ers of Piisten over de gehele wereld
uitgezworven zijn, kunt u, bij voldoende belangstelling
uiteraard, luisteren naar de verhalen van die buitenlandse schoolgenoten. Een aantal van hen is benaderd om te
vertellen over hun ervaringen. Buitenlandse schoolgenoten is gevraagd een videoboodschap in te sturen, deze
zullen uiteraard her en der in de school te zien zijn.
Een andere mogelijkheid is dat u zelf een mini-reünie
organiseert, bijvoorbeeld voor uw brugklas of voor uw
eindexamenklas. Indien u dat wilt, moet u zelf de
organisatie ter hand nemen en zal Myrakel proberen een
klaslokaal voor u te vinden.

Vanaf 17:30 uur kunt u eten. Het eten wordt deze keer,
[...] verzorgd door een echt cateringbedrijf. nl De
Walvisch Catering uit Amstelveen. Dat bedrijf verzorgt
een buffet waarin u het thema Wereldburgers natuurlijk
terug ziet. Bij aanmelding kunt u opgeven of u speciale
eetwensen heeft. Het buffet stopt om 20:30 uur.
Drank is, net als op voorgaande reünies, voor eigen
rekening. De drank is natuurlijk vanaf het begin van de
reünie verkrijgbaar. Net als de vorige keer kunt u
hiervoor speciale muntjes kopen. De muntjes kunt u 's
avonds ook gebruiken voor een snack. Tot 23:00 uur
zullen drankjes verkrijgbaar zijn. Om 24:00 uur moet de
zaal leeg zijn. Muntjes die u over heeft, kunt u uiteraard
weer terugruilen voor echt geld.

Uw plek in/bij de school – of beter: scholen!
Natuurlijk halen we bij een reünie herinneringen op. Bij deze reünie vragen we specifiek naar uw herinneringen
aan een bepaalde plek of lokatie in, rond, bij de verschillende scholen (zowel SNL als Pius zijn op meerdere lokaties
in Amsterdam gevestigd geweest). Het kan hier gaan om herinneringen aan uw favoriete plek maar ook om die aan
de vreselijkste plek uit uw schooltijd of zelfs de meest gehate plek.
Was het de fietsenstalling, waar u veel herinneringen aan heeft, uw eerste zoen kreeg, of waar u bijna dagelijks uw
fiets met lekke banden terugvond? Zet die herinneringen op papier! Was 't het lokaal van meester A of B, die altijd
van die fantastische verhalen vertelde en waar u gegrepen werd voor het vak? Was het de luchtbrug tussen B en C?
Denkt u nog wel eens terug aan de bakker of de melkboer in de Da Costastraat of het parkje op het Valeriusplein,
waar uw school, veel meer dan nu, onderdeel was van het normale stadsleven? Of aan het Beatrixpark waar u
wandelde in de pauzes of waar u gymles had, alleen als het heel mooi weer was natuurlijk? De snackbar op de brug
bij de Parnassusweg? Cafe The Corner op het Scheldeplein waar menig tussenuurtje doorgebracht werd?
Zet al die herinneringen eens op papier, in maximaal 250 woorden. Alle herinneringen worden gebundeld in een
speciale reünie-SNLBinder, voor alle bezoekers van de reünie. Stuur uw bijdrage naar reunie2008@myrakel.nl of
naar olv Myrakel, p/a Byzantium 14, 3823 KL Amersfoort.
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Promotie

zoveel mogelijk schoolgenoten weten dat er een reünie
is!

We leven in een digitale wereld. Dat betekent dat de
reünie, behalve op ons eigen Myrakel.nl, is aangekondigd op diverse websites, zoals Schoolbank.nl en
Schoolpagina.nl. In een of meer landelijke kranten zal
nog geadverteerd worden. Dat neemt allemaal niet weg
dat we van lang niet alle oud-leerlingen een actueel
adres hebben. Wij verzoeken iedereen daarom het
nieuws over de reünie zo breed mogelijk bekend te
maken in de eigen familie of kennissenkring, onder
collega's of waar u maar een oud-SNL'er of oud-Piist
vermoedt. Heeft u een eigen site, bijvoorbeeld bij Hyves
of LinkedIn? Zet daar dan een link naar Myrakel.nl zodat

Tips over schoolgenoten, (mail)adressen etc kunt u
doorgeven via reunie2008@myrakel.nl.
Toegangsprijzen
Bij het vaststellen van de toegangsprijs (inclusief buffet,
exclusief drank) is rekening gehouden met de draagkracht van de verschillende oud-leerlingen. Docenten en
personeel, ook als ze oud-leerling(e) zijn, hebben dit keer
gratis toegang tot de reünie.

De toegangsprijs is voor:
Leden van Myrakel
€ 19,50
Oud-leerlingen die geen lid zijn
€ 21,50
Oud-leerlingen die in 2003 of later eindexamen deden
€ 17,50
Komt uw partner mee?
Dan betaalt u voor haar/hem dezelfde toegangsprijs als voor uzelf!
Aanmelden en betalen
U kunt u aanmelden voor de reünie via de website
Myrakel.nl > Reunie. Mocht dat niet lukken, dan kan
het ook met bijgaand formulier.
Uw aanmelding is pas compleet als u betaald heeft.
Maak het bedrag (verdubbel het bedrag als uw partner
ook meekomt) daarom zo snel mogelijk over op
rekening 359877 ten name van Olv Myrakel te Diemen.
Vermeldt duidelijk, met name bij
internetoverschrijvingen, uw naam/namen (zoals u op
school bekend was) en uw eindexamenjaar/jaren.
Gebruikt u het inschrijvingsformulier, dan kunt u ons

machtigen het bedrag van uw rekening af te schrijven.
Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw
inschrijving plus nadere informatie over de reünie en
het programma. Op Myrakel.nl kunt u binnen
afzienbare tijd zien wie zich allemaal aangemeld
hebben!
Vrijwilligers
Een reünie kan niet zonder vrijwilligers. Wie hand- en
spandiensten wil verlenen of wil meehelpen met het
organiseren van de reünie, kan zich melden via
reunie2008@myrakel.nl.

De Walvisch Catering – uw feest is onze zorg
De Walvisch Catering is gespecialiseerd in het verzorgen van feesten en partijen. Het motto is:'Uw party
slaagt als u de Walvisch vraagt'. Het bedrijf is opgericht
in 1994 en heeft sinds 1996 haar huidige naam. Van een
kleine onderneming met 3 medewerkers, gevestigd
aan de Weteringschans, groeide de Walvisch uit tot een
middelgrote cateraar. Al in 1999 werd het tijd voor een
groter pand en in 2006 werd wederom een groter pand
in gebruik genomen, dit keer in Amstelveen. Het
nieuwe pand voldoet aan de strengste eisen in de
voedingsindustrie.
De Walvisch heeft zelfs een Nicolaas-connectie. Wie
herinnert zich nog dat er in de jaren '70 wel eens een
rijdende snackbar voor de school stond, waar vele
leerlingen patat en kroketten kochten als alternatief
voor de boterhammen van thuis en de roze koeken van
Weber. De exploitant van die snackwagen is de vader
van de huidige eigenaar, Yvonne Walvisch.
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Oud-leerling wordt aartsbisschop
lijk en Gezin (Medo) te Kerkrade. Ook start hij als docent
ethiek en moraaltheologie aan het grootseminarie Rolduc en
het Bossche seminarie St.-Janscentrum. In 1994 wordt hij president van het Medo. Vanwege financiële problemen wordt
dit instituut op 1 juli 1996 gesloten. Een paar maanden later
wordt hij docent moraaltheologie aan de theologische faculteit van Lugano in Zwitserland. Ondertussen blijft hij als
docent verbonden aan Rolduc.

Oud-leerlingen van Pius en SNL hebben al heel veel verschillende banen en functies gehad. In het bestand vinden we kennen burgemeesters, CdK's, topsporters, docenten en hoogleraren, al dan niet beeldende kunstenaars, fotografen, schrijvers, ingenieurs van allerlei aard, tientallen artsen en medisch
specialisten, ict-specialisten, architecten, winkeliers,
(hoofd)redacteuren, politiecommissarissen, zangers en muzikanten en nog veel meer. Maar een aartsbisschop? Nee, die
hadden we nog niet. Nu wel. Per 11 december 2007 is Wim
Eijk (Gym-B, 1971) door de paus benoemd tot aartsbisschop
van Utrecht. Eijk is op 26 januari geïnstalleerd als de opvolger
van kardinaal Simonis.

In 1997 wordt Eijk lid van de Internationale Theologencommissie. Februari 1999 wordt hij aangesteld als fulltime hoogleraar in Lugano. Op 5 juli van dat jaar vraagt de Nederlandse
nuntius aan Eijk of hij bisschop van Groningen wil worden. Hij
krijgt een halve dag bedenktijd. Eijk zegt ja en wordt op 17
juli door paus Johannes Paulus II benoemd. Als wapenspreuk
kiest hij Noli recusare labore, Weiger het werk niet.
Eijks aantreden in Groningen veroorzaakte veel ophef. Velen
vonden hem recht in de leer, wat niet zou stroken met het
beleid van zijn voorganger in Groningen, mgr. Möller. Bovendien werd kort na zijn benoeming bekend dat Eijk als docent
moraaltheologie in zijn colleges homoseksualiteit streng
veroordeelde en het katholieke aandeel in de jodenvervolging bagatelliseerde. Eijk nam gedeeltelijk afstand van zijn
uitspraken, maar had wel de moeilijkste start van een carrière
als bisschop die hij zich kon denken. Mede hierdoor werd hij
ernstig ziek. In 2001 kreeg hij een hersenbloeding. Toen hij
weer enigzins hersteld was, kreeg hij aangezichtspijn. Eijks
herstel heeft uiteindelijk een jaar geduurd. Nu blaakt hij
weer van gezondheid. 'Anders had ik het ook niet gedaan',
aldus de nieuwe monseigneur.
Eijks benoeming heeft uiteenlopende reacties opgeroepen.
Hij staat immers bekend als behoudend moraaltheoloog,

Wim Eijk (22 juni 1953, Duivendrecht) doet na de lagere
school gymnasium-bèta aan het Nicolaaslyceum. Al tijdens
zijn middelbare-schooltijd denkt hij na over het priesterschap. Maar een keuze hiervoor acht hij dan nog niet mogelijk, mede gezien de toenmalige crisis in de Nederlandse kerkprovincie. De ernstige ziekte van zijn moeder en het daarmee
gepaard gaande contact met de behandelende artsen inspireren hem om medicijnen te gaan studeren. Mei 1978 studeert hij af als arts. Na een proefjaar wordt hij toegelaten tot
de opleiding interne geneeskunde. Eenmaal begonnen
wordt hij zich toch weer sterk bewust van zijn priesterroeping. In 1979 wordt hij priesterstudent aan het Grootseminarie Rolduc van het bisdom Roermond. Tijdens zijn priesteropleiding studeert hij ook medische ethiek in Leiden. Na zijn
priesterwijding in 1985 werkt hij verder aan zijn proefschrift
over euthanasie. In juni 1987 promoveert hij tot doctor in de
geneeskunde. Kort daarop stuurt bisschop Gijsen kapelaan
Eijk naar Rome. Daar haalt hij in 1990 aan de Pauselijke Universiteit St.-Thomas van Aquino (Angelicum) zijn licentiaat
én doctoraat in de filosofie. Zijn proefschrift gaat over genetische manipulatie. In datzelfde jaar haalt hij ook nog een
licentiaat in de theologie aan het Johannes Paulus IIinstitituut, een onderdeel van de Pauselijke Universiteit van
Lateranen.
Meteen na zijn afstuderen in 1990 wordt hij hoogleraar filosofie en medische ethiek op het Pauselijk Instituut voor Huwe-
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'een ideologische scherpslijper'. Huub Oosterhuis noemt Eijk
'een Simonis in het kwadraat', pater van Kilsdonk betreurt de
benoeming 'in hoge mate'. De kritiek spitst zich toe op het
'reactionaire' karakter van Eijk, die 'naar de pijpen van Rome
danst' en 'merkwaardige ideeen' heeft over homoseksualiteit. Die opmerkingen leverden hem in het verleden al veel
kritiek op. Eijk had, in collegedictaten in Groningen, homoseksualiteit 'een neurotische ontwikkelingsstoornis'
genoemd, die 'alleen door psychologen zou kunnen worden
behandeld'. Maar de bekende priester Antoine Bodar doet
de kritiek af als een achterhoedegevecht. 'Rome is bezig het
lastige kind Nederland te restaureren. Eijks benoeming is dan
geen verrassing'. Mag de benoeming vanuit Nederlands perspectief dan misschien onbegrijpelijk lijken, het Vaticaan
beziet de kerk vanuit een mondiaal perspectief. In grote
delen van de wereld floreert de katholieke kerk juist door het
uitdragen van traditionele opvattingen die mensen houvast
geven. De Vaticaanse leerstelligheid wordt bepaald door
zulke gebieden, niet door de 'missielanden' van NoordwestEuropa, dat steeds meer een seculier eilandje in een oceaan

van mondiale religieuze herleving lijkt te worden. De benoeming van Eijk weerspiegelt de ideologische rechtzinnigheid
van paus Benedictus XVI, maar ook de nieuwe realiteit in de
Nederlandse kerkprovincie, schrijven kranten in hun commentaren. Het katholicisme is geen volkskerk meer, rooms
zijn is geen gewoonte meer, maar een keuze. En juist in zo'n
rationalistische, geseculariseerde wereld is de traditionele
spiritualiteit weer aantrekkelijk geworden. En dat maakt
Eijks benoeming volgens velen dan weer begrijpelijk, wellicht zelfs logisch.
Eijk, die de media voorlopig zegt te mijden [en voor de SNLBinder vermoedelijk geen uitzondering zal maken] durft niet
te zeggen of hij de functie te danken heeft aan zijn goede
relatie met de paus. 'Dat moet u de Heilige Vader maar zelf
vragen.' Toen het ontslag van Simonis bekend werd, hield
Eijk zich 'verstandig' op de achtergrond. Het gerucht gaat
dan al dat hij op de functie van aartsbisschop aast. Op 22
november wordt hij voor het eerst gepolst. 'Ik heb ja gezegd,
omdat ik het zie als een verlengde van mijn priesterroeping.'

Kitty en Tutu
Sommige mensen vinden
het een eer om met een
beroemdheid op de foto te
staan.Zo ook nobelprijswinnaar Desmond Tutu, die
op het congres Close The
Gap, (oktober 2007, Den
Haag) naast het Myrakelse
bestuurslid Kitty Hamersma
(Ath-A, 1974) mocht plaatsnemen.
Kitty vertelt: 'Als onderdeel
van het laatste jaar van mijn
bacheloropleiding tolk
Engels moet ik stagepunten
vergaren. In oktober 2007
werd in Den Haag het
congres Close The Gap
gehouden. Close The Gap is
een organisatie die zich
inzet voor derdewereldlanden, voornamelijk op het
gebied van IT. Zij stomen
gebruikte maar nog steeds
bruikbare computers, die zij van bedrijven krijgen, klaar voor hergebruik bij projecten in bijvoorbeeld Afrika. Ze
schonen de schijven, kijken het systeem na en regelen scholing ter plaatse.Beschermheer van deze organisatie is
Desmond Tutu, die ter gelegenheid van de symbolische overhandiging van de 50.000ste computer naar Nederland
kwam, om die ten overstaan van een groot aantal bobo's in ontvangst te nemen. Er was ook iemand van het koninklijk
huis bij, en uiteraard de top van de bedrijven die sponsoren. En de organisatie had geen tolk geregeld, dus op het
laatste moment werd een beroep op mijn opleiding gedaan en ik kon, mocht en ging. Een heel bijzondere ervaring en
het leverde nog studiepunten op ook.'

ReTour de France 2007
Myrakel ging op bezoek in het Utrechtse hoofdkantoor
van de Rabobank, wie zullen we daar nu aantreffen? Een
oud-leerling uit de lichting 1972, en nog steeds woonach-
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tig in zijn geboorteplaats Abcoude: Vincent Pijpers. Als
je op zijn naam googlet, wordt het er niet makkelijker op
om snel even een overzichtelijk beeld te krijgen van zijn

Jaargang 19

SNeLbinder 1-2008

de derde plek te veroveren. Het evenement was
een groot succes'. De topsport zat goed in de lift,
wat echter niet echt
gezegd kon worden van
de recreatiesport, want
hier had men te maken
met verouderde sporthallen en verder ongerief. Al snel volgde een
volgende mijlpaal voor
de topsport-afde-ling. De
nieuwe lichting zat er
aan te komen en tegelijkertijd zette de Amstelveense volleybalman-inhart-en-nieren Frits Suèr
de stap van AVRO's
Sportpanorama naar Nationale-Nederlanden. Hij
had de visie en de contacten om enerzijds het idee
van een groot volleybalsponsorcontract te introduceren, anderzijds een
coach van Olympisch kaliBij de finish van de Tour 2007 in Parijs overzien Henri van der Aat en Vincent Pijpers (rechts) de genodigden-tribune.
ber (USA 1984!) binnen te
halen, de welbekende
levensloop. Want de computer geeft zoveel hits dat zelfs Arie Selinger. Het Bankras-model is geboren, de rest is
na het schrappen van toevallige naamgenoten een lange geschiedenis. Vincent werkte vanuit de NeVoBo nauw
lijst van berichten overblijft. Dat is natuurlijk geen toeval. samen met Suèr en kon aldus ervaring opdoen met het
Vincent is namelijk geen gewone bankbediende van der- verwerven en besteden van sportsponsoring.
tien-in-een-dozijn, maar een prominent vertegenwoordiger van de bank en bovendien van de gelijknamige wie- In 1988 volgt de overstap naar een tot dan toe nog onbelerploeg! Hoe dat precies zit, kunnen we het best aan tekenende naam in sportsponsoring. De directeur van
Nashua Nederland, Huub van den Boogaard, polst Vinhem zelf vragen.
cent voor een bijzondere functie bij het kopieerbedrijf.
Vlak voor de Kerst ontvangt Vincent uw redacteur op zijn Vincent gaat er op in en doet in twee jaar heel veel ervawerkkamer en begint meteen met een enthousiaste ring op in sportsponsoring en sportmarketing. We kenterugblik op zijn middelbare schooltijd. De naam van Ken- nen Nashua sinds die jaren vooral van de Bossche basketter valt al snel, maar dat is niet zo vreemd voor een sport- balploeg, maar ook PSV vangt uit de ruif en buiten de
liefhebber. Hij vat de gymnasiumtijd uiteindelijk samen sport bijvoorbeeld ook de kunstenaar Nick Jonk.
Er volgt dan een uitstapje naar een communicatie- en
in de zinsnede: 'Weinig mocht, veel kon'
reclameadviesbureau, waar Vincent bijna zakelijk partNa de Nicolaasperiode begon Vincent aan een studie ner in wordt. Echter, thuis ziet een tweeling het daglicht
Nederlands aan de VU, mede aangespoord door zijn SNL- en Nashua hangt opnieuw aan de lijn. Hij keert terug in
leraar Herm van Leeuwen. Na drie jaar slaat twijfel toe. het nest dat dan Nashuatec gaat heten. Vincent vertelt er
Hij wil iets anders, maar kan moeilijk kiezen: de School vol spirit over en vindt het een hele leuke tijd.
voor Journalistiek of het CIOS. Het is dan 1981 en alsof het We belanden in 1996, als een headhunter de manager
zo moest zijn, komt er plotseling een derde optie voorbij. van Vincent bij Nashuatec wegplukt ten faveure van de
De Nederlandse Volleyball Bond zoekt een medewerker Rabobank. En twee weken later belt deze kersverse Rabocommunicatie en Vincent solliciteert terloops. Een banker naar Vincent, of hij òòk overkomt naar de Raiffeigesprek volgt en voor hij het weet is hij aangenomen. Het sen-Boerenleenbank. Yes! Daar start hij bij de zakenbank
is een prachtbaan. Voor zowel het eredivisie-niveau met voor een functie in de marketing. Na de millenniumwisploegen als AMVJ en Blokkeer, als voor de volle breedte seling meldt zich de divisie Rabobank Nederland, met
van de recreatieve volleybalwereld gaat hij de PR- twee bijzondere klussen. Vincent licht het toe: 'Het ene
activiteiten runnen. Dat betekent onder meer het facili- was het coördineren van het Rabo Wielerplan, het andeteren van de sporters, het ontwikkelen van handboeken, re de sponsoring verzorgen voor de Floriade 02 in de Haarlemmermeer'. Dit waren uitingen van het bewust verbehet drukken van folders en het uitgeven van T-shirts.
teren van het merk en het imago van de Rabobank. Dat
We hebben het over de tijd dat Piet de Bruin de scepter imago had lange tijd een saai karakter gehad en na het
zwaaide in volleyballend Nederland. Vincent: 'Er gebeur- invoeren van het bekende Rabo-logo halverwege de
de veel in de zeven jaar dat ik er heb rondgelopen. Het jaren '90 is er langzaam toegewerkt naar een prettiger
eerste hoogtepunt was het EK Volleybal van 1985 in ons beeld. Toch moest Vincent met al zijn marketingervaring
eigen land. Er is veel energie gestoken in de voorberei- nog de interne duw in de rug geven om het zelfbewustding en de Nederlandse dames, Murphy’s Meiden, wisten zijn van de bank op te schroeven. Men miste een zekere

SNeLbinder 1-2008

Jaargang 19

9

durf en hij trok de collega's over de drempel. De sponsoring kreeg steeds meer een professioneel gezicht.
Sinds 2005 is onze schoolgenoot lid van het Managementteam Communicatie van de Rabobank. Zijn aandachtsgebieden zijn sponsoring, woordvoering en interne communicatie. De afdeling Communicatie, waar ongeveer 30 mensen werken, rapporteert direct aan de hoogste baas van de Rabobank, Bert Heemskerk. Vincent:
'Woordvoering is in wezen eenvoudig. Regel 1 is om altijd
de waarheid te vertellen, ook als deze ongunstig lijkt
voor de naam van de werkgever. Want naast de vele positieve berichten zit er vanzelfsprekend wel eens een affaire of een tegenvaller tussen'. Hij somt enkele voorbeelden van het laatste op. De concurrentieslag met ABN, de
CAO-onderhandelingen, de Op-maat-Hypotheek (uitzending Radar) en de alom bekende Rasmussen-affaire.
Die kans laat Myrakel niet lopen, een inkijkje in dé zaak
van de afgelopen sportzomer, het wegsturen van Gele
Trui-drager Michael Rasmussen uit de Tour. Vincent vertelt: 'Op de bewuste avond sta ik thuis gewoon het eten
klaar te maken voor de kinderen, wanneer de telefoon
rinkelt. Het is Theo de Rooij vanuit Pau die mij laat weten
dat hij Rasmussen op staande voet gaat ontslaan. Ja, dan
weet ik wel dat ik de keuken kan achterlaten en vliegensvlug naar Frankrijk moet'. Aldus gebeurt. Ook zijn directe
collega's in crisisomstandigheden, Heleen Crielaard, Raymond Salet en Henri van der Aat participeren in het kernteam voor deze hectische situatie. Vincent wordt niet
nerveus van de ophef, integendeel. 'Dan komt een
Pavlov-reactie tot stand, hoe spannender, des te rustiger
ik word. Onze boodschap, althans die van de Directie van
de Rabobank, is recht-toe-recht-aan: wij bieden steun
aan de Rooij en blijven achter de ploeg staan'. Deze woorden gaan in talloze landen de TV-journaals in. Vincent
verklaart: 'Immers, Rasmussen heeft gelogen op een
vitaal punt, het vertrouwen is geschonden. Het ontslag is
onvermijdelijk. Dat we doorgaan met fietsen en met sponsoren, is logisch. Deze aanleiding is per slot van rekening
individueel, terwijl wij als bank met onze doelstellingen
heel fietsend Nederland aanspreken, dus ook de liefhebbers. De intrinsieke waarde van het sportieve gebeuren
neemt door deze Rasmussen-zaak niet af'.
Dit was allemaal in juli, Vincent zit nu in december om de
tafel met de interviewer. 'Hoe ik er nu op terugkijk? Naar
mijn idee heeft Theo de Rooij twee dingen heel goed

gedaan, en twee niet'. Dat vraagt om een toelichting.
'Goed was het besluit om de Deen te ontslaan, en daarnaast was het goed dat Theo de Rooij kort daarna zelf
conclusies trok omtrent zijn positie. Zijn fouten waren de
beslissing om Rasmussen in de Tour te laten starten, terwijl er indicaties waren van een komend probleem en het
feit dat hij die wetenschap niet vóór de Tour met de Raad
van Commissarissen heeft gedeeld.' Maar dit hele proces
is inmiddels ook onderzocht door de CommissieVogelzang. Het eindrapport is te downloaden van de
website van de Rabobank. Ook Paul Rosenmöller blikte
recentelijk in zijn programma Spraakmakende Zaken
met Theo de Rooij op de zaak terug. De Rooij ziet zich
zowel als martelaar als redder van de bank en de wielerploeg, maar ook als een bestuurder die een vitale fout
heeft gemaakt. Het is niet de enige wieleraffaire in Vincents loopbaan. 'In 1999 hadden we een crisis bij het WK
in Verona, waar Erik Dekker niet mocht starten vanwege
een te hoge hematocrietwaarde in zijn bloed. Bij een peiling meende meer dan 50% van de mensen dat er doping
gebruikt werd in de Raboploeg. Tja, dan heb je wel wat te
doen in de woordvoering'.
Terwijl de interviewer er dan op wijst dat de Nicolasianen
zo breed uitwaaieren over landen en over werkgevers, en
dan zomaar als voorbeeld Endemol noemt, reageert Vincent terstond. 'Bedoel je Ben Pieters'? Ja, zo weten we uit
de SPIN-gids op het Afgesloten Web van Myrakel. 'Ben is
één van mijn beste vrienden, ook een Abcoudenaar, en
ook over zijn broer Rob Pieters moet ik nog iets kwijt. Rob
heeft mij enthousiast gemaakt voor de Stichting KiKa
(Kinderen Kankervrij) waar ik al vijf jaar in het Bestuur
zit'. Terwijl hij het zegt, knikt hij diverse malen naar 'iets'
in zijn werkkamer. 'Ja, ik knik naar die twee kinderstoeltjes daar bij de deur, die voor KiKa vrolijk zijn geverfd en
versierd door… Michael Boogerd en Erik Dekker. Ze staan
hier als aandenken'.
Over deze twee nationale wielerhelden verscheen enkele
weken geleden een groot-formaat boek, 'Michael en Erik
– Een Tijdperk', waarin een hoofdstuk is geschreven door
Vincent. Hij geeft daarin zijn objectieve mening over de
carrière van de renners.
Aldus een geanimeerd gesprek met een nieuw Myrakellid.

Cees Smit

Aanmelden voor de reünie? Kijk op www.myrakel.nl

Zaterdag, 11 oktober 2008
Reünie Sint Nicolaaslyceum
zie ook pag. 5

Weten wie er ook naar de reünie gaat? Kijk op www.myrakel.nl
10
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Zoekplaatje: 1956
Dat het Nicolaas een roemrucht voetbalverleden heeft,
is meer dan bekend. Al in 1956
werden triomfen gehaald:
voor de eerste keer kampioen
op het Amsterdamse Paastoernooi. De foto kregen we
van Nico Leliveld (HBS-A,
1958), die al sinds 1964 in
Frankrijk woont. Nico begon
in de Da Costastraat en
eindigde op het Zandland in
de noodlokalen terwijl de
bouw van de nieuwe school in
volle gang was. Onder het
pseudoniem NILE schreef hij
in 1955-1956 in De Tobbe.
Op de foto staan vermoedelijk Ted Alessie, Frans Scheepens, Gerard Stroucken, Wim
van Loon en Bert Ydema. Wie
weet de overige namen?
Herkent u iemand, stuur dan een mailtje naar redactie@myrakel.nl.

Nog een zoekplaatje: 1961

In 1961 wordt John F Kennedy president van Amerika, premier Lumumba van Congo
wordt vermoord. Radio Veronica draait voor het eerst verzoekplaten, Joeri Gagarin is
de eerste man in de ruimte en de invasie in de Varkensbaai op Cuba mislukt. Het
Veerse Meer wordt afgesloten met een dam, Zuid-Afrika sticht een republiek en het
ANC wordt verboden. De bouw van de Berlijnse muur begint. Dag Hammarskjold
stort neer en Koeweit wordt onafhankelijk. Chubby Checker heeft een hit met Let's
Twist Again, Edith Piaf zingt Non, Je Ne Regrette Rien. Elvis' Wooden Heart haalt de
hitparade, net als Hello Mary Lou van Ricky Nelson. De West Side Story is de filmhit.
Gary Cooper, Ernest Hemingway en Carl Jung overlijden. En een zekere SNL-leerling
poseert stoer op zijn Mobilette – of is het een Berini?
Wie o wie is die leerling, die in 1961 zijn HBS-diploma haalde? Herkent u hem, stuur
dan een mailtje naar redactie@myrakel.nl. Eeuwige roem zal uw deel zijn.

Van de Penningmeester
Voor leden zonder machtiging
Allereerst een mededeling: De contributie is per 2008
verhoogd tot 10,00 euro voor leden die een machtiging
hebben afgegeven en 12,00 euro voor de overige leden.
In het colofon van de kerstbinder stonden helaas nog de
oude bedragen, maar in mijn stukje stonden de goede
bedragen. Er is een aantal leden, die in plaats van 12,00
euro het oude bedrag van 10,50 hebben overgemaakt.
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Aan hen dus het vriendelijke verzoek om de ontbrekende
1,50 alsnog over te maken.
Tot en met eind februari hebben 125 leden de contributie
voor 2008 nog niet betaald. U kunt dit zelf zien op de
adressticker van de SNL-Binder. Daarop staat uw
Myrakels getal; oftewel het jaar waarvoor het laatst de
contributie is betaald. Is dit 2007 (of 0000 voor nieuwe
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leden zonder machtiging), maak dan zo snel mogelijk
12,00 euro over op rekening 359877 tnv Oudllv Myrakel St
Nicolaaslyceum te Diemen. Vermeld uw lidmaatschapsnummer (= Myrid; staat ook op de adressticker).
U kunt natuurlijk ook een machtiging afgeven. Op
www.myrakel.nl > Contact staat het formulier.
Voor leden met een machtiging
De jaarlijkse incasso is op 11 februari jl. afgeschreven. Als
dat niet gelukt is (het Myrakels getal op de adressticker is
dan 2007 of 0000 voor nieuwe leden), dan is eind maart
een tweede poging gedaan. Dat het de eerste keer niet
lukte, kan gebeuren als de naam van de rekening of je
adres gewijzigd is, of als er niet voldoende saldo was. Of

als je het zelf teruggeboekt hebt. Bijvoorbeeld omdat er
iets fouts ging bij die incasso. Ik ben ook penningmeester
van de Diemer Gymnastiek Vereniging (DGV) en helaas is
de Myrakelse contributie overgemaakt naar DGV. Voor
de overlast mijn nederige excuses. Ik zal maatregelen
nemen dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen.
Een aantal leden heeft de contributie terug laten
boeken, omdat zij de DGV niet kennen. Eind maart is bij
deze leden een tweede incasso gedraaid. Inmiddels heb
ik de bedragen al verrekend tussen de beide verenigingen.
Leon de Rooij
Penningmeester

Het Myrakel van de Bionische Man
Normaliter leest u in de Binder nauwelijks over het wel en wee van de mensen die
het blad maken. Maar soms is het nodig een uitzondering te maken. In dit geval voor
de Bionisch Knie (de hoofdletters zijn zéér op hun plaats) van onze onvolprezen
Koos van Langen (HBS-b, 1965) die al vele jaren de opmaak van de Binder verzorgt.
Koos ging op woensdag 28 november, natuurlijk pas ná het afronden van zijn
werkzaamheden voor de Kerstbinder, 'de mooiste binder ooit' volgens sommige
lezers, naar het ziekenhuis voor halve nieuwe knie. Een varkentje dat Koos wel even
zou wassen, dacht hij toen nog. Na de operatie, die maar een uurtje duurde,
vroegen ze hem elk half uur om een getal tussen 1 en 10 aan pijnbeleving. Koos: 'Pas
na veel zevens kreeg ik in de gaten dat een getal onder de zes voldoende was om
naar zaal gebracht te worden. De volgende ronde zei ik dus dat ik een pijnsensatie
van 5 had'. Opstaan en belasten mocht vrijdag. De fysio leerde hem oefeningen en
op zaterdag liep hij weer, met één kruk uiteraard. Woensdag 5 december mocht
Koos naar huis, een aardige geste van de Sint natuurlijk. Thuis genoot hij van Carla's
nimmer aflatende goede zorgen, maar drukker had Carla het met het afremmen
van Koos' al te enthousiaste oefeningen. Met de knie gaat het inmiddels weer een
stuk beter.

Het Myrakel van Amsterdam; de Kapel ter Heilige Stede
Inleiding
In deel I van Het Mirakel van Amsterdam (zie Binder 3,
2006) beschreef Didi Zegers (Ath-B, 1975) drie
varianten van het Mirakel, dat plaatsvond op
donderdag 15 maart 1345 (de Juliaanse kalender). In

1345
1347
1452
1578
1624
1795
1798
1890
1908
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Door:
Didi Zegers
Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 DC Dodewaard
www.werksaam.nl
didi@werksaam.nl

deel II (Binder 1, 2007) is het liergedicht van Joost van
den Vondel 't Eeuw gety der Heilige Stede t'Amsterdam
opgenomen. Dit deel handelt over de Kapel ter Heilige
Stede.

Woensdag na 12 maart: Mirakel van Amsterdam
Bouw kapel 't Heilig Stee
Verbouwing Kapel
Alteratie, Amsterdam valt in handen van de protestanten.
Ontheiliging Heilig Stede. Mirakelhostie gaat verloren.
Kerkenraad laat de Heilige Hoek wegbreken omdat er geen einde komt aan de
'onvergraagelyck groote superstitiën ende afgoderije'
Bataafse Revolutie
In eerste grondwet wordt Vrijheid van godsdienst opgenomen.
Sluiting Kapel ter Heilige Stede
Afbraak Kapel ter Heilige Stede
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Heilige Stede
De Heilige Stede (de heilige plaats) is de kapel welke is
gebouwd naar aanleiding van Het Mirakel van
Amsterdam, op de plaats waar het wonder heeft plaatsgevonden: de Amsterdamse Kalverstraat. Op die plek
verrees al in 1347 een eerste Kapel Ter Heilige Stede. De

haard waarin zich het wonder had voltrokken, vormde
het altaar in de speciale kapel in de hoek van het heiligdom. Hier werd de miraculeuze hostie die niet kon
branden getoond in een kristallen monstrans. In een
brief van de vicaris-generaal van bisschop Jan van Arkel,
bisschop van Utrecht, staat dat hij op 21 oktober 1347

1

2

3

1. Situatie rond 1421. Vanuit het oorspronkelijke woonhuis aan de Kalverstraat is een kerkruimte ontstaan.
2. Situatie rond 1421-1452
3. Situatie na de brand van 1452

Heilige Stede in Vondels tijd
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deze kapel heeft gewijd en dat al het gebruik bestond om
rondom deze kapel een biddende omgang te maken.
Deze kapel brandde in 1452 af, maar ook toen bleef de
hostie gespaard in het vuur. Sindsdien zouden veel
wonderen hebben plaatsgevonden rond het sacrament
en werd de Heilige Stede een populaire bedevaartsbestemming, die veel pelgrims trok.
Kort na de brand van 1452 verrees een nieuwe kapel die
op de Oude Kerk geïnspireerd was. Het gotische gebouw
was een driebeukige hallenkerk die naar het oosten
gericht lag. De ingang van de kapel lag aan de

Kalverstraat, het halfronde koor lag tegen het Rokin aan.
Aan de noordwestzijde van de hallenkerk was een
zijkapel gesitueerd, op de plek waar het mirakelhuis had
gestaan.
Na de Alteratie (1578) is de kapel overgegaan in de
handen van de protestanten, die het gebouw de
Nieuwezijds Kapel noemden. Na de Alteratie werd het
van zijn altaren, beelden en sieraden ontdane gebouw
eerst gebruikt als paardenstal en pakhuis en vervolgens
ingericht als Hervormde Kerk.

De Alteratie is de naam voor de omwenteling in Amsterdam op 26 mei 1578 toen de stadsregering in handen
kwam van prinsgezinde protestanten. De Rooms-Katholieke stadsregering had lang stand gehouden, maar moest
uiteindelijk het onderspit delven gezien de handelsbelangen van de stad in een protestants land. Als resultaat van
de Alteratie gingen de parochiekerken en kapellen over in handen van de protestanten en kregen ze nieuwe
namen. Zo werd de oudste parochiekerk van de stad, de St. Nicolaaskerk, omgedoopt tot Oude Kerk en de Heilige
Stede werd de Nieuwezijds Kapel. De vele kloosters in de stad kwamen in handen van het nieuwe stadsbestuur en
kregen nieuwe (niet-religieuze) bestemmingen.

Nieuwezijds kapel

Na de Alteratie werd de kapel eerst als pakhuis gebruikt
en raakte toen reeds in verval. Vanaf 1590 werd het
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gebruikt door de Nederlands Hervormde Gemeente voor
hun eredienst. Om met het verleden te breken werd het
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Nieuwezijds Kapel genoemd en werd in 1624 de haard uit
de 'heilige hoek' afgebroken. De (protestantse) kerkenraad beschouwde het vereren van de Hostie als bijgeloof,
wat op geen andere manier uit te roeien was dan door
het afbreken van de vereringplaats.
Bij de Alteratie dreigde te kapel te worden gesloopt,
maar zij werd eerst enige tijd gebruikt als paardenstal,
stadsturfhuis en 'zoutkasse'. Uiteindelijk namen aan het
begin van de 17e eeuw de Duits sprekende gereformeerden hun intrek.
De kapel raakte in de 19e eeuw verder in verval; zo moest
bijvoorbeeld het glas-in-lood raam van Maximiliaan
vervangen worden door gewoon glas. Pilaren waren
verzakt en de kapel was vanaf 1898 niet meer nodig voor
de eredienst. Daarom wilden de katholieken deze kapel
terugkopen, maar toch werd de kapel onder luid protest
in 1908 gesloopt.
Aan het einde van de 19e eeuw verkeerde de Nieuwezijds
Kapel in bouwvallige staat. De Nederduitsch Hervormde
Gemeente had het plan opgevat om de kapel af te breken
en een moderne vervanger te bouwen. Ondanks vele
protesten en kritiek zette de kerkenraad zijn plan-nen
door en werd de huidige kapel gebouwd. De onverzettelijkheid van de Hervormde Gemeente kan begrepen worden in het licht
van die tijd: na het
herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie
(in 1853) verrezen in de
binnenstad verschillende
katholieke kerken, werd
de 'Stille Omgang' weer
gelopen en toonden de
katholieken duidelijk
interesse in de vervallen
kapel. De sloop van een
voormalige katholieke
kerk en hernieuwd bedevaartsoord, ten gunste
van een nieuw te
bouwen hervormde
kapel midden in het
stadshart kan gezien
worden als een signaal
van de 'levende aanwezigheid' van de Hervormde kerk in Amsterdam.

In 1890 werd de Kapel gesloten wegens bouwvalligheid.
Een felle controverse ontstond over het voornemen van
het Hervormde Kerkbestuur om het waardevolle
monument te slopen. Mede ingegeven om te voorkomen
dat deze ooit nog door Rooms Katholieken zou worden
gebruikt. Het gemeentebestuur van Amsterdam verloor
echter het proces over het eigendom en bij gebrek aan
wettelijke bescherming was in 1908 de afbraak niet meer
tegen te houden. Wel liet het gemeentebestuur de
gebeeldhouwde natuurstenen fragmenten opslaan met
de bedoeling deze later ergens te herplaatsen. Na
herhaalde verhuizingen, waarbij de kwetsbare natuursteenblokken werden beschadigd, kwamen deze terecht
op het erf van de voormalige synagoge Uilenburg, samen
met vele andere fragmenten van gesloopte monumenten.
De functie van mirakelkerk werd overgenomen door de
schuilkerk aan het Begijnhof Amsterdam.
Christiaan Bernard Posthumus Meyjes (11 juni 1858 te
Eemnes-Buiten – 27 oktober 1922 te Huis ter Heide) kreeg
als opzichter-architect van de Nederlands Hervormde
Diaconie de opdracht het ontwerp voor de nieuwe kapel
te maken. Het ontwerp dateert uit 1908, de kapel werd
voltooid in 1912.

Sloop Nieuwe Zijds kapel rond 1908

Posthumus Meyjes studeerde in 1877-1880 aan de Polytechnische School te Delft. Van 1880 tot 1887 werkte hij bij de
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en ontwierp onder andere het hoofdkantoor van de maatschappij,
gebouw De Droogbak in Amsterdam, en het Station Delft, beide uitgevoerd in uitbundige neorenaissance. In 1887
vestigde hij zich als zelfstandige architect in Amsterdam. In 1888 kreeg hij tevens een aanstelling als vaste architect
van de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Als zelfstandig architect leidde hij naar verloop van tijd een bureau
van negen medewerkers. In deze periode was hij betrokken bij de herbouw van de Nieuwezijds Kapel en de bouw
van de gotische westgevel van de Nieuwe Kerk. In 1895 ontwierp hij het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen, een
complex van vijftig vrijstaande woonhuizen voor behoeftigen in een parkachtig landschap met vijver. In 1912 was
hij bouwmeester van het hervormd opvoedingsgesticht voor jongens Valkenheide te Maarsbergen. Hij was lid van
diverse commissies en organen, waaronder de gemeenteraad van Amsterdam en Provinciale Staten van NoordHolland.
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Een globale inpassing van de plattegrond van de laatmiddeleeuwse kapel in
het ontwerp van Posthumus Meyjes. In dunne lijnen is Posthumus Meyjes'
plattegrond van het complex te zien. De huidige kerkruimte is met een dikke
donkergrijze lijn weergegeven. De lichtgrijze lijn geeft de contouren van de
afgebroken, laatmiddeleeuwse kapel aan.

De Nieuwezijds Kapel maakt onderdeel uit van een
complex dat omgeven wordt door het Rokin, de
Kalverstraat, de Enge Kapelsteeg en de Wijde
Kapelsteeg. Het complex is als geheel door Posthumus
Meyjes ontworpen, met uitzondering van de huizen aan
Rokin 74-76. Het hart van het complex wordt gevormd
door de kapel met zijn nevenruimten en kosterswoning.
Om de kapel heen ontwierp Posthumus Meyjes een
aantal winkels met bovenwoningen.
Opvallend is dat Posthumus Meyjes in zijn ontwerp de
ingang verplaatste van de Kalverstraat naar het Rokin.
De ingangspartij aan het Rokin wordt gevormd door een
portiek met stoep en is voorzien van het oorspronkelijke
siersmeedijzeren hek. De ingangen in de stegen vallen op
door hun laagte: ze tellen één bouwlaag en een kap.
Posthumus Meyjes liet zich hiervoor duidelijk inspireren
door de architectuur van de 17e eeuw. In deze lage
bouwdelen zijn het catechisatielokaal, de presidentskamer en de diaconiekamer opgenomen. De centrale
kapelruimte is vanaf de Kalverstraat niet te zien, vanaf
het Rokin is de kapel alleen zichtbaar vanuit de oostzijde
van het Rokin. In de beide stegen is de kapel echter wel
goed zichtbaar, doordat de lage ingangspartijen daar
het zicht niet wegnemen. De kapel bestaat uit een
rechthoekig gebouw van 24 x 16 meter dat dwars op de
oude plattegrond staat. De kapel beslaat slechts en klein
deel van de oorspronkelijke plattegrond en is dus veel
kleiner zijn vijftiende-eeuwse voorganger. Bijzonder is
dat binnen het rechthoekige gebouw een achthoekige
kern is te vinden. Acht hoog opgaande bundelpijlers
vormen de scheiding tussen de centrale ruimte en de
zijbeuken aan beide korte kanten. De achthoekige

De Niewe Zijds kapel ingebouwd (eind 20e eeuw)

plattegrond die hierdoor ontstaat is uitermate geschikt
voor de protestantse eredienst, waarin het woord
centraal staat. De centrale ruimte van de kapel is een
opvallend lichte binnenruimte, waar veel daglicht
binnenvalt door de vensters in de koepel. Aan dit heldere
karakter draagt ook het gebruikte materiaal bij: lichtkleurige en geglazuurde baksteen. De metselwerk is op
een decoratieve manier toegepast. Daarnaast vallen het
gestuucte en gedecoreerde koepelgewelf en de glas-inloodvensters op. Tegen de westwand was de preekstoel
geplaatst. Het houten klankbord daarboven is nog
aanwezig. Aan de oostwand hangt boven de deuren naar
het portiek aan het Rokin het orgel.
In het midden van de jaren zestig van de 20e eeuw verliet
de Hervormde Gemeente het complex. Daarna was de
kerkruimte onder andere in gebruik als moskee en als
congres- of feestruimte. Deze kapel is geheel omgeven
door winkels en is sinds 1974 niet meer in gebruik voor de
protestantse eredienst. Sinds 2005 is het complex het
onderkomen van spookhuis The Amsterdam Dungeon en
zalencentrum Park Plaza.

De Niewe Zijds kapel (eind 20e eeuw)
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In november 2007 heeft de PKN Amsterdam voor 40
miljoen euro de kapel verkocht. De koper van het
complex is een particuliere monumentenstichting. In de
vastgoedwereld baart de hoge prijs opzien, omdat de
huuropbrengst niet meer dan 1,2 miljoen euro per jaar
zou bedragen. Het complex was eigendom van de
Protestantse Kerk van Amsterdam. Die gaat met de
opbrengst zijn 26 kerken in de stad onderhouden.
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Restanten
Onderdelen van De Heilige Stede zijn te vinden in de Enge Kapelsteeg en op het dak van de schuilkerk De Papegaai in
de Kalverstraat. Enkele fragmenten van de kapel kwamen op Frankendael in de Watergraafsmeer terecht. In 1988
werd op het trottoir ter hoogte van de hoek met de Wijde Kapelsteeg de zogenoemde Mirakelkolom gebouwd, ter
herinnering aan de gesloopte laatgotische kapel. Voor de bouw van de kolom is materiaal gebruikt dat afkomstig is
uit de oude kapel. In 2001 is de kolom tijdelijk verwijderd; hij wordt herplaatst na de voltooiing van de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn metrolijn.
Mirakelkolom
De 'kolommen van de Nieuwezijds Kapel' zijn sinds 1908 een slepende kwestie geweest die van tijd tot tijd ook in de
gemeenteraad ter sprake kwam. Het was de stichting Amsterdam Versierd die het initiatief nam voor een oplossing.
Met behulp van 'werkers met behoud van uitkering' slaagde de beeldhouwer Hans 't Mannetje erin uit het nog
aanwezige oorspronkelijke materiaal één van de kolommen weer samen te stellen en te repareren. Dankzij de
medewerking van de gemeentelijke diensten werd hiervoor een plaats gevonden in de naaste omgeving van het
verdwenen monument. Uit giften van bedrijven en particuliere fondsen is het nodige bedrag bijeengebracht. De
stichting Amsterdam Versierd is van mening dat op deze wijze een zinvolle verrijking van het stadsbeeld tot stand
werd gebracht; het betreft een object van grote cultuurhistorische waarde dat bovendien voor duizenden deelnemers aan de jaarlijkse Stille Omgang een emotionele betekenis heeft en een eerbewijs vormt aan de gemeentebestuurders die in een tijd zonder wettelijke monumentenbescherming het mogelijke deden om de fragmenten te
behouden. Bij de voorbereiding van de NZ-lijn, in het bijzonder van het kolossale Station Rokin, stond de
Mirakelkolom in de weg. De zandstenen segmenten hebben een gewant betonnen kerk gekregen en een fundering op beton/sale op de traditionele diepte van 13 meter. De kolom is solide ingepakt, losgezaagd van de fundering en vervoerd naar het opslagterrein van het projectbureau NZ-lijn. Daar ligt het kwetsbare monument van
middeleeuwse devotie te wachten op mogelijke herplaatsing aan de rand van het metrostation.

Mirakel-kolom (Rokin), staand, gedemonteerd en opgeslagen

De Stichting Amsterdam Versierd heeft in 1988 een oorspronkelijke pilaar van
de Heilige Stede als herinnering op het Rokin geplaatst met een gedenksteen.
Op 11 maart 2001 werd aan de Kalverstraat een 'GedachteNis' onthuld op de
plaats van de heilige hoek. Het initiatief voor deze gevelsteen was genomen
door het Gezelschap van de Stille Omgang, dat de traditie in ere houdt door
jaarlijks het Mirakel te gedenken.
In de gevelsteen,
gemaakt door
Hans 't Mannetje,
is een nis uitgehouwen welke
verwijst naar de
nisvormige haardstede die weer
teruggrijpt op de
oorsprong van het
Mirakel.

Gedenksteen
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Gedachtenis-nis
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Heilige weg
De Heiligeweg is de weg die oorspronkelijk leidde naar de Kapel ter Heilige Stede aan de Kalverstraat in Amsterdam. In 1345 vond op deze plek het Mirakel van Amsterdam plaats, wat leidde tot veel pelgrims die naar Amsterdam reisden om de plek te bezoeken. Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden werd vanaf het
dorp Sloten een pad aangelegd, de Heilige Weg. Een klein deel van de Heiligeweg is nog in oude vorm aanwezig
tussen de Kalverstraat en het Singel. Voor de aanleg van na-Middeleeuwse stadsuitbreidingen bevond zich hier
de Heiligewegse Poort. De weg vervolgde zich ongeveer volgens het tracé van de huidige Leidsestraat en verder
via de in deze tijd gegraven Heiligewegse Vaart (later heette dit de Overtoomse Vaart, sinds de demping in 1902:
Overtoom). Vanaf de Overtoom bij de Schinkel liep de Heiligeweg verder via de Sloterkade en Sloterstraatweg
(thans Rijnsburgstraat - Sloterweg) naar het dorp Sloten. Het gedeelte tussen Sloten en Haarlem is door het Haarlemmermeer verzwolgen. Maar tot circa 1500 was dit de belangrijkste route over land tussen Amsterdam en Kennermerland en daarmee de rest van Holland. In 1904 verving de elektrische tramlijn 1 de paardentram Leidscheplein-Amstelveenseweg die daar sinds 1877 had gereden. Van de route tussen Sloten en de Overtoomse Sluis is
een groot deel nog aanwezig (Sloterweg en Sloterkade). Een deel is verdwenen door aanleg van een bedrijventerrein. Tegenwoordig is de Heiligeweg een winkelstraat die de populaire winkelstraten Kalverstraat en Leidsestraat met elkaar verbindt. Halverwege de Heiligeweg tegenover de Voetboogstraat bevindt zich het Rasphuispoortje uit 1603.
Volgende keer meer over dit bijzondere onderwerp

Computermuseum repareert Noorse DC-10-simulator
Het tehuis voor bejaarde computers in Winssen vloog
onlangs naar Noorwegen, om drie computers te repareren die dienen als aansturing van de vliegsimulator in een
heuse Douglas DC-10 cockpit. Het tehuis bevindt zich op
'de opgeknapte hooizolder' bij oud-Myrakel-voorzitter
Geert Rolf (Havo, 1976) die niets leuker vindt 'dan die
oude computerapparatuur, lampjes en schakelaars weer
aan de praat te krijgen'. Geert en zijn museumpartner
Warner Krelekamp startten hun verzameling in 1986 met
een minicomputer zo groot als een koelkast. Machines
waar 'ieder bitje nog zichtbaar is'. Rolf , fervent beoefenaar van vliegsimulatiesoftware, stuitte afgelopen
december op een website over een vliegsimulator in
Oslo. Hij stuurde een paar e-mails en bood ze aan te
helpen met tips. 'Daar zijn ze dankbaar op ingegaan'. De
Noorse hobbyisten hadden het apparaat, 12 ton aan
hardware, overgenomen van het Amerikaanse
Continental Airlines. Het spul staat geïnstalleerd op de
luchtvaartafdeling van de Skedsmo Videregående Skole
in Lillestrøm, even boven Oslo. Rolf en Krelekamp vlogen
eind januari naar Noorwegen om de drie Digital PDP

11/45s machines uit 1977 weer aan de praat te krijgen.
'Die machines draaiend houden, vereist grote discipline,
preventief onderhoud en flink wat reserveonderdelen'.

Wordt 2008 het jaar van Voicst?
Gaat 2008 het jaar van Voicst worden? De voortekenen
zijn veelbelovend: een prachtig optreden op
Noorderslag, de nieuwe single Everyday I Work On The
Road is een megahit op 3FM en het tweede album A Tale
Of Two Devils krijgt lovende recensies en overtreft hun
debuutplaat 11-11 'op adembenemende wijze'. Het
buitenland lonkt, aldus veel recensies.
Frontman van Voicst is zanger/gitarist Tjeerd Bomhof
(Havo, 1995). Samen met drummer Joppe Molenaar en
bassist Sven Woodside spelen ze met elektronica, blazers
en strijkers. 'Nieuwe wegen. Als je geen kopie van je
debuutalbum wil maken, moet je nieuwe bronnen
aanboren. Toch blijft onze muziek hartstikke Voicst'. En
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dat is 'energieke rocksongs' die door enkele gastbijdragen 'magie als resultaat' hebben. Voicst is 'stekelig en
vaak gejaagd, maar altijd met gevoel voor een pakkende
melodie'. Tjeerd Bomhof 'schudt de melodielijnen uit zijn
mouw' en na twee platen al typeer je die als 'typisch
Voicst'.
'Het is een ambitieuze plaat', beschrijft Tjeerd het
nieuwe album. 'Ik zie het als een tegenreactie op het
eerste album. Dat hadden we helemaal met zijn drieën
gemaakt en ging uit van de essentie van een rockband:
gitaar, bas, drum. We hadden nog veel meer ideeën, waar
we toen niets mee gedaan hebben. We dachten: laten we
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dat nu wel doen. Het is tijd voor iets nieuws.' En dus werd
de gerenommeerde producer Peter Katis ingehuurd en
werd de plaat van extra eigenzinnigheid voorzien. De
meest opvallende toevoeging zijn de blaasarrangementen. Twee jaar terug wist Voicst van toeters noch blazers,
maar nu hoef je Tjeerd er niets over uit te leggen.
'Inmiddels weet ik dat ze best zwaar zijn om in de bus te
tillen. En dat de mensen die het spelen vaak te laat zijn,
maar dat het ook wel weer leuke mensen zijn. Eigenlijk
ging het heel simpel: we dachten na wat we konden
toevoegen aan onze sound. Een piano? Dat is misschien
niet zo cool. Behalve Wibi dan. Heeft Di-rect dat al
gedaan? Teringlijers, zij wel.' Blazers dus. En goeie. In de
Amerikaanse studio werkte Voicst met een aantal
gerenommeerde muzikanten. 'Ongelofelijk, ik had nooit
gedacht dat ik ooit met de saxofonist van Beyoncé zou
spelen!'

uitverkopen. 'Dat is wel een jongensdroom. In je hoofd
ben je altijd een stap verder dan in werkelijkheid. Als

Voorlopig is het eerste doel: Paradiso op eigen kracht

Beschuit met muisjes

Zo ga je met je buren om! Theo Schellekens (HBS-A,
1958) stuurde ons een prachtige foto, vermoedelijk
genomen in het schooljaar 1956/1957. Theo ging in 1952
naar aan het Lyceum dat toen nog in de Da Costa straat
gevestigd was. Aan de overkant woonde een jong
echtpaar waar de klas natuurlijk regelmatig naar keek.
Theo: 'Op een bepaald moment kwam er een wiegje in
beeld. Ook dat werd door de klas uitvoerig gevolgd. Na
enige tijd verscheen er een kraamzuster en zagen we
haar een met een baby. Er werd in de klas een inzameling
gehouden. Ik was de klassenburgemeester en werd
geacht een en ander te organiseren. Er werd iets voor de
baby gekocht en bij het gezin afgeleverd. En raad eens,
enige tijd later werd op school beschuit met muisjes
bezorgd. De ouders trakteerden de klas en natuurlijk
werd er, als dank, naar het gezin gezwaaid. Daarvan
getuigt deze foto van een muisjes-etende klas. Als ik mij
goed herinner heeft pater van Beurden er jaren later, in
een of ander artikel of bij zijn afscheid, nog eens
gerefereerd aan deze aktie'.

Jaarverslag 2007
Een vereniging hoort elk jaar een jaarverslag te maken. Myrakel doet dat natuurlijk ook. Het jaarverslag was een
agendapunt op de Algemene Ledenvergadering en staat in z'n geheel op de website. In deze Binder enkele
highlights.
Leden
Eind 2007 telde Myrakel 580 leden. We telden 12 nieuwe leden, zeven zegden op en twee overleden. Het ledental
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is de laatste jaren redelijk stabiel. Te verwachten is dat in 2008 het aantal zal stijgen, gezien de reünie.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2007 uit René Leijen (voorzitter en hoofdredacteur SNeL-Binder), Leon de Rooij
(penningmeester) en Kitty Hamersma (secretaris). Ondersteuning was er van Monique Reeders
(ledenadministratie) en Koos van Langen (opmaak SNeL-Binder).
Binder, website, promotie
Er werden drie Binders gemaakt, gemiddelde oplage 600 exemplaren. Voor het eerst was er in de Binder
ruimte voor advertenties. Op de website werden minder foto's bijgeplaatst dan in voorgaande jaren. Verwacht
(en gehoopt) wordt dat het reüniejaar weer een hausse in het foto-aanbod zal brengen. Promotie voor
Myrakel was er via de t-shirt actie. Op het t-shirt dat wordt uitgereikt aan alle eindexamenkandidaten staat als
vanouds de slogan 'Keep in Touch – www.myrakel.nl'.

Verslag ALV Myrakel 2008
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op vrijdag 18 januari 2007. Aanwezig waren: René Leijen (eindexamenjaar 1976), Leon de Rooij (1966), Joost Kenter (1961), Tom Paffen (1985), Gerdwin Lammers (1973), Cees Smit (1974) en
Johan Olsthoorn (1966).
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering om 20 uur. Er zijn geen mededelingen, de voorzitter memoreert wel dat op deze
ledenvergadering maar liefst drie oud-voorzitters aanwezig zijn.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn gepubliceerd in Binder 2007-1. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslag & Financieel Verslag
Het aantal leden daalde netto met drie. De inkomsten van de vereniging bleven daarmee min of meer op gelijk
niveau. Leon de Rooij licht het financieel verslag, gepubliceerd in Binder 2007-3, toe en kan alle vragen van de
aanwezige leden snel beantwoorden. De begroting voor de reünie staat los van de begroting van Myrakel. Het
verslag alsmede de begroting worden goedgekeurd.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Joost Kenter en Tom Paffen, meldt geen afwijkingen gezien te hebben in de
kasstukken van 2007 en stelt de vergadering daarom voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid. De vergadering gaat akkoord.
5. Bestuurs-samenstelling
Het bestuur bestaat ook in 2008 uit drie personen, voorzitter René Leijen, penningmeester Leon de Rooij en
secretaris Kitty Hamersma. Uiteraard staat het bestuur open voor leden die zich voor de vereniging willen inspannen.
6. Plannen voor 2008
De (organisatie van de) reünie van 11 oktober 2008 zal dit jaar centraal staan in alle activiteiten. Andere plannen
zijn de verhuizing van de website naar een andere host en het 'pimpen' van die website. De aanwezigen bepleiten
een digitalere toekomst met meer interactiviteit op de site, zeg maar Myrakel 2.0. Cees, Joost, Gerdwin en Johan
melden zich spontaan aan om hierover mee te denken en aan mee te werken.
7. Rondvraag
Cees vraagt naar het wel en wee van Mutasnol (Mutaties SNL Online), de aloude database waarop de ledenadministratie is gebaseerd. Voorzitter meldt dat het haar goed gaat en dat ze in een nieuwe vorm op het Afgesloten Web
beschikbaar is voor bestuursleden. Gerdwin suggereert namens de ALV een bedankje te sturen aan Koos van
Langen, voor zijn vormgeving van de SNL-Binder. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Johan oppert
om gebruik te maken van de mogelijkheden die de Amsterdamse stadszender AT5 heeft om de reünie te promoten. Dit zal worden onderzocht.
8. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21 uur.

Aan deze Binder werkten mee
Kitty Hamersma
Koos van Langen (lay-out)
Nico Leliveld
Rene Leijen
Geert Rolf
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Leon de Rooij
Theo Schellekens
Cees Smit
Didi Zeegers
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