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Het Mirakel van Amersfoort
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Ledenvergadering Myrakel 2009
Jaarverslag 2008
Financieel verslag 2008
De tijden veranderen. Of toch niet?
Aan deze Binder werkten mee

En zo is de zomer alweer bijna voorbij. Het nieuwe 
schooljaar 2009-2010 staat op punt van beginnen, een 
markant schooljaar voor het SNL. In 2011 verhuist het 
Nicolaas immers naar het nieuwe gebouw, in 2010 begint 
de bouw. Wij proberen uiteraard u alles over dit Myrakel 
te melden. Via de vernieuwde website (bijna klaar, duurt 
altijd langer dan je denkt), via e-mail, via Hyves en sinds 
kort ook via Twitter. Jawel, Myrakel goes 2.0 zoals dat zo 
mooi heet. 
In deze Binder hebben we wederom geprobeerd een 
forse selectie te maken van nieuws, wetenswaardighe-
den, anekdotes enzovoorts uit de rijke schoolgeschiede-
nis en uit 'leven&werk' van ruim twaalfduizend oud-

leerlingen. Van Nicolaas én Pius – nee, die school verge-
ten we niet. Zie bijvoorbeeld het prachtige reisprogram-
ma van een schoolreisje (april 1960!) naar Monschau. En 
voor de rest: beetje sport, beetje cultuur, beetje oud, 
beetje nieuws, beetje vereniging, beetje Amsterdam – 
kortom, alle onderwerpen die uw en onze schooltijd op 
SNL/Pius gekenmerkt hebben. 

Vergeet niet dat tips, verhalen, foto's, oude Tobbes-

/Flitsen, herinneringen altijd welkom zijn op 

. Hoeveel internetbronnen er ook beschik-
baar zijn, we kunnen niet zonder uw bijdragen! 

redac-
tie@myrakel.nl
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In deze Binder herdenken we enkele overleden schoolge-
noten. Het gaat om twee oud-leerlingen en één oud-
docente. Het bestuur van Myrakel condoleert alle 
familieleden, vrienden en kennissen en wenst ze veel 
kracht en sterkte om hun verlies te dragen. 

Op 3 juni jl overleed op 58-jarige leeftijd Henk Luif  (HBS-
A, 1970). Henk was directeur van de Koninklijke 
Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV). 
Volgens een bericht op de website van de KNTV 'verloor 
Henk een ongelijke strijd' en is 'de ernstige ziekte 
waaraan hij behandeld werd, hem noodlottig gewor-
den'. Henk vervulde jarenlang een cruciale en onver-
vangbare rol in het vakbondswerk van de KNTV, de 
grootste algemene vakorganisatie voor professionele 
musici. Voor een hoop van de 3500 leden was hij een 
belangrijke steunpilaar, vertrouwensman en adviseur. 
Henk was onder meer belast met het afsluiten van cao's 
en rechtsposities, hij adviseerde bij de opzet van een 
(zelfstandige) beroepspraktijk en ook bij fiscale aangele-
genheden van individuele leden. Verder coördineerde hij 
de inrichting van het muziekvakonderwijs, de kunstedu-
catieve sectoren en de muzikale ondersteuningsstruc-

tuur. In een krantenartikel werd hij, een paar jaar terug, 
nog opgevoerd als 'een wandelende encyclopedie van 
het Nederlandse muziekonderwijs'. Henk zat van 1962 
tot 1970 op het SNL, ook zijn broers en zus zijn oud- SNL-
ers. 

Op 23 juni jl overleed Pablo Garcia Alves (Ath-B, 1980), 
ook al iemand met een grote SNL-familie. Pablo werd 
slechts 47 jaar. 

Voormalig lerares Natuurkunde Annelise Went overleed 
op 2 juni te Haarlem, 79 jaar oud. Mevrouw Went gaf vijf 
les op de Pius en twee jaar op het SNL. 
Oud-docent Joost Kenter herinnert zich zijn collega heel 
goed: 'ik reed vaak met haar mee naar school vanuit 
Heemstede en een enkele keer ook terug. In de auto 
hadden we vele lange gesprekken over van alles en nog 
wat, vaak stonden we hier om de hoek nog lang na te 
praten, voordat ik de auto uitstapte. Ik heb daarom vele 
persoonlijke herinneringen aan haar over zeer persoon-
lijke zaken'. Annelise Went werd geboren op 25 mei 1930 
op Semarang (Indonesie) en overleed in Haarlem. 

Eind april zagen we Jos van Kemenade (Gym-B, 1955) 
weer eens op het nieuws. Hoewel gepensioneerd, is hij 
nog altijd zeer actief in bestuurlijk Nederland. Van 
Kemenade is voorzitter van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) en in die hoedanigheid bood hij minister 
Ter Horst (BZK) een ongevraagd advies aan over subsidies 
voor politieke bewegingen. Nu nog krijgen alleen 
politieke partijen met minimaal duizend leden over-
heidsgeld maar de ROB vindt dat de bewegingen van 
Wilders en Verdonk daar ook recht op hebben, 'ook al 
hebben ze geen leden'. Ze moeten ongelimiteerd 
donaties kunnen ontvangen. Het feit dat ze donaties 
krijgen, is een aanwijzing dat die partij geworteld is in de 
samenleving, aldus de raad. Het advies gaat op veel 
punten lijnrecht in tegen het kabinetsbeleid, dat juist 
grenzen wil stellen om te voorkomen dat 'schimmige 
figuren en bedrijven' zich in partijen inkopen. Aan de 
andere kant stelt de ROB dat het met de politieke 
partijen niet goed gaat. Nog maar 2,5% van alle kiesge-
rechtigden is lid van een partij, en daarvan is nog maar 
eentiende ook actief lid. 'Dat betekent dat tussen de 
dertig- en vijftigduizend mensen de kandidatenlijsten 
vaststellen en ook de verkiezingsprogramma's', waar-
schuwt Van Kemenade. 

Waar de filmwereld de Oscars heeft, de tv-wereld de 
Emmy's, de toneelwereld de Louis d'Or en de klassieke 
muziek de Edison, kun je in de wereld van de popmuziek 
sinds een paar jaar een Duiveltje winnen. Een redelijk 
onbekende prijs maar dit jaar voor het eerst uitgereikt op 
het Gala van de Popmuziek. In de categorie Beste gitarist 
won Tjeerd Bomhof (Havo, 1995) van Voicst. Het feest 
was alleen toegankelijk voor genodigden, en de prijzen 

SNL-ers in de media

zijn toegekend door muzikanten.

De Volkskrant reconstrueerde de opkomst en ondergang 
van Econcern, een multinational in duurzame energie. 
Opgericht als Ecofys in 1984, door twee idealistische 
twintigers, Van Wijk en Blok, en in een kwart eeuw 
uitgegroeid tot een multinational met 1400 werknemers 
in 24 landen, met windparken, zonneparken, een fabriek 
voor elektrische auto's en nog veel meer. Maar in mei 
2009 werd uitstel van betaling aangevraagd. Het gevolg 
van een tomeloze ambitie, idealisme, een enorme 
dadendrang en een ongebreideld geloof in 'groene 
energie'. Toen in 2000 Ecofys overging in Econcern leek 
de sky de limit. Van 14 miljoen omzet in 2001, naar 443 
miljoen in 2008. Investeerders staken 80 miljoen in het 
bedrijf. De winst vertienvoudigde. Het regende prijzen: 

business of the year, master entrepreneur of the year. 
Balkenende die windmolenparken opende. Maar met 
het nieuwe geld kwam, mei 2008, ook een nieuwe raad 
van commissarissen, waarin onder meer Frans Saris (HBS-
B, 1960), voormalig baas van Energiecentrum Nederland 
(ECN). 

Het bedrijf was 1,2 miljard waard, groen was het tover-
woord maar "we schrokken ons rot", zegt Saris. Wat hij 
aantrof: 'een chaotische constellatie van zo'n tweehon-
derd bedrijfjes, deelnemingen, projecten, plannen'. Saris 
vertelt: 'Het leek mij noodzakelijk zo snel mogelijk te 
gaan focussen op die paar onderdelen waarin wij 
wereldkampioen waren'. De economische crisis zorgde 
voor bezorgde aandeelhouders maar Econcern bleef 
doen alsof er niets aan de hand was. De enorme investe-
ringen leverden pas op lange termijn geld op en de 
commissarissen kozen een nieuwe koers. 'Ook het 
management werd overtuigd', zegt Saris, met enige 
dwang. Toen een lening moest worden terugbetaald, 
was de nood aan de man. Herfinanciering was nauwelijks 
nog mogelijk, grootaandeelhouder SHV liet het afweten 
en mogelijke redders schrokken van het uitgedijde 
bedrijf. Volgens Saris had het bedrijf echter gered 
kunnen worden, als de banken hadden meegewerkt. 
Saris is vooral boos op de Rabobank, 'zeker omdat de 
Rabobank zich als zo'n maatschappelijk bewuste bank 
presenteert'. Volgens hem hebben ze Econcern 'laten 
vallen'. Ook de overheid trok haar handen terug. Op 11 
juni is het faillissement uitgesproken. De kernactiviteiten 
zijn overgenomen door Eneco. 

Monseigneur Wim Eijk (Gym-B, 1971) tekende op 11 juni 
het Gulden Boek van de gemeente Amersfoort, vanwege 

ede 750  verjaardag van de stad. Amersfoort kreeg op 12 
juni 1259 stadsrechten van de toenmalige bisschop van 
Utrecht, Hendrik van Vianden. De huidige bisschop van 
Utrecht zette dus nu zijn handtekening. Het Gulden 
Boek, in 1959 gemaakt, is eerder onder meer onderte-
kend door prins Willem-Alexander en Maxima, paus 
Johannes Paulus II en door prinses Beatrix en prins Claus. 

Het VARA-programma Alles draait om geld kent een 
rubriek Weggegooid Geld. Het gaat dan vooral om 
overheidsgeld, waarmee soms lijkt te worden gestrooid. 
In de uitzending van 6 juni 2009 ging het over Abcoude, 
waar een doseersluis om sluipverkeer in goede banen te 
leiden alleen de lokale garagehouders blij maakt. In het 
aloude dorp waar tientallen SNL-scholieren vandaan 
komen, had het gemeentebestuur de afgelopen jaren 

slechts één ergernis: voorkomen van sluipverkeer. En dan 
roep je de knapste koppen bij elkaar en je bedenkt een 
briljante oplossing: een doseersluis. Voor 180 duizend 
euro lijkt het probleem opgelost, maar de sluis functio-
neert niet: al bij het proefrijden rijdt een auto bovenop 
de sluis, met duizenden euro's schade tot gevolg. Een 
week later gaat de sluis echt open: precies 1:35 uur later 
rijdt er weer een auto bovenop. In 18 weken rijden er 30 
auto's op de doseersluis; totale schade 38 mille aan de 
auto´s en meer dan een ton aan de sluis. Er komen 
hekken, belijning, maar het blijft fout gaan. De sluis gaat 
dicht, maar een jaar later weer open. Nu duurt het 
anderhalf uur voordat er weer een auto bovenop rijdt. De 
sluis, ooit aangelegd voor 180 duizend euro, heeft dan al 
meer dan een half miljoen gekost. In de uitzending 
vertelt buurtbewoner Ben Pieters (Gym-A, 1979) 
waarvoor de sluis ooit bedoeld was. Terugzien kan op 

 of 

op  

Sommige oud-schoolgenoten komen zo vaak in de media 
dat er geen beginnen aan is hun verhalen hier te repro-
duceren. Behalve natuurlijk als het over zaken gaat die 
met school te maken heeft. Zo is Louis van Gaal (HBS-A, 
1968), want over hem gaat het hier, de laatste maanden 
flink bezig geweest zijn Duits op te halen. Van 's ochtends 
9 tot 's avonds 6 volgde hij Duitse les, op een taleninsti-
tuut in Den Haag, 'omdat ik weet dat bij mijn presentatie 
niet wordt gelet op wat ik te zeggen heb, maar wel hoe ik 
de taal spreek'. Het kostte hem veel moeite, maar hij wil 
de taal doorzien 'zoals ik het in Barcelona met het Spaans 
heb gedaan'. Inmiddels weet hij dat als hij het over de 
totale mens heeft, dat hij dan moet spreken van 'Das 
ganzheitliche Prinzip'. Hij volgde de cursus met succes. 
Op zijn eerste persconferentie sprak 'Der Tulpen-
General' perfect Duits: 'Das bayerische Lebensgefühl 
passt mir wie ein warmer Mantel. Warum? Mia san mia, 
wir sind wir und ich bin ich. Selbstbewusst, arrogant, 
dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ, aber auch warm 
und familiär. Ich erkenne meine Persönlichkeit in diesen 
Begriffen und deshalb, denke ich, dass ich hier her passe 
und das ist wichtig, um gut zu funktionieren und gut zu 
kommunizieren. Ich bin ein Kommunikator und die 
Spieler werden das merken, weil ich ihnen meine 
Philosophie schnell beibringen werde'. 
Tijdens een seminar over topcoaches en management, 
een paar weken eerder, wist hij zijn gehoor trouwens nog 
te verbluffen met opmerkingen over ontslag en crisis. 
Vijftig procent van de werknemers zit volgens hem niet 
op de goed plek, is niet tevreden. 'De kunst is je in te 
leven in die andere persoon. Maar sommigen kunnen ook 
niet op de juiste positie staan. En die mensen moet je 
ontslaan'. In de wereld van Louis is 'doorselecteren' en 
het continu veranderen van je team doornormaal, in het 
bedrijfsleven niet. Als aan het eind van het seminar veel 
handtekeningen gevraagd worden, zucht een bezoeker 
dat topsport en bedrijfsleven écht veel verschillen.

Meestal achter de schermen maar dit keer gewoon te 
zien, was regisseur, producent en (scenario)schrijver 
Jeroen van Baaren (Ath-A, 1985). Hij zat in de jury van het 
BNN-programma Sterretje gezocht, 'een rauwe keuring 
van achthonderd chicks met ballen' die moesten laten 
zien of ze geschikt waren als presentatrice van BNN. 
Jeroen, ooit 'ontdekker' van Bart de Graaff, was jaren-
lang getrouwd met Anita Witzier en schreef over die tijd 
de 'sleutelroman' Vijf wraken. Samen met Ronald 

http://www.tvblik.nl/alles-draait-om-geld/6-juni-2009
http://player.omroep.nl/?aflID=9617075

Tjeerd Bomhof
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http://www.tvblik.nl/alles-draait-om-geld/6-juni-2009
http://player.omroep.nl/?aflID=9617075

Tjeerd Bomhof



Giphart schreef hij het script voor De Co-assistent, 
uitgezonden in 2007-2008.

De Direktbank gaat over op eenvoudig Nederlands, om 
hun financiële informatie begrijpelijker te maken voor 
consumenten. Dat nieuws zouden we natuurlijk niet 
gebracht hebben als Marjolijn van der Veeken (Gym-B, 
1983), procesmanager bij de Direktbank, er niet bij 
betrokken was. 'We hebben al onze teksten 
geïnventariseerd en toen een opleiding Eenvoudig 
Schrijven gevolgd'. De opleiding van Bureau Taal vond ze 
erg zinvol, zegt ze in de nieuwsbrief van het bedrijf. Eerst 
inlezen in onbegrijpelijke teksten, dan theorie en vooral 
veel oefenen met eigen teksten. 'Dat is erg leuk want dan 
zie je hoe je met relatief simpele aanpassingen je tekst 
ineens veel duidelijker kunt maken. Of dat de boodschap 
van een tekst eigenlijk helemaal niet duidelijk is'. Nieuwe 
brieven en brochures maar ook de website worden nu in 

Eenvoudig Nederlands geschreven. 'Het is niet altijd 
eenvoudig om financiële zaken rond hypotheken in 
eenvoudig Nederland uit te leggen. Maar we doen ons 
best!' 

Marlies Heuer: 'met huid en haar in de rol van Emma'

Marlies als Emma Blank

Actrice Marlies Heuer (Pius mms, 1970 ) speelt momen-
teel de hoofdrol in De laatste dagen van Emma Blank, de 
nieuwe film van Alex van Warmerdam. De regisseur staat 
bekend om zijn heel speciale werkwijze. Maar 'filmen 
met hem is een belevenis', zegt Marlies Heuer. Een scene 
43 keer overdoen -- geen probleem. 

Hoe ze in de film terechtkwam? Simpel eigenlijk, ze zat in 
theatercafé De Smoeshaan, waar regisseur Van 
Warmerdam en zijn vrouw Annet Malherbe ook zaten. 
'Ze vroegen of ik in de zomer iets te doen had. Later belde 
Annet voor een casting. Die heb ik gedaan en weken later 
belde ze dat ik het was geworden.' 

Na de casting kwam de volgende stap. Meestal wordt 
gerepeteerd en dan pas gedraaid. Niet bij Van 
Warmerdam. Heuer: 'Er waren geen repetities. Eén keer 
een lezing met zijn allen, dat was het. Verder ben ik 
meermalen naar de studio gegaan om kleren te passen, 
waarbij Alex opmerkingen maakte als: Ja, dat is een 
geschikte Emma Blankjurk, maar dan wel in een andere 
stof.´ 

Toen Heuer extra informatie vroeg over haar personage 
Emma, zei Van Warmerdam: 'Hitler in jurk. Dat is vol-
doende'. Volgens hem was Heuer er huivering voor dat 
het een hele nare vrouw zou worden, maar het moest het 
ook zijn. 'Emma Blank ís een nare vrouw, een soort Hitler 

in een jurk'. 

Improviseren mocht, maar niet met de tekst. Heuer: 'Alex 
weet precies hoe zijn teksten moeten klinken, daarin zit 
geen ruimte. Dat is soms lastig. Soms vond ik dat een 
bepaalde intonatie ook kon, maar dan moest het toch 
een keer of vijftien over, omdat het exact op de manier 
van Alex moest. Dat komt doordat Alex de teksten zelf 
geschreven heeft. Hij is de auteur en hoort die zinnetjes 
in zijn hoofd. Hij weet hoe ze moeten klinken.'

Heuer is gewend om karakters uit te diepen en gelaagd te 
maken, maar bij Van Warmerdam moest ze een knop 
omdraaien. Heuer: 'Zijn personages zijn stripfiguren. 
Interpretatie en gelaagdheid spelen geen rol. Je moet 
spelen wat er staat. Kwaad is kwaad, huilen is huilen. 
Eendimensionaal, maar vaak grappig: het is wat het is.' 
De gekke zinnetjes moesten zo serieus mogelijk klinken, 
alsof het de gewoonste zaak van de wereld is wat je zegt. 
Van Warmerdam had het soms over 'vooroorlogs 
patronaatstoneel' en heeft 'een beetje een bozige 
manier van uiten', waardoor Heuer wel eens dacht: 'zoek 
het maar uit'. Eén scène met Heuer moest 43 keer over. 
Een record. Heuer: 'Het was een cruciale scène waarin ik 
iets onthul. Er zat veel tekst in en veel interactie.' 43 keer 
dezelfde scène spelen was geen probleem, zegt Heuer, 
omdat Alex steeds nieuwe aspecten ontdekte. De scène 
moest vooral steeds over omdat hij meerdere opties 
wilde hebben voor de montage. Zwaarder nog waren 
scènes waarin Heuer bewegingsloos op de grond moest 
liggen. 
Heuer: 'Alex houdt van fysiek en gewelddadig. Ik heb 
uren letterlijk vastgeniet op de grond gelegen. In de film 
is het zo voorbij, maar voor mij was het heftig. Ik voelde 
me ontzettend kwetsbaar en machteloos.' Tijdens pauzes 
dronken en rookten de anderen, maar moest Marlies 
vastgeniet op de grond blijven liggen. Toch noemt ze Van 
Warmerdam geen obsessieve neuroot. Veel acteurs uit 
zijn films vinden zijn manier van werken heerlijk. Waar 
de ene regisseur vijf scènes per dag draait of ruim veertig 

scriptpagina's, neemt Van Warmerdam één of twee 
scènes op. Heuer zegt dan ook: 'Je kunt alleen met hem 
werken als je vertrouwen hebt in zijn kunstenaarsschap. 
Ik wil best nog eens met Alex werken, want filmen met 
hem is een belevenis.'
(Bronnen oa Het Parool, Moviesense, Filmkrant, 
Filmtotaal)

Marlies Heuer

Jeroen van Baaren

Marjolijn van der Veeken

Myrakel twittert!

Heeft u al van Twitter gehoord? Zo langzamerhand 
beginnen meer en meer mensen door te krijgen dat 
twitteren niet alleen geweldig leuk is, maar ook ontzet-

tend handig. Maar wat Twitter precies is, kan eigenlijk 
niemand uitleggen. 'Je had erbij moeten zijn', hoor je wel 
eens als iemand een grappig verhaal vertelt. En zo is het 
met Twitter ook. De service is ooit begonnen als manier 
om anderen, vrienden, collega's of wie dan ook, te laten 
weten wat je aan het doen bent. Maar er is natuurlijk 
meer te vertellen. En dat gebeurt dus op Twitter. Je kunt 
iedereen op de hoogte houden van elkaars bezigheden, 
maar ook van elkaars belevenissen. Eén berichtje is 
genoeg om iedereen te informeren. Ja maar dat kan met 
sms ook, zult u zeggen. Klopt, maar twitter werkt twee 
kanten op. Followers, mensen die jouw tweets volgens, 
kunnen reageren op tweets, ze kunnen re-tweeten en 
nog veel meer. 
Twitter is bovendien de snelste nieuwsdienst die er 
momenteel is. Dat zagen we al bij meerdere rampen, 
zoals de neergestorte Boeing in de Haarlemmermeer. En 
het is exclusief. Benieuwd naar de reactie van Lance 
Armstrong op de zojuist verreden etappe? Volg zijn 
tweets! 
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Volgens The New York Times is Twitter een van de snelst 
groeiende fenomenen op internet. Volgens Time 
Magazine wordt Twitter de volgende killer app, iets wat 
je moet hebben om mee te tellen. Waar of niet waar, 
Myrakel kan in het twittergeweld natuurlijk niet achter-
blijven. Zoveel followers als Lance Armstrong (1,4 
miljoen) of Britney Spears (2,6 miljoen) zullen we wel niet 
krijgen, maar toch: we zijn erbij, op weg naar de nieuwe 
internetwereld van 'tweepuntnul'. 

De Myrakelse tweets verschijnen op 

  

Over twitter gesproken, Wim Eijk, aartsbisschop van 
Utrecht, twittert ook. Voor meer priesters. In zijn tweets 
bidt hij dat meer mannen zich geroepen voelen om voor 
het geloof te gaan. 'Er zijn in de kerk vele roepingen, 

http://twit-
ter.com/olv_myrakel

maar de zorg om nieuwe priesters is op dit moment het 
meest urgent'. Eijk hoopt dat zoveel mogelijk gelovigen 
zijn voorbeeld volgen en zijn tweets weer re-tweeten, als 
een soort digitale gebedsestafetten. 'Vergelijk het maar 

met een kettingbrief-voor-een-goed-doel. Anno 2009 
doen we dat via twitter'. Aartsbisschop Eijk twittert op 

. 

Twitter is op dit moment één van de snelst groeiende 
sociale netwerksites ter wereld, aldus de aartsbisschop. 
'Miljoenen mensen houden met korte berichtjes, tweets, 
contact met elkaar. Als katholieke Kerk willen we actief 
gebruik maken van deze nieuwe middelen.' 
De kerk is helemaal 2.0, zoals dat heet. Twee nieuwe 
websites, een webcam en de foto's voor iedereen te 
bekijken op Flickr. De monseigneur lanceerde ook twee 

websites,  en 

: 'Je wilt graag zien met wie en voor wie je 
bidt. Op deze nieuwe websites brengen we deelnemers 
aan de campagne in contact met elkaar en met priester-
studenten en jonge priesters.' 

http://twitter.com/Eijk

www.jaarvandepriester.nl www.future-
priests.com

De man achter het scherm

Oproep

Oud-leerling René Vos (HBS-A, 1961) schreef ooit, in de jaren 1959-1961 twee verhalen voor De Tobbe. Die zou hij 
graag nog eens terugzien. Kan iemand mij helpen aan een fotokopie, of nog mooier: een origineel, vroeg hij ons via e-

mail, renevos@online.nl

Mooi of lelijk, monument of niet - sloopt wacht!

Twee jaar geleden maakte minister Plasterk een top-honderd 
bekend van beoogde Rijksmonumenten uit de wederopbouwperi-
ode. Amsterdam bedacht natuurlijk een eigen top-honderd van 
naoorlogse bouwkunst, waarvan al veel verloren is gegaan. Bij wat 
er nog wel staat, valt vooral het praktisch nut op, dat het in die 
periode won van schoonheid. Het is typerend voor de naoorlogse 
ideeën over samenleving en economie, zegt architectuurcriticus 
Jeroen Schilt die met Het Parool (16 mei 2009) door Amsterdam 
liep. En dus ook het Nicolaaslyceum bezocht, een van de honderd 
gebouwen op de Amsterdamse lijst. 

'Men bouwde in die periode eigenlijk heel praktisch, zonder gewin 
en vanuit de gedachte dat mensen moesten wonen of dat kinderen 
goed moesten leren', zegt hij over het SNL-pand. De school wijkt 

binnenkort voor de oprukkende Zuidas en volgens de 
krant zullen slechts weinig mensen om esthetische 
redenen treuren over het verlies van het gebouw: 'een 
rechthoekig gebouw met op het oog weinig uitstraling'. 
Maar Schilt roemt de 'prachtige glazen gevel' en merkt 
op dat in het gebouw 'het enorme optimisme van de 
jaren zestig' terug te zien is. 'Ruim, veel licht, lucht en een 
enorme binnenplaats. Gedacht vanuit het kind. De 
kozijnen en deuren zijn van staal, heel bijzonder en ook 

weer typerend voor die tijd'. Schilt vindt het treurig dat 
de school moet wijken: het grote geld wint het van het 
vooruitgangsdenken uit de wederopbouwperiode. 
'Doodzonde dat dit verdwijnt', stelt hij. 'Over een jaar of 
tien was het sowieso een monument geweest, iets dat we 
echt mooi hadden gevonden.' Hij vergelijkt de school 
zelfs met de beroemde Van Nelle-fabrieken in 
Rotterdam: 'het patroon van de gevel is heel bijzonder, 
vierkanten en rechthoeken in een goed ritme'. 

April 1960: 114 Pius-leerlingen naar Monschau/Bonn

Schoolreisjes, we kunnen er geen genoeg van krijgen. 
Vooral als het oorspronkelijke programma nog 
gereproduceerd kan worden, met die prachtige taal van 
toen. Van Anne-Lise van der Vorst (Pius, 1961) ontvingen 
we het programma van het driedaagse schoolreisje dat 

e e114 leerlingen van de 3  en 4  klassen van de Pius MMS 
maakten. Zr Paschalis ging mee, zr Cordula ook, plus nog 
enkele docenten. Anne-Lise vond gelukkig ook nog wat 
foto's van het reisje. Let ook op de reisvoorwaarden: 
paspoort vóór vertrek afgeven bij zr Cordula! 

PROGRAMMA

Schoolreisje St. Pius M.M.S. op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 april 1960 naar Duitsland.
Deelnemers: 114 leerlingen van de 3e en 4e klassen.
Zr. Paschalis, Zr. Cordula en andere docenten.

1e dag Amsterdam—Monschau 
Verzamelen: 's morgens 8 uur Valeriusplein, waar onze drie bussen gereed staan. Vertrek kwart over 8. Via Utrecht en 
Den Bosch naar Dinther (N.Br.) (koffiepauze in restaurant Beekveld) en Sittard (lunch in jeugdherberg Het Molenrad).
Circa half drie in Aken; bezichtiging van de stad (Pfalzkapelle enz.) Vandaar naar Monschau/Eifel. Avondmaaltijd in 
de jeugdherberg aldaar. 's Avonds wandeling in de prachtige omgeving van Monschau. Overnachten in de 
jeugdherberg (telf. Monschau 314)

Monschau gezien vanuit de Jugendherberge, 27 april 1960
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De man achter het scherm

Oproep
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mail, renevos@online.nl
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April 1960: 114 Pius-leerlingen naar Monschau/Bonn

Schoolreisjes, we kunnen er geen genoeg van krijgen. 
Vooral als het oorspronkelijke programma nog 
gereproduceerd kan worden, met die prachtige taal van 
toen. Van Anne-Lise van der Vorst (Pius, 1961) ontvingen 
we het programma van het driedaagse schoolreisje dat 

e e114 leerlingen van de 3  en 4  klassen van de Pius MMS 
maakten. Zr Paschalis ging mee, zr Cordula ook, plus nog 
enkele docenten. Anne-Lise vond gelukkig ook nog wat 
foto's van het reisje. Let ook op de reisvoorwaarden: 
paspoort vóór vertrek afgeven bij zr Cordula! 

PROGRAMMA

Schoolreisje St. Pius M.M.S. op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 april 1960 naar Duitsland.
Deelnemers: 114 leerlingen van de 3e en 4e klassen.
Zr. Paschalis, Zr. Cordula en andere docenten.

1e dag Amsterdam—Monschau 
Verzamelen: 's morgens 8 uur Valeriusplein, waar onze drie bussen gereed staan. Vertrek kwart over 8. Via Utrecht en 
Den Bosch naar Dinther (N.Br.) (koffiepauze in restaurant Beekveld) en Sittard (lunch in jeugdherberg Het Molenrad).
Circa half drie in Aken; bezichtiging van de stad (Pfalzkapelle enz.) Vandaar naar Monschau/Eifel. Avondmaaltijd in 
de jeugdherberg aldaar. 's Avonds wandeling in de prachtige omgeving van Monschau. Overnachten in de 
jeugdherberg (telf. Monschau 314)

Monschau gezien vanuit de Jugendherberge, 27 april 1960
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8 Jaargang 19 SNeLbinder 3-2008

's Avonds samenkomst met een groep Duitse meisjes van de r.k. Liebfrauen-Schule, zo mogelijk in de school, anders in 
de jeugdherberg. 

 Bij Remagen op de Rijn  Drachenfels

 Königswinter  Op het schip, vlak na Königswinter

2e dag Monschau—Bonn 
Van Monschau door de Eifel langs de Ruhr- en Urfttalsperre via Gemünd, Schleiden, Blankenheim, Ahrdorf, 
Dümpelfeld, Altenahr, Ahrweiler, Walportheim (waarschijnlijk bezoeken we hier een Weinkellerei) naar Remagen. 
Lunch in Hotel Rheinterrasse in Remagen.
Om 3 uur stappen we in Remagen op de boot, waarmee we over de Rijn naar Bonn varen. Aankomst Bonn 4.15 uur. 
Wandeling in Bonn. Avondmaaltijd in de jeugdherberg Bonn-Venusberg.

Bonn, Jugendherberg. 28.04.1960 
Trefpunt: 22.00 u mijn bed. Erop zitten: 
Bieneke Fransen, Gertrud Berger, Anne-
Lies, Els Krijnen en Marijke Dirks(?) ] 

Probeer hier een correspondentievriendin te vinden. Overnachten in de jeugdherberg Bonn-Venusberg (telf. Bonn 
21279).

e3  dag Bonn—Amsterdam 
Half 9 H. Mis in de uit 1151 daterende kerk van Schwarzrheindorf. 

Vandaar naar Keulen. Bezichtiging van de 
stad (Dom, Walraff-Richartz museum ent.) 
Lunch in Keulen. Via München-Gladbach en 
Venlo naar Nijmegen (theepauze in Berg en 
Dal). 
Terug in Amsterdam c.a. zeven uur.

Reissom
De reissom bedraagt f. 45,00 zowel voor de leerlingen als voor de begeleiders. In dit bedrag is begrepen: De 
vervoerkosten, verzorging en fooi 3 chauffeurs, kosten boottocht, Duitse reisbelasting en ongevallenverzekering. 
Twee overnachtingen met gebruik van lakens en slopen (toiletart. handdoek enz. zélf meenemen). Tweemaal ontbijt, 
driemaal lunch (broodmaaltijden met jam, kaas en een ei) en tweemaal avondeten (avondmaaltijden met soep, vlees, 
groente en toespijs). Twee consumpties per dag. Entreegelden.
De juiste kosten kunnen pas na de reis worden opgemaakt. Mocht er alsdan een overschot in de reiskas zijn, dan zal dit 
worden terugbetaald.
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Grenspapieren
Er zijn pogingen gedaan om voor onze gehele groep een collectief paspoort te verkrijgen, doch deze worden niet 
meer afgegeven. Iedere deelneemster moet derhalve in het bezit zijn van één van de volgende documenten:

- een geldige paspoort of
- een paspoort, waarvan de geldigheidsduur niet langer dan vijf jaar verlopen is, of
- een toeristenkaart.

Het eenvoudigst en het goedkoopst is het aanvragen van een toeristenkaart, maar deze zijn slechts twee maanden 
geldig. Ze kunnen worden aangevraagd bij het Stadhuis. O.Z.Voorburgwal 199, Kamer 152, loket 10. (op de 
binnenplaats, recht tegenover de poort, vóór 3 uur). 
Hierbij moeten worden overgelegd:

- het trouwboekje van de ouders.
- een verklaring van 'geen bezwaar', ondertekend door vader en moeder, of voogd.

Deze verklaring gaat hierbij en behoeft alleen te worden ingevuld en ondertekend. Tevens moet een of ander stuk 
worden overgelegd, aan de hand waarvan echtheid van de op de 'verklaring van geen bezwaar' geplaatste 
handtekeningen kan worden gecontroleerd (zie aanwijzingen op de achterzijde van het formulier).

- twee pasfoto’s 2 x 4
- een bedrag van f 1,50 voor legeskosten.

Door de betreffende afdeling van het stadhuis is een vlotte en soepele afwikkeling toegezegd. Met de afgifte is 
echter ca. een week gemoeid. Wacht dus met het aanvragen van de toeristenkaart niet tot het laatste ogenblik!
Paspoorten, enz. moeten vóór 10 april worden afgegeven bij Zr. Cordula of bij dhr. Labey. Wie het paspoort in de 
paasvakantie nodig heeft, kan dit voor het vertrek van de bus afgeven. Zonder pas of toeristenkaart geen toegang tot 
de bus!

We hopen nu maar op mooi weer en wensen een

G O E D E  R E I S !!!!!

 Jaja, allemaal zo rond de 17 jaar oud en wij amuseerden ons nog in de speeltuin!
Links: Els Krijnen, Marijke Dirks, ???, Anne-Lies en Gertrud Berger
Rechts: Anne-Lies, Marijke Dirks, Bieneke Fransen, Anneke Adema 

Monique Somers: 'Het viel me 100% mee'

Vrijwel elke krant brengt jaarlijks reportages over de 
eindexamens van de middelbare scholen. Meestal mogen 
BN'ers nog een keer eindexamen doen. In De Volkskrant 
(20 mei 2009) was het Monique Somers, oud-weervrouw 
bij de NOS, die het eindexamen Wiskunde mocht doen, 

haar favoriete vak tenslotte. 
Wiskunde is overal, net als het weer, zegt Monique (Gym-
B, 1981) die de laatste jaren werkt als senior communica-
tieadviseur bij Rijkswaterstaat in Lelystad. 
Wat is het leuke aan wiskunde, wordt haar gevraagd? 

'Dat is de klik, die heb je of die heb je niet. Als je voor een 
wiskundige opgave staat en je snapt ineens wat nodig is 
om hem op te lossen. Dat geeft een gevoel van euforie, 
de adrenaline stroomt door je lijf als je dat doorziet. De 
lol van die puzzel op te kunnen lossen, dat gaat nooit 
meer weg', roept ze enthousiast. 

Het havo-examen wiskunde B, dat ze voor de krant 
maakte, viel haar 100 procent mee. Ze maakte het zonder 
rekenmachine. 'Leuk om te merken dat allerlei notaties 
en methodes er zo weer uitkomen vloeien, terwijl ik me 
hier vele jaren niet mee heb bezig gehouden.' Terwijl ze 
die ochtend onzeker wakker werd: 'oh jee, nu heb ik ja 
gezegd, nu moet ik het gaan doen ook'

Van haar eigen examentijd op het Nicolaaslyceum in 
Amsterdam herinnert ze zich dat ze bloednerveus was. 
Maar nu stort ze zich toch welgemoed op de opgaven. De 
tweede en de derde vindt ze het makkelijkst. Daar zit ook 
geen verhaaltjesverpakking omheen, dat is pure wiskun-
de. Bij die andere drie zijn de raadsels verstopt in verha-
len over vetgehalte, een cadeauverpakking en de 
gewichtsrangorde van wilde dieren. 'Die vond ik het 
minste', zegt Somers. 'Het onderwerp grazers in Afrika 
boeit me niet. En je moet zo goed lezen om te zien wat ze 
vragen. Het lijkt soms meer begrijpend lezen.' 
Maar het eerste vraagstuk, over lichaamsgewicht, vindt 
ze wel aardig. Heel snel rekent ze de antwoorden even 
voor. 'Zo, en dat doe je dan zo en zo, zie je wel? Als ik het 
dan doorzie, geloof ik het verder wel, dan heb ik vaak 
geen zin meer om het precies uit te rekenen', zegt ze. 
'Wat ik hier mis, is de betekenis van wat je uitrekent. 
Maar ik vind het weer grappig dat je kennelijk iemands 
vetpercentage kunt meten aan zijn onderwatergewicht. 
Dat wist ik niet.'

Het lastigst vond ze de opgave over een cadeauverpak-

king in een fraaie gedraaide kubusvorm. 'Wel leuk maar 
je moet er wel uitgerust en geconcentreerd voor zijn'. Er 
komt van alles bij kijken, bij die opgave: de stelling van 
Pythagoras, sinussen, cosinussen. 'Maar hoe ik er nou 8 
keer een piramide af moet halen, ik snap niet wat ze daar 
bedoelen.' Dan blijkt dat ze de vraag niet goed gelezen 
heeft. En dat ze in de snelheid ergens een minteken 
vergeet in te vullen en dat ze de ¼ uit de opgave op haar 
kladpapier overneemt als ½. 'En waar komt die wortel 
nou vandaan in vraag 8? Oh ja, de sinus van een kwart-pi 
is een half maal de wortel van 2'. 
Ah, dat is dus die klik.

Opgave van de dag 
Examen wiskunde B havo: 
Opgave 14 (6 punten): Iemand berekent de inhoud van de doos als volgt: hij gaat uit van de achthoek 
AEBFCGGDH van het bovenaanzicht van figuur 2 als grondvlak. De hoogte van het prisma is 17,5 cm. De doosvorm 
wordt bereikt door van dit prisma 8 keer een piramide af te halen. Bereken op deze manier de inhoud van de 
doos. 
Monique Somers: ‘Ik vond dit een hele lastige, de pittigste van het hele examen. Je moet over goed ruimtelijk 
inzicht beschikken om dit op te kunnen lossen, dat heb je of dat heb je niet. Dat tweede en derde vraagstuk, over 
die wortelfunctie en de sinus-cosinusfunctie, die moet je goed kunnen maken als je het hele jaar door de lessen 
goed gevolgd hebt en je normaal op het examen voorbereidt. Maar dit vergt een bepaald inzicht, dat je niet kunt 
toeschrijven aan wel of niet goed voorbereid zijn. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet wat ze met die piramides 
bedoelen. De inhoud van die doos vind ik echt heel moeilijk uit te rekenen.’ (Het correctievoorschrift van het Cito 
werkt op twee manieren toe naar een benadering van de inhoud van de doos, die dan uitkomt op respectievelijk 
een geschatte 6,4 of 6,5 kubieke decimeter, red.) 

Foto ANP

Het Mirakel van Amersfoort

Het Mirakel van Amersfoort
Amersfoort bestaat 750 jaar. Nou en, zult u zeggen. Dat 
twee van de vier voorzitters die Myrakel ooit gehad 
heeft, er wonen, zal toch niet ... Nee hoor, maar wel het 
feit dat het Amersfoortse verjaardagsfeest begin juni 
werd geopend met ... Het Mirakel van Amersfoort.

We gaan terug naar 1444: dienstmaagd Griet Albert 

Gysen haalt een Mariabeeldje uit het water. Het beeldje 
zorgt vervolgens voor miraculeuze genezingen. De Onze 
Lieve Vrouwetoren van Amersfoort wordt zelfs gebouwd 
met de bijdragen van de pelgrims, die soms van ver 
buiten de landsgrenzen toestroomden. 

"In het jaar ons' heren 1444 geschiede in de stad 
Amersfoort een wonderlijk mirakel. Want toen, rond 
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nou vandaan in vraag 8? Oh ja, de sinus van een kwart-pi 
is een half maal de wortel van 2'. 
Ah, dat is dus die klik.

Opgave van de dag 
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Opgave 14 (6 punten): Iemand berekent de inhoud van de doos als volgt: hij gaat uit van de achthoek 
AEBFCGGDH van het bovenaanzicht van figuur 2 als grondvlak. De hoogte van het prisma is 17,5 cm. De doosvorm 
wordt bereikt door van dit prisma 8 keer een piramide af te halen. Bereken op deze manier de inhoud van de 
doos. 
Monique Somers: ‘Ik vond dit een hele lastige, de pittigste van het hele examen. Je moet over goed ruimtelijk 
inzicht beschikken om dit op te kunnen lossen, dat heb je of dat heb je niet. Dat tweede en derde vraagstuk, over 
die wortelfunctie en de sinus-cosinusfunctie, die moet je goed kunnen maken als je het hele jaar door de lessen 
goed gevolgd hebt en je normaal op het examen voorbereidt. Maar dit vergt een bepaald inzicht, dat je niet kunt 
toeschrijven aan wel of niet goed voorbereid zijn. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet wat ze met die piramides 
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Foto ANP

Het Mirakel van Amersfoort

Het Mirakel van Amersfoort
Amersfoort bestaat 750 jaar. Nou en, zult u zeggen. Dat 
twee van de vier voorzitters die Myrakel ooit gehad 
heeft, er wonen, zal toch niet ... Nee hoor, maar wel het 
feit dat het Amersfoortse verjaardagsfeest begin juni 
werd geopend met ... Het Mirakel van Amersfoort.

We gaan terug naar 1444: dienstmaagd Griet Albert 

Gysen haalt een Mariabeeldje uit het water. Het beeldje 
zorgt vervolgens voor miraculeuze genezingen. De Onze 
Lieve Vrouwetoren van Amersfoort wordt zelfs gebouwd 
met de bijdragen van de pelgrims, die soms van ver 
buiten de landsgrenzen toestroomden. 

"In het jaar ons' heren 1444 geschiede in de stad 
Amersfoort een wonderlijk mirakel. Want toen, rond 
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Kerstmis, werd een eerbare vrouw, genaamd Griet Albert 
Ghisen, door Onze Lieve Vrouwe drie keer gemaand om 
snel naar de stadsgracht buiten de Kamper Poort te gaan, 
waar het water hard bevroren was, om daar een beeldje 
van Onze Lieve Vrouwe uit te trekken, dat onder het ijs 
verborgenwas en dat niet meedreef met de stroom, nog 
naar de bodem zonk, maar dat in het stromende water 
onbeweeglijk bleef staan." 

Vrouwenvaart 
Met deze passage begint een van de oudste beschrijving-
en van het Mirakel van Amersfoort. Griet vertelt het 
verhaal aan haar baas, de verver Jan Huberts. Die lacht 
haar uit en zegt dat ze gedroomd heeft. Nog tweemaal 
krijgt Griet hetzelfde visioen; de derde keer maakt ze een 
gat in het ijs van de stadsgracht en vindt daar inderdaad 
het Mariabeeldje. Ze zet het beeld aanvankelijk in haar 
huiskamer, met een brandende kaars ervoor. Op 
Kerstavond brengt zij het beeld naar haar biechtvader, 
de Karmelieter monnik Jan Schoonhoven, die het 
mirakelbeeld later verplaatst naar de Onze Lieve 
Vrouwenkapel. Vanaf dat moment komen er pelgrims 
van heinde en verre om het beeld te eren. De 
Amersfoortse 'vrouwenvaart' is begonnen.

Het werd zó druk dat de kapel in 1470 tot een kerk werd 
vergroot, allemaal bekostigd met de inkomsten die 
Amersfoort met de bedevaart binnenkreeg. Het beeld en 
daarmee de kerk werd daarmee ook economisch belang-
rijk. De hele stad profiteerde: de herbergen zaten vol, 
bezoekers moesten eten en drinken en er werden 
religieuze souvenirs verkocht, zoals pelgrimstekens. Het 
stadsbestuur, ook niet van gisteren, stelde een jaarlijkse 
processie in, uiteraard op de dagen dat ook de jaarmarkt 
en de kermis plaatsvonden. De markt werd zo een 
centrum van religieuze én seculiere activiteiten. 
Processie, jaarmarkt en kermis zorgden voor een ware 
toeloop van bezoekers en een flinke omzet bij de 
plaatselijke middenstand. Dat kwam de stad, toen een 
eenvoudige provincieplaats met een grote boerenbevol-
king, niet slecht uit. De processie trok vele toeschouwers, 

souvenirhandelaren deden goede zaken. Pelgrimstekens 
met de afbeelding van het mirakel zijn tot in Zeeland toe 
teruggevonden. Veel Amersfoortse pelgrimstekens zijn 
trouwens in Amsterdam teruggevonden. Zou er een 
verband zijn met het Mirakel van Amsterdam aan de 
Heiligeweg?
 
Van het Mariabeeldje zijn nog overblijfselen bewaard. Ze 
worden als reliek bewaard in de Oud-Katholieke kerk van 
de heilige Georgius aan 't Zand in Amersfoort. In een 
kleine reliekschrijn bevinden zich het zilveren kroontje 
van het oorspronkelijke beeldje, een satijnen manteltje 
en een rood zakje met de verpulverde resten van het 
beeldje. Het schrijntje is in een 17de-eeuwse pronkschrijn 
geplaatst, met bovenop een Maria met kind, omringd 
door engelen.

Hoe dan ook, met de vondst van het Mariabeeldje door 
Griet Gysen was het verhaal nog niet helemaal afgelo-

pen. Later kwam namelijk aan het licht dat het beeldje in 
de stadsgracht was gegooid door een non-in-wording, 
Geertje Arends uit Nijkerk. Zij was op weg geweest naar 
het Sint-Agnietenklooster om daar in te treden. Bij de 
Kamperpoort had ze zich gerealiseerd dat het simpele, 
pijpaarden beeldje dat ze bij zich had nogal armzalig was 
en dat ze er door de andere zusters vast op zou worden 
aangesproken. En dus ontdeed ze zich bij haar entree in 
de stad van het beeldje.   

Griet haalt het beeldje in een houten emmer onder het ijs vandaan

Mirakel Amersfoort

Alles kan in het gezelschapsspel Hotel Amsterdam

Spelontwerper Hans van Tol (Ath-A, 1985) leek het wel 
een goed idee. Een gezelschapsspel waarmee je 'grootse 
plannen voor je stad' kunt verwezenlijken. Waar je kunt 
sleutelen aan de stad zonder dat het miljoenen kost. 

De Wallen sluiten? Alle nachtclubs dicht? Alles kan, maar 
hou wel rekening met busladingen toeristen die 
ontheemd op de Dam rondhangen. Want daar trekken in 
het spel alle teleurgestelde toeristen naar toe, als ze in 
Amsterdam geen seks en drugs en rock&roll meer 
kunnen scoren. 'In het echt blijven ze misschien weg, 
maar in het spel merk je direct de gevolgen van de keuzes 
die je maakt'. 
Van Tol maakte daarom Hotel Amsterdam, nadat hij al 
eerder De Ontembare Stad maakte, waarvoor hij de 
Nederlandse Spellenprijs won, en het havenspel 

Rotterdam. 'Nu wilden we graag een spel maken over 
Amsterdam,', zegt hij. 'Het moest meer zijn dan de 
Amsterdam-editie van monopoly. Het veelzijdige 
karakter van de stad moest er in zitten. Amsterdam is veel 

meer dan alleen maar drugs en 
bordelen.'
Het spel kent dus actuele thema's als 
het sluiten van bordelen en kroe-
gen. De stad kan, door met de 49 
stadstegels (gebouwen en grachten) 
te schuiven, voortdurend verbouwd 
worden. Het doel van het spel is 
eigenlijk simpel: zoveel mogelijk 
toeristen naar een hotel te lokken. 
En ook actueel: de economische 
crisis zorgt voor lage bezettingsgra-
den. 'De Noord/Zuidlijn zit er niet in, 
maar verder kan alles,' lacht Van Tol. 

'Ideaal voor gemeenteraadsleden en wethouders: dan 
kunnen ze een beetje experimenteren, maar dat is dan 
een stuk minder kostbaar. 
Het spel is te koop voor een crisisprijs: 19,95 euro. 

Hans van Tol legt burgemeester Cohen uit hoe het spel werkt

Foto TheGameMaster

Ledenvergadering Myrakel 2009

Zoals gebruikelijk werd op de derde vrijdag van januari de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit jaar was dat 
eop de 16 . In de Docentenkamer op het SNL waren aanwezig de bestuursleden René Leijen (1976) en Leon de Rooij 

(1966) en de leden Joost Kenter (1961), Tom Paffen (1985), Loek van Nus (1955) en Johan Olsthoorn (1966). U ziet, geen 
briljante opkomst, maar dat is eigenlijk net zo gebruikelijk als de datum. In deze Binder een kort verslag van de ALV.

1. Opening
Voorzitter meldt dat Myrakel in 2009 twintig jaar bestaat en feliciteert alle leden met dit succes. Het Myrakelse archief 
staat inmiddels bij de voorzitter op zolder. Er zijn verder memorabilia ontvangen van Johan Olsthoorn (foto's van 
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Ghisen, door Onze Lieve Vrouwe drie keer gemaand om 
snel naar de stadsgracht buiten de Kamper Poort te gaan, 
waar het water hard bevroren was, om daar een beeldje 
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verhaal aan haar baas, de verver Jan Huberts. Die lacht 
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en een rood zakje met de verpulverde resten van het 
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Amsterdam-editie van monopoly. Het veelzijdige 
karakter van de stad moest er in zitten. Amsterdam is veel 

meer dan alleen maar drugs en 
bordelen.'
Het spel kent dus actuele thema's als 
het sluiten van bordelen en kroe-
gen. De stad kan, door met de 49 
stadstegels (gebouwen en grachten) 
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'Ideaal voor gemeenteraadsleden en wethouders: dan 
kunnen ze een beetje experimenteren, maar dat is dan 
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Het spel is te koop voor een crisisprijs: 19,95 euro. 
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In 2008 overleden (voor zover bekend) een paar bekende 
oud-docenten. Ad Lexmond (Geschiedenis), Jan van 
Walstijn (Nederlands) en pater Henk Duindam 
(Aardrijkskunde). Ook overleden Marianne Degenaar, 
afdelingsleider bovenbouw Havo, en Harry Teeuwen, de 
eerste lekenrector op het SNL. 

Bestuur
Het bestuur van Myrakel bestond in 2008 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-

Het jaar 2008 was een roerig jaar voor Myrakel: een 
onverwacht probleem met de website, de organisatie van 
de Reünie, wisselingen op het Nicolaas  -- kortom, er is 
veel gebeurd. 

Leden
Het aantal leden nam in 2008 netto met vijftien toe (23 
nieuwe, acht opzeggingen). Een relatie met de hoogte 
van de contributie lijkt er niet te zijn. 

Jaarverslag 2008

Statutair verplicht is het publiceren van een financieel verslag. Aan die plicht voldoen we graag, zij het samengevat. 

Een volledig verslag is op te vragen bij het bestuur, via . bestuur@myrakel.nl

2008 2007 2008 2007

Liquide middelen 10.069,71 9122,05 Eigen vermogen 9937,71 8893,00

Vorderingen 0 19,95 Schulden 132 249

Totaal 10.069,71 9142,00 10.069,71 9142,00

Balans

Verlies- en winstrekening 2008 plus Begroting 2009

Financieel verslag 2008

Binder). 

Reünie
Veel tijd en energie zijn besteed aan (de organisatie van) 
de reünie. Er waren regelmatig besprekingen op het SNL, 
waar het vertrek van rector Kwakernaat voor enige 
vertraging zorgde. Het aantal aanmeldingen bleef lange 
tijd beneden verwachting zodat in eerste instantie de 
tent op de cour werd afgezegd en in tweede instantie 
zelfs is overwogen de hele reünie te annuleren. Een fors 
e-mailoffensief, krantenadvertenties en wat free 
publicity (Het Parool) leverden echter toch nog zoveel 
respons op dat de reünie uiteindelijk zeer geslaagd 
genoemd kan worden: bijna 900 bezoekers. Met name de 
catering was, na het echec van 2003, uitstekend geregeld 
en de vele positieve geluiden achteraf geven aan dat het 
een groot succes was. 

Binder, website, promotie
Voorjaar 2008 en met Kerst 2008 verschenen reguliere 
SNeL-Binders; bij de reünie een gezamenlijke uitgave van 
De Tobbe en de SneL-binder. De Binders hadden een 
oplage van 600 exemplaren, van de reünie-binder 
werden 2500 exemplaren gedrukt. Deze werd uitgedeeld 
aan alle leerlingen van het SNL en aan alle bezoekers van 

de reünie. Het aantal advertenties in de Binder bleef 
gelijk: twee. 
De geplande vernieuwing van de website Myrakel.nl, 
waarvoor al een andere (commerciele) host was 
gevonden, werd nog urgenter door het plotselinge 
vertrek, mei 2008, van de webmaster. Met hulp van oud-
voorzitter Gerdwin Lammers en zijn medewerkers werd 
een deel van de site (vanuit Roemenië) met veel kunst- en 
vliegwerk weer in de lucht gebracht, toch wel een 
voorwaarde voor het welslagen van de reünie. In de loop 
van 2008 zijn enkele functionaliteiten van de oude 
website weer operationeel gemaakt maar niet zonder 
tegenslag. Geprobeerd wordt de site in 2009 zo te 
configureren dat bestuur en redactie zelf aan de slag 
kunnen, zonder al te veel tussenkomst van technische 
webmasters. 
Ter promotie werd ook in 2008 de oudleerlingensoos 
(derde vrijdag januari) en de diploma-uitreiking bezocht. 
Er werd bij het eindexamen geen T-shirt uitgedeeld. Voor 
de reünie zijn visitekaartjes gedrukt en uitgedeeld. Op 
digitaal gebied werd verder een weblog en een groep op 
LinkedIn geopend en werden meerdere mailacties 
gehouden om leden te werven/behouden. De 
Kerstbinder is (in pdf) als proefexemplaar beschikbaar. 

toneelstuk uit 1965) en Peter Kaatee (een Tobbe uit juli 1955). Verder wordt het overlijden van enkele oud-docenten 
gemeld. Tot slot meldt voorzitter dat Myrakel twee leden wil benoemen tot erelid: Koos van Langen en Loek van Nus 
[maar dat heeft al in de vorige Binder gestaan]. 
2. Notulen vorige ledenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag (zie Binder 2008-1) van de ALV van 2008. 

3. Jaarverslag & Financieel Verslag
Het aantal leden steeg in 2008 netto met vijftien (23 nieuwe, acht opzeggingen). Geheel volgens verwachting: in jaren 
met een reünie stijgt het aantal, al was het maar voor de korting bij de reünie. De inkomsten zijn boven begroting, 
vooral omdat meer contributie via incasso werd verkregen. De vergadering is zeer te spreken over het financieel 
verslag van de reünie, die is afgesloten zonder noemenswaardig verlies voor de vereniging; ondanks het uitblijven 
van een financiele bijdrage van het SNL. 

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie (Loek van Nus en Tom Paffen) vindt de cijfers 'duidelijk en acceptabel' en is verheugd over het 'flink 
positief saldo'. En zelfs 'verrukt' over de kosten van de reünie. Het bestuur wordt daarom décharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. 

5. Bestuurssamenstelling
Er zijn voor 2009 geen wijzigingen voorzien in de bestuurssamenstelling. Uiteraard zijn nieuwe bestuursleden 
welkom! 

6. Evaluatie reünie 2008 
De reünie wordt kort besproken. Trefwoorden zijn: groot succes, veel dank aan de organisatie, spontane 
herinneringen en anekdotes. Over een reünie in 2013, als het Nicolaas 65 jaar bestaat en zeer vermoedelijk in het 
nieuwe pand is gehuisvest, wordt niet lang nagedacht. In principe wél, mits er voldoende menskracht gemobiliseerd 
kan worden voor de organisatie. Nu is dat op hooguit zes schouders terechtgekomen. Het bestuur is benieuwd naar 
ideeën van de leden. 

7. Plannen voor 2009 en verder
Myrakel bestaat in 2009 twintig jaar, een niet te onderschatten prestatie waar oud-leerlingenverenigingen veelal een 
slapend of comateus bestaan leiden. Het verenigingsleven lijkt in alle sectoren en branches een beetje in het 
verdomhoekje te zitten, er lijkt nauwelijks nog interesse in bestuurswerk of het organiseren van evenementen. Een 
website onderhouden is een mooi idee, maar het moet wel gedaan worden. Iemand moet het doen, toch? Het bestuur 
van Myrakel zou dan ook graag met leden in contact komen die hierover willen meediscussiëren. 
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Begroot
2009

Contributie 6132 6160,50 5500 5360,75 Bankkosten 75 52,03 40 15,87

Rente 110 60,29 60 56,26 Binder 4500 4073.84 4500 4454,54

Advertenties 175 175,00 200 175,00 Vergadering 300 301,95 300 272,75

Vereniging 440 143,75 440 252,94

Drukwerk 125 36,72 125 110,20

Reunie 743,79

Saldo 977 1044,71 355 485,71

Totaal 6417 6396,79 5760 5592,01 Totaal 6417 6396,79 5760 5592,01

Realisatie
2008

Begroot
2008

Realisatie
2007

Begroot
2009

Realisatie
2008

Begroot
2008

Realisatie
2007
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contributie (euro)

In 2008 overleden (voor zover bekend) een paar bekende 
oud-docenten. Ad Lexmond (Geschiedenis), Jan van 
Walstijn (Nederlands) en pater Henk Duindam 
(Aardrijkskunde). Ook overleden Marianne Degenaar, 
afdelingsleider bovenbouw Havo, en Harry Teeuwen, de 
eerste lekenrector op het SNL. 

Bestuur
Het bestuur van Myrakel bestond in 2008 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-

Het jaar 2008 was een roerig jaar voor Myrakel: een 
onverwacht probleem met de website, de organisatie van 
de Reünie, wisselingen op het Nicolaas  -- kortom, er is 
veel gebeurd. 

Leden
Het aantal leden nam in 2008 netto met vijftien toe (23 
nieuwe, acht opzeggingen). Een relatie met de hoogte 
van de contributie lijkt er niet te zijn. 

Jaarverslag 2008

Statutair verplicht is het publiceren van een financieel verslag. Aan die plicht voldoen we graag, zij het samengevat. 

Een volledig verslag is op te vragen bij het bestuur, via . bestuur@myrakel.nl

2008 2007 2008 2007

Liquide middelen 10.069,71 9122,05 Eigen vermogen 9937,71 8893,00

Vorderingen 0 19,95 Schulden 132 249

Totaal 10.069,71 9142,00 10.069,71 9142,00

Balans

Verlies- en winstrekening 2008 plus Begroting 2009

Financieel verslag 2008

Binder). 

Reünie
Veel tijd en energie zijn besteed aan (de organisatie van) 
de reünie. Er waren regelmatig besprekingen op het SNL, 
waar het vertrek van rector Kwakernaat voor enige 
vertraging zorgde. Het aantal aanmeldingen bleef lange 
tijd beneden verwachting zodat in eerste instantie de 
tent op de cour werd afgezegd en in tweede instantie 
zelfs is overwogen de hele reünie te annuleren. Een fors 
e-mailoffensief, krantenadvertenties en wat free 
publicity (Het Parool) leverden echter toch nog zoveel 
respons op dat de reünie uiteindelijk zeer geslaagd 
genoemd kan worden: bijna 900 bezoekers. Met name de 
catering was, na het echec van 2003, uitstekend geregeld 
en de vele positieve geluiden achteraf geven aan dat het 
een groot succes was. 

Binder, website, promotie
Voorjaar 2008 en met Kerst 2008 verschenen reguliere 
SNeL-Binders; bij de reünie een gezamenlijke uitgave van 
De Tobbe en de SneL-binder. De Binders hadden een 
oplage van 600 exemplaren, van de reünie-binder 
werden 2500 exemplaren gedrukt. Deze werd uitgedeeld 
aan alle leerlingen van het SNL en aan alle bezoekers van 

de reünie. Het aantal advertenties in de Binder bleef 
gelijk: twee. 
De geplande vernieuwing van de website Myrakel.nl, 
waarvoor al een andere (commerciele) host was 
gevonden, werd nog urgenter door het plotselinge 
vertrek, mei 2008, van de webmaster. Met hulp van oud-
voorzitter Gerdwin Lammers en zijn medewerkers werd 
een deel van de site (vanuit Roemenië) met veel kunst- en 
vliegwerk weer in de lucht gebracht, toch wel een 
voorwaarde voor het welslagen van de reünie. In de loop 
van 2008 zijn enkele functionaliteiten van de oude 
website weer operationeel gemaakt maar niet zonder 
tegenslag. Geprobeerd wordt de site in 2009 zo te 
configureren dat bestuur en redactie zelf aan de slag 
kunnen, zonder al te veel tussenkomst van technische 
webmasters. 
Ter promotie werd ook in 2008 de oudleerlingensoos 
(derde vrijdag januari) en de diploma-uitreiking bezocht. 
Er werd bij het eindexamen geen T-shirt uitgedeeld. Voor 
de reünie zijn visitekaartjes gedrukt en uitgedeeld. Op 
digitaal gebied werd verder een weblog en een groep op 
LinkedIn geopend en werden meerdere mailacties 
gehouden om leden te werven/behouden. De 
Kerstbinder is (in pdf) als proefexemplaar beschikbaar. 

toneelstuk uit 1965) en Peter Kaatee (een Tobbe uit juli 1955). Verder wordt het overlijden van enkele oud-docenten 
gemeld. Tot slot meldt voorzitter dat Myrakel twee leden wil benoemen tot erelid: Koos van Langen en Loek van Nus 
[maar dat heeft al in de vorige Binder gestaan]. 
2. Notulen vorige ledenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag (zie Binder 2008-1) van de ALV van 2008. 

3. Jaarverslag & Financieel Verslag
Het aantal leden steeg in 2008 netto met vijftien (23 nieuwe, acht opzeggingen). Geheel volgens verwachting: in jaren 
met een reünie stijgt het aantal, al was het maar voor de korting bij de reünie. De inkomsten zijn boven begroting, 
vooral omdat meer contributie via incasso werd verkregen. De vergadering is zeer te spreken over het financieel 
verslag van de reünie, die is afgesloten zonder noemenswaardig verlies voor de vereniging; ondanks het uitblijven 
van een financiele bijdrage van het SNL. 

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie (Loek van Nus en Tom Paffen) vindt de cijfers 'duidelijk en acceptabel' en is verheugd over het 'flink 
positief saldo'. En zelfs 'verrukt' over de kosten van de reünie. Het bestuur wordt daarom décharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. 

5. Bestuurssamenstelling
Er zijn voor 2009 geen wijzigingen voorzien in de bestuurssamenstelling. Uiteraard zijn nieuwe bestuursleden 
welkom! 

6. Evaluatie reünie 2008 
De reünie wordt kort besproken. Trefwoorden zijn: groot succes, veel dank aan de organisatie, spontane 
herinneringen en anekdotes. Over een reünie in 2013, als het Nicolaas 65 jaar bestaat en zeer vermoedelijk in het 
nieuwe pand is gehuisvest, wordt niet lang nagedacht. In principe wél, mits er voldoende menskracht gemobiliseerd 
kan worden voor de organisatie. Nu is dat op hooguit zes schouders terechtgekomen. Het bestuur is benieuwd naar 
ideeën van de leden. 

7. Plannen voor 2009 en verder
Myrakel bestaat in 2009 twintig jaar, een niet te onderschatten prestatie waar oud-leerlingenverenigingen veelal een 
slapend of comateus bestaan leiden. Het verenigingsleven lijkt in alle sectoren en branches een beetje in het 
verdomhoekje te zitten, er lijkt nauwelijks nog interesse in bestuurswerk of het organiseren van evenementen. Een 
website onderhouden is een mooi idee, maar het moet wel gedaan worden. Iemand moet het doen, toch? Het bestuur 
van Myrakel zou dan ook graag met leden in contact komen die hierover willen meediscussiëren. 
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Begroot
2009

Contributie 6132 6160,50 5500 5360,75 Bankkosten 75 52,03 40 15,87

Rente 110 60,29 60 56,26 Binder 4500 4073.84 4500 4454,54

Advertenties 175 175,00 200 175,00 Vergadering 300 301,95 300 272,75

Vereniging 440 143,75 440 252,94

Drukwerk 125 36,72 125 110,20

Reunie 743,79

Saldo 977 1044,71 355 485,71

Totaal 6417 6396,79 5760 5592,01 Totaal 6417 6396,79 5760 5592,01

Realisatie
2008

Begroot
2008

Realisatie
2007

Begroot
2009

Realisatie
2008

Begroot
2008

Realisatie
2007



Koos van Langen
René Leijen
Tom Paffen

Leon de Rooij 
Frans Smit
Anne-Lise van der Vorst

Aan deze Binder wekten mee

De ene foto is uit 1967. Ruim veertig jaar geleden. Een 
SNL-trui. De locatie is onbekend, het model ook. Zou er 
nog iemand zijn die de trui heeft? De andere foto is 
vorige maand gemaakt, ook een SNL-trui. Daarop staan, 
de traditie is in ere hersteld, alle namen van eind-

De tijden veranderen. Of toch niet?

examenkandidaten. Dit keer gesponsord. 
Foto´s van de diplomauitreiking staan op 

 http://www.nicolaas.nl/Activiteiten.aspx
1967

2009

Van de penningmeester

Per augustus hebben 75 leden de contributie voor 2009 
nog niet betaald. Op de adressticker van de Binder staat 
het Myrakels getal; dit is het jaar waarvoor het laatst de 
contributie is ontvangen. 
Is dit 2008 (of 0000 voor nieuwe leden die geen machti-
ging hebben afgegeven): maak dan de voor 2009 
verschuldigde € 12,00 over op rekening 359877 tnv OUD 
LLV MYRAKEL ST NICOLAASLYCEUM te Diemen. Graag 
met vermelding van je lidmaatschapsnummer (= Myrid; 
staat ook op de adressticker).

Is het getal 2007? Maak dan svp € 24,00 over, want dan 
heb je voor 2008 ook (nog) niet betaald. 
De betaling gaarne zo snel mogelijk, want er zijn al 
aanzienlijke kosten gemaakt (onder andere déze SNeL-
Binder).

Een machtiging afgeven kan natuurlijk ook. Stuur op 

  > Contact een mailtje, en dan maken wij het in 
orde.
Myrakel.nl
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Colofon

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

Bestuur bestuur@myrakel.nl
René Leijen (Voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl

Byzantium 14
3823 KL Amersfoort
Tel. 06 - 413 769 74

Leon de Rooij (Penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
Kitty Hamersma (Secretaris) kitty.hamersma@myrakel.nl
Monique Reeders (Ledenadministratie)

Redactie redactie@myrakel.nl
René Leijen (Hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Koos van Langen (Lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl

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

Kosten lidmaatschap

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Op de adresstikker staat je abonneenummer plus het jaar 
van je laatst betaalde contributie. Myrakel stuurt geen 
acceptgiro's!
Betalingen s.v.p. op girorekeningnummer 359877, ten 
name van OLV Myrakel, Oranjeplantsoen 77, 1111 CH 
Diemen.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer.
De incasso van de contributie wordt jaarlijks in 
februari/maart gedraaid. Een Myrakels getal (zie de 
adresstikker!) van 2008 of lager, betekent dat de 
contributie nog niet is betaald.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

