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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
Joost Kenter (lid)
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 St. Nicolaaslyceum     www.nicolaas.nl

Lidmaatschap
  Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of

€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

MYRAKEL

Verzoekje van de administratie
Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post 
ging alle leden waarvan ik een goed e-mail adres 
heb, weer een mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen 
werkend e-mail adres van jou. Zou jij dan een mail-
tje willen sturen naar  zodat wij admin@myrakel.nl
jullie in de toekomst op de hoogte kunnen houden 
van nieuwe gebeurtenissen? Want brieven schrij-
ven is voor ons veel te duur!
Zet óns adres ook in jóuw adresboek, zodat wij ook 
in de toekomst op de hoogte gebracht worden van 
de wijzigingen.
Van een aantal leden heb ik alleen het zakelijke e-
mail adres, wat tot problemen kan leiden bij vakan-
tie als een collega jouw post leest. Stuur mij dan 
jouw privé e-mail adres.

Mededeling van de penningmeester
Er zijn nu nog slechts 57 wanbetalers over. Let op 
het Myrakels getal op je envelop . Is dit KLEINER dan 
2018, dan ben jij er één van! 
In dat geval gaarne vóór de Reünie de verschuldig-
de contributie (12 euro per jaar) overmaken naar 
rekening NL60INGB0000359877 t.n.v. “Oud LLV 
Myrakel Sint Nicolaaslyceum”.
Heb je een machtiging afgegeven dan is het 10,00 
euro per jaar.
Heb je recent een andere bankrekening verkozen 
en heb je ook een machtiging afgegeven, geef dan 
het nieuwe rekeningnummer aan mij door.

Leon de Rooij

mailto:admin@myrakel.nl
mailto:admin@myrakel.nl
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Voorwoord

De tekst voor deze Binder is afgesloten
per 30 mei 2018
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Deze Binder staat, het is immers een reüniejaar, 
vooral in het teken van deze dag. Op zaterdag 6 
oktober 2018 zijn oud-leerlingen, oud-docenten, 
oud-medewerkers van het Nicolaaslyceum én de 
Pius-mms/havo van harte welkom. In deze Binder 
vindt u het (vrijwel complete) programma, infor-
matie over sprekers en andere programmaonder-
delen en natuurlijk over de aanmelding. Het wordt 
een iets andere Reünie dan u gewend bent. Maar 
we zeggen nu al: zorg dat je er bij bent! 

In deze Binder verder, zoals u wél gewend bent, een 
mix van jong en oud en van Nicolaas en Pius. En 
twee interviews: 'Mister Myrakel' interviewde zee-
zeiler Gerard Dijkstra, onze 'Razende reporter' 
sprak met luchtverkeersleider Carlijn Geijsel. Veel 
plezier, een fijne en veilige vakantie alvast en 
natuurlijk tot ziens op zaterdag 6 oktober!

René Leijen 

Inhoud
Voorwoord
In Memoriam
REUNIE 70 jaar SNL
Programma
SNL'ers in de media
Carlijn Geijsel: Luchtverkeersleider ben je voor het leven!
Op bezoek bij Gerard Dijkstra
Pius eindexamen 1938
Vijftig jaar gemengde school
St Nicolaas eindexamen 1958
Nicolaas Nu: Een échte tto-juniorschool
Mirakel-kolom nu echt definitief terug
Nicolaas Nu: Gezonde school
Aan deze Binder werkten mee
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Op 31 januari 2018 overleed Rob van Avezaath  

(Havo,  1979). Na zijn eindexamen studeerde hij 

biologie, later Environmental Policy and Manage-

ment en werd consultant. Hij werkte lang als EHS-

consultant en –manager bij verffabrikant Sigma 

Coatings, bij Nedtrain en de laatste jaren bij Prog-

ressive Recruitment. 

Op 9 maart 2018 overleed, na een kort ziekbed, 

oud-docent Engels Joop Bekkers. Hij gaf Engels van 

1963 tot 1977, de eerste jaren op de Pius en de 

laatste vier jaar op het Nicolaas. Hij werd 90 jaar. 

Eind december jl overleed oud-docent Frans Huub 

Schwerzel. Hij doceerde Frans van 1994 tot 2003. 

Op facebook herinneren oud-leerlingen hem als 

een 'topleraar', een 'toffe leraar', een die je het 

gevoel gaf 'dat Frans leuk was en het leven een 

feest'. Bij anderen komen 'memorabele momenten' 

naar boven en 'zijn uitzonderlijke manier van 

lesgeven'. 

Reünie 70 jaar SNL

Zaterdag 6 oktober 2018 nadert snel. Die dag vieren 

we met z'n allen de 70ste verjaardag van de school 

en houden we een Grote Reünie. Tussen 14:00 en 

23:00 uur bent u allemaal van harte welkom.

De reünie is daarmee 'terug' in het najaar, na het 

eenmalige evenement in januari 2013 bij de ope-

ning van het nieuwe schoolgebouw. En met een 

andere inhoud dan u gewend bent. Op het pro-

gramma staan dit keer namelijk (behalve vaste 

Reünie-onderdelen als 'Nog een keer les van …' en 

een rondleiding) ook drie presentaties ,  een 

verrassingsoptreden en muziek!

Een van die presentaties zal gegeven worden door 

historica Marieke Smulders, schrijfster van het 

boek Midden tussen de mensen. Dat boek beschrijft 

hoe in 1899 een 'handjevol idealistische Nederland-

se jongemannen' het plan smeedden een Neder-

landse provincie te bouwen van de (van oorsprong 

Franse) priesterorde van het H.Hart van Jezus, SCJ. 

Deze SCJ'ers, paters en broeders, zijn zoals bekend, 

de stichters van het St Nicolaaslyceum. De orde 

bestaat ruim een eeuw, Smulders onderzocht wat 

de broeders en paters in die honderd jaar hebben 

gedaan en beleefd, en wat hen heeft bewogen. 

Aleid Truijens is voor Myrakel-leden natuurlijk 

geen onbekende. Na haar eindexamen (1974) 

studeerde ze Nederlands. Ze schreef en schrijft voor 

De Gids, NRC Handelsblad, Elsevier en (sinds 1996) 

als literair criticus en columniste voor De Volks-

krant, ze gaf les op de School voor de Journalistiek 

en aan de Universiteit Leiden en publiceerde 

romans en biografieën. Momenteel werkt ze aan 

de biografie van Hella Haasse. Naast literatuur is 

onderwijs een rode draad in haar leven, onder meer 

in haar onderwijs-columns in De Volkskrant. Aleid 

gaat in op het belang van cultuuronderwijs.

Met de zussen Ching Ping Au (eindexamen in 1997) 

en Ching Foe Au (eindexamenjaar 1998) leggen we 

'verbinding' met het Nicolaaslyceum van Nu én met 

China, een economische groeimarkt van jewelste.  

Onlangs heeft een studiereis van Nicolaas-

leerlingen naar China plaatsgevonden waarbij 

'verbinding' centraal stond. En dat verbinden, dat 

doen de zussen ook met hun consultancybedrijf 

Your Op ( ), opgericht in http://www.your-op.com

2006. Vanuit kantoren in Hong Kong, Shanghai en 

Amsterdam stimuleren zij het zakendoen tussen 

China en Nederland, door handelsmissies te organi-

seren en Nederlandse en Chinese ondernemers te 

begeleiden en aan contacten in het andere land te 

helpen. Ook zijn ze betrokken bij EARTH Water, het 

'zuivere Nederlands mineraalrijke' water van 

Anl'eau, een waterbron in Drenthe. 100% van de 

winst wordt gedoneerd aan waterprojecten in Azië 

en Afrika. In de afgelopen jaren is al bijna 1,2 

miljoen euro gedoneerd, waarmee verschillende 

waterprojecten zijn gefinancierd. 

Voor de liefhebbers van muziek en dans is er 

(eindelijk …) ook goed nieuws! Tussen 22 en 23 uur 

zal (oud-leerling) Bartje Parade als dj optreden.
Langer kan/mag helaas niet, in verband met 

vergunningen en omwonenden. Maar niet 

Toegangsprijzen en aanmelden:

Programma
Reünie 70 jaar SNL

14:00 uur
    Ontvangst met koffie en gebak (voor de eerste 250 bezoekers …)
15:00 uur
    Lezingen
        - Marieke Smulders
        - Aleid Truijens
        - Ching Ping Au en Ching Foe Au

16:00 uur
    Nog één keer les van …
        - Hans ten Broek
        - James Gerritsen
        - … 

18:00 uur
     Buffet

22:00 uur
     DJ Bartje Parade 

23:00 uur
     Afsluiting

SNL70 JAARJONG

SNL70 JAARJONG

getreurd, gezien Bartje's motto: Music is love music 

is power music is the answer music is deep in my 

soul. 
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Leden van Myrakel betalen € 20,00 per entreekaartje. Eventueel meekomende partners betalen 

hetzelfde bedrag. De prijs is inclusief het dinerbuffet, maar exclusief drankjes. Munten voor drankjes 

zijn bij de receptie te koop. 

Toegang voor Myrakelleden

Niet-leden van Myrakel betalen € 25,00 voor een kaartje, net als hun eventueel meekomende part-

ners. Zij krijgen eind december de speciale Binder waarin we uitgebreid terugblikken op de reünie. In 

de toegangsprijs is het dinerbuffet inbegrepen, maar niet de drankjes. Munten voor drankjes zijn bij de 

receptie te koop.  

Toegang voor niet-leden

Nieuw is deze keer ook dat oud-docenten (en –medewerkers) van het Nicolaas en de Pius gratis toe-

gang krijgen. Zij  kunnen zich aanmelden via een e-mail naar bestuur@myrakel.nl .

Toegang voor oud-docenten

Aanmelden voor de reünie kan via    waar een speciale Reüniepagina is te vinden. Daar www.myrakel.nl

kunt u uw ticket bestellen en (ook al nieuw voor Myrakel …) direct betalen. 

AANMELDEN

SNL’ers in de media

Ook al zagen mensen het aankomen en was het wellicht 

onvermijdelijk, het vertrek van Kees Driehuis (SNL 1964-1968) 

als presentator van Per Seconde Wijzer 'komt hard aan', na 29 

jaar en 795 uitzendingen. Kranten schreven, onder meer het 

Nederlands Dagblad (3 maart 2018), uitgebreid over Kees' 

afscheid. 'Een man die al jaren elke werkdag een rustpunt is 

voor vele kijkers', werd hij genoemd ; 'helder en  innemend' 

en met ogen waarin 'de milde ironie schittert'. In een andere 

recensie (Het Parool, 8 februari 2018) werd al geschreven dat 

Driehuis 'de kunst van de bijna-onzichtbaarheid' bezit. Hij is 

'een wat ouderwetse man die aangenaam ouderwetse 

televisie maakt', presentator van een kwis die 'er vermoede-

lijk nog steeds is omdat hij er altijd was'. 

Het is Don Ceder (Gym, 2007) gelukt: als 

eerste raadslid namens ChristenUnie 

verwierf Ceder bij de recente gemeente-

raadsverkiezingen een plek in de Amster-

damse raad. Ceder, advocaat gespeciali-

seerd in schuldhulpverlening, is een van 

de jongste raadsleden. Eind maart was hij 

nog op zoek naar een fractiekamer. 'De 

andere partijen wisten precies welke 

kamers ze wilden, ik niet. Zal wel een hok 

zonder ramen en verwarming zijn'. (Het 

Parool, 24 maart 2018)

Bij het honderdjarig bestaan van zijn oude club 

RKSV De Meer was Louis van Gaal (HBS-a, 1968) 

weer even terug in Amsterdam. (Het Parool, 10 

februari 2018). Hij was eregast op het feest en 

figureert uiteraard in het jubileumboek. Hij speel-

de er van zijn negende tot zijn twintigste. 'Mijn 

vader zat in de technische commissie van het eerste 

elftal. Al mijn broers voetbalden er en mijn zussen 

zaten op de turnvereniging van De Meer. Maar de 

kern was de kerk. In die tijd propageerden scholen 

dat je aan sport moest doen. De Martelaren van 

Gorcum bracht ons in contact met De Meer'. Toen 

hij naar het voortgezet onderwijs ging, wilde de 

leiding van het Nicolaaslyceum dat hij lid zou 

worden van Wilskracht/SNL. Maar dat weigerde 

Louis. Zijn vader was twee jaar eerder overleden 'en 

als eer en uit trots voor mijn vader' wilde hij bij De 

Meer blijven spelen.

Toen ze in 2007 aantrad als burgemeester van 

Ouder-Amstel,  kenden veel bewoners Mieke 

Blankers – Kasbergen in een totaal andere hoeda-

nigheid: als gymlerares (1975-1999) op het Sint-

Nicolaaslyceum. 'Zelfs een wethouder was een oud-

leerling van me', herinnert Blankers zich (Haarlems 

Een van die burgers die Blankers herkenden, is Barbara de Reijke (VWO, 

1993). Ze werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 fractievoor-

zitter voor de VVD en bij de recente verkiezingen lijsttrekker. De VVD 

werd de grootste in Ouder-Amstel, maar het verschil was klein: slechts 

vier stemmen meer dan de nieuwe partij Ouder-Amstel Anders. Hoe dan 

ook, De Reijke mocht het voortouw nemen bij de coalitievorming. Ze 

verwacht een moeizame formatie, gezien de versnippering in de raad, 

die nu zeven partijen kent.  Thema's die voor haar belangrijk zijn: 

woningbouw, verkeer en bedrijvigheid. 

Dagblad, 25 november 2017) bij haar afscheid. De stap van gymjuf 

naar burgemeester was niet voor iedereen even voorstelbaar. 

'Soms zeiden mensen me: u doet mij toch zo sterk denken aan mijn 

oude gymnastiekjuf. Ze konden zich dat blijkbaar niet voorstel-

len'. Terugkijkend zegt ze dat politiek en sport altijd al aanwezig 

waren in haar leven. Puber Mieke las stiekem de raadsstukken van 

haar vader, gemeenteraadslid. Na kweekschool en trouwen  - met 

aardrijkskundeleraar Jan – kwam de politieke interesse weer 

terug. Ze werd lid van het CDA en kwam snel bovendrijven. 'Als je 

in Hoofddorp je mond open doet en zinnige dingen zegt, ben je 

voor je het weet fractie-secretaris'. Ze werd raadslid en daarna 

wethouder, maar moest aftreden toen er commotie ontstond over 

de Calatrava-bruggen over de Hoofdvaart, die veel duurden 

waren uitgepakt. Ze keerde niet terug in het onderwijs maar koos 

voor Ouder-Amstel, waar ze met honderden oud-leerlingen veel 

schaats- en wielerkilometers had liggen. Na 46 jaar werken is het 

nu klaar. Geen agenda's meer, genieten van haar kleindochters en 

met Jan in de camper door Europa en Canada. 
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Borstkankerchirurg Hester Oldenburg (Gym-b, 1981) 

deed wat ze zoveel patiënten had  zien doen. Met dat 

speldenknopje dat ze voelde in haar rechterborst, stapte 

ze pas na een paar maanden naar een collega. Het was 

confronterend, zegt ze (de Volkskrant, 6 januari 2018) 

toen ze 'als patiënt naar het werk ging', in haar eigen AvL. 

'Het lastige was dat ik er zelf zoveel van af wist. De och-

tend dat ik als patiënt naar mijn werk ging, was zo 

vreemd. Toen ik de operatiekamer in ging, zag ik alleen 

maar bekenden'. Het herstel was moeizaam. 'Als arts was 

ik gewend zaken af te wegen, statistieken te raadplegen, 

maar dat doktersgevoel was ik totaal kwijt'. Te snel ging 

ze weer aan het werk. 'Om weer dokter te kunnen wor-

den, moest ik eerst geen patiënt meer zijn'. Zes jaar later 

werd bij een controle opnieuw borstkanker gevonden, in 

dezelfde borst. Die werd geamputeerd en gereconstrueerd. 'Ik wist niet dat je de eerste dag na zo'n 

operatie niet eens op de rand van je bed kunt zitten'. Ze heeft er veel van geleerd, bijvoorbeeld dat 

iedereen na de behandelingen denkt dat het wel weer gaat maar dat je dan pas realiseert wat er gebeurd 

is. 'Mijn ziekte heeft een andere arts van me gemaakt. Ik voel nog beter aan wat vrouwen moeten door-

maken: hoe zwak je je kunt voelen, hoe bang je kunt zijn' maar vooral hoe sterk en blijvend de invloed van 

de ziekte is. 'Ik wist dat ik niet aan de borstkanker zou doodgaan maar toch, ik besefte voor het eerst dat 

mijn gezondheid niet onvoorwaardelijk is, dat ook mij iets kan overkomen, dat ik sterfelijk ben. Het is voor 

altijd anders.'

Met de start bij de AV Startbaan – waar anders – en een finish in het 

Stadshart, lopen zo'n 1600 deelnemers eind maart de tweede mara-

thon in Amstelveen. Een van de initiatiefnemers is oud-leerling en oud-

aardrijkskundedocent Dic van Hummel (HBS-a, 1970). 'Amsterdam 

heeft al jaren een marathon en in het najaar van 2015 opperde ik zoiets 

ook in Amstelveen te organiseren'. Enkele leden van AV Startbaan, Dics 

club, gingen aan de slag. Ze hoopten op vijftig deelnemers, maar dat 

bleek snel te weinig. Daarom werden een halve marathon en een 4x10 

km estafette toegevoegd. Uiteindelijk liepen zo'n 1700 mensen mee in 

de Lentemarathon. De route zorgde voor veel hoofdbrekens, vooral 

wat betreft buslijnen. 'Wat dat betreft kun je beter iets op Texel 

organiseren. Dit is toch een druk stukje Randstad'. Het traject door-

kruist de hele gemeente, van Amstel tot Uithoorn, van Bovenkerkerpol-

der tot Amsterdamse Bos. 'We willen enigszins spiegelen met de 

marathon van Amsterdam, al is dat toch de grote buur'. 

Kardinaal Wim Eijk (Gym-b, 1971) kwam dezer dagen minder 

positief in het nieuws. Eijk, bekend om zijn conservatieve 

houding,'gaat met gestrekt been' in op het beleid van paus 

Franciscus. Hij beschuldigt (oa Trouw, 7 en 9 mei) de paus 

ervan 'de eenheid van de kerk in gevaar te brengen' en 

vreest dat 'nieuwlichters een crisis in de kerk' zullen veroor-

zaken. Aanleiding is een discussie onder Duitse bisschoppen 

of protestante echtgenoten van katholieken wel of niet 

hostie en wijn mogen ontvangen. Paus Franciscus vindt dat 

de Duitse bisschoppen dat zelf maar eens moeten worden. 

Eijk vindt dat antwoord 'volledig onbegrijpelijk': de eucha-

ristie is volgens hem voorbehouden aan katholieken. Eijk 

verwijst naar het zegenen van homoseksuele relaties. Ook in 

die discussie zorgt de paus voor verwarring, aldus Eijk. 

Vaticaanwatchers spreken van een gedurfde actie van Eijk, 

die letterlijk 'roomser dan de paus' lijkt te zijn. Een kardinaal die in het openbaar kritiek levert op de paus, 

het is ongehoord, zeggen experts. Maar dat 'kamergeleerde' Eijk en de paus, een man van de praktijk, 

botsen, is al vaker voorgekomen. Eijk liet vaker weten weinig op te hebben met paus Franciscus en diens 

vernieuwingen. Opvallend is de paradox in Eijks kritiek. Dat een kardinaal zich zo kan uitspreken is juist 

een gevolg van de decentrale lijn van de paus. 'In de pluriforme kerk is ook ruimte voor het geluid van een 

conservatieve kardinaal die hecht aan een hiërarchisch gestuurde kerk en die vindt dat Rome de leer op 

strikte wijze moet handhaven'. 

Carlijn Geijsel: Luchtverkeersleider ben je voor het leven!

Het gaat te ver om te zeggen dat ze op het St 

Nicolaaslyceum 'de tijd van haar leven' had, maar 

haar schooltijd was wel 'hartstikke leuk'. Carlijn 

Geijsel (VWO, 1998) werd er gevormd, maar werd 

door opleiding, werk en verdere leven meer en 

meer de persoon die ze nu is. Carlijn is Luchtver-

keersleider Tower/Approach op Schiphol, voor 

Joost Kenter aanleiding haar eens aan de tand te 

voelen. 

Haar opdracht is het vliegverkeer in veilige banen 

te leiden (of, zoals ze het voor kinderen formuleert: 

zorgen dat vliegtuigen niet botsen).  Ze heeft 

maximaal acht tot tien vliegtuigen onder controle, 

draait shifts van maximaal 2 uur en 20, gevolg door 

een pauze van minimaal een half uur. Afhankelijk 

van de drukte wordt het vliegverkeer 'afgesplitst' 

over meerdere luchtverkeersleiders.

‚Veiligheid staat altijd voorop', lacht ze.

 

Luchtverkeersleider werd ze niets ineens. Zus 

Maaike (Havo 1993) wilde graag piloot worden en 

kwam thuis met allerlei voorlichtingsmateriaal over 

opleidingen die iets met een vliegtuig te maken 

hadden. Daarbij zat ook iets over Luchtverkeerslei-
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nicatie. In het derde jaar liep zij stage bij een bedrijf 

dat studiebeurzen organiseerde. 'Omdat ik toen al 

door had dat ik geen van-9-tot-5-uur type was, was 

ik al aan het zoeken naar iets anders. Toen ik een 

informatiestand tegenkwam van Luchtverkeerslei-

ding Nederland (LVNL) was mijn belangstelling 

weer gewekt! Ik las me goed in, liet me goed 

informeren … en kwam nu wel door de selectie!' 

'In januari 2002 begon ik aan de opleiding tot 

Luchtverkeersleider. Tijdens het begin van de 

opleiding LVNL heb ik de studie HBO-Commu-

nicatie toch afgemaakt, voor het geval dat'. 

der (LVNL). Dat leek Carlijn wel iets, dus schreef zij 

in (naast de andere 4 opleidingen waarvoor ze zich 

ook inschreef), deed mee aan de selectie maar werd 

afgewezen op motivatie. Op de Hogeschool 

Holland begon ze daarop een studie HBO Commu-

In februari 2006 kreeg ze een vaste 

aanstelling als radarverkeersleider, 

een jaar later ook als torenverkeers-

leider. Daarnaast mag Carlijn zich 

Operationeel Expert Communicatie 

noemen. 'Je ziet, die studie Commu-

nicatie komt toch nog van pas, 

bijvoorbeeld als er vakinhoudelijk 

iets moet worden uitgelegd of 

verteld'. Carlijn gaf interviews aan 

onder meer De Volkskrant en het 

Haarlems Dagblad. Ook heel leuk 

vond ze het om bijdragen te leveren 

aan programma's als Galileo (RTL5) 

en de 'Coen en Sandershow' (Radio 

538). Ze stond én staat verder regel-

matig voor diverse groepen bestuur-

ders, burgemeesters en scholieren. 

Ook geeft ze opleidingen aan 

aspirant luchtverkeersleiders. 

'Luchtverkeersleider is een zeer 

verantwoordelijke baan! Maar daar 

moet je ook weer niet teveel bij 

nadenken want dan houd je het niet vol'. Mocht het 

toch eens mis gaan dan staat het  Critical Incident 

Stress Debriefing (CISD) paraat. Dit CISD  bestaat uit 

collega's die ervoor zijn opgeleid je dan op te 

vangen'. 

Haar schooltijd speelt nauwelijks nog een rol in 

haar leven. Ze herinnert zich vooral het oude 

gebouw, het lopen van lokaal naar lokaal tijdens 

leswisselingen, de fietstochten in weer en wind 

van/naar huis in Ouderkerk aan de Amstel. En 

natuurlijk de soos! Op Schiphol hebben collega's 

Hans van Weerdenburg (Ath-B, 1978) en Ronald 

Beers (Ath, 1997) ook op het SNL gezeten en met 

vrienden en bekenden praat ze nog wel eens over 

de school, 'als die kinderen hebben die er heen 

willen'.

Sinds een jaar heeft ze weer contact met oud-

klasgenote Karien Olthof, die een culinair organisa-

tiebureau heeft. 'Ik wilde een kookworkshop gaan 

doen en heb daarvoor Karien benaderd. Zij heeft 

nog wel contact met wat oud-klasgenoten. Erg leuk 

om te horen wat mensen nu doen en over hoe het 

met ze gaat. Lang leve sociale media natuurlijk. 

Hierdoor krijg je toch nog een beetje mee hoe het 

mensen vergaat'. 

Bij het noemen van enkele docenten komen toch 

wat herinneringen terug. 'Agnés Snitker herinner 

ik me goed, zeker vanwege haar persoonlijkheid. 

De eerste weken van het schooljaar was zij enorm 

streng. Vervelende leerlingen gingen letterlijk over 

de knie en kregen een pak slaag. Daarna wist 

iedereen wat je aan haar had en was ze de vriende-

lijkheid zelve. Haar overlijden maakte grote indruk 

op me'. 

Voor Aardrijkskunde had ze 

Dic van Hummel. 'Die kon zo 

goed en vooral leuk vertellen. 

Ik ben nog bij hem op kraamvi-

site geweest toen een van zijn 

dochters werd geboren. En we 

zijn op dezelfde dag jarig!'. 

Ben Cocx (Duits) herinnert ze 

zich omdat diens zoon Tim bij 

haar in de klas zat. De jonge 

leraar die ze voor Frans had, 

Peter Lust, was haar mentor in 

de brugklas. Ook wiskundele-

raar Peter de Winter staat haar 
nog voor de geest. 'Wiskunde vond ik een leuk vak. 

Ik probeerde altijd het proefwerk te maken dat 

mijn zus Jiska (Ath, 1996) twee jaar daarvoor had 

gemaakt. Die bewaarde namelijk alles'. Tot Carlijns 

stomme verbazing kreeg ze meerdere keren exact 

dezelfde vragen voorgeschoteld. 'Dat was wel erg 

makkelijk punten scoren dus! Maar in wiskunde 

was ik sowieso goed. Ruimtelijke inzicht he, dat heb 

ik dagelijks nodig in mijn werk.’

Carlijn denkt nog lang niet aan stoppen: daarvoor is 

het werk veel te leuk. 'Luchtverkeersleider ben je 

voor het leven!' Maar er is ook tijd voor andere 

zaken. 

Bezig zijn, afspreken met vrienden, lekker eten 

(koken of uit eten) en sporten zijn belangrijk. 'Door 

mijn werktijden kan ik sporten op momenten dat 

anderen moeten werken en andersom'. En met 

twee jonge kinderen op hun clubjes is de tijd gauw 

vol. 

Op de valreep schiet haar nog een anekdote te 

binnen. 'Tijdens een biologieles over seksuele 

voorlichting vertelde de docent dat in het boek 

stond dat je van aftrekken doof werd. Grote 

hilariteit wekte een klasgenoot die niet had 

opgelet en vroeg wat hij gezegd had!'.
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Op bezoek bij Gerard Dijkstra

Deze titel verraadt nog niet, dat het een bijzondere 

locatie is, waar we Gerard Dijkstra (HBS-b, 1962) 

kunnen vinden. Want je kunt nog zo lang in 

Amsterdam wonen, wie kan zeggen dat hij of zij 

ooit in de Kruithuisstraat is geweest? Ik zie slechts 

een paar vingers de lucht ingaan, op het grote 

aantal SNeL-Binder-lezers. Toch is het hartje 

Amsterdam, en het is voor iedere toerist of fotolief-

hebber ter plekke een automatische handeling om 

de camera te pakken en een paar keer te klikken. 

Best wel verstopt, maar gewoon (semi-)openbaar 

terrein en met kenmerkende Amsterdamse stadsar-

chitectuur. Tijd voor Google Maps en je ziet dat dit 

een plekje is, dat je best wel een keer wilt gaan zien.

Ja, we gaan naar Gerard, en waarom? 

Dat vertellen we natuurlijk gaandeweg. Er zijn drie 

duidelijke aanleidingen. Hij is oud-leerling, tja, 

geen echte verrassing. Zijn huidige activiteit, op de 

Kruithuisstraat, is al wel opvallend. En zijn beleve-

nissen na de SNL-tijd, die springen er uit. Meer dan 

genoeg invalshoeken om Gerard op te zoeken. Hij is 

vriendelijk en gastvrij, blij met zo’n onverwacht 

Myrakels bezoek en neemt alle tijd voor dit inter-

view. 

Gerard is hier op de Kruithuisstraat, in een ruime 

hal waar van alles is te zien, op zijn thuisbasis, 

namelijk het scheepsarchitectbureau dat hij in 1969 

heeft opgericht, en dat ook op dit moment, ook al is 

hij afgezwaaid als de leidinggevende, nog zijn 

passie blijkt. Oorspronkelijk heette het bureau 

Ocean Sailing Development Holland, later heeft hij 

er zijn (verengelste) naam aan verbonden.

geheel boven
Ÿ Clipper Stad  Amsterdam

midden
Ÿ Black Pearl

onder
Ÿ Maltese Falcon

We hebben het bij dit bureau van scheepsontwer-

pers niet over valkjes of Splashes, nee, het gaat om 

het veel grotere werk. Zeilschepen om de wereld-

zeeën te bevaren, schepen dus die constructief het 

uiterste vergen, en die in esthetisch opzicht ook 

veel te bieden hebben. We kunnen gerust spreken 

over de Eredivisie in de scheepsarchitectuur, waar 

vakmanschap en ervaring hand-in-hand gaan. 

Wetenschappelijke inzichten over krachten, 

dynamica en werktuigbouw, gekoppeld aan unieke 

kennis over het zeilen op oceanen in al zijn facet-

ten. Zware rekenprogramma’s om de vertaalslag te 

maken van die inzichten naar de vorm en dimensies 

van een nieuw schip, inclusief masten en zeilen. De 

ene keer is het bureau betrokken bij het interieur 

en heeft de opdrachtgever het uiterlijk aangereikt, 

de andere keer is het totaalontwerp van een 

zeilschip of een jacht door Dykstra NA uitgewerkt.  

Kijk eens mee:

Pronkstukken uit die loopbaan zijn er 

vele. We noemen de Clipper Stad Amster-

dam, de Maltese Falcon, de Black Pearl.  

Ook al is het bedrijf 10 jaar geleden 

overgenomen door de medewerker van 

het eerste uur, collega en vakbroeder 

Thijs Nikkels,  en zou Gerard al lang van 

zijn pensioen kunnen genieten, hij 

brengt nog steeds veel tijd door op het 

bureau aan de Kruithuisstraat. Gedreven 

door liefde voor het vak, gedreven door 

een goede binding met het personeel en 

graag bereid om mee te kijken en mee te denken 

met de lopende ontwerpactiviteiten. Hij is en blijft 

de scheepsarchitect, ook in zijn vrije tijd. Zijn vrouw 

Loon, met wie Gerard al 49 jaar is getrouwd, heeft 

er eveneens nog steeds een functie. De naam van 

het bureau is na de overdracht gehandhaafd. 

Veelzeggend is de constatering, dat alle medewer-

kers honkvast zijn. Begin-

nend met een stage, afstude-

ren en dan in dienst bij 

Dykstra Naval Architects. 

Iedereen van de groep van 

negen sollicitanten en instro-

mers is gebleven.
Prestige is ook opgebouwd 

in de maatschappelijke hoek, 

gezien het ontwerp voor de Rainbow Warrior 3 van 

Greenpeace (die tegen een stootje moet kunnen!).
Wat komt er kijken bij scheepsarchitectuur of 

scheepsbouwkunde? Is er een eigen studierichting 

voor? Wat heeft Gerard zelf als achtergrond? Hij 

studeerde in Delft: vliegtuigbouw! Denk echter 

niet dat dát vak moeilijker is dan scheepsbouw. 
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In zijn eentje onderweg met de Second Life (1972- Ostar)

binnen 20 dagen te arriveren, maar het geluk was 

die keer niet met hem.

De Grote Zegetocht was de tweede Whitbread Over 

the Ocean Race, de wereldomvattende internatio-

nale zeilrace, die thans bekend staat als de Volvo 

Ocean Race. Samen met Conny van Rietschoten 

leidde hij de bemanning van de Flyer in 1977/1978 

vanaf de Britse zuidkust. 

Op 27 augustus 1977 vertrokken 15 boten onder 

zware omstandigheden vanuit Portsmouth, op weg 

naar Kaapstad. De Flyer won direct al deze eerste 

grote etappe. Van Kaapstad naar Nieuw-Zeeland, 

en dan op Kerst ’77 het vertrek daar in Auckland 

naar Rio de Janeiro. Dan van Brazilië terug naar 

Europa, terug naar Portsmouth. Daar werd de zege 

een feit!

In de Annalen van de start staat het zo:

Ook een tweede grote overwinning kon met 

dezelfde Flyer worden gerealiseerd. Schipper 

Gerard won in 1980 met zijn team de Specerijen 

Race (12,5 duizend mijl van Jakarta naar Rotter-

dam, de historische Compagnie-route volgend en 

dus geen afsteek via Suez); dat betekende 68 dagen 
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... This time, 15 yachts with 168 crew representing 

12 nations jostled for the best position on the 

Portsmouth start line, with 1973 winner Ramon 

Carlin, the Mexican washing machine millionaire, 

firing the gun to send them on their way. Their 

exit from the Solent was accompanied once more 

by thousands of spectator boats, including cross-

Solent ferries, British warships and a vast fleet of 

yachts and dinghies…”.

Gerard weet me te overtuigen. Vliegtuigen hebben 

alleen lucht als medium, schepen bewegen zich 

continu in twee media, met dus twee grote krach-

tenvelden als bedreiging voor de stabiliteit, juist 

ook bij zeilschepen. Uiteraard zijn beide technische 

vakken geen kinderspel, maar het vanzelfspreken-

de prestige van luchtvaart als bedrijfstak is op dit 

punt aanvechtbaar. Als studierichting in Nederland 

(scheepsbouw[kunde], maritieme techniek enz.) 

kom je eerder bij een HBO uit dan bij een TU. Bij de 

TU Delft is het tegenwoordig wel als bachelorpak-

ket een keuzerichting.

We belanden zonder moeite bij het volgende 

onderwerp, de loopbaan van Gerard na de SNL-tijd 

en de studie aan de (toen nog) TH Delft. Voor 

insiders in de zeilwereld geeft zijn naam een 

gemakkelijke herkenning, voor veel anderen gaan 

we dat hier in dit verhaal vertellen. Gerard is een 

absolute topsporter geweest. Dat zeg je niet over 

iedereen. Tja, Olympische winnaars kennen we 

allemaal. Bekend zijn is echter een afgeleide van 

hoe de sportwereld is ingericht, althans de media 

rondom de sport. De ene kampioen staat in alle 

bladen en zit bij talkshows aan tafel, de ander 

verblijft in de luwte. In zijn tijd, we spreken over 

pakweg de jaren ‘70, kon hij sowieso zelden aan-

schuiven bij de media, want Gerard was vaak niet in 

Nederland, noch in enig ander land. Hij was op het 

water, ver van het vasteland. Eerst als solo-zeiler, 

bijvoorbeeld in 1972 als eerste Nederlander in de 

Ostar-reeks met 57 deelnemers van Plymouth (UK) 

naar Newport (USA, Rhode Island) over de Atlanti-

sche Oceaan, in de ruim 20 meter lange  Second 

Life. 

Van zijn voorbereiding zijn nog zwartwitbeelden 

op Youtube terug te zien;  ook toen al was het 

zeezeilen een innovatieve technische aangelegen-

heid, blijkt uit de Polygoon-beelden. Hij hoopte 

Aankomst winnende Flyer bij de finish (1978)
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nemend, of gewoon gemiddeld snel, voorzichtiger 

en calculerender?”. Gerard, op de Flyer navigator, 

weeranalist en weerinformator, en tussendoor ook 

behulpzaam bij andere klusjes, denkt dat het succes 

z’n basis vindt in twee cruciale tactische keuzes. Ten 

eerste een grondige voorbereiding, al voor de race, 

en ook dagelijks tijdens de race: bestudeer de 

golfstromen, de dieptes, de windkarakteristieken, 

de temperatuur; denk na wat ieder bemanningslid 

het beste kan doen, gegeven die omstandigheden. 

Ten tweede is het de kunst om afwisselend brutaal 

en voorzichtig te varen, om daarin steeds de juiste 

balans te zoeken. Aanvullend is het noodzakelijk 

om voor de deelname een goed budget te verwer-

ven, met ruime middelen is de algemene situatie 

aan boord meestal stabieler en gunstiger. Hij volgt 

waar mogelijk het poldermodel: de leiding nemen 

indien nodig, maar voor allen de ruimte voor een 

eigen inbreng.
We zijn benieuwd, wanneer de interesse in zeilen 

echt is losgebroken. “Dat was midden in de Nico-

laasperiode, mijn belangstelling voor het leren was 

niet opvallend groot, en ik had moeite met het 

keurslijf op het lyceum. Liever begaf ik mij in het 

Jazzcafé, en ook had ik drang om veel naar buiten 

te gaan, de natuur opzoeken”. 

Zijn kameraden op het SNL waren onder meer Ton, 

Steven en Rob. Dat zijn Ton van Dijk (HBS-b, 1962), 

die – een provocerende –  journalist is geworden. 

Ton was het al bij de schoolkrant en kwam later 

onder meer bij HP en Vrij Nederland terecht, 

gevolgd door het hoofdredacteurschap bij de 

Nieuwe Revu en Panorama. Verder Steven Lang-

eveld (HBS-b, 1963), de latere tandarts en ook groot 

zeil-liefhebber. We kennen hem nog van een 

sprong in de gracht bij het eindexamen, zie de 

SNeL-Binder van mei 2007. En Rob Reynhoudt (HBS, 

1961) die inmiddels is overleden. Gerard is van de 

lichting “Eindexamen 1962”, HBS-B. Dat is dus al 

best een tijd geleden, inderdaad begonnen op de 

Da Costastraat en afgezwaaid op de Prinses Irene-

straat. Hij woonde zelf op de hoek van de PC Hooft 

en de Van Baerle. De eerste leraar die hem te 

binnen schiet is een klassieker, ja hoor, tekenleraar 

Toon Noyons. Wijlen Toon weet niet half, hoeveel 

mensen zijn fratsen destijds hebben opgepikt en 

voor hun leven hebben onthouden.

Dóór Gerard zijn boeken en artikelen geschreven, 

óver Gerard zijn boeken en artikelen geschreven.
Hij schreef bijvoorbeeld over de revival van de J-

Klasse, de jachten van de America’s cup; een 

verrassing voor hemzelf was het boek “Gerard” dat 

zonder zijn medeweten is samengesteld in zijn 

kennissenkring en dat hij als persoonlijk cadeau 

ontving bij de uitreiking van de prestigieuze KIVI-

Ere-penning in 2007.
Dan denk je alles wel zo’n beetje gehoord te 

hebben over zijn leven, 

maar nee hoor. Komt er 

ineens nog de toevoeging 

dat hij ruim 10 jaar, van 

1982 tot 1993, ontwikke-

lingswerk heeft gedaan in 

Indonesië! Het is geen 

verrassing dat ook die 

periode vol zit met zijn 

voorliefde. Op Oost-Java 

heeft hij een werf opgezet 

en daar zijn in die tijd wel 

zo’n 150 schepen gebouwd, 

vooral gelamineerde types. 
En zeilt hij tegenwoordig nog? Jazeker, vooral in 

het koude Noorden: Schotland,  IJsland, Groenland, 

Spitsbergen, daar kun je hem in de Bestevaer2 nog 

regelmatig aantreffen. Ook voor Archangelsk in 

Poetin’s contreien draait hij zijn hand niet om.

Cees Smit, maart 2018
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op zee. Opnieuw een prestatie van formaat! Deze 

eenmalige wedstrijd, met het schip gesponsord 
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Maar liefst 78 leerlingen haalden in 1958 hun eindexamen op het Nicolaaslyceum. Van deze groep is een 

fraaie foto bewaard gebleven die we – nu het zestig jaar geleden is – met plezier nogmaals afdrukken. 

De geslaagden: Rudi Behrens, Hans Bouwens, Herman de Bree, Paul Keuss, Herman Konter, Gerard 

Paques, Walther Rens, Johan Vermeulen, Hans Wassenberg (Gym-A), Henri de Bakker, Frans Ensink, Wino 

van Hulzen, Peter Krausz, Kees Lambregts, Hans Oushoorn, Adri Praat, Jacob de Reuver, Jaap Wormer 

(Gym-B), Tom Alessie, Jan van de Berk, Albert de Boer, Juul Bosma, Ge Captijn, Rudie van Domburg, Wim 

Emmelkamp, Rob Gadella, Cor Groen, Gerard Heine, Hans Hetsen, Wim Hoes, Hans Kelderman, Jaap 

Kenter, Wim de Lange, Nico Leliveld, Willem Lokkerbol, Wim van Loon, Peter Meijer, Paul Mulder, Andre 

Oei, Antoon Olij, Nico Olij, Wim Oskam, Hans Rogmans, Peter Rubsamen, Frans Scheepens, Theo Schelle-

kens, Rob Schreuder, Hein Smit, Freddy Sprenger, Henk Stam, Lau Stevens, Gerard Stroucken, Hans Swier-

stra, Herman van Vuuren, Frans Wesseling, Fer Wijstma, Bert Ydema (HBS-A) en Tonny Amende, Fred 

Baijards, Jan Bakker, Johannes Berbee, Albert van der Dungen, Johan Eggelte, Louis Groothuis, Martin 

Hesseling, Eugene Kaptein, Harry Kempes, Leo Knijn, Johan Kok, Carol Liesker, Frans Mensink, Pauljan 

Neijzen, Kees Peereboom, Piet Roovers, Ruud Schutgens, Bob Thiry, Johan Vleggelaar, Thijs Werkman 

(HBS-B).

Helemaal rechts op de foto staat rector pater Paalvast. 

Pius eindexamen 1938

Alle elf slaagden ze, de 'candida-

ten' die juni 1938 – nu tachtig jaar 

geleden! – eindexamen deden op 

de Pius mms. Het waren:  Jule 

Bos, Netty van 't Hooft, Lola 

Hoyng, Corrie Janmaat, Anneke 

Jansen, Marianne Lindner, Annie 

Snijders, Béatrice van Vlijmen, 

Lida Vranken, Emilia Vroom, 

Vijftig jaar gemengde school

St. Nicolaas eindexamen 1958
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allen uit Amsterdam; en Jule van Pampus 

uit Laren. 

De examens van 1938 vonden, aldus De 

Telegraaf van 23 juni 1938, plaats op 

'warme dagen'. Nederland kende een 

hittegolf(je) en na al die 'hoogspanning' 

en 'kwellende uren' die examens nu 

eenmaal zijn, was er uiteraard tijd voor 

plezier. Toen de uitslagen binnen waren 

en iedereen geslaagd bleek, ging 'de 

uitlaatklep open' en ontstond 'een 

uitbundig feest dat een doorn in het oog 

zal zijn van hen die niet zoo gelukkig 

waren'. De Pius-meisjes maakten 'een 

rijtoer met een mailcoach door de stad'. 

Het Nicolaaslyceum wordt gemengd, schreven de 

kranten in december 1967. Met ingang van 'de 

cursus 1968-1969' zal de school ook meisjes toela-

ten. De invoering van deze 'coëducatie' was een 

moeizame en er waren 'langdurige besprekingen' 

voor nodig. De invoering van de Mammoetwet was 

'een goede aanleiding om dit reeds lang in discussie 

zijnde besluit te nemen'. In het bericht wordt 

gemeld dat de Pius mms 'nu niet in de school wordt 

geïntegreerd'. Het schoolbestuur wijst bij het 

besluit 'op de religieuze en maatschappelijke 

veranderingen in het katholieke denken, speciaal 

in de zienswijze op gemengde opvoeding'. 

In 1973, bij het 25-jarig bestaan van de school, 

wordt met een heuse speelfilm de komst van 'het 

eerste meisje op het Nicolaas' herdacht. De film St 

Nicolaas en het meisje is gerestaureerd, gedigitali-

seerd en op de Myrakel-site nog steeds te zien. 

Nicolaas Nu: Een échte tto-juniorschool

Tweetalig onderwijs (tto) is er al zo'n vier jaar op 

het St. Nicolaaslyceum. Maar vanaf half mei jl is de 

school ook 'geslaagd' voor het tto-certificaat van 

het Nuffic. De school is daarmee officieel een tto-

juniorschool! Tto-leerlingen beheersen die tweede 

taal (Engels) zo goed dat ze die in allerlei situaties 

kunnen begrijpen, spreken en schrijven. Er is 

inmiddels een mooi tto-programma, meldt de 

website van de school, met veel aandacht voor 

cultuur, uitwisselingen met scholen in Frankrijk en 

Wales én natuurlijk een Cambridge-examen voor 

Engels. 
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Aan deze Binder werkten mee

Joost Kenter
Koos van Langen
René Leijen

Leon de Rooij
Cees Smit
Ad Tiggeler

Nicolaas Nu: Gezonde school

Het Nicolaas is vermoedelijk nog nooit in al die 

zeventig jaar zo gezond geweest als nu. Sterker 

nog, de school heeft onlangs het vignet Gezonde 

School behaald op het thema 'roken, alcohol en 

drugspreventie'. Dat was in de jaren 60 en 70 wel 

anders: leraren rookten nog gewoon in het klaslo-

kaal, ook sigaren en pijp, de kantines stonden 

regelmatig blauw en in de fietsenstalling en achter 

de barakken werd soms fors geblowd. En dan 

hebben we het niet eens over schoolfeesten of 

soos-bijeenkomsten! Dat is allemaal verdwenen: 

roken en alcohol zijn al jarenlang 'niet toegestaan 

tijdens alle activiteiten waarbij leerlingen op en 

rond onze school betrokken zijn'. Met het vignet 

laat de school zien dat ze aan de kwaliteitscriteria 

voldoet die zijn opgesteld door het Trimbos Insti-

tuut, de Hartstichting, het Longfonds, KWF Kanker-

bestrijding en vele andere organisaties. Het school-

plein en de trappen zijn rookvrij en de Ouderraad 

organiseerde onlangs een thema-avond over 

'drank&drugs'. 

Mirakel-kolom nu echt definitief terug

De Mirakel-kolom is nu echt definitief terug op het 

Rokin, schrijft Het Parool (18 april 2018). De kolom 

stond er in 2017 al even en zou ter plekke gereno-

veerd worden. Maar dat bleek niet te doen: de zuil 

moest, stukje voor stukje, opnieuw worden opge-

bouwd. Dat is nu gebeurd, de kolom staat weer op 

haar oude plek, op de stoep voor The Amsterdam 

Dungeon. De kolom werd in 1988 geplaatst, als 

herinnering aan de Heilige Stede, de kapel die hier 

in 1347 was gebouwd en die verwees naar het 

Mirakel van Amsterdam (zie eerdere Binders). De 

kapel werd bij de beeldenstorm grotendeels 

vernietigd, kreeg een nieuwe naam, de Nieuwe-

zijds Kapel, en werd in 1908 gesloopt. De kolom 

bestaat nu uit bewaard gebleven delen van de 

Nieuwezijds Kapel. 
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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
Joost Kenter (lid)
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 St. Nicolaaslyceum     www.nicolaas.nl

Lidmaatschap
  Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of

€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

MYRAKEL

Verzoekje van de administratie
Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post 
ging alle leden waarvan ik een goed e-mail adres 
heb, weer een mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen 
werkend e-mail adres van jou. Zou jij dan een mail-
tje willen sturen naar  zodat wij admin@myrakel.nl
jullie in de toekomst op de hoogte kunnen houden 
van nieuwe gebeurtenissen? Want brieven schrij-
ven is voor ons veel te duur!
Zet óns adres ook in jóuw adresboek, zodat wij ook 
in de toekomst op de hoogte gebracht worden van 
de wijzigingen.
Van een aantal leden heb ik alleen het zakelijke e-
mail adres, wat tot problemen kan leiden bij vakan-
tie als een collega jouw post leest. Stuur mij dan 
jouw privé e-mail adres.

Mededeling van de penningmeester
Er zijn nu nog slechts 57 wanbetalers over. Let op 
het Myrakels getal op je envelop . Is dit KLEINER dan 
2018, dan ben jij er één van! 
In dat geval gaarne vóór de Reünie de verschuldig-
de contributie (12 euro per jaar) overmaken naar 
rekening NL60INGB0000359877 t.n.v. “Oud LLV 
Myrakel Sint Nicolaaslyceum”.
Heb je een machtiging afgegeven dan is het 10,00 
euro per jaar.
Heb je recent een andere bankrekening verkozen 
en heb je ook een machtiging afgegeven, geef dan 
het nieuwe rekeningnummer aan mij door.

Leon de Rooij

mailto:admin@myrakel.nl
mailto:admin@myrakel.nl
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