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Voorwoord  .

Tom Paffen, voorzitter O.L.V. Myrakel SNL  .

50 jaar talent: Zorg dat je erbij bent!

Talent, ziedaar het resultaat van 50 jaar SNL en 70 jaar Pius. Bekende schoolverlaters als 
Dennis Bergkamp, Louis van Gaal of Monique Somers, het topje van de ijsberg. "50 jaar 
talent" gaat over 10.000 talenten! Voorwaar, de "zaaiers" van beide scholen kunnen 
tevreden terugkijken op een weldadige oogst.

Maar wat doen we met al dat talent? Je kunt het vertienvoudigen of vervijfvoudigen of 
"ingraven" met het risico dat je alles verliest. Kunnen we talent dan niet simpelweg vertalen 
met (naasten)liefde? En is het niet juist het St.Nicolaaslyceum dat, net als zijn 
beschermheilige, er voor staat om jeugdig talent verder te ontwikkelen? De school zelf is dan 
minder belangrijk dan het "op school zijn" merkt een van onze schrijftalenten op in deze 
reünie uitgave. En juist dat werpt nu zijn vruchten af. Met enige trots kunnen wij u deze zeer 
speciale uitgave van de SNeLBinder aanbieden. Een verscheidenheid aan talent passeert in 
dit speciale reünie-boek de revue. Gelukkig zijn we er ook in geslaagd om de Pius te 
integreren. Hoe meer talent, hoe beter, niet waar? In dit voorwoord dan ook veel dank aan al 
die talenten die hebben bijgedragen aan dit lustrumgeschrift.

En dan (het) Myrakel. De OudleerlingenVereniging Myrakel is bijna 10 jaar geleden 
opgericht, februari 1989, met als doel om de kontakten tussen alle 10.000 talenten levendig 
te houden, zodat het talent zich blijft ontwikkelen, zodat ze "op school blijven". Bijvoorbeeld. 
met de reünie op 10 oktober 1998. Ook de komende jaren blijven we als Myrakelbestuur 

aan het werk om het Myrakels netwerk levendig houden. 
Nieuwe ontwikkelingen helpen daarbij, zoals onze webstek op 
de Informatie Snelweg en onze database. Maar ook deze 
SNelBinder is hiervoor een vertrouwd medium. Ik wens U dan 
ook van harte heel veel leesplezier en, zoals de eerste rector van 
Marrewijk de nieuwe ouders der leerlingen van het Sint 
Nicolaaslyceum schreef:

"Ik wens u Gods beste zegen en verblijf met oprechte 
hoogachting".....
oftewel "50 jaar talent: Zorg dat je erbij bent!"

Tom Paffen
(Uw Myrakelse Voorzitter in Corde Jesu).

Plaat Voorwrd-1.tif
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Het Sint Nicolaas Lyceum in 1948  .

Redactie Snelbinder  .
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In veel van de voorgaande jubileumboeken is de geschiedenis van het Sint Nicolaas Lyceum uit de doeken 

gedaan. Het zou een herhaling van zetten zijn om nu opnieuw met hetzelfde verhaal te komen. We doen het 

daarom anders. We richten ons in deze uitgave vooral op de tweede pijler: de Pius MMS, reeds 70 jaar geleden 

opgericht, en evenzeer het middelpunt van dit feest als de naastgelegen jongensschool. In enkele artikelen in dit 

blad komt de geschiedenis van de Pius uitgebreid aan bod. 

Echter, vanzelfsprekend gaan we niet geheel voorbij aan de historie van het Sint Nicolaas Lyceum. In dit artikel 

leggen we de nadruk op de oorsprong van de school, en we belanden dus automatisch in 1948. Uit de 

schoolarchieven duiken we de bundel "Correspondentie aan Ouders, 1948-1962" op. Hieruit kunnen we 

talloze citaten halen; het is een verrassend compleet archiefstuk. Tamelijk willekeurig reproduceren we hier een 

brief die net vòòr de feitelijke stichting werd verzonden naar de ouders van de potentiële leerlingen. We zijn 

trouwens benieuwd, of iemand in eigen huis nog dergelijke brieven uit 1948 weet aan te treffen. 

                                Amsterdam, 27 juli 1948

Aan de Ouders of Voogden der leerlingen van het Sint-Nicolaaslyceum.

Mevrouw,
Mijnheer,

Er zou een flinke brochure te schrijven zijn over de zwerftochten die ondergetekende 

gedurende de laatste zeven maanden door Amsterdam heeft gemaakt, en de ondervindingen die hij 

daarbij heeft opgedaan, bij het zoeken naar schoollokalen, of ruimte die daartoe dienstbaar gemaakt 

zou kunnen worden. In den beginne aarzelend en zoekend, afgaand op een gerucht; later iets brutaler 

binnendringend en inspecterend, ingelicht door personen die op de hoogte waren; tenslotte 

doordringend tot de hoogste instanties, telkens weer aankloppend, op de wijze van de weduwe uit het 

evangelie.

Ik zal U echter dit verhaal niet doen; het blijve bewaard voor een jubileumboek bij het 

vijfentwintigjarig bestaan [Red.: !] van het Sint-Nicolaaslyceum, waar de namen van uw kinderen op 

de erepagina zullen prijken als pioniers.

Trouwens, het laatste hoofdstuk is niet geheel bevredigend. Zo graag had ik u aangekondigd, 

dat ik in alle opzichten tevreden was over de school waarin het Sint-Nicolaaslyceum in September z'n 

lessen gaat aanvangen. Ik ben dat wel over de lokalen zelf. Het Sint-Nicolaaslyceum heeft de 

beschikking gekregen over zes keurige lokalen, waarin het een genoegen is les te geven of les te 

krijgen. We zitten bovendien "in eigen huis", d.w.z. we zitten op ons zelf. Ieder die met inwoning iets 

te maken heeft gehad, weet wat dat zeggen wil. 

9

Het enige dat bezwaarlijk is, is de afstand. De school is n.l. gelegen in de Westzaanstraat 63. 

Een blik op de kaart zegt u dat deze straat te vinden is juist bij het begin van de Nassaukade. 
Inderdaad niet naast de deur voor de grote meerderheid der leerlingen. Maar toch niet moeilijk te 

bereiken, ook hiervan kan een blik op de kaart u overtuigen. De tramlijnen 12, 10 en 3 komen er dicht 

bij. Voor fietsers, en welke jongen van die leeftijd verlangt niet naar een fiets, leiden de grote 

verkeeraders er gemakkelijk heen. Ondanks de afstand acht ik, dat de school per fiets in 20 minuten te 

bereiken is voor alle stadsleerlingen. Er is gelegenheid om de fiets te stallen, er is ook gelegenheid om 

over te blijven voor hen die bezwaarlijk tussen de ochtend- en middaguren naar huis kunnen. De 

school ligt in een nette rustige straat, ook dat is een groot voordeel. 

Voor- en nadelen tegen elkaar afwegend hebben we gemeend deze beslissing te moeten nemen, toen de 

gemeente verklaarde ons in West niet te kunnen gerieven. Het schijnt van meer belang onmiddellijk te 

gaan uitzien naar een plek die beter gelegen is, om daar over twee jaar wellicht in een voorlopige 

bouw onderdak te vinden. Want hoogstwaarschijnlijk zijn we over twee jaar zo ver uitgegroeid dat de 

school in de westzaanstraat te klein is. U ziet: zorgen zullen er voorlopig voor de leiding nog wel 

blijven. Ik mag wel vertrouwen, dat u deze zorgen mee wilt dragen door uw prettige medewerking in de 

opvoeding.

Mag ik tenslotte nog degenen die de schoolgeldverklaring vergaten in te zenden, verzoeken dit 

zo spoedig mogelijk te doen ? van 30 juli tot 7 Augustus zal ik afwezig zijn, in verband met de 

jaarlijkse retraitre. Daarna ben ik weer tot uw beschikking. Ik stel mij voor u opnieuw bericht te 

zenden, zodra ik in de school te bereiken zal zijn. Nog even blijft dus mijn adres Wittenburgergracht 5.

Ik wens u Gods beste zegen en verblijf met oprechte hoogachting,

Uw dw. in Corde Jesu

L. van Marrewijk
Rector.

Plaat A-1-02.tif
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Ook de daadwerkelijke start van het Sint Nicolaas Lyceum is vastgelegd in deze brievenserie. Op 25 augustus 

1948 kondigt rector van Marrewijk het programma voor 8 en 9 september aan. Wij citeren niet de hele brief, 

maar pikken er de belangrijkste wederwaardigheden uit.

Op Woensdag 8 september om 9.00 uur zal de Hoogeerwaarde Heer Deken van Amsterdam, Mgr. 

G.P.J. v.d. Burg, in de Sint-Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade een plechtige heilige Mis 

opdragen om Gods zagen af te smeken over het Sint-Nicolaaslyceum.

Om 11 uur precies volgt dan de plechtige openingsvergadering, in tegenwoordigheid van geestelijke 

en wereldlijke autoriteiten, in het American hotel aan het Leidse Plein.

Op Donderdag, 9 September beginnen de lessen om 9 uur. De ochtendlessen duren tot 12.40 uur, de 

middaglessen van 2 uur tot 3.40. 's Zaterdags eindigen de lessen om 1.30.     

10

Deze 5 op de foto waren de eerste rechtstreeks geslaagde
Gymnasiasten in 1954!

v.l.n.r. Hans Heus (Gym-A), Henk Vonk (Gym-A), Felix van
Lamsweerde (Gym-B), Joop Martin (Gym-A)

en Henk Leeners (Gym B).

..... en dit is het resultaat!

Zuster Elisia Timmermans  .
haar strijd voor een katholieke Middelbare School voor meisjes

Trees Mars-Belderok  .

11

Inleiding
Het leek allemaal zo normaal: je deed 's morgens de 

deur achter je dicht om weer een dag naar school te 

gaan; naar de St. Pius M.M.S aan de Prinses Irenestraat.
De meeste oudleerlingen van de St. Pius M.M.S kennen 

nog wel de verhalen over de M.M.S. met zuster 

Paschalis aan het hoofd. Minder bekend is de lange 

strijd die de eerste directrice, zuster Elisia Timmermans, 

heeft moeten voeren voor het (voort)bestaan van de 

school. Zonder deze vrouw zou de St. Pius M.M.S. maar 

enkele jaren hebben bestaan; daarom een hulde.

Catharina Maria Timmermans werd op 4 juni 1884 

geboren in St. Michielsgestel. 
Op 8 september  1903 is zij ingetreden bij de Zusters 

van Liefde in Tilburg, waar zij op 17 juni 1907 werd 

geprofest.
Zij overleed op 18 april 1948 in het moederhuis te 

Tilburg; zij had haar strijd gestreden.

Start van de Sint Pius Middelbare School voor Meisjes
In 1928 werd op initiatief van het bestuur 'De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser' 

de Sint Pius M.M.S. opgericht. De school bouwde als twee klassen Middelbaar Onderwijs voort op de St. Pius 

M.U.L.O.-school aan de Prinsengracht. De school met 6 leerlingen in leerjaar IV kwam onder leiding van de 

Zusters van Liefde uit Tilburg. De school werd onder bescherming geplaatst van Onze Lieve Vrouw, Koningin 

der Maagden.
Zuster Elisia Timmermans werd vanuit Den Haag overgeplaatst naar Amsterdam. Zij werd de eerste directrice 

en begon een jarenlange strijd voor een zelfstandige M.M.S. met 'erkende' diploma's en subsidie om 

voortbestaan te garanderen.

Vanaf het begin heeft zuster Elisia een kroniek over de school bijgehouden. Duidelijk omschreef zij de behoefte 

aan een Middelbare Meisjesschool voor katholiek Amsterdam:
'De behoefte aan een opvoedingsinstituut, dat méér de vorming van het
"meisje" beoogde, deed zich vooral in onze groote steden steeds meer

gevoelen en gaf aanleiding tot de oprichting van
Midddelbare Scholen voor Meisjes'.

Samen met een achttal van dergelijke scholen in Nederland trad de Pius M.M.S. 

naar buiten in de 'Vereeniging van Besturen van de R.K. Middelbare 

Meisjesscholen 'Sancta Teresia", die zich tot doel stelde:
Plaat A-2-2.tif

Catharina Maria Timmermans 1884 - 1948
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gaan; naar de St. Pius M.M.S aan de Prinses Irenestraat.
De meeste oudleerlingen van de St. Pius M.M.S kennen 

nog wel de verhalen over de M.M.S. met zuster 

Paschalis aan het hoofd. Minder bekend is de lange 

strijd die de eerste directrice, zuster Elisia Timmermans, 

heeft moeten voeren voor het (voort)bestaan van de 

school. Zonder deze vrouw zou de St. Pius M.M.S. maar 

enkele jaren hebben bestaan; daarom een hulde.

Catharina Maria Timmermans werd op 4 juni 1884 

geboren in St. Michielsgestel. 
Op 8 september  1903 is zij ingetreden bij de Zusters 

van Liefde in Tilburg, waar zij op 17 juni 1907 werd 

geprofest.
Zij overleed op 18 april 1948 in het moederhuis te 

Tilburg; zij had haar strijd gestreden.

Start van de Sint Pius Middelbare School voor Meisjes
In 1928 werd op initiatief van het bestuur 'De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser' 

de Sint Pius M.M.S. opgericht. De school bouwde als twee klassen Middelbaar Onderwijs voort op de St. Pius 

M.U.L.O.-school aan de Prinsengracht. De school met 6 leerlingen in leerjaar IV kwam onder leiding van de 

Zusters van Liefde uit Tilburg. De school werd onder bescherming geplaatst van Onze Lieve Vrouw, Koningin 

der Maagden.
Zuster Elisia Timmermans werd vanuit Den Haag overgeplaatst naar Amsterdam. Zij werd de eerste directrice 

en begon een jarenlange strijd voor een zelfstandige M.M.S. met 'erkende' diploma's en subsidie om 

voortbestaan te garanderen.

Vanaf het begin heeft zuster Elisia een kroniek over de school bijgehouden. Duidelijk omschreef zij de behoefte 

aan een Middelbare Meisjesschool voor katholiek Amsterdam:
'De behoefte aan een opvoedingsinstituut, dat méér de vorming van het
"meisje" beoogde, deed zich vooral in onze groote steden steeds meer

gevoelen en gaf aanleiding tot de oprichting van
Midddelbare Scholen voor Meisjes'.

Samen met een achttal van dergelijke scholen in Nederland trad de Pius M.M.S. 

naar buiten in de 'Vereeniging van Besturen van de R.K. Middelbare 

Meisjesscholen 'Sancta Teresia", die zich tot doel stelde:
Plaat A-2-2.tif

Catharina Maria Timmermans 1884 - 1948

Plaat A-2-1.tif
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'Onze R.K. meisjes eene harmonische ontwikkeling bij te brengen, die 
de R.K. vrouw in de tegenwoordige maatschappij nodig heeft'.

Er dreigde concurrentie,  maar de Deken van Amsterdam bepaalde dat  aan deze kant van het IJ maar één R.K. 

M.M.S. mocht komen.  Op de school werd veel aandacht besteed aan godsdienstonderwijs en culturele 

vorming. Het programma groeide voor een deel in de praktijk zelf. Om een goed beeld van het onderwijs te 

krijgen woonde zuster Elisia het eerste jaar zelf de lessen bij. De nog niet door het Rijk 'erkende' diploma's 

moesten een behoorlijke kennis waarborgen. 'Erkenning' van de diploma's was een van de doelen die zij zo snel 

mogelijk wilde bereiken. Daarom zorgde zij ervoor dat in de eerste examencommissie leden zaten die op zich al 

een aanbeveling waren. Hierbij bevond zich de heer G. Bolkestein, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, 

die over het middelbaar onderwijs ondermeer het volgende schreef:

Op 22 juni 1930 hield zuster Elisia een gloedvol betoog op de radio voor een zelfstandige Middelbare 

Meisjeschool.

Plaat A-2-3.tif

Plaat A-2-4.tif

Aan de eerder aangehaalde uitspraak van medestander Bolkestein voegde zij in het radioprogramma haar 

eigen mening omtrent het waarom van een echte meisjesschool toe:

Fel van leer trok zij tegen de huidige organisatie: een tweejarige kopschool als Middelbare School op de 

U.L.O.school gezet. Zij stelde dat de combinatie U.L.O. en M.M.S. niet gewenst was.  Zij verwoordde dat als 

volgt:

13
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Maar het werd langzamerhand duidelijk dat het zo niet langer ging. Zusters waren aan de studie gezet en kregen 

geen salaris; leken-leerkrachten moesten betaald worden. In verhouding tot het kleine aantal leerlingen kostte 

deze school het bestuur teveel geld. De 

Vereeniging schrok terug voor de 

zwaardere financiéle offers die een 

reorganisatieplan met zich meebracht. 

In 1931 wordt voorgesteld om de 

school maar op te heffen.

14 15

Plaat A-2-7.tif

Plaat A-2-8.tif

1932 - 1948: strijd om het bestaan, om erkenning en om subsidie
Dit voorstel ging de Congregatie te ver; een R.K. M.M.S. in Amster-dam bleef 

nood-zakelijk. Op 3 maart 1932 besloot het Hoofdbe-stuur der Congregatie 

der Zusters van Liefde te 

Tilburg dat de M.M.S 

moest voortbestaan en 

het Hoofd-bestuur het 

voorgestel-de reorga-

nisatieplan op zich zou 

nemen.  Het eerste doel 

van zuster Elisia, een 

zelfstandige M.M.S, nu 

onder verantwoorde-

lijkheid van de Congre-

gatie, was bereikt.
Op het Valeriusplein nr. 

12 werd een geschikt 

herenhuis gevonden. Er 

werden begrotingen 

opgesteld, lijsten aan-

gelegd van potentiéle leerlingen, advertenties geplaatst 

etc.

Op 8 september 1932 kon de zelfstandige M.M.S. van start 

gaan met 46 leerlingen, verdeeld over 5 leerjaren. Maar de 

inkomsten waren nog steeds niet genoeg, al werden de 

vaste lasten en levensonderhoud, studie etc. van de 

zusters door de Congregatie betaald.
Verder had zuster Elisia te maken met de jaloezie van 

andere scholen, die twijfel zaaiden omtrent de waarde 

van de diploma's, het succes van de eindexamens en de 

bevoegdheden van de docenten. Dat de school ook veel 

waardering oogstte is op te maken uit bijgaand citaat uit 

een krantenartikel van 1933 ter ere van het eerst 

lustrum.  

Een eigen onderkomen voor de
zelfstandige St. Pius MMS

Aan het werk op het Valeriusplein

Plaat A-2-9.tif

Plaat A-2-11.tif

Plaat A-2-10.tif
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Bij het eerste lustrum van de school

16

Om alle twijfels weg te nemen bleef de 

directrice zich inspannen om 'erkenning' 

van de school te krijgen. Met steun van de 

eerder genoemde Inspecteur, de heer G. 

Bolkestein werd in 1935 eindelijk de lang 

begeerde erkenning verkregen. Zelfs de 

eerder uitgereikte diploma's werden als 

gelijkwaardig beschouwd aan de 'erkende' 

diploma's. Zuster Elisia heeft een tweede 

stap in haar strijd gewonnen.

Maar de strijd ging door; erkenning was 

namelijk nog geen subsidie en de lasten 

waren zeer hoog. Daarnaast waren er 

kleinere problemen die de gemoederen 

bezig hielden, zoals de strijd met de Graal. 

De Graal eiste de regeling van de 

ontspanning van alle katholieke meisjes 

op, dus ook van de leerlingen van de Pius 

M.M.S. De school organiseerde zelf de 

sportactiviteiten van de leerlingen, 

waaronder tennis. Er werden ver-

gaderingen belegd en enquêtes gehouden 

onder de ouders met als resultaat de 

algemene opinie dat de Graal in deze, de 

school betreffende zaken geen zeggen-

schap hoorde te hebben. Goede relaties 

van zuster Elisia uit het Roomse 

zakenleven wisten de zaak ten gunste van 

de M.M.S. te regelen.
Maar de kosten bleven te hoog en de 

subsidie bleef uit. De M.M.S. begon een 

blok aan het been van de het bestuur van 

de Congregatie te worden en in 1937 

kreeg zuster Elisia de raad geen nieuwe 

leerlingen meer aan te nemen. 'Het 

uitblijven van subsidie is een teken dat de 

Goddelijke Voorzienigheid de school niet wil'. Zuster Elisia moest nu de strijd aanbinden in haar eigen 

gelederen. Zij begon haar eigen grote strijd tegen de Congregatie en de Voorzienigheid om het voortbestaan 

van de school. In 1937 slaagden de eerste acht leerlingen die op het Plein in vijf jaar de gehele cursus hadden 

Plaat A-2-12.tif

gevolgd. En het aantal leerlingen bleef 

langzaam stijgen: in het tweede lustrumjaar, 

1938, zoals in  krantenstukje op de volgende 

pagina staat, kende de school  76 leerlingen.
In de komende jaren kreeg zuster Elisia te 

maken met de oorlogsperikelen, maar ook 

deze moeilijke jaren wist zij te doorstaan met 

haar school. Zij wist zelfs nog een manier te 

vinden om het 12 1/2-jarig bestaan van de 

school op bescheiden wijze te vieren. Na de 

bevrijding herstelde zich alles vrij spoedig en 

de strijd om subsidie naderde zijn einde. Zou 

de Voorzienigheid de school toch gewild 

hebben?

17

Sportactiviteiten, zoals tennis, werden door de school zelf georgani-
seerd. De Graal probeerde hier, tevergeefs een eind aan te maken

Plaat A-2-13.tif

Plaat A-2-14.tif
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Zou de Voorzienigheid de school toch gewild hebben?
In de onderwijsbegroting van 1946 werd bepaald dat 

voor het jaar 1947 subsidie verwacht kon worden voor 

een aantal Middelbare Meisjescholen. Hieronder viel 

ook de Sint Pius M.M.S. te Amsterdam. Een groots 

moment moet dit geweest zijn voor zuster Elisia, die alles 

getrotseerd heeft voor maar één doel: een zelfstandige, 

erkende, gesubsidieerde M.M.S. Maar zij heeft haar 

strijd niet voor niets gestreden: vele duizenden meisjes 

uit Amsterdam zouden nog van deze fantastische school 

komen met het felbegeerde papiertje: het Pius M.M.S-

diploma.

Helaas heeft zuster Elisia niet lang mogen genieten van 

haar 'overwinningen'. Toen zij in april 1948 voor een 

vergadering in het moederhuis te Tilburg was, werd zij 

getroffen door een hersenbloeding en stierf aldaar op 18 

april 1948: zij had haar strijd gestreden, haar ideaal was 

bereikt.  In het weekblad 'St. Bonaventura" schreef haar 

medestrijder in al die jaren, G. Bolkestein het 

volgende 'In Memoriam' (zie volgende pagina):

Amsterdam, september 1998

Trees MarsBelderok
oudleerling Pius M.M.S.

Plaat A-2-15.tif

Plaat A-2-16.tif
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Plaat A-2-17.tif

Bij het tweede lustrum
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'De Middelbare School voor Meisjes'; radiotoespraak door zuster Elisa op 22 juni 1930; deze toespraak werd
uitgegeven door de 'Vereeniging der R.K. Middelbare Scholen voor Meisjes "Sancta Teresia"'
Het jubileumnummer van 'Flitsen', uitgegeven bij het 40-jarig bestaan van de school (1968)
knipselen fotomateriaal uit het Piusarchief en het moederhuis te Tilburg.

Mijn dank gaat uit naar zuster Caroline Gerritse van het moederhuis te Tilburg voor haar medewerking bij het
opsporen en beschikbaar stellen van materiaal (o.a. de radiotoespraak) over de St. Pius M.M.S.

Bronvermelding

Plaat A-2-18.tif

Fusie Pius-Nicolaas  .

Critic Kris  .

21

We vieren in najaar 1998 twee jubilea: 

70 jaar Pius, 50 jaar Nicolaas

Het is geen nieuws, dat die '70 jaar' Pius met name een betekenis hebben als terugtelling tot de stichtingsdatum. In 
september 1928 zag de school het licht, en in de jaren '70 onderging de school een fusie met het naastgelegen 
jongenslyceum. Dìe fusie is een historisch feit. Maar dit juridisch-administratieve feit heeft psychologische 
voorlopers! Want in de annalen van beider scholen treffen we voortekenen aan, waaruit de hunkering naar een 
fusie duidelijk voelbaar is. Als pur sang antiquairs hebben de redaktiemedewerkers van de SNeL-Binder beslag 
weten te leggen op het unieke fusie-exemplaar van Flitsen en De Tobbe uit juni 1965! Onder de 
gemeenschappelijke hoofdredactie van de vermaarde Thera Coppens en Max Hattinga Verschure is een 
coproduktie vervaardigd die haar/zijn weerga niet kent. De Centerfold is eigenlijk voldoende om het hele verhaal te 
vertellen: deze tekening, hier opnieuw afgedrukt, toont de fusie-machine van Pius en Nicolaas. Onderwijs? Ho 
maar! 
Behalve de prent nemen we nog een item mee uit het fusienummer. Critic Cris mijmert over de binding tussen de 
scholen.

Plaat A-3-1.tif
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Kroni...klaas - keur - krics - creatie. (weet ik veel!)

Alvorens conventioneel van wal te steken (nou ja, conventioneel) zullen wij ons eerst aan u voorstellen: wij zijn een 
deeltje van de coördinatie, wij zijn van verschillende sexe, ik ben ik, en ik ben ik. [Indien dit is begrepen kunt u 
verder lezen]

Wij weten niet zeker in welke positie u op dit moment staat, zit, of ligt, maar - sorry hoor - kijkt u eens in uw agenda 
bij de week van 21-27 juni:..........
over het idealisme, spiritisme, intellectualisme, cinisme, individualisme en andere ismen in dit blad, (degene voor 
wie dit duister blijft, pakke het woordenboek, of wende zich tot de gymnasiasten in de redaktie) voor de tot stand 
brenging waarvan Flitsen en Tobbemedewerkers(sters de gefuseerde hoofden bij elkaar hebben gestoken. Wij 
spreken de wens uit, dat deze coördinatie een eerste stap moge zijn in de richting van een algehele 
fusie.

Ijdele pogingkjes om ook tot een fusie te komen worden herhaaldelijk gedaan: woensdag 7 april: muziekfestival. In 
een zaal, propvol met Piusmeisjesteenagers en Nicolaasjongensteenagers manifesteerde zich in het bijzijn van 
enkele tienersterren, het jeugdige, pathetisch enthousiasme met een goed, minder goed of waardeloos resultaat. 
Enthousiasme deed de menigte in de zaal gillen, slaan en stampen. Kortom: een enerverende en gezellige avond.

Ons hebben berichten bereikt over een op handen zijnd bal, dus, probeer en laat het eens proberen op de cour, 
maar pas op de zuster, die wij menigmaal signaleerden achter het gordijn van de kantine. Zij heeft een zwart habijt 
met een witte kap, en er is een heel lang koord om haar middel gebonden.
Wat vindt u van deze opwekkingen? Nee heb je, ja kun je krijgen; wie niet waagt, die niet wint.

Een andere poging, de poging om meisjes als supporters naar het voetbalveld te krijgen voor de recente 
wedstrijden is in het water gevallen. Ondanks dat hebben de Nicolasianen toch gewonnen met respectievelijk 3-1 
en 1-0.
De autorally was wat dit betreft geslaagder. Winnaar hiervan was de equipe van Lustenhouer-Zandbergen. Zij kon 
kiezen uit prijzen zoals taarten, Fl. 15,- vlees, enz., hetgeen na zo'n ongetwijfeld inspannende rit best zou smaken. 
Iedereen heeft zich kostelijk geamuseerd, ook meneer de Rijk, die het geheel voortreffelijk had georganiseerd.

De gezamenlijke academiesessies waren altijd een groot succes, hoewel het te betwijfelen valt of dit zuiver culturele 
belangstelling was.

Achter de Pius M.M.S. merkten wij een bordje op, nauwelijks zichtbaar tussen het knie-hoge gras, waarop te lezen 
stond: "verboden op het gras te lopen", hetgeen ons noodde tot een glimlach. Dezelfde glimlach verscheen op ons 
gelaat, toen wij bleke schimmen schichtig door de gang zagen glijden naar het eindexamen lokaal. Meewarig keken 
wij hen na, die kort te voren op de drempel van het schoolgebouw een laatste poging deden hun geest te verrijken 
door nerveus in een boek te bladeren.

De Pius wilde niet achterblijven bij het Nicolaas en heeft nu ook het wisselsysteem ingevoerd. Renden eerst de 
docenten, nu slenteren de leerlingen van klas tot klas, terwijl ze onderling de laatste nieuwtjes uitwisselen. De 
vrouwelijke docenten, zeer in hun schik met deze belangrijke mutatie, lopen glimmend van trots door hun eigen 
lokaal bankjes te verschikken en maken enthousiaste plannen over plantjes bij het raam en plaatjes aan de muur. 
De mannelijke docenten staan in de deuropening met brede armzwaaien het in- en uitgaand verkeer te regelen.

...

Critic Kris  

De St. Pius MMS (HAVO) 1928 - 1958 - 1973  .
geschiedenis en herrinneringen

Drs. M.M. de Bakker  .
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In het programmaboekje van het St. Nicolaaslyceum, dat ieder jaar wordt uitgegeven voor ouders en leer-

lingen, staat een "korte geschiedenis" van het SNL, de school , die in het najaar van l998 vijftig jaar bestaat. Een 

enkele zin is gewijd aan de Pius MMS (Havo): "in 1973 kwam de fusie met de Pius Havo voor meisjes".
Wie kan zich bij deze woorden nog een beeld in de herinnering brengen? Niet velen, vermoed ik. Toch zou de 

Pius zoals deze meisjesschool in Amsterdam werd genoemd op het moment, dat het SNL de halve eeuw heeft 

volgemaakt, een zeventigjarig bestaan hebben kunnen vieren, zo althans de Pius er nog zou zijn geweest...
De Pius MMS (Havo) is niet meer. Het is evenwel sympathiek, dat in kringen van SNL oudleerlingen met name 

de heer Cees Smit, secretaris van de vereniging Myrakel gedacht werd aan al die meisjes die vroeger de MMS 

en later de Havo bezochten. Dezen wil men graag bij de reünie betrekken.

Ik werd docent op de MMS in l958. Van het MMS-onderwijs, noch van de Pius wist ik op dat moment veel. Op 

het r.k. Lyceum voor Meisjes (nu Fons Vitae), waar ik zelf leerling was geweest, keek men ietwat neer op de 

middelbare school voor meisjes: met een MMS-diploma kon je niet studeren aan een universiteit, je leerde er 

niet het Latijn van Livius en Vergilius, maar kerklatijn, en de meisjes die zo'n school bezochten waren wel heel 

mooi, maar niet zo slim. De schoolleiding van de Pius zoveel wist ik wel was tamelijk progressief en ook waren 

het vaak MMS-meisjes, die op interscholaire declamatiewedstrijden prijzen wonnen. Er waren bijzondere 

toneelvoorstellingen, zoals bijvoorbeeld "Ons Stadje" van Thornton Wilder, dat behalve door de neerlandica 

zuster Noella werd geregisseerd door een oudleerlinge, nu een actrice van naam. Over de Pius, de MMS en zelfs 

onderwijs aan alleen maar meisjes zou ik in mijn Piusjaren anders gaan denken. Het bestuderen van de 

geschiedenis, eigen ervaringen hebben, het draagt bij tot het vergeten van vooroordelen, het onderkennen van 

stereotypen.

De geschiedenis van de St.Pius MMS begon in l928, met een "bovenbouw-MMS", want de meisjes die in de 

vierde klas kwamen hadden alle al een MULO-diploma. De school stond onder leiding van de Congregatie van 

de Liefdezusters (van Tilburg) en was genoemd naar de heilige paus Pius V (1566 - 1572), een van de eerste 

pausen van de contrareformatie. De school was gewijd aan Maria, Koningin der Maagden. Op haar feestdag in 

mei werd lange tijd het schoolfeest gevierd. 
In de eerste jaren van de Pius werden de lessen gegeven op de Prinsengracht. Niet lang na l928 besloot 

"katholiek Amsterdam" tot een volledige MMS van vijf 

leerjaren en verhuisde men naar een villa aan het 

Valeriusplein (Valeriusplein 12). Er waren toen 46 (!) 

leerlingen, verdeeld over vijf klassen.
Aan de schooltypen van MMS en HBS is de naam van de 

staatsman Thorbecke verbonden. Zijn wet van 1863 op 

het Middelbaar Onderwijs had naast de HBS ook de 

middelbare school voor meisjes vermeld [bron: 

Ph.J.Idenburg, Schets van het Nederlandse 

Schoolwezen, Groningen l964, 2de druk, p.363].
In de grote (provincie)steden kwamen niet lang daarna 

de eerste middelbare meisjesscholen, de eerste in 1867 in 

Haarlem. Na acht jaar waren er al negen, met in totaal 

647 leerlingen. Het doel van de MMS was hetzelfde als 

van de HBS: "het voorbereiden van leerlingen op de 

vervulling van taken in de maatschappij waarvoor een 

ruime mate van ontwikkeling, doch geen opleiding bij het 

hoger onderwijs nodig is." Bij de mms zou rekening 

Een eerste klas op het Valeriusplein.
De tweede van rechts is Lea Nieuwhoff (zie tekst).
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Kroni...klaas - keur - krics - creatie. (weet ik veel!)

Alvorens conventioneel van wal te steken (nou ja, conventioneel) zullen wij ons eerst aan u voorstellen: wij zijn een 
deeltje van de coördinatie, wij zijn van verschillende sexe, ik ben ik, en ik ben ik. [Indien dit is begrepen kunt u 
verder lezen]

Wij weten niet zeker in welke positie u op dit moment staat, zit, of ligt, maar - sorry hoor - kijkt u eens in uw agenda 
bij de week van 21-27 juni:..........
over het idealisme, spiritisme, intellectualisme, cinisme, individualisme en andere ismen in dit blad, (degene voor 
wie dit duister blijft, pakke het woordenboek, of wende zich tot de gymnasiasten in de redaktie) voor de tot stand 
brenging waarvan Flitsen en Tobbemedewerkers(sters de gefuseerde hoofden bij elkaar hebben gestoken. Wij 
spreken de wens uit, dat deze coördinatie een eerste stap moge zijn in de richting van een algehele 
fusie.

Ijdele pogingkjes om ook tot een fusie te komen worden herhaaldelijk gedaan: woensdag 7 april: muziekfestival. In 
een zaal, propvol met Piusmeisjesteenagers en Nicolaasjongensteenagers manifesteerde zich in het bijzijn van 
enkele tienersterren, het jeugdige, pathetisch enthousiasme met een goed, minder goed of waardeloos resultaat. 
Enthousiasme deed de menigte in de zaal gillen, slaan en stampen. Kortom: een enerverende en gezellige avond.

Ons hebben berichten bereikt over een op handen zijnd bal, dus, probeer en laat het eens proberen op de cour, 
maar pas op de zuster, die wij menigmaal signaleerden achter het gordijn van de kantine. Zij heeft een zwart habijt 
met een witte kap, en er is een heel lang koord om haar middel gebonden.
Wat vindt u van deze opwekkingen? Nee heb je, ja kun je krijgen; wie niet waagt, die niet wint.

Een andere poging, de poging om meisjes als supporters naar het voetbalveld te krijgen voor de recente 
wedstrijden is in het water gevallen. Ondanks dat hebben de Nicolasianen toch gewonnen met respectievelijk 3-1 
en 1-0.
De autorally was wat dit betreft geslaagder. Winnaar hiervan was de equipe van Lustenhouer-Zandbergen. Zij kon 
kiezen uit prijzen zoals taarten, Fl. 15,- vlees, enz., hetgeen na zo'n ongetwijfeld inspannende rit best zou smaken. 
Iedereen heeft zich kostelijk geamuseerd, ook meneer de Rijk, die het geheel voortreffelijk had georganiseerd.

De gezamenlijke academiesessies waren altijd een groot succes, hoewel het te betwijfelen valt of dit zuiver culturele 
belangstelling was.

Achter de Pius M.M.S. merkten wij een bordje op, nauwelijks zichtbaar tussen het knie-hoge gras, waarop te lezen 
stond: "verboden op het gras te lopen", hetgeen ons noodde tot een glimlach. Dezelfde glimlach verscheen op ons 
gelaat, toen wij bleke schimmen schichtig door de gang zagen glijden naar het eindexamen lokaal. Meewarig keken 
wij hen na, die kort te voren op de drempel van het schoolgebouw een laatste poging deden hun geest te verrijken 
door nerveus in een boek te bladeren.

De Pius wilde niet achterblijven bij het Nicolaas en heeft nu ook het wisselsysteem ingevoerd. Renden eerst de 
docenten, nu slenteren de leerlingen van klas tot klas, terwijl ze onderling de laatste nieuwtjes uitwisselen. De 
vrouwelijke docenten, zeer in hun schik met deze belangrijke mutatie, lopen glimmend van trots door hun eigen 
lokaal bankjes te verschikken en maken enthousiaste plannen over plantjes bij het raam en plaatjes aan de muur. 
De mannelijke docenten staan in de deuropening met brede armzwaaien het in- en uitgaand verkeer te regelen.
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In het programmaboekje van het St. Nicolaaslyceum, dat ieder jaar wordt uitgegeven voor ouders en leer-

lingen, staat een "korte geschiedenis" van het SNL, de school , die in het najaar van l998 vijftig jaar bestaat. Een 

enkele zin is gewijd aan de Pius MMS (Havo): "in 1973 kwam de fusie met de Pius Havo voor meisjes".
Wie kan zich bij deze woorden nog een beeld in de herinnering brengen? Niet velen, vermoed ik. Toch zou de 

Pius zoals deze meisjesschool in Amsterdam werd genoemd op het moment, dat het SNL de halve eeuw heeft 

volgemaakt, een zeventigjarig bestaan hebben kunnen vieren, zo althans de Pius er nog zou zijn geweest...
De Pius MMS (Havo) is niet meer. Het is evenwel sympathiek, dat in kringen van SNL oudleerlingen met name 

de heer Cees Smit, secretaris van de vereniging Myrakel gedacht werd aan al die meisjes die vroeger de MMS 

en later de Havo bezochten. Dezen wil men graag bij de reünie betrekken.

Ik werd docent op de MMS in l958. Van het MMS-onderwijs, noch van de Pius wist ik op dat moment veel. Op 

het r.k. Lyceum voor Meisjes (nu Fons Vitae), waar ik zelf leerling was geweest, keek men ietwat neer op de 

middelbare school voor meisjes: met een MMS-diploma kon je niet studeren aan een universiteit, je leerde er 

niet het Latijn van Livius en Vergilius, maar kerklatijn, en de meisjes die zo'n school bezochten waren wel heel 

mooi, maar niet zo slim. De schoolleiding van de Pius zoveel wist ik wel was tamelijk progressief en ook waren 

het vaak MMS-meisjes, die op interscholaire declamatiewedstrijden prijzen wonnen. Er waren bijzondere 

toneelvoorstellingen, zoals bijvoorbeeld "Ons Stadje" van Thornton Wilder, dat behalve door de neerlandica 

zuster Noella werd geregisseerd door een oudleerlinge, nu een actrice van naam. Over de Pius, de MMS en zelfs 

onderwijs aan alleen maar meisjes zou ik in mijn Piusjaren anders gaan denken. Het bestuderen van de 

geschiedenis, eigen ervaringen hebben, het draagt bij tot het vergeten van vooroordelen, het onderkennen van 

stereotypen.

De geschiedenis van de St.Pius MMS begon in l928, met een "bovenbouw-MMS", want de meisjes die in de 

vierde klas kwamen hadden alle al een MULO-diploma. De school stond onder leiding van de Congregatie van 

de Liefdezusters (van Tilburg) en was genoemd naar de heilige paus Pius V (1566 - 1572), een van de eerste 

pausen van de contrareformatie. De school was gewijd aan Maria, Koningin der Maagden. Op haar feestdag in 

mei werd lange tijd het schoolfeest gevierd. 
In de eerste jaren van de Pius werden de lessen gegeven op de Prinsengracht. Niet lang na l928 besloot 

"katholiek Amsterdam" tot een volledige MMS van vijf 

leerjaren en verhuisde men naar een villa aan het 

Valeriusplein (Valeriusplein 12). Er waren toen 46 (!) 

leerlingen, verdeeld over vijf klassen.
Aan de schooltypen van MMS en HBS is de naam van de 

staatsman Thorbecke verbonden. Zijn wet van 1863 op 

het Middelbaar Onderwijs had naast de HBS ook de 

middelbare school voor meisjes vermeld [bron: 

Ph.J.Idenburg, Schets van het Nederlandse 

Schoolwezen, Groningen l964, 2de druk, p.363].
In de grote (provincie)steden kwamen niet lang daarna 

de eerste middelbare meisjesscholen, de eerste in 1867 in 

Haarlem. Na acht jaar waren er al negen, met in totaal 

647 leerlingen. Het doel van de MMS was hetzelfde als 

van de HBS: "het voorbereiden van leerlingen op de 

vervulling van taken in de maatschappij waarvoor een 

ruime mate van ontwikkeling, doch geen opleiding bij het 

hoger onderwijs nodig is." Bij de mms zou rekening 

Een eerste klas op het Valeriusplein.
De tweede van rechts is Lea Nieuwhoff (zie tekst).
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worden gehouden met de fysieke en psychische kenmerken van het meisje in de leeftijd tussen l2 en l7 jaar.
De katholieke MMS op de Prinsengracht/het Valeriusplein behoorde niet tot de allereerste in Nederland. Dat 

hing natuurlijk samen met de politieke strijd om het al of niet financieren door de staat van bijzonder onderwijs. 

Middelbare meisjesscholen werden bovendien in het algemeen door de staatskas wat "stiefmoederlijk" 

bedeeld. De Pius kreeg pas in 1947 volledige subsidie [bron: L. van der Pijll in een bijzonder nummer van het 

schoolblad Flitsen uit l968]. Wel was de school sinds l935 "erkend" of m.a.w. met een MMS-diploma kon men 

studeren aan instituten, die men nu hogescholen zou noemen, zoals de school voor maatschappelijk werk, de 

academie voor beeldende kunsten en de toneelschool. Het ontbreken van gelden uit de algemene middelen 

betekende, dat er en dat tijdens de crisisjaren '30 en Wereldoorlog II een (relatief) hoog schoolgeld moest 

worden betaald. Mijn geschiedenisdocente mevrouw Lea Kouwenhoven-Nieuwhoff oudleerlinge van de Pius 

vertelde mij ooit, dat ouders bepaald  "offers" voor hun dochters moesten brengen en docenten genoegen 

namen met een geringer salaris. Of het waar is, dat het forse schoolgeld ook werd geheven om "beter 

gesitueerden" in de school te krijgen, durf ik niet te beweren. Er waren wel enige meisjes Brenninkmeyer, 

Lampe en Hollenkamp leerling van de MMS.
Hoe was het om leerling te zijn in de jaren dertig, in de oorlog en vlak daarna? Met hulp van de bestaande 

bronnen [o.a. een programmaboekje uit 1932, het Flitsennummer uit l968, enige klassen schoolfoto's uit die 

tijd, een stapeltje opstellen, e.d.] kan men zich een voorstelling vormen. De "regels van het huis" waren andere 

dan die van nu: men moet iedere morgen de H.Mis bijwonen, leerlingen moeten zich "in alles als beschaafde 

jongedames gedragen" hun werk moeten zij "steeds goed verzorgd afleveren" en van het ene lokaal naar het 

andere "in de rij gaan, een voor een achter elkaar in vaste 

volgorde", zij moeten "alles vermijden, waardoor de 

lessen worden verstoord" en zijn verplicht "gedurende de 

schooltijden de uniformschooljassen te dragen met het 

insigne der school". Op (archief)foto's zijn deze 

lichtblauwe uniformjassen te zien. Op warme dagen gold 

het uniformgebod overigens niet. Wanneer de uniformen 

werden afgeschaft, heb ik niet kunnen achterhalen. In de 

oorlog, kort na de oorlog?
Over de geschiedenis van de school tijdens de oorlog is 

niet veel bekend. In l939 wordt een cursus gegeven tegen 

luchtaanvallen, kort na mei l940 zijn schoolfeesten 

verboden, portretten van Wilhelmina, Juliana en 

Bernhard moeten van de muren af, boeken en vooral 

natuurlijk geschiedenisboeken moeten worden aangepast 

aan de Nieuwe Orde. De school draait door, zelfs in l944 - 

l945, het jaar van de hongerwinter. Met enige verbazing 

las ik een opstel (uit 1946)  over die periode. De schrijfster 

is bezorgd, dat het Feest van de Koningin der Maagden 

wordt uitgesteld, dat de eindexamenleerlingen zonder 

examen hun diploma zullen krijgen. Dat wil men niet: "een 

vodje uit Den Haag"! Dertien leerlingen worden toch 

geexamineerd, dertien maal mogen professoren hun 

handtekening op een verdiend diploma zetten. Versierd 

met een driekleur en een oranjevlag, zoals zuster Elisia 

eerder op rapporten deed in dat laatste spannende 

oorlogsjaar? Zuster Elisia ["haar gebed bleek sterker dan 

De pastorale jaren op het Zand met een tamme eend;
zittend:

A. Schermer, H. Binnendijk, W. Caminada
staand:

Zr. Angelina, R. de Bakker, Zr. Marguerite, R. Klein,
Pater H. Beernink, A. Kraakman, C. Serlie, H. Hin,

G. Fleur en S. Ponten.
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Montgomery's troepen" volgens het opstel] was de eerste directrice van de Pius. Zij werd na haar dood in l948 

opgevolgd door zuster Agnesa en korte tijd daarna in 1952 door zuster Paschalis, historica van beroep. De Pius 

zou gauw de naam krijgen "de school van zuster Paschalis". Zij heeft in ieder geval heel sterk een persoonlijk 

stempel gedrukt op de periode l952 - 1970, de tijd, dat zij directrice van de MMS was. Het was misschien ook 

wel de glorietijd van de MMS, de tijd van de opening en verhuizing naar nieuwe locaties als Valeriusplein 16, 

Het Zand en de Flats aan het Beatrixpark. Het leerlingenaantal groeide tot boven de 600!
Zuster Paschalis leeft al lang niet meer, maar ik denk nog vaak aan haar en ik vermoed dat velen van haar 

oudleerlingen dat ook nog wel eens zullen doen, Soms met enige verontwaardiging, want zij kon iemand wel 

met een waarheid confronteren, soms met enige tederheid, want ze was vaak erg aardig en bezorgd. Zoals 

ieder mens had ze iets ambivalents. Haar normenen waardenpatroon was Haagsdeftig en vooroorlogs: 

keurige manieren, oprechte katholiciteit waren belangrijk. Een ware kruistocht preekte zij tegen de onverlaten, 

die "appelkroosjes" deponeerden achter de verwarmingen (jullie ook, meisjes!). Ze had stijl, van partijvorming 

moest ze niets hebben. In de docentenkamer zat zij aan het hoofd van de tafel. In de volgorde van binnenkomst 

schoof iedereen aan. Ze was progressief, maar inspraak van docenten vond ze flauwekul (een docentenraad 

werd afgedwongen), maar de deur van haar kamer stond altijd open. Een docent met ordeproblemen kon op 

haar stevige steun rekenen, het was voor haar doodgewoon, dat een leerlinge uit de derde, die zwanger werd, 

op school bleef. Wellicht had dankzij haar de Pius de naam 

van progressieve school. Toen ik in 1958 er docent werd, 

was de school ook al lang niet meer elitair. Er waren toen vier 

eerste klassen (de naoorlogse geboortengolf!), in 1959 zelfs 

zes eerste klassen. De onderbouwklassen kregen les in 

houten noodlokalen (barakken) aan het Beatrixpark. Zij 

waren de buren van een deel van het Nicolaaslyceum, dat les 

kreeg in aanpalende houten gebouwen. De bovenbouw van 

de Pius bleef op het Valeriusplein. Er was daar een prachtige 

erker. De leerlingen zaten als in een schouwburg: in etages. 

Twee (tweede)Piusklassen kregen gastvrijheid in de 

gebouwen van het Nicolaaslyceum. Voor docenten en 

leerlingen waren snelle fietsen van groot belang: men moest 

zich snel van Plein naar Zand en omgekeerd kunnen 

verplaatsen, leerlingen moesten naar aparte muziek-

tekenen- gymnastieklokalen in de stad. In 1959 werd zuster 

Angelina adjunctdirecteur op Het Zand. Ook Nicolaas-

leerlingen zullen zich haar herinneren als iemand, die "de 

wind eronder had" , maar vooral als iemand die je fijnzinnig 

en vol humor kon wijzen op de betrekkelijkheid van veel 

zaken.
Aan het Zand heeft iedereen leraren en leerlingen denk ik 

wel goede herinneringen (er werd veel gelachen, goede 

koffie geschonken door zuster Generosa, de eenden waren 

tam, de omgeving een pastorale); toch was iedereen blij toen 

de deur van Valeriusplein in 1961 op slot kon en men kon 

verhuizen naar De Flat (de huidige C-vleugel) en niet lang 

daarna ook naar een tweede gebouw (de tegenwoordige D-

vleugel). Deze vleugels waren met een luchtbrug met elkaar 

verbonden. Eind oktober 1965 werd de school met feesten, 

Doornroosje en de prins
Ballet tijdens de landjuweeldag
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worden gehouden met de fysieke en psychische kenmerken van het meisje in de leeftijd tussen l2 en l7 jaar.
De katholieke MMS op de Prinsengracht/het Valeriusplein behoorde niet tot de allereerste in Nederland. Dat 

hing natuurlijk samen met de politieke strijd om het al of niet financieren door de staat van bijzonder onderwijs. 

Middelbare meisjesscholen werden bovendien in het algemeen door de staatskas wat "stiefmoederlijk" 

bedeeld. De Pius kreeg pas in 1947 volledige subsidie [bron: L. van der Pijll in een bijzonder nummer van het 

schoolblad Flitsen uit l968]. Wel was de school sinds l935 "erkend" of m.a.w. met een MMS-diploma kon men 

studeren aan instituten, die men nu hogescholen zou noemen, zoals de school voor maatschappelijk werk, de 

academie voor beeldende kunsten en de toneelschool. Het ontbreken van gelden uit de algemene middelen 

betekende, dat er en dat tijdens de crisisjaren '30 en Wereldoorlog II een (relatief) hoog schoolgeld moest 

worden betaald. Mijn geschiedenisdocente mevrouw Lea Kouwenhoven-Nieuwhoff oudleerlinge van de Pius 

vertelde mij ooit, dat ouders bepaald  "offers" voor hun dochters moesten brengen en docenten genoegen 

namen met een geringer salaris. Of het waar is, dat het forse schoolgeld ook werd geheven om "beter 

gesitueerden" in de school te krijgen, durf ik niet te beweren. Er waren wel enige meisjes Brenninkmeyer, 

Lampe en Hollenkamp leerling van de MMS.
Hoe was het om leerling te zijn in de jaren dertig, in de oorlog en vlak daarna? Met hulp van de bestaande 

bronnen [o.a. een programmaboekje uit 1932, het Flitsennummer uit l968, enige klassen schoolfoto's uit die 

tijd, een stapeltje opstellen, e.d.] kan men zich een voorstelling vormen. De "regels van het huis" waren andere 

dan die van nu: men moet iedere morgen de H.Mis bijwonen, leerlingen moeten zich "in alles als beschaafde 

jongedames gedragen" hun werk moeten zij "steeds goed verzorgd afleveren" en van het ene lokaal naar het 

andere "in de rij gaan, een voor een achter elkaar in vaste 

volgorde", zij moeten "alles vermijden, waardoor de 

lessen worden verstoord" en zijn verplicht "gedurende de 

schooltijden de uniformschooljassen te dragen met het 

insigne der school". Op (archief)foto's zijn deze 

lichtblauwe uniformjassen te zien. Op warme dagen gold 

het uniformgebod overigens niet. Wanneer de uniformen 

werden afgeschaft, heb ik niet kunnen achterhalen. In de 

oorlog, kort na de oorlog?
Over de geschiedenis van de school tijdens de oorlog is 

niet veel bekend. In l939 wordt een cursus gegeven tegen 

luchtaanvallen, kort na mei l940 zijn schoolfeesten 

verboden, portretten van Wilhelmina, Juliana en 

Bernhard moeten van de muren af, boeken en vooral 

natuurlijk geschiedenisboeken moeten worden aangepast 

aan de Nieuwe Orde. De school draait door, zelfs in l944 - 

l945, het jaar van de hongerwinter. Met enige verbazing 

las ik een opstel (uit 1946)  over die periode. De schrijfster 

is bezorgd, dat het Feest van de Koningin der Maagden 

wordt uitgesteld, dat de eindexamenleerlingen zonder 

examen hun diploma zullen krijgen. Dat wil men niet: "een 

vodje uit Den Haag"! Dertien leerlingen worden toch 

geexamineerd, dertien maal mogen professoren hun 

handtekening op een verdiend diploma zetten. Versierd 

met een driekleur en een oranjevlag, zoals zuster Elisia 

eerder op rapporten deed in dat laatste spannende 

oorlogsjaar? Zuster Elisia ["haar gebed bleek sterker dan 
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Montgomery's troepen" volgens het opstel] was de eerste directrice van de Pius. Zij werd na haar dood in l948 

opgevolgd door zuster Agnesa en korte tijd daarna in 1952 door zuster Paschalis, historica van beroep. De Pius 

zou gauw de naam krijgen "de school van zuster Paschalis". Zij heeft in ieder geval heel sterk een persoonlijk 

stempel gedrukt op de periode l952 - 1970, de tijd, dat zij directrice van de MMS was. Het was misschien ook 

wel de glorietijd van de MMS, de tijd van de opening en verhuizing naar nieuwe locaties als Valeriusplein 16, 

Het Zand en de Flats aan het Beatrixpark. Het leerlingenaantal groeide tot boven de 600!
Zuster Paschalis leeft al lang niet meer, maar ik denk nog vaak aan haar en ik vermoed dat velen van haar 

oudleerlingen dat ook nog wel eens zullen doen, Soms met enige verontwaardiging, want zij kon iemand wel 

met een waarheid confronteren, soms met enige tederheid, want ze was vaak erg aardig en bezorgd. Zoals 

ieder mens had ze iets ambivalents. Haar normenen waardenpatroon was Haagsdeftig en vooroorlogs: 

keurige manieren, oprechte katholiciteit waren belangrijk. Een ware kruistocht preekte zij tegen de onverlaten, 

die "appelkroosjes" deponeerden achter de verwarmingen (jullie ook, meisjes!). Ze had stijl, van partijvorming 

moest ze niets hebben. In de docentenkamer zat zij aan het hoofd van de tafel. In de volgorde van binnenkomst 

schoof iedereen aan. Ze was progressief, maar inspraak van docenten vond ze flauwekul (een docentenraad 

werd afgedwongen), maar de deur van haar kamer stond altijd open. Een docent met ordeproblemen kon op 

haar stevige steun rekenen, het was voor haar doodgewoon, dat een leerlinge uit de derde, die zwanger werd, 

op school bleef. Wellicht had dankzij haar de Pius de naam 

van progressieve school. Toen ik in 1958 er docent werd, 

was de school ook al lang niet meer elitair. Er waren toen vier 

eerste klassen (de naoorlogse geboortengolf!), in 1959 zelfs 

zes eerste klassen. De onderbouwklassen kregen les in 

houten noodlokalen (barakken) aan het Beatrixpark. Zij 

waren de buren van een deel van het Nicolaaslyceum, dat les 

kreeg in aanpalende houten gebouwen. De bovenbouw van 

de Pius bleef op het Valeriusplein. Er was daar een prachtige 

erker. De leerlingen zaten als in een schouwburg: in etages. 

Twee (tweede)Piusklassen kregen gastvrijheid in de 

gebouwen van het Nicolaaslyceum. Voor docenten en 

leerlingen waren snelle fietsen van groot belang: men moest 

zich snel van Plein naar Zand en omgekeerd kunnen 

verplaatsen, leerlingen moesten naar aparte muziek-

tekenen- gymnastieklokalen in de stad. In 1959 werd zuster 

Angelina adjunctdirecteur op Het Zand. Ook Nicolaas-

leerlingen zullen zich haar herinneren als iemand, die "de 

wind eronder had" , maar vooral als iemand die je fijnzinnig 

en vol humor kon wijzen op de betrekkelijkheid van veel 

zaken.
Aan het Zand heeft iedereen leraren en leerlingen denk ik 

wel goede herinneringen (er werd veel gelachen, goede 

koffie geschonken door zuster Generosa, de eenden waren 

tam, de omgeving een pastorale); toch was iedereen blij toen 

de deur van Valeriusplein in 1961 op slot kon en men kon 

verhuizen naar De Flat (de huidige C-vleugel) en niet lang 

daarna ook naar een tweede gebouw (de tegenwoordige D-

vleugel). Deze vleugels waren met een luchtbrug met elkaar 

verbonden. Eind oktober 1965 werd de school met feesten, 

Doornroosje en de prins
Ballet tijdens de landjuweeldag
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feesten, toespraken, recepties en een reünie officieel geopend. Feesten en een reunie werden in l968 herhaald, 

bij het veertigjarig jubileum van de Pius. Toen vermoedde men al, dat een vijftigjarig jubileum er niet in zat.
In 1968 werd ook de mammoetwet van onderwijsminister Cals ingevoerd. Sommigen koesterden toen nog de 

hoop, dat de MMS eenvoudigweg zou veranderen in Pius-Havo voor meisjes. Maar een Havo ook voor meisjes 

alleen was iets heel anders.
Op de Havo was ruimte voor z.g. exacte vakken voor economie e.d., maar op de MMS werd de tijd vooral 

besteed aan literatuur, kunst en cultuur. Er werd schriftelijk geëxamineerd in Nederlands, Frans, Duits en 

Engels. Voor Nederlands schreef men een opstel en maakte men een tekstverklaring. Uit de moderne vreemde 

talen vertaalde men teksten in "goed Nederlands". Op de Pius werd iedere week op een vrije middag door alle 

examenleerlingen geoefend. De literatuur (gedichten, proza) kwam aan bod bij het mondeling. Er werd flink 

gelezen: van Francois Villon t/m Annie Ernaux, van de Beatrijs t/m W.F. Hermans. Op het examen werden 

boekenlijsten gepresenteerd van 2550 boeken voor Nederlands, driemaal vijftien boeken voor elke vreemde 

taal. Oud-MMS-ers spraken hun vreemde talen vaak beter dan oud-gymnasiasten of oud-hbsers. Veel oud-

MMS-ers deden later staatsexamen voor Latijn, Grieks en wiskunde om te kunnen studeren. Het is zeker dat 

vele MMS-ers mooi en ook slim waren. Aardrijkskunde en geschiedenis werden alleen mondeling 

geëxamineerd. Het leerplan voor aardrijkskunde ken ik niet. Bij het geschiedenisexamen kwamen 

ontwikkelingen na de Franse revolutie aan de orde, evenals Nederlandse staatsinrichting. De gecommitteerden 

op de mms waren in tegenstelling tot die op de hbs geen deskundigen, maar "toezichthouder met een 

beslissend gezag". Bij verschil van mening besliste niet de examinator (de leraar), maar de gecommitteerde. De 

MMS kende veel "vakkenachterdestreep" die om het diploma te verwerven meetelden: je mocht achter die 

streep niet meer dan een of twee en geen diepe onvoldoende hebben, zeker niet als er voor de streep ook nog 

een onvoldoende op de lijst voorkwam. Die "achter-de-streep-vakken" waren niet altijd dezelfde: er was altijd 

muziek bij, kunstgeschiedenis, tekenen, handwerken, godsdienst, biologie, natuuren/of scheikunde, soms 

sociologie, soms pedagogiek, vaak voordrachtskunst. 
Onderzoeken naar schoolresultaten zoals deze over de afgelopen schooljaren o.a. in het dagblad Trouw 

werden gepubliceerd deed men 

toen niet; ik heb echter het idee, 

dat de Pius geen slecht figuur 

zou hebben geslagen. De Pius 

gold als een goede school.
Dat een school echter meer is 

dan de resultaten weet eenieder. 

Vorming wat daaronder dan 

ook wordt verstaan kan niet zo 

makkelijk in getallen worden 

uitgedrukt. Op de Pius werd 

veel toneel gespeeld (soms met 

de jongens van het Nicolaas), 

gedeclameerd, muziek ge-

maakt. Er waren excursies: voor 

de oorlog bijvoorbeeld in 1932 

naar de Zuiderzeewerken, naar 

Den Haag, later overschreed 

men vooral met de Duitse 

leraren Labey en zuster Cordula 

ook de landsgrenzen. Met de 
Bezoek vanuit Rhederoord:

bezoek aan het nieuwe stadhuis van Arnhem
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Met de dames Giezen en Grimberg ging men naar Engeland. Ook Parijs werd onveilig gemaakt. Daar was 

mevrouw Hillebrand verantwoordelijk voor. Godsdienstige vorming had plaats tijdens retraites (oud-

nicolaasleerlingen kennen deze ook), later kwam er een moderner aanpak. Dat werden Rhederoord, Huissen, 

en Ons Erf in Nijmegen. De nadruk kwam meer te liggen op medemenselijkheid.  In Rhederoord hield de 

biologe mevrouw Saris daar een inspirerende inleiding over. Later interviewden de leerlingen mensen uit het 

maatschappelijk leven over daarover, zoals iemand van het Leger des Heils, een officier van justitie, een 

redactrice van een damesweekblad. In de vele jaargangen van Flitsen, het sinds 1951 onder leiding van zuster 

Noella en mevrouw De Graaf met tamelijk grote regelmaat verschijnende schoolorgaan kan alles worden 

nagelezen. Zoveel leuke herinneringen aan toneelvoorstellingen en cabaret van docenten, een wedstrijd tussen 

derdeklassers met o.a. een de opdracht: wie breit de langste schooldas? Herinneringen vooral aan een soort 

landjuweeldag tijdens de viering van het veertigjarig bestaan in 1968; deze "happening" werd bedacht door 

Ben Heuer, de leraar voordrachtskunst. Iedere klas verzorgde een presentatie waarbij de helft van de klas 

betrokken was: de andere helft kon dan bij de andere klassen kijken. Zo was er een eerste klas met een levend 

ganzenbord, er was een ijskoude overwintering op Nova Zembla, een sprookjesballet, een saloon, er waren 

waarzegsters.
Voorzegden deze waarzegsters het spoedige einde van de Pius? De voortekenen waren niet goed. De paters 

van het SNL "namen er meisjes bij". Zuster Paschalis was teleurgesteld. Er was geen overleg geweest. Het was 

evenwel een ontwikkeling die toch niet te keren was: overal verdwenen meisjesscholen of fuseerden met 

andere scholen. Ouders en leerlingen zagen de voordelen van co-educatie, van openheid boven beslotenheid, 

van grotere keuzemogelijkheden. 
In 1971 kreeg de Pius een nieuwe directeur, de historicus L. van der Pijll, die resoluut aanstuurde op een fusie 

met het SNL. De fusie had 

nadelen, maar vooral veel 

voordelen. Ik werd van harte 

"geadopteerd" door een erg 

aardige sectie geschiedenis, 

bestaande uit een geleerde 

medievistvakgenoot, pater dr 

C. van der Wansem, de bemin-

nelijkste paterhistoricus van 

Nederland, pater W. van der 

Vleuten, en de levendigste his-

toricus van West-Europa, drs. 

A. Lexmond. We begonnen in 

1973 alle vier met een nieuw 

geschiedenisboek, genoemd 

naar Kleio, de muze van de 

geschiedenis. De fusie was een 

feit: "in 1973 kwam de fusie 

met het Sint Nicolaaslyceum".

d r s  M .M.de  Bakke r ,  

historicus [met dank aan 

mevrouw D.de Graaf]

In 1967 te Rhederoord drie leerlingen van een Pius eindexamenklas:
Dineke, Ingrid en Rita.

De laatste MMS-eindexamens werden in 1972 afgenomen. In 1973 volgden
nog twee bezemklassen (de leerlingen kwamen uit heel Amsterdam)
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feesten, toespraken, recepties en een reünie officieel geopend. Feesten en een reunie werden in l968 herhaald, 

bij het veertigjarig jubileum van de Pius. Toen vermoedde men al, dat een vijftigjarig jubileum er niet in zat.
In 1968 werd ook de mammoetwet van onderwijsminister Cals ingevoerd. Sommigen koesterden toen nog de 

hoop, dat de MMS eenvoudigweg zou veranderen in Pius-Havo voor meisjes. Maar een Havo ook voor meisjes 

alleen was iets heel anders.
Op de Havo was ruimte voor z.g. exacte vakken voor economie e.d., maar op de MMS werd de tijd vooral 

besteed aan literatuur, kunst en cultuur. Er werd schriftelijk geëxamineerd in Nederlands, Frans, Duits en 

Engels. Voor Nederlands schreef men een opstel en maakte men een tekstverklaring. Uit de moderne vreemde 

talen vertaalde men teksten in "goed Nederlands". Op de Pius werd iedere week op een vrije middag door alle 

examenleerlingen geoefend. De literatuur (gedichten, proza) kwam aan bod bij het mondeling. Er werd flink 

gelezen: van Francois Villon t/m Annie Ernaux, van de Beatrijs t/m W.F. Hermans. Op het examen werden 
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geëxamineerd. Het leerplan voor aardrijkskunde ken ik niet. Bij het geschiedenisexamen kwamen 

ontwikkelingen na de Franse revolutie aan de orde, evenals Nederlandse staatsinrichting. De gecommitteerden 

op de mms waren in tegenstelling tot die op de hbs geen deskundigen, maar "toezichthouder met een 

beslissend gezag". Bij verschil van mening besliste niet de examinator (de leraar), maar de gecommitteerde. De 

MMS kende veel "vakkenachterdestreep" die om het diploma te verwerven meetelden: je mocht achter die 

streep niet meer dan een of twee en geen diepe onvoldoende hebben, zeker niet als er voor de streep ook nog 

een onvoldoende op de lijst voorkwam. Die "achter-de-streep-vakken" waren niet altijd dezelfde: er was altijd 

muziek bij, kunstgeschiedenis, tekenen, handwerken, godsdienst, biologie, natuuren/of scheikunde, soms 

sociologie, soms pedagogiek, vaak voordrachtskunst. 
Onderzoeken naar schoolresultaten zoals deze over de afgelopen schooljaren o.a. in het dagblad Trouw 
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Met de dames Giezen en Grimberg ging men naar Engeland. Ook Parijs werd onveilig gemaakt. Daar was 

mevrouw Hillebrand verantwoordelijk voor. Godsdienstige vorming had plaats tijdens retraites (oud-

nicolaasleerlingen kennen deze ook), later kwam er een moderner aanpak. Dat werden Rhederoord, Huissen, 

en Ons Erf in Nijmegen. De nadruk kwam meer te liggen op medemenselijkheid.  In Rhederoord hield de 

biologe mevrouw Saris daar een inspirerende inleiding over. Later interviewden de leerlingen mensen uit het 

maatschappelijk leven over daarover, zoals iemand van het Leger des Heils, een officier van justitie, een 

redactrice van een damesweekblad. In de vele jaargangen van Flitsen, het sinds 1951 onder leiding van zuster 

Noella en mevrouw De Graaf met tamelijk grote regelmaat verschijnende schoolorgaan kan alles worden 
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betrokken was: de andere helft kon dan bij de andere klassen kijken. Zo was er een eerste klas met een levend 

ganzenbord, er was een ijskoude overwintering op Nova Zembla, een sprookjesballet, een saloon, er waren 

waarzegsters.
Voorzegden deze waarzegsters het spoedige einde van de Pius? De voortekenen waren niet goed. De paters 

van het SNL "namen er meisjes bij". Zuster Paschalis was teleurgesteld. Er was geen overleg geweest. Het was 

evenwel een ontwikkeling die toch niet te keren was: overal verdwenen meisjesscholen of fuseerden met 

andere scholen. Ouders en leerlingen zagen de voordelen van co-educatie, van openheid boven beslotenheid, 

van grotere keuzemogelijkheden. 
In 1971 kreeg de Pius een nieuwe directeur, de historicus L. van der Pijll, die resoluut aanstuurde op een fusie 
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Geschiedenis van 50 jaar SNL  .
70 jaar Pius in de media  .

Redactie Snelbinder  .
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Hopelijk is dit het begin van een nieuwe SNeL-Binder rubriek. We gaan op zoek naar berichten en verhalen 

over onze middelbare scholen in oude, openbare bladen, tijdschriften, boeken, of wat dies meer zij. Met name 

artikelen over het SNL of de Pius zelf, in plaats van artikelen over individuele personen, willen we in die rubriek 

bespreken. Voorop staan zaken die de gebouwen, het onderwijs of de schoolgemeenschap aangaan. 

De aftrap van de - beoogde - reeks is bescheiden. In het maandblad "Ons Amsterdam" van januari 1969 vinden 

we op bladzijde 21 het artikel 'De Bijbel langs Amsterdamse straten', mede geïllustreerd met een foto van een 

overbekend beeldhouwwerk. 

In de tekst staat ergens halverwege het volgende.

Bewust heb ik geen contact met de 

directie van het St. Nicolaaslyceum 

gezocht om er achter te komen wat 

het forse stuk hakwerk voor deze 

school voorstelt. Voor mij wil het niets 

anders uitbeelden dan de tekst uit 

Prediker: "Tenslotte, mijn zoon, wees 

voorzichtig: men kan boeken 

schrijven zonder eind, maar veel 

studeren vermoeit het vlees" (12, 

12). Het is een groots stuk 

beeldhouwwerk, dat duidelijke taal 

spreekt betreffende het onderwijs. 

Wie o wie stuurt ons andere oude 

publicaties toe? Aarzel niet, 

interessante bijdragen worden beslist 

geplaatst!

Terugblik door een oud-leerling  .

Pieter-Frederik Fokkink  .

29

Loek van Nus laat de toneeltraditie in SNLbinder 2/2 
van december 1990 beginnen in juni 1956. Dat is 
echter niet correct. Ook het lustrumboek bij 40 jaar 
SNL is op dit punt niet volledig. Het eerste 
toneelinitiatief is ontstaan 
vanuit de Academie Leo 
Dehon (Jan Hiep en 
onderge tekende) .  In  
overleg met Jan Louman is 
gekozen voor het stuk van 
Felix Timmermans "En 
waar de ster bleef stille 
staan". Het stuk is opge-
voerd in de grote zaal van 
het toenmalige Bellevue aan de Leidsekade in de 
kerstvakantie van 55/56. Ik heb daar nog een foto 
van, gemaakt door een SNLdocent. Jan Louman 
leerde ons de tekst goed lezen en omdat we 
`gemengd' repeteerden met de meisjes van Pius 
fungeerde Pater van Beurden als moderator [vanuit 

Omdat we 'gemengd' 
repeteerden met de meisjes 

van Pius fungeerde Pater van 
Beurden als moderator

Leo Dehon]. Zelf deed ik de toneelregie en toen 
Noyons kort voor de generale repetitie hiervan 
hoorde, gaf hij nog enige nuttige aanwijzingen. In de 
spelersgroep zat onder meer de later zeer bekend 

geworden actrice Trins 
Snijders en verder Truus 
Hendriks, Ineke Grothoff, 
Marga Moerel, Elvira 
Butzelaar, Tineke vd Horst, 
I rene Verhaar,  Trees 
Leevelt, Rob Compier, 
Hans Groothuis, Wim de 
Groot, Waldo Melcherts, 
Peter Krausz, Wim Pelk, 
Thijs Pollmann en Kees 

Lambregts [volgens mijn spelerslijst]. Jan Hiep trad 
op als souffleur en zoals gezegd deed ik de 
toneelregie, decor en licht. Het stuk was een 
behoorlijk succes, voor zover ik mij dat herinner. Het 
is in elk geval het vermelden waard.

Het carnavalsfeest

De toneeltraditie

Aan dit eerste SNLtoneelstuk zit nog een aardig 
staartje vast. Het toneelgroepje was inmiddels zo 
hecht dat we besloten een carnavalsbal te 
organiseren met een dans-orkestje in de bovenzaal 
van het Apollopaviljoen. 
Ruim tweehonderd SNL-
/PIUS leerlingen namen 
deel. Twee dagen voor het 
bal verbood rector van 
Marrewijk toen hij van het 
bal hoorde echter op straffe 
van uitsluiting van school, 
het doorgaan er van. Grote 
paniek. Tot onze redding 
waren er toen ook reeds enige minder 
"gezagsgetrouwe" ouders en vijf van hen boden 
spontaan aan ̀ toezicht' op het bal te houden. Na veel 
wrikken en duwen ging van Marrewijk akkoord en de 

houden. Na veel wrikken en duwen ging van 
Marrewijk akkoord en de ouders hebben die avond 
keurig beneden in het restaurant gezeten.
Het leek mij aardig jullie dit te laten weten. Er zijn nog 

wel wat meer aardige 
zaken uit die tijd te 
melden, zoals activiteiten 
samen met een docent in 
de politiek of deelname 
aan de Famostoernooien, 
maar ik laat het hierbij. Dat 
kan in de conversatie op 
10 oktober nog wel opge-
haald worden. Tot ziens.

PieterFrederik Fokkink [1956 HBS B]

Twee dagen voor het bal 
verbood rector van 

Marrewijk,op straffe van 
uitsluiting, het doorgaan ervan
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Hopelijk is dit het begin van een nieuwe SNeL-Binder rubriek. We gaan op zoek naar berichten en verhalen 

over onze middelbare scholen in oude, openbare bladen, tijdschriften, boeken, of wat dies meer zij. Met name 

artikelen over het SNL of de Pius zelf, in plaats van artikelen over individuele personen, willen we in die rubriek 

bespreken. Voorop staan zaken die de gebouwen, het onderwijs of de schoolgemeenschap aangaan. 

De aftrap van de - beoogde - reeks is bescheiden. In het maandblad "Ons Amsterdam" van januari 1969 vinden 

we op bladzijde 21 het artikel 'De Bijbel langs Amsterdamse straten', mede geïllustreerd met een foto van een 

overbekend beeldhouwwerk. 

In de tekst staat ergens halverwege het volgende.

Bewust heb ik geen contact met de 

directie van het St. Nicolaaslyceum 

gezocht om er achter te komen wat 

het forse stuk hakwerk voor deze 

school voorstelt. Voor mij wil het niets 

anders uitbeelden dan de tekst uit 

Prediker: "Tenslotte, mijn zoon, wees 

voorzichtig: men kan boeken 

schrijven zonder eind, maar veel 

studeren vermoeit het vlees" (12, 

12). Het is een groots stuk 

beeldhouwwerk, dat duidelijke taal 

spreekt betreffende het onderwijs. 

Wie o wie stuurt ons andere oude 

publicaties toe? Aarzel niet, 

interessante bijdragen worden beslist 

geplaatst!

Terugblik door een oud-leerling  .

Pieter-Frederik Fokkink  .
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Loek van Nus laat de toneeltraditie in SNLbinder 2/2 
van december 1990 beginnen in juni 1956. Dat is 
echter niet correct. Ook het lustrumboek bij 40 jaar 
SNL is op dit punt niet volledig. Het eerste 
toneelinitiatief is ontstaan 
vanuit de Academie Leo 
Dehon (Jan Hiep en 
onderge tekende) .  In  
overleg met Jan Louman is 
gekozen voor het stuk van 
Felix Timmermans "En 
waar de ster bleef stille 
staan". Het stuk is opge-
voerd in de grote zaal van 
het toenmalige Bellevue aan de Leidsekade in de 
kerstvakantie van 55/56. Ik heb daar nog een foto 
van, gemaakt door een SNLdocent. Jan Louman 
leerde ons de tekst goed lezen en omdat we 
`gemengd' repeteerden met de meisjes van Pius 
fungeerde Pater van Beurden als moderator [vanuit 

Omdat we 'gemengd' 
repeteerden met de meisjes 

van Pius fungeerde Pater van 
Beurden als moderator

Leo Dehon]. Zelf deed ik de toneelregie en toen 
Noyons kort voor de generale repetitie hiervan 
hoorde, gaf hij nog enige nuttige aanwijzingen. In de 
spelersgroep zat onder meer de later zeer bekend 
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Peter Krausz, Wim Pelk, 
Thijs Pollmann en Kees 

Lambregts [volgens mijn spelerslijst]. Jan Hiep trad 
op als souffleur en zoals gezegd deed ik de 
toneelregie, decor en licht. Het stuk was een 
behoorlijk succes, voor zover ik mij dat herinner. Het 
is in elk geval het vermelden waard.

Het carnavalsfeest

De toneeltraditie

Aan dit eerste SNLtoneelstuk zit nog een aardig 
staartje vast. Het toneelgroepje was inmiddels zo 
hecht dat we besloten een carnavalsbal te 
organiseren met een dans-orkestje in de bovenzaal 
van het Apollopaviljoen. 
Ruim tweehonderd SNL-
/PIUS leerlingen namen 
deel. Twee dagen voor het 
bal verbood rector van 
Marrewijk toen hij van het 
bal hoorde echter op straffe 
van uitsluiting van school, 
het doorgaan er van. Grote 
paniek. Tot onze redding 
waren er toen ook reeds enige minder 
"gezagsgetrouwe" ouders en vijf van hen boden 
spontaan aan ̀ toezicht' op het bal te houden. Na veel 
wrikken en duwen ging van Marrewijk akkoord en de 

houden. Na veel wrikken en duwen ging van 
Marrewijk akkoord en de ouders hebben die avond 
keurig beneden in het restaurant gezeten.
Het leek mij aardig jullie dit te laten weten. Er zijn nog 

wel wat meer aardige 
zaken uit die tijd te 
melden, zoals activiteiten 
samen met een docent in 
de politiek of deelname 
aan de Famostoernooien, 
maar ik laat het hierbij. Dat 
kan in de conversatie op 
10 oktober nog wel opge-
haald worden. Tot ziens.

PieterFrederik Fokkink [1956 HBS B]

Twee dagen voor het bal 
verbood rector van 

Marrewijk,op straffe van 
uitsluiting, het doorgaan ervan



De beginjaren van hockeyvereniging MYRA  .

Theo Schellekens  .

30

In de almanak die bij het laatste grote jubileum verscheen was een artikel opgenomen m.b.t. tot de historie van 
de hockeyclub Myra. Aangezien ik intensief betrokken was bij deze periode, was ik zeer geïnteresseerd. Het leek 
me echter dat er over de allereerste periode niet te veel informatie aanwezig was en heb me er toe gezet om - 
zover mijn geheugen het toelaat - dit beknopt te beschrijven. In 1954 in de Da Costastraat waar het St 
Nicolaaslyceum was gevestigd, was een aantal jongens dat wel wilde gaan hockeyen. Een activiteit die we toen 
op school niet kenden. Af en toe werd er een soort hockey gespeeld tijdens de gymnastiekles op de DCG-
velden. Het Ignatiuscollege had in die jaren een pretentieuze club, HIC genaamd. Ook dat stimuleerde om een 
dergelijke activiteit op het Nicolaas te hebben. Pater van Beurden vroeg dan ook aan een drietal leerlingen om 
een hockey vereniging op te starten. Dat gebeurde onder uiterst primitieve omstandigheden op de velden van 
de voetbalvereniging DCG, later zijn we verhuisd naar Wilskracht. En weer later naar een veld in Amstelveen-
Bovenkerk. Om toch een officieel tintje te geven aan het geheel werden de statuten van de voetbalvereniging er 
bij gepakt en werd overal waar het woord voetbal voorkwam gestreept, en daarvoor in de plaats hockey 
ingevuld. Met deze statuten onder de arm ben ik samen met een vriendje naar het bondsbureau gegaan, toen 
nog gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Daar werden we, 14 jaar oud en in korte broek, 
ontvangen door de sekretaris en de voorzitter. Vriendelijk werd ons te verstaan gegeven dat het verstandig zou 
zijn, indien we de volgende keer onze vaders zouden inschakelen.
Dit is dan ook het moment, waarop mijn vader, niets van hockey wetende zich ermee ging bemoeien. Hij werd 
onze "trainer" en leidsman en organiseerde allerlei zaken samen met Pater van Beurden. In die periode moet 
ook Pater Lauwers in het zicht zijn gekomen. Het bestuur bestond tot dat moment uit een drietal jongens; 
volgens mijn geheugen was Cees {Kees?}Lambregts voorzitter, mijn persoon vice, en waren Theo Wayer, 
Carel Liesker en Joop Poelwijk o.a. de kern waarom het draaide. Ik ben me er van bewust dat namen noemen 
gevaarlijk is maar ik doe dat om reacties uit te lokken, en daardoor het verhaal nog wat preciezer te krijgen.
De naam van de vereniging tot dat moment was H.N.L. (Hockey Nicolaas Lyceum), echter de bond verbood 
dat, omdat men geen schoolnaam, hetgeen toen zeer gebruikelijk was, aan een vereniging verbonden wilde 
hebben. Mijn vader werd zeer creatief en bedacht 'MYRA', de geboorteplaats van Sint Nicolaas. Meedoen aan 
de competitie was 
ons streven.
Echter ervaren hoc-
keyers c.q. velden en 
een gekwalificeerd 
bestuur ontbraken. 
De ervaren hoc-
k e y e r s  k w a m e n  
binnen via ronselen 
(scouting, heet dat 
tegenwoordig). Mijn 
broer Peter met zijn 
vrienden, de ge-
broeders Botman, 
Theo de Bont, Hans 
de Greve etc. etc. De 
verplichting van de 
bond was dat we ook 
een damesafdeling 
moesten hebben. Dat 
was in die jaren een 
geweldig probleem, 
tenslotte was het een 

Plaat A-7-1.tif
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tenslotte was het een 
jongensschool
Echter onze nicht Eva 
Vereb hockeyde en 
bracht een stel vrien-
dinnen in en er was 
een rijk arsenaal bij 
de fam. van Royen 
voorhanden.
De velden werden 
gevonden bij HIC. 
Het complex met een 
bruggetje tussen de 
dames- en heren-
velden, waarbij het 
verkeer geregeld 
werd door een jezu-
iet. Volgens mij heeft 
daar een Pater van 
Kilsdonk ook nog 
dienst gedaan.
Wonderwel had HIC 
geen bezwaar wan-
neer wij de dames-

velden ook gebruikten voor de heren. Het bestuur moest enigszins status krijgen en er werden mannen met 
'aanzien' aangetrokken zoals Jan Luykx en Pieter Schoen sr. Het spel kon beginnen, er kwamen in die tijd nog 
wat spelers bij zoals bijvoorbeeld Bert Schopman. Waardoor het niveau alleszins acceptabel was. Dat bleek 
ook wel toen we de eerste wedstrijden gingen spelen.
De pionierstijd leidde tot een grote gedrevenheid op alle fronten. Bij ons thuis overheerste in die jaren "Myra" 
bijna het gehele familiegebeuren. We promoveerden, hadden fantastische feesten o.a. in de kelders van de 
fam. van Royen. De jeugd werd geleid door mijn vader die zo fanatiek deed dat er na enkele jaren een 
jongenselftal stond dat in het officieuze landskampioenschap, het Bosplan Toernooi, in de finale kwam, waar 
nipt van SCHC werd verloren. Initiatieven werden er genomen die nu nog - zoals ik heb begrepen - aktueel zijn 
zoals het "familie toernooi", dat haar oorsprong vond bij de hockeyclub BEFAIR. Inmiddels waren er al 
gesprekken begonnen met de gemeente Amstelveen, die geleid hebben tot de plaats waar de club nog altijd 
gevestigd is. Hier stop ik met mijn verhaal omdat er nog velen zijn die de latere perioden hebben meegemaakt. 
Wel ben ik me bewust van de onvolledigheid in mijn verhaal en van namen die ten onrechte niet genoemd zijn 
of misschien verkeerd gespeld. De uitdaging ligt er om te reageren en het verhaal misschien nog eens, maar dan 
aangevuld met andere relevante informatie te herschrijven. 

Theo Schellekens
 Slingerlaantje 14,
 7722 RW Dalfsen,
 tel/fax: 0529 - 43 39 39
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In de almanak die bij het laatste grote jubileum verscheen was een artikel opgenomen m.b.t. tot de historie van 
de hockeyclub Myra. Aangezien ik intensief betrokken was bij deze periode, was ik zeer geïnteresseerd. Het leek 
me echter dat er over de allereerste periode niet te veel informatie aanwezig was en heb me er toe gezet om - 
zover mijn geheugen het toelaat - dit beknopt te beschrijven. In 1954 in de Da Costastraat waar het St 
Nicolaaslyceum was gevestigd, was een aantal jongens dat wel wilde gaan hockeyen. Een activiteit die we toen 
op school niet kenden. Af en toe werd er een soort hockey gespeeld tijdens de gymnastiekles op de DCG-
velden. Het Ignatiuscollege had in die jaren een pretentieuze club, HIC genaamd. Ook dat stimuleerde om een 
dergelijke activiteit op het Nicolaas te hebben. Pater van Beurden vroeg dan ook aan een drietal leerlingen om 
een hockey vereniging op te starten. Dat gebeurde onder uiterst primitieve omstandigheden op de velden van 
de voetbalvereniging DCG, later zijn we verhuisd naar Wilskracht. En weer later naar een veld in Amstelveen-
Bovenkerk. Om toch een officieel tintje te geven aan het geheel werden de statuten van de voetbalvereniging er 
bij gepakt en werd overal waar het woord voetbal voorkwam gestreept, en daarvoor in de plaats hockey 
ingevuld. Met deze statuten onder de arm ben ik samen met een vriendje naar het bondsbureau gegaan, toen 
nog gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Daar werden we, 14 jaar oud en in korte broek, 
ontvangen door de sekretaris en de voorzitter. Vriendelijk werd ons te verstaan gegeven dat het verstandig zou 
zijn, indien we de volgende keer onze vaders zouden inschakelen.
Dit is dan ook het moment, waarop mijn vader, niets van hockey wetende zich ermee ging bemoeien. Hij werd 
onze "trainer" en leidsman en organiseerde allerlei zaken samen met Pater van Beurden. In die periode moet 
ook Pater Lauwers in het zicht zijn gekomen. Het bestuur bestond tot dat moment uit een drietal jongens; 
volgens mijn geheugen was Cees {Kees?}Lambregts voorzitter, mijn persoon vice, en waren Theo Wayer, 
Carel Liesker en Joop Poelwijk o.a. de kern waarom het draaide. Ik ben me er van bewust dat namen noemen 
gevaarlijk is maar ik doe dat om reacties uit te lokken, en daardoor het verhaal nog wat preciezer te krijgen.
De naam van de vereniging tot dat moment was H.N.L. (Hockey Nicolaas Lyceum), echter de bond verbood 
dat, omdat men geen schoolnaam, hetgeen toen zeer gebruikelijk was, aan een vereniging verbonden wilde 
hebben. Mijn vader werd zeer creatief en bedacht 'MYRA', de geboorteplaats van Sint Nicolaas. Meedoen aan 
de competitie was 
ons streven.
Echter ervaren hoc-
keyers c.q. velden en 
een gekwalificeerd 
bestuur ontbraken. 
De ervaren hoc-
k e y e r s  k w a m e n  
binnen via ronselen 
(scouting, heet dat 
tegenwoordig). Mijn 
broer Peter met zijn 
vrienden, de ge-
broeders Botman, 
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de Greve etc. etc. De 
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tenslotte was het een 
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de fam. van Royen 
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De velden werden 
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bruggetje tussen de 
dames- en heren-
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iet. Volgens mij heeft 
daar een Pater van 
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velden ook gebruikten voor de heren. Het bestuur moest enigszins status krijgen en er werden mannen met 
'aanzien' aangetrokken zoals Jan Luykx en Pieter Schoen sr. Het spel kon beginnen, er kwamen in die tijd nog 
wat spelers bij zoals bijvoorbeeld Bert Schopman. Waardoor het niveau alleszins acceptabel was. Dat bleek 
ook wel toen we de eerste wedstrijden gingen spelen.
De pionierstijd leidde tot een grote gedrevenheid op alle fronten. Bij ons thuis overheerste in die jaren "Myra" 
bijna het gehele familiegebeuren. We promoveerden, hadden fantastische feesten o.a. in de kelders van de 
fam. van Royen. De jeugd werd geleid door mijn vader die zo fanatiek deed dat er na enkele jaren een 
jongenselftal stond dat in het officieuze landskampioenschap, het Bosplan Toernooi, in de finale kwam, waar 
nipt van SCHC werd verloren. Initiatieven werden er genomen die nu nog - zoals ik heb begrepen - aktueel zijn 
zoals het "familie toernooi", dat haar oorsprong vond bij de hockeyclub BEFAIR. Inmiddels waren er al 
gesprekken begonnen met de gemeente Amstelveen, die geleid hebben tot de plaats waar de club nog altijd 
gevestigd is. Hier stop ik met mijn verhaal omdat er nog velen zijn die de latere perioden hebben meegemaakt. 
Wel ben ik me bewust van de onvolledigheid in mijn verhaal en van namen die ten onrechte niet genoemd zijn 
of misschien verkeerd gespeld. De uitdaging ligt er om te reageren en het verhaal misschien nog eens, maar dan 
aangevuld met andere relevante informatie te herschrijven. 

Theo Schellekens
 Slingerlaantje 14,
 7722 RW Dalfsen,
 tel/fax: 0529 - 43 39 39
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Bij ieder lustrum hoort een gedenkboek, een jubileumuitgave, een schrift vol herinneringen. In het 
schoolarchief vinden we indrukwekkende boekwerken; wanneer alles bij elkaar wordt gelegd is een fors deel 
van de geschiedenis van Pius en SNL terug te roepen. Het is onmogelijk om hier een korte samenvatting van te 
geven. Daarom pakken we - met de ogen dicht - een willekeurig exemplaar uit de stapel, en "het lot" wil dat het 
om het boek uit 1978 gaat: 30 jaar Sint-Nicolaaslyceum. Daar staat verrassend veel in! Foto's van de eerste 
schoolgebouwen, een gedicht (zie onder), een uitgebreid In Memoriam van Lenie Giezen (komt in een 
volgende Binder aan bod), ook haar collega Zr. Angeline krijgt ruim aandacht, foto's van het corps, en ook 
jeugdfoto's van docenten, natuurlijk P.P., Boudewijn van der Kroef over gymnastiek-leraren, en nog veel, veel 
meer. Godelieve Huyzer in de leerlingenraad namens 2 HAVO, het afscheid van van der Harst van Wiskunde, 
het totaal aantal ingeschreven op dat moment (4879, waarvan de eerste 80 in 1948), je leest het in het 
jubileumboek uit 1978.

De situatie anno 1978 wordt neergezet in een anoniem gedicht op bladzijde 5.

30 Jaar  St. Nicolaaslyceum

Leerlingen die elkaar afwisselen,
Leraren die elkaar opvolgen,

opinies die veranderen: kortom, een periode
waarin veel gebeuren kan en waarin dan ook

veel gebeurd is

Van 80 leerlingen naar 1200
van kattekwaad uithalende schooljongens tot kritische jongeren

van stiekeme knipoogjes tot openlijk genegenheidsvertoon.

Gebouwen die groter worden,
pakketten die kleiner worden en leerstof die dieper gaat:
kortom, de omvang verandert, maar de essentie blijft.

Van absolute hierarchie tot zich ontwikkelende democratie
van familiare sfeer en eenheid naar een zakelijke,

in groepen verdeelde samenleving
van "u" tot "jij".

Leerlingen, die politiek bewust worden
commissies die als paddestoelen uit de grond schieten

en discussies bij het leven: kortom, gepraat wordt er genoeg.

Van binnenlandse fietstochten tot buitenlandse busreizen
van gezelligheidsmiddagen tot avondsoos

van schoolelftallen tot zelfstandige sportverenigingen.

30 Jaar St. Nicolaaslyceum

Tobbe, Teiltje, Tilt en Tobbe
30 jaar hard werken en nog steeds niet uit de zorgen
blauw en geel over het wit en grijs: kortom, wat zal
er gebeuren gedurende de volgende dertig jaar ? 

Erkend talent

ST  NICOLAASLYCEUM
SCHOOL VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM EN HAVO

St. nicolaaS
Lyceum

Amsterdam
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Bij ieder lustrum hoort een gedenkboek, een jubileumuitgave, een schrift vol herinneringen. In het 
schoolarchief vinden we indrukwekkende boekwerken; wanneer alles bij elkaar wordt gelegd is een fors deel 
van de geschiedenis van Pius en SNL terug te roepen. Het is onmogelijk om hier een korte samenvatting van te 
geven. Daarom pakken we - met de ogen dicht - een willekeurig exemplaar uit de stapel, en "het lot" wil dat het 
om het boek uit 1978 gaat: 30 jaar Sint-Nicolaaslyceum. Daar staat verrassend veel in! Foto's van de eerste 
schoolgebouwen, een gedicht (zie onder), een uitgebreid In Memoriam van Lenie Giezen (komt in een 
volgende Binder aan bod), ook haar collega Zr. Angeline krijgt ruim aandacht, foto's van het corps, en ook 
jeugdfoto's van docenten, natuurlijk P.P., Boudewijn van der Kroef over gymnastiek-leraren, en nog veel, veel 
meer. Godelieve Huyzer in de leerlingenraad namens 2 HAVO, het afscheid van van der Harst van Wiskunde, 
het totaal aantal ingeschreven op dat moment (4879, waarvan de eerste 80 in 1948), je leest het in het 
jubileumboek uit 1978.

De situatie anno 1978 wordt neergezet in een anoniem gedicht op bladzijde 5.

30 Jaar  St. Nicolaaslyceum

Leerlingen die elkaar afwisselen,
Leraren die elkaar opvolgen,

opinies die veranderen: kortom, een periode
waarin veel gebeuren kan en waarin dan ook

veel gebeurd is

Van 80 leerlingen naar 1200
van kattekwaad uithalende schooljongens tot kritische jongeren

van stiekeme knipoogjes tot openlijk genegenheidsvertoon.

Gebouwen die groter worden,
pakketten die kleiner worden en leerstof die dieper gaat:
kortom, de omvang verandert, maar de essentie blijft.

Van absolute hierarchie tot zich ontwikkelende democratie
van familiare sfeer en eenheid naar een zakelijke,

in groepen verdeelde samenleving
van "u" tot "jij".

Leerlingen, die politiek bewust worden
commissies die als paddestoelen uit de grond schieten

en discussies bij het leven: kortom, gepraat wordt er genoeg.

Van binnenlandse fietstochten tot buitenlandse busreizen
van gezelligheidsmiddagen tot avondsoos
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30 Jaar St. Nicolaaslyceum

Tobbe, Teiltje, Tilt en Tobbe
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er gebeuren gedurende de volgende dertig jaar ? 
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Wanneer je 

jarenlang redac-

teur bent van de SNeL-

Binder, krijg je gevraagd en 

ongevraagd tientallen voorbeelden 

in de schoot geworpen van het talent, dat 

op deez' wereldbol rondloopt, en dat ooit in de 

schoolbanken van Pius of Nicolaas zat. Het zou dan 

ook weinig moeite kosten om een bloemlezing te 

houden van alle prestaties die aan onze 

schoolgenoten zijn toe te schrijven. Maar is dat nodig 

wanneer je probeert een schets te maken van 50 jaar 

SNL - 50 jaar talent? De groep van oud-leerlingen is 

dermate groot dat je de voltallige beroepenlijst van 

het Arbeidsbureau bestrijkt. Niet minder dan 

tienduizend mensen hebben een Pius- of SNL-

stempeltje in hun persoonlijke paspoort, en als je van 

al die creatievelingen alle talenten in de hobbysfeer 

optelt, kun je drie maanden lang een UIT-Markt 

vullen. Af en toe leggen we bij de redactie zelfs 

berichten terzijde, zo ruim is het aanbod van 

'Personalia'. Kortom, met die talenten zit het wel 

goed!

De SNeL-Binder redactie  .
introduceert het jubileumthema  .

Cees Smit  .
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Bernard's eigen metier komt: vermogen van een 

predikant, door sterk gebruik te maken van alle fy-

sieke middelen (gelaatsuitdrukking, handgebaar, 

aanpassing van de stem aan het onderwerp), indruk 

te maken op zijn gehoor.
Misschien iets minder geijkt, maar evenzeer een 

middel om een verhaal te baseren op andermans 

denkgoed, is het zoeken op Internet, of het intypen 

van 'talent' in de huiscomputer van de plaatselijke 

bibliotheek. Wie dit doet, moet niet verbaasd zijn, 

wanneer hij op Imca Marina stuit. Hè, nee, Imca 

Marina als feestvarken op het jubileum van het Sint-

Nicolaas Lyceum, daar zitten we niet echt op te 

wachten.

Wat is dan de beste insteek voor de redactie van deze 

speciale SNeL-Binder? Hoe presenteer je het thema 

'talent'? 
Eenvoudig: laat het de personen in kwestie zelf doen! 

Gun eenieder, die het leuk vindt om spontaan de 

eigen talenten te tonen, de gelegenheid om zich uit te 

leven met penseel of PC. Dan krijg je een 

onbevooroordeelde indruk van die veelzijdige 

meute. Ja, we hebben besloten om het op die wijze te 

doen. Geen idee van de uiteindelijke inhoud, geen 

strakke planning, geen voorgekookte, goedkope 

nieuwsblad van oud-leerlingenvereniging
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vorming tot een volwassene, die geacht wordt mee te 

draaien in de mallemolen van de moderne 

maatschappij, is een proces waartoe allerlei in-

vloeden bijdragen. Dankzij de inspirerende invloed 

van het lerarencorps vond menig Nicolasiaan het 

vermogen om zijn of haar persoonlijke talenten 

verder te ontwikkelen. 

Wie nog twijfelt aan het kaliber van de school-

verlaters, mag meedoen aan het volgende quizje, in 

te zenden naar de redactie. Welk van de volgende 

vijftien talenten hoort niet in het rijtje van oud-

leerlingen thuis, ofwel is puur verzonnen (al weet je 

het nooit, met die 10.000 talenten)? 

Glaskunstenares
Professor Milieukunde
Professor Genetica
Cardioloog
Wethouder
Europees toptrainer voetbal
Commissaris v.d. Koningin
Admiraal
Directeur
Redactrice Cosmopolitan
Zesvoudig Nederlands kampioen Dammen
Opera-zangeres

strakke planning, geen voorgekookte, goedkope 

succesjes. Het resultaat van die open aanpak vindt u 

terug in dit jubileumboekje: een verzameling bijdra-

gen van oud-Piusientjes en ex-Nicolasianen, voor elk 

wat wils, een boek vol herinneringen, een proeve van 

creativiteit en talent.

Hoe kijkt de auteur zelf aan tegen zijn 'talent'. Na enig 

nadenken komt er een intrigerend beeld in het 

hersenpannetje tevoorschijn. Ja, hoogtepunten in 

zijn loopbaan waren de momenten, waarop hij echt 

nieuwe - ja, nooit eerder bestaande! - chemische 

stoffen in het laboratorium produceerde.
Verbindingen, waarvan de allereerste moleculen ter 

wereld het daglicht zagen aan de de Boelelaan in 

Buitenveldert! Het is haast niet te beschrijven, welk 

een sensatie het geeft wanneer een stof die nooit 

eerder bestond, een compleet palet van eigen-

schappen prijsgeeft. Een oranje kleur! Een appelgeur! 

Een prachtige kristalvorm, met smeltpunt bij 126 C. 

Waarom in godsnaam 126 C, en niet 162 C? Hoe 

weet die stof dat, wie heeft het hem verteld? Dat is 

waanzinnig fascinerend! Vraag 'hoe dat voelt' aan 

Leo Jenneskens, die elders in dit blad wordt 

geciteerd. 

De bakermat van al die uiteenlopende gaven en 

vaardigheden ligt aan de Prinses Irenestraat. En lag 

vroeger elders in de stad. Weinigen zullen ontkennen 

dat het onderwijs aan Pius en Nicolaas zich al die 

jaren heeft gekenmerkt door een bovengemiddeld 

niveau. 
Talenten zitten natuurlijk voor een deel in de genen, 

maar worden evenzeer ontwikkeld in de persoonlijke 

omgeving. Die omgeving speelt een grote rol. De 
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Wie regelmatig de SNeL-Binder leest, weet al lang dat de verzameling van '50 jaar talent' ook veel 
internationale uitstraling heeft verworven. We hoeven dan echt niet alleen aan voetbal te denken. In Canada 
loopt een directeur telefonie rond, in Brazilië een topvolleybalster, in Tanzania een chemicus, in de Alpen zijn 
broer als CERN-wetenschapper. En de schatrijke TAFKAP, the artist formerly known as Prince, heeft zelfs twee 
SNL-talenten in zijn vriendenkring.

In dit reünienummer maken we kennis met een oud-leerling die een geheel eigen koers heeft gegeven aan zijn 
talent. Weliswaar is zijn naam nou niet bepaald volbloed Nederlands, onze man in Luxemburg is wel degelijk 
6 jaar opgeleid aan de Prinses Irenestraat. We hebben het over Javier Garcia-Alves, die in 1975 zijn 
Gymnasium-diploma behaalde en sindsdien zowat half Europa zag. We geven hem het woord.

Naar aanleiding van een briefje van oud-klasgenoot Cees Smit maak ik gaarne van de gelegenheid 
gebruik om iets te vertellen over wat mij zoal is wedervaren in de jaren na het SNL en hoe ik hier in 
Luxemburg ben beland (naar mijn weten ben ik vooralsnog de enige in het Groothertogdom 
woonachtige ex-Nicolasiaan...)

Na mijn eindexamen in 1975 in de B-richting heb ik het roer omgegooid (ondanks mijn belangstelling 
voor de bouwkunde had ik al lang ingezien dat die in mijn geval louter tot de kunstzinnige aspecten 
ervan beperkt zou blijven) en ben ik Spaanse taal- en letterkunde gaan studeren, eerst aan de UVA (bij 
wijze van aanloopfase) en vervolgens aan de Universiteit van Madrid. In 1981 behaalde ik daar mijn 
"Licenciatura" (doctorandus-titel). Mijn eerste beroepservaring deed ik op als studentenbegeleider 
voor de Universiteit van Hamburg (via de 'Deutscher Akademischer Austauschdienst') en later als 
lector Spaans aan het "University College Cardiff", in Wales. 

Vervolgens ben ik aan een tweede studie begonnen, wederom aan de Universiteit van Madrid, waarbij 
ik voor de postdoctorale specialiteit Vertaalkunde koos. Tegelijkertijd was ik reeds als vertaler 
werkzaam voor het Spaanse hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in Madrid. En tussen de 
bedrijven door heb ik zelfs nog kans gezien om in 1985 in het huwelijksbootje te stappen.

Na de toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap in 1986 nam ik deel aan een "concours" 
(een selectieprocedure op EG-niveau) voor de aanwerving van vertalers in het Spaans bij het 
Europees Parlement, waarbij ik tot mijn verbazing als eerste uit de bus kwam. Dit bracht de zoveelste 
verhuizing met zich mee, deze keer naar Luxemburg. Na een korte periode als "gewoon" vertaler, ben 
ik inmiddels bijna 11 jaar hoofdvertalen/reviseur. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het vertalen van 
vrij pittige teksten (o.a. de zittingsdocumenten die tijdens de 
maandelijkse vergaderperioden van het Parlement worden 
behandeld) en het corrigeren van vertalingen van anderen. 
Gezien de verscheidenheid aan onderwerpen die er in een 
Parlement ter sprake komen is dit vertaalwerk heel afwisselend 
(ook vergeleken met andere Europese instellingen). Als vertaler 
hoor je hier dus zo'n beetje van alle markten thuis te zijn; wat dat 
betreft komt mijn B-achtergrond toch nog van pas! Daarbij 
komt nog de veelheid van officiële talen die hier worden 
gebezigd: maar liefst 11! Van de EP-vertalers wordt dan ook 
verwacht dat zij naast de meest gangbare voertalen Frans en 
Engels een behoorlijk aantal van deze talen machtig zijn en/of 
bereid zijn zo snel mogelijk aan te leren. Met mijn negen 
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werktalen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Deens, Italiaans, Portugees, Zweeds en - uiteraard - 
Spaans) ben ik in dit opzicht geen uitzondering.

Hoewel het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel vergadert, is het Secretariaat-Generaal 
(waaronder de vertaalafdelingen) voor het grootste gedeelte in Luxemburg gevestigd. Dankzij het 
computer-netwerk hoeven de vertalers al sinds enkele jaren niet meer voor de zittingen van het 
Parlement heen en weer te reizen (zulks in tegenstelling tot de tolken): de vertaalde teksten komen 
automatisch bij de drukkerij in Straatsburg of Brussel terecht. Maar als bepaalde parlementsdelegaties 
zich wat verder van huis begeven (bijv. bij interparlementaire vergaderingen met de ACS-landen of het 
Latijns-Amerikaanse Parlement) moet er af en toe wel een ploeg vertalers mee. Dat houdt wat leven in 
de brouwerij!

Of ik het hier, na al mijn omzwervingen door Europa, naar mijn zin heb? Afgezien van het zuiver 
beroepsmatige aspect, dat buitengewoon boeiend is (je voelt je direct betrokken bij alles wat met het 
Europese reilen en zeilen te maken heeft), en de mogelijkheid contacten te leggen met zoveel 
verschillende nationaliteiten en culturen (en in zoveel verschillende talen!), moet ik zeggen dat ik hier in 
Luxemburg ook op het persoonlijke vlak eindelijk goed aan mijn trekken kom: voorheen viel ik als 
"grensgeval" altijd tussen de wal en het schip, doordat ik in Nederland als 'Spanjaard' werd beschouwd 
en in Spanje als 'vliegende Hollander' (jaja). Hier ben ik, samen met vele anderen, van beroepswege en 
qua mentaliteit 'gewoon' Europeaan!

Javier Garcia Alves 

Dat kan hij nu wel denken, dat hij de enige SNL'er is in het Groothertogdom, maar wat zegt onze computer er 
van? De F2-zoek functie in WordPerfect slaat driemaal aan op Luxemburg! Het zit wel goed met de 
internationale uitwaaiering. Beste Javier, in Helbruck zou je Maaike van Berkum (1982) tegen het lijf kunnen 
lopen, en in Steinsel oud-schoolgenoot Kees Geers (1971).

Javier (tweede van rechts) in 3 Gym (1971)
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Spaans) ben ik in dit opzicht geen uitzondering.

Hoewel het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel vergadert, is het Secretariaat-Generaal 
(waaronder de vertaalafdelingen) voor het grootste gedeelte in Luxemburg gevestigd. Dankzij het 
computer-netwerk hoeven de vertalers al sinds enkele jaren niet meer voor de zittingen van het 
Parlement heen en weer te reizen (zulks in tegenstelling tot de tolken): de vertaalde teksten komen 
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Luxemburg ook op het persoonlijke vlak eindelijk goed aan mijn trekken kom: voorheen viel ik als 
"grensgeval" altijd tussen de wal en het schip, doordat ik in Nederland als 'Spanjaard' werd beschouwd 
en in Spanje als 'vliegende Hollander' (jaja). Hier ben ik, samen met vele anderen, van beroepswege en 
qua mentaliteit 'gewoon' Europeaan!
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Dat kan hij nu wel denken, dat hij de enige SNL'er is in het Groothertogdom, maar wat zegt onze computer er 
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We gaan nog wat kilometertjes verder. Naar Groenland!! Ook daar heeft de school een ambassadeur, Paula 
Bekooy. En ze is graag bereid haar visie te ontvouwen op 'talent'.

Als lerares godsdienst heb ik met veel genoegen de handelingen van mijn getalenteerde leerlingen 
gadegeslagen. Die varieerden van - in de rustige jaren - buurgesprekken diep gebogen achter een 
brede rug tot - in de woelige jaren - provocerend optreden, al dan niet met een condoom over de 
deurknop, om te zien hoever men kon gaan. En dat was vér.
Eén leerling bleek een speciaal organisatietalent te hebben en dat uitte zich aldus. Op de voorste bank 
koffie met een roomsoes. "Neem toch, juf!" Oké, de koffie; de roomsoes werd verloot en in de 
taartsmijtperiode was de bedoeling duidelijk. De eerste gelukkige weigerde het gebak, de tweede 
nam het aan en smeet het prompt naar m'n hoofd. Mis natuurlijk, want als leraar heb je overal ogen. 
De smijter wist niet hoe gauw de troep op te ruimen. En het organisatietalent? Wel, die stond in de 
gang achter het raam en keek toe, de lapswans...
Behalve de behepten met dit soort talenten, waren gelukkig de meeste van mijn leerlingen gezegend 
met meer humane gaven, wat tot uiting kwam in het begrip voor elkaar en het vak. Een open houding 
tegenover het niet alledaagse en de kunst om het onzegbare te vertolken in woorden naar elkaar toe, 
kon een hele klas op een hoger plan brengen. Ik hoop en bid dat, wie dit talent heeft, het dag in dag uit 
gebruikt op het kleine plekje dat hij of zij inneemt in de samenleving waar ook ter wereld.
Van harte gelukgewenst met het 50-jarig jubileum!

Vanuit een fris Groenland, drs Paula D. Bekooy

GROENLAND
 - Grootste eiland ter wereld

 - 4/5 deel bedekt met ijs
 - 53000 inwoners

 - Hoofdstad Nuuk (eigen spelling: Godthab)
 - Sinds 1953 een Deense provincie

 - Vanaf 1979 meer autonomie, maar nog steeds Deens
 - Hoogste punt: 3700 m (Gunnbjarns Fjeld)

 - Bevolking: o.a. 82% Groenlanders, 4% Eskimo's
 - Visserij, mijnbouw 

 - Landdieren: rendieren, poolvossen, lemmingen

Plaat B-3-1.tif
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Niet alleen ex-leerlingen, maar ook ex-leraren zijn op de internationale tour gegaan. Van Spanje-ganger 
Dr. J.J.M. Echteld ontvingen wij het volgende bericht:

Van 1972 tot 1983 heb ik op het SNL mogen werken en "in so doing contributing to the 
enrichment of this institution of learning and education".
Met veel genoegen kan ik aan die tijd terugdenken. "I can look back with pleasure and not in 
anger!"
Ik zal helaas het feestgebeuren op 10 oktober niet kunnen meemaken, aangezien ik dan in Spanje 
vertoef (Nucia Park 150, La Nucia (Alicante)) waar ik tegenwoordig het grootste gedeelte van het 
jaar woon.
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Talent

Nou, ik vind dat ik een talent ben,
want behalve het Nicolaas Lyceum heb ik echt
nog veel meer gedaan: schaken, schrijven, dichten,
               voorwaar, ik meen, niet slecht,
of geloof jij, dat ik mijn talent niet ken?

Ook staat er in de Bijbel geschreven:
benut je talent, als het niet zo lukt,
          wel of niet terecht,
met kerkbezoek of je geestelijk leven:
Ja, het gaat snel, Toon, je bent zo
           uit het bestaan weggerukt!

Ja, Ik heb het al in de Snelbinder gezegd:
ik ben het allemaal geweest (astronaut, aeronaut,
tennisvoetballer, dichter het meest).

Onze liefde voor die oude school is terecht,
dat gevoel gaat nooit weg, uniek welbeschouwd:
heb ik waarlijk, als Myrakels huisdichter,
bijgedragen aan dit Hemels Lustrumgebed?

Plaat B-4-1.tif
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Tale nt : ee n st ee ds  me er  ge br ui kt  wo or d.  Jezus vertelt zijn leerlingen daarover dit verhaaltje. 

Universiteiten profileren zichzelf tegenwoordig bij Het koninkrijk der hemelen is als een mens, die voor 

voorkeur als kweekvijvers van jong talent; bedrijven langere tijd naar het buitenland moest. Voordat hij 

voeren met paginagrote advertenties en dito vertrok riep hij drie van zijn employees bij zich om 

salarissen strijd om het hen  zij n za ken  toe  te 

schaarse toptalent in de markt; vertrouwen. Hij legde daar 

en ook wie geen toptalent is voor ieder van hen een geld-

maar slechts tuinman of huis- bedrag bij overeenkomstig de 

vrouw wordt aangespoord capaciteiten die hij van hen 

toch vooral de verborgen h a d  l e re n  k e n n e n  e n  

eigen talenten te ontplooien, waarderen. Zo gaf hij de eerste 

daartoe om te beginnen de vijf, de tweede twee en de 

arbeidsmarkt te betreden en zich daar te storten op de derde één talent. De eerste en de tweede namen het 

beklimming van een van de vele carrièreladders naar geld aan, begonnen er ieder op hun eigen manier een 

rijkdom en succes. Dat moet tegenwoordig, de handeltje mee, en wisten zo binnen enige jaren hun 

minister van sociale zaken Ad Melkert zei het onlangs kapitaal te verdubbelen. De derde vertrouwde het 

zelf nog. En wie ziet hoe die gewoekerd heeft met zijn zaakje niet: hij vond de vrijgevigheid van zijn baas 

talenten, moet in ieder geval toegeven: hij weet verdacht. Zou die soms van plan zijn, om in geval van 

waarover hij het heeft. winst deze zelf op te eisen en in geval van verlies hem 

als werknemer aansprakelijk te stellen? Om geen 

risico's te lopen besloot de derde zijn geldbedrag in de Iedereen gebruikt het woord. Maar lang niet iedereen 

grond te begraven; dat was nu eenmaal de weet waar het vandaan komt en hoe het eigenlijk in 

eenvoudige maar effectieve brandkast van de onze taal verzeild is geraakt. Wie het weten wil, moet 

oudheid. Na een lange tijd, waarin alle drie de zich een moment rust gunnen, even uitstappen uit de 

knechten zich begonnen af te vragen of hun heer moderne talentenjacht naar roem, geld en succes, en 

eigenlijk nog wel leefde (van regelmatige postbezor-de moeite nemen om naar een verhaaltje te luisteren. 

ging vanuit het buitenland, laat staan van email-tjes Want door een verhaaltje is het woord in onze taal 

was immers nog geen sprake) stond hun baas plotse-terechtgekomen. Om preciezer te zijn: door een 

ling weer voor hun neus. Hij prees de eerste en de verhaaltje uit de bijbel, dat Jezus vertelt aan zijn 

tweede, nodigde hen uit voor het feest ter leerlingen kort voordat hij gevangen genomen en 

gelegenheid van zijn terugkeer, en gaf hun ter plekke gedood zal worden. Het is te vinden in Mattheüs 25. 
Talent is oorspronkelijk een als beloning voor het goede 

Grieks-Latijns woord, dat beheer van zijn geld promotie 

staat voor een bepaald ge- en een fikse loonopslag. Even 

wicht, en wel in het bijzonder radicaal handelde hij met de 

een gewicht in zilver, oftewel derde: die vroeg hij onmid-

een bepaalde grote som geld. dellijk de sleutels van de zaak 

Je kunt het vergelijken met in te leveren, zijn jas te pakken 

ons woord 'ton', als we bij- en te vertrekken.

voorbeeld spreken over een huis van drie ton. De 

vergelijking gaat zelfs nog iets verder op, want een Uit dit verhaaltje is in onze taal het woord talent 
talent staat rond het begin van onze jaartelling overgebleven in de betekenis zoals we die nu kennen; 
inderdaad voor een geldbedrag in de orde van wereldwijd zelfs, want het is een internationaal woord 
grootte van een ton.

Een talent staat rond het 
begin van onze jaartelling 
voor een geldbedrag in de 

orde van grootte van een ton

van regelmatige postbe-
zorging, laat staan e-mailtjes 

was immers nog geen 
sprake
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overgebleven in de betekenis zoals we die nu kennen; gelijkenisverhaal had ontwikkeld. Voortgejaagd was 

wereldwijd zelfs, want het is een internationaal woord ze in haar werk in de gezondheidszorg in een 

geworden. Talenten zijn gaven. In dat laatste woord, moordend arbeidsregime met dikwijls achttienurige 

en ook in een daarvan afgeleid woord als begaafd, is werkdagen. Eventuele protesten daartegen werden 

het besef uitgedrukt, dat het in de kiem gesmoord met een 

besch ikken over bepaa lde beroep op haar christelijke 

geestelijke of lichamelijke geweten. Zo had God het toch 

vermogens geen kwestie van immers zelf gewild en was het 

verdienste is, maar van een door Jezus zelf geleerd: dat je 

onverdiend gekregen hebben. je gaven zo maximaal moge-

Van God gekregen, zo voegt lijk moest uitbuiten? Met een 

de christelijke traditie daaraan beroep op dit vaak is er dik-

toe. wijls roofbouw op mensen gepleegd en hebben 
Wie beter is in het goochelen met cijfers of in het mensen ook roofbouw op zichzelf gepleegd. Het is 
goochelen met een bal, is daarom nog geen beter dikwijls gebruikt als onderbouwing van een 
mens. Er is geen enkele reden om je op het bezit van arbeidsmoraal gericht op harder werken en een 
zulke vermogens te laten voorstaan, en nog minder verhoging van de productie op een wijze die haast 
om te menen dat je op grond daarvan een geen andere conclusie toelaat dan: dan was Jezus dus 
vanzelfsprekend recht hebt op een groter dan de eerste kapitalist. Immers, ook hij pleitte al voor een 
gemiddeld deel van de welvaartskoek, zoals steeds arbeidzaam leven en een investeringsgerichte 
meer mensen in onze samenleving schijnen te mentaliteit.
denken. Als je al zou willen spreken in termen van Onzin! In deze verklaringswijze is Jezus' verhaal over 

beter en minder goed gedrag van mensen en van de de talenten slachtoffer geworden van een venijnig 

grotere of minder grote rechten die zij daaraan mogen maar wijdverbreid mechanisme: mensen zowel als 

ontlenen, wees dan op zijn minst zo wijs, zo verstond sa me nl ev in ge n mo ge n gr aa g zo ek en  na ar  

de gehele christelijke traditie uit dit verhaalt van godsdienstige rechtvaardigingen van hun eigen 

Jezus, om mensen niet te onderscheiden niet naar de doeleinden, om zo als het ware een Kemakeur van 

gaven die zij hebben, maar naar de manier waarop zij goddelijke oorsprong voor hun eigen gedrag te 

hun gaven gebruiken. verwerven. Onze Westerse kapitalist ische 
Toch kunnen we ons afvragen, of die christelijke samenleving zocht en vond zo'n zelfrechtvaardiging 
traditie wel steeds werkelijk begrepen heeft wat Jezus in de gelijkenis van de talenten. Maar Jezus had het 
met zijn verhaaltje bedoelde, daarin helemaal niet over een 
en in het verlengde daarvan: maximale uitbating van onze 
of dit gelijkenisverhaaltje nog persoonlijke, maatschap-
iets van waarde bevat voor pelijke en natuurlijke hulp-
een wereld, die tòch al alles op bronnen. Hij had het over een 
alles zet om talenten uit te relatie, in dit geval over een 
buiten en te gelde maken; zo relatie tussen een baas en zijn 
vergaand zel fs ,  dat de knechten als spiegelbeeld van 
menselijkheid steeds meer in het gedrang komt. U de relatie tussen God en mens. En even terzijde 
weet misschien: Als je een volk van ècht harde opgemerkt: als Jezus spreekt over de relatie tussen 
werkers zoekt, moet je in Duitsland zijn. Welnu, een God en mens is daar voor hem ook altijd bij 
Duitse non vertelde me onlangs, hoe zij in de loop inbegrepen de relatie tussen mens en medemens. 
van haar leven een gloeiende hekel aan dit Want wat zich afspeelt in die ene relatie zie je volgens 

om zo als het ware een 
Kema-keur van goddelijke 

oorsprong voor eigen gedrag 
te verwerven

Jezus is geen beursgoeroe 
of loopbaanbegeleider avant 

la lettre

zie je volgens hem onvermijdelijk terugkeren in de over waar het uiteindelijk op aankomt. Zijn antwoord 

andere, en omgekeerd. op die vraag, dat hij geeft op een moment dat hij weet 
Twee mensen ontvangen een onwaarschijnlijk grote dat zijn eigen dood zeer dichtbij is, versta ik zo. Je 
gift van hun heer. Ze vertrouwen hem, en daarom weet niet hoe, of waar, of op wat voor manier de 
vertrouwen ze die gift, en daarom gaan ze daarmee eindafrekening over jouw leven komt en hoe de 
aan de slag. Daarmee nemen ze uiteraard een zeker eindbalans dan uit zal vallen (net zo min als die 
risico op mislukking en op verlies van een deel van knechten weten of en wanneer hun heer terug zal 
het toevertrouwde geld, maar dat risico durven ze komen). Maar dat hoef je ook niet te weten. Want wat 
aan, omdat ze weten dat hun heer een goede heer is, je in vertrouwen op de ander (schrijf dat zo u het wilt, 
die het hun niet kwalijk zal nemen als hun handeltje met een grote of een kleine A) aangenomen en 
misschien minder gunstig zal uitpakken en daardoor uitgegeven hebt: dàt zal als een plus op de balans 
verlies zal opleveren. Ze leven en handelen al de jaren achterblijven. Of zoals Dag Hammerskjöld, voorma-
dat hun heer weg is vanuit een elementair lig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en 
vertrouwen in deze medemens, ook wanneer zij hem waarachtig geen man met een tekort aan talenten een 
niet zien,  en hebben op grond daarvan ook een keer in zijn dagboek schreef: 
vanzelfsprekend vertrouwen in zichzelf. Als hun heer 'alleen wat je weggeven hebt al wat het maar door te 

erop vertrouwt, dat ze het goed zullen doen, waarom ontvangen wordt opgeheven uit het niets dat eens je 

zouden ze daar dan zelf aan moeten twijfelen? De leven geweest zal zijn.'

derde echter wantrouwt zijn 

heer, wantrouwt daarom ook Mij dunkt: het kan geen kwaad 

de gift en daarom ook zichzelf. als in een samenleving als de 

Die leeft en handelt uit een onze, die bij het woord 'talent' 

elementair wantrouwen. Of steeds meer gefixeerd raakt op 

beter gezegd: die leeft en vraag, hoe je daar zoveel 

handelt niet. mogelijk geld uit kunnen 
Jezus heeft het in dit verhaaltje slaan, toch ook nog weer eens 
niet over kapitalen of capaciteiten en wat je daarmee luisteren naar de man die dat woord voor het eerst op 
doen moet, hij is geen beursgoeroe of loopbaan- deze manier gebruikte. Toen hij het gebruikte, had hij 
begeleider avant la lettre, maar hij probeert zijn het namelijk over iets heel anders dan over de jacht 
toehoorders de ogen te openen voor iets dat oneindig op roem en rendement. Toen had hij het over de 
veel meer waard is dan welk bezit aan materiële of grootste gave, het grootste talent, de werkelijke 
geestelijke vermogens ook. Hij heeft het over sleutel, niet tot tijdelijk succes maar tot blijvend geluk: 
vertrouwen. Wie een ander kan vertrouwen is rijk, en vertrouwen.
wordt alleen maar rijker. En wie anderen niet 

vertrouwt, is arm en wordt steeds armer. Wie geen 

vertrouwen heeft, heeft geen leven.
Wat heb je aan geld, als je leeft in voortdurende angst 

voor een ineenstorting van de beurs? Wat heb je aan 

vrienden, als je ze niet kunt vertrouwen? En wat heb 

je aan al je talenten, als je niet weet waar ze 

uiteindelijk toe dienen? Op dat woord 'uiteindelijk' 
Haarlem 11 september 1998,komt het hier aan. Dit verhaaltje van Jezus maakt 

namelijk deel uit van wat we wel noemen zijn rede 
Bernard Luttikhuis (Gymnasium B, 1975)over de laatste dingen, oftewel van datgene wat zegt 

toen had hij het over het 
grootste talent, de werkelijke 

sleutel: vertrouwen
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overgebleven in de betekenis zoals we die nu kennen; gelijkenisverhaal had ontwikkeld. Voortgejaagd was 

wereldwijd zelfs, want het is een internationaal woord ze in haar werk in de gezondheidszorg in een 

geworden. Talenten zijn gaven. In dat laatste woord, moordend arbeidsregime met dikwijls achttienurige 

en ook in een daarvan afgeleid woord als begaafd, is werkdagen. Eventuele protesten daartegen werden 

het besef uitgedrukt, dat het in de kiem gesmoord met een 

besch ikken over bepaa lde beroep op haar christelijke 

geestelijke of lichamelijke geweten. Zo had God het toch 

vermogens geen kwestie van immers zelf gewild en was het 

verdienste is, maar van een door Jezus zelf geleerd: dat je 

onverdiend gekregen hebben. je gaven zo maximaal moge-

Van God gekregen, zo voegt lijk moest uitbuiten? Met een 

de christelijke traditie daaraan beroep op dit vaak is er dik-

toe. wijls roofbouw op mensen gepleegd en hebben 
Wie beter is in het goochelen met cijfers of in het mensen ook roofbouw op zichzelf gepleegd. Het is 
goochelen met een bal, is daarom nog geen beter dikwijls gebruikt als onderbouwing van een 
mens. Er is geen enkele reden om je op het bezit van arbeidsmoraal gericht op harder werken en een 
zulke vermogens te laten voorstaan, en nog minder verhoging van de productie op een wijze die haast 
om te menen dat je op grond daarvan een geen andere conclusie toelaat dan: dan was Jezus dus 
vanzelfsprekend recht hebt op een groter dan de eerste kapitalist. Immers, ook hij pleitte al voor een 
gemiddeld deel van de welvaartskoek, zoals steeds arbeidzaam leven en een investeringsgerichte 
meer mensen in onze samenleving schijnen te mentaliteit.
denken. Als je al zou willen spreken in termen van Onzin! In deze verklaringswijze is Jezus' verhaal over 

beter en minder goed gedrag van mensen en van de de talenten slachtoffer geworden van een venijnig 

grotere of minder grote rechten die zij daaraan mogen maar wijdverbreid mechanisme: mensen zowel als 

ontlenen, wees dan op zijn minst zo wijs, zo verstond sa me nl ev in ge n mo ge n gr aa g zo ek en  na ar  

de gehele christelijke traditie uit dit verhaalt van godsdienstige rechtvaardigingen van hun eigen 

Jezus, om mensen niet te onderscheiden niet naar de doeleinden, om zo als het ware een Kemakeur van 

gaven die zij hebben, maar naar de manier waarop zij goddelijke oorsprong voor hun eigen gedrag te 

hun gaven gebruiken. verwerven. Onze Westerse kapitalist ische 
Toch kunnen we ons afvragen, of die christelijke samenleving zocht en vond zo'n zelfrechtvaardiging 
traditie wel steeds werkelijk begrepen heeft wat Jezus in de gelijkenis van de talenten. Maar Jezus had het 
met zijn verhaaltje bedoelde, daarin helemaal niet over een 
en in het verlengde daarvan: maximale uitbating van onze 
of dit gelijkenisverhaaltje nog persoonlijke, maatschap-
iets van waarde bevat voor pelijke en natuurlijke hulp-
een wereld, die tòch al alles op bronnen. Hij had het over een 
alles zet om talenten uit te relatie, in dit geval over een 
buiten en te gelde maken; zo relatie tussen een baas en zijn 
vergaand zel fs ,  dat de knechten als spiegelbeeld van 
menselijkheid steeds meer in het gedrang komt. U de relatie tussen God en mens. En even terzijde 
weet misschien: Als je een volk van ècht harde opgemerkt: als Jezus spreekt over de relatie tussen 
werkers zoekt, moet je in Duitsland zijn. Welnu, een God en mens is daar voor hem ook altijd bij 
Duitse non vertelde me onlangs, hoe zij in de loop inbegrepen de relatie tussen mens en medemens. 
van haar leven een gloeiende hekel aan dit Want wat zich afspeelt in die ene relatie zie je volgens 

om zo als het ware een 
Kema-keur van goddelijke 

oorsprong voor eigen gedrag 
te verwerven

Jezus is geen beursgoeroe 
of loopbaanbegeleider avant 

la lettre

zie je volgens hem onvermijdelijk terugkeren in de over waar het uiteindelijk op aankomt. Zijn antwoord 

andere, en omgekeerd. op die vraag, dat hij geeft op een moment dat hij weet 
Twee mensen ontvangen een onwaarschijnlijk grote dat zijn eigen dood zeer dichtbij is, versta ik zo. Je 
gift van hun heer. Ze vertrouwen hem, en daarom weet niet hoe, of waar, of op wat voor manier de 
vertrouwen ze die gift, en daarom gaan ze daarmee eindafrekening over jouw leven komt en hoe de 
aan de slag. Daarmee nemen ze uiteraard een zeker eindbalans dan uit zal vallen (net zo min als die 
risico op mislukking en op verlies van een deel van knechten weten of en wanneer hun heer terug zal 
het toevertrouwde geld, maar dat risico durven ze komen). Maar dat hoef je ook niet te weten. Want wat 
aan, omdat ze weten dat hun heer een goede heer is, je in vertrouwen op de ander (schrijf dat zo u het wilt, 
die het hun niet kwalijk zal nemen als hun handeltje met een grote of een kleine A) aangenomen en 
misschien minder gunstig zal uitpakken en daardoor uitgegeven hebt: dàt zal als een plus op de balans 
verlies zal opleveren. Ze leven en handelen al de jaren achterblijven. Of zoals Dag Hammerskjöld, voorma-
dat hun heer weg is vanuit een elementair lig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en 
vertrouwen in deze medemens, ook wanneer zij hem waarachtig geen man met een tekort aan talenten een 
niet zien,  en hebben op grond daarvan ook een keer in zijn dagboek schreef: 
vanzelfsprekend vertrouwen in zichzelf. Als hun heer 'alleen wat je weggeven hebt al wat het maar door te 

erop vertrouwt, dat ze het goed zullen doen, waarom ontvangen wordt opgeheven uit het niets dat eens je 

zouden ze daar dan zelf aan moeten twijfelen? De leven geweest zal zijn.'

derde echter wantrouwt zijn 

heer, wantrouwt daarom ook Mij dunkt: het kan geen kwaad 

de gift en daarom ook zichzelf. als in een samenleving als de 

Die leeft en handelt uit een onze, die bij het woord 'talent' 

elementair wantrouwen. Of steeds meer gefixeerd raakt op 

beter gezegd: die leeft en vraag, hoe je daar zoveel 

handelt niet. mogelijk geld uit kunnen 
Jezus heeft het in dit verhaaltje slaan, toch ook nog weer eens 
niet over kapitalen of capaciteiten en wat je daarmee luisteren naar de man die dat woord voor het eerst op 
doen moet, hij is geen beursgoeroe of loopbaan- deze manier gebruikte. Toen hij het gebruikte, had hij 
begeleider avant la lettre, maar hij probeert zijn het namelijk over iets heel anders dan over de jacht 
toehoorders de ogen te openen voor iets dat oneindig op roem en rendement. Toen had hij het over de 
veel meer waard is dan welk bezit aan materiële of grootste gave, het grootste talent, de werkelijke 
geestelijke vermogens ook. Hij heeft het over sleutel, niet tot tijdelijk succes maar tot blijvend geluk: 
vertrouwen. Wie een ander kan vertrouwen is rijk, en vertrouwen.
wordt alleen maar rijker. En wie anderen niet 

vertrouwt, is arm en wordt steeds armer. Wie geen 

vertrouwen heeft, heeft geen leven.
Wat heb je aan geld, als je leeft in voortdurende angst 

voor een ineenstorting van de beurs? Wat heb je aan 

vrienden, als je ze niet kunt vertrouwen? En wat heb 

je aan al je talenten, als je niet weet waar ze 

uiteindelijk toe dienen? Op dat woord 'uiteindelijk' 
Haarlem 11 september 1998,komt het hier aan. Dit verhaaltje van Jezus maakt 

namelijk deel uit van wat we wel noemen zijn rede 
Bernard Luttikhuis (Gymnasium B, 1975)over de laatste dingen, oftewel van datgene wat zegt 

toen had hij het over het 
grootste talent, de werkelijke 
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dat is, in zekere zin, voor mij 
de kracht van 'het Nicolaas' 

geweest:
het smeedde een band

redelijk onder de knie hebben gekregen.
Ik heb, eerlijk gezegd, een beetje mijn twijfels bij het 

thema van dit halve eeuwfeest: '50 jaar SNL 50 jaar 

talent'. Vooral omdat er tussen deze twee dingen, 

school en talent, zo broederlijk verbonden met een 

streepje, een verband wordt 

gesuggereerd. Dat lijkt me 

overdreven. Iedere school 

herbergt talent, elk jaar weer. 

Het lot strooit talent mondjes-

maat rond en het komt terecht 

waar het valt.
Talent is een geschenk van de 

goden, en wie het toevalt moet er wat van maken. 

Door magistraal te voetballen, door een medicijn 

tegen kanker uit te vinden, door teksten te schrijven 

die in ieders geheugen geklonken liggen. Maar er is 

heel veel talent dat niemand ziet, op Internet noch op 

het podium of in de krant. Talent dat niet publiek is. 

Wie bijzonder lekker kan koken, een heel 

verjaardagsfeest aan het lachen krijgt, schitterend 

huizen verbouwt, zonder morren een rits kinderen 

opvoedt of demente bejaarden pap voert, beschikt 

over een enorm talent. Maar over die talenten 

hebben we het hier niet, vrees ik.
Ook leraren, die veelgeplaagde beroepsgroep die 

elke vijf jaar een compleet nieuw onderwijssysteem 

moet invoeren, de 'lesboeren' op wie smalend wordt 

neergekeken door jongeren die liever bedrijven 

managen of de digitale snelweg opzoeven, zijn van 

die veronachtzaamde talenten. Soms. Ik herinner mij 

in ieder geval de leraar Nederlands ik geloof dat hij 

Van Walstijn heette die met sonore stem de dichtregel 

'Een schot verschuift de stilte' voorlas. Van Bertus 

Aafjes, weet ik nu, niet echt meer mijn lievelings-

dichter. Maar toch. Toen dacht ik, even opschrikkend 

uit de dialoog met mijn vriendin Sabine in onze Rijam 

agenda's: Jezus, wat is dat mooi! Dat is helemaal 

precies goed gezegd! Wij doken weer in onze 

agenda's maar ik had de kracht van de poëzie 

ontdekt. En het werd een studie Nederlands, bij 

gebrek aan hogere idealen. Want van de rest begreep 

ik niks en de kookschool met de rode lippen had ik 

weten te omzeilen. 

Talent voor vriendschap, dat is misschien iets. In 

literatuur en journalistiek heb ik op den duur mijn 

weg gevonden, maar het had ook planologie kunnen 

zijn, of welzijnswerk. Maar de vriendin met wie ik 

dagen, etmalen, jarenlang giechelde en fluisterde, 

een universum deelde met 

twee bewoners, zie ik nog 

steeds. Dat is, in zekere zin, 

voor mij de kracht van 'het 

Nicolaas' geweest: het smeed-

de een band. Een band tégen, 

misschien, een band tussen 

vluchtelingen, maar een band. 

Dankzij onze vermaledijde school, een glazen stolp 

op het bakstenen fundament van gedeelde erva-

ringen.

Aleid Truijens
(SNLleerling van 1968 tot 1974)

Meneer Kramer die eenmaal per jaar tegen de lamp 

sprong, en onze slaperige koppen voorhield dat een 

koude douche om zes uur des morgen het behoud 

van een stalen gezondheid garandeerde. Meneer 

Lujber die elke dag 'Stout meisje, jij moet stamtijden 

leren' tegen me zei. Meneer 

Veldman van wiskunde die 

meisjes een smet achtte op zijn 

schone vak en ons aanried 

'naar de kookschool te gaan 

en je lippen te verven.' De 

leraar Engels, wiens naam ik 

vergeten ben, maar die er met 

jagerspet, pijp en tweedjasje Britser uitzag dan de 

stifste upperlip uit Are you being served? . De 

godsdienstleraar die blijmoedig volhardde met Bob 

Dylan en Huub Oosterhuis onze verborgen religieuze 

laag aan te boren. De wanhopige muziekleraar die 

met vele decibellen Tsjaikovsky het gegier trachtte te 

overstemmen. En dan de natuurkundeleraar, die zeer 

aardige man die met gelaten zuchten de proppen van 

de grond raapte en zwijgend de kauwgum van zijn 

broek plukte, zodat ons de lust tot keten verging.
Dat was het, bij terugblik, wel zo'n beetje. Zes jaar 

Nicolaas, elke ochtend te vroeg op, en hijgend net 

weer te laat. Geen tijd om huiswerk over te schrijven. 

Briefje halen bij pater prefect, die er maar niet in 

slaagde kwaad te worden en meende dat bij meisjes, 

een ongekend nieuw genus binnen de school, alle 

onheil terug te voeren was tot 

het begrip 'buikpijn' en 

daarom al bij voorbaat met 

nor i t  kwam aanhol len.  

Waarna wij onze liefdevol 

gesmeerde boterhammetjes 

weggooiden en onze lijven, 

Kramers 'tempel', volpropten met pennywafels en 

kroketten van de frituurman in het busje. Dat was het, 

voor wat de school betreft. 
Maar school was bijzaak, op school. Wij hadden het 

druk met verhevener zaken. Met dagenlange 

besprekingen van het leven met vriendinnen, met 

onontwarbare vriendinnenruzies, en met ons mate-

loos gecompliceerde liefdesleven. Wij spraken 

kongsiachtig fluisterend over 'van huis weglopen', 

weg van onze doorgaans vriendelijke ouders, weg 

van de stamtijden en de lamp en de beatmis. We 

spijbelden om te demonstreren tegen de oorlog in 

Vietnam, dat wij niet op de kaart konden aanwijzen. 

We rookten ons misselijk aan 

stickies in de fietsenstalling en 

wandelden met onze geliefde 

van die week illegaal door het 

Beatrixpark, streng verboden 

terrein sinds een Donald 

Duckverkoper er zijn gru-

welijke wil aan ene 'Basje' had 

voltrokken. Of over het al even verboden braakland 

bij 'de dijk' waar een regenjasdrager trots zijn potlood 

had getoond aan een groepje verschrikte Pius-

MMS'ers . Eros en thanotos, jawel, wij sidderden, 

maar meneer Kramer verhief het niet tot thema in de 

les.
De middelbareschooltijd is eigenlijk de slechts denk-

bare tijd om naar de middelbare school te gaan. Je 

was er eenvoudig even, zes jaar lang, niet voor in de 

stemming. Een weelde aan kennis en cultuur gleed 

als water langs onze beboterde puberhoofden. Nu, ja 

nu zou ik er wat voor geven om mij week na week te 

mogen onderdompelen in Homerus, Vergilius en 

Euripides. Plato heb ik jaren later nog eens gelezen, 

en eindelijk begrepen wat voor prachtige tekst, 

oervorm van ons denken , wij daar bij meneer Lujber 

gapend zaten te vertalen, 

woord voor woord, zonder 

een iota begrip. Ik zou Schiller 

in het Duits lezen, eindelijk de 

geheime wentelingen van de 

economie doorgronden en 

lekker urenlang zitten puzzelen 

op wiskundesommen, die ik toen op voorhand 

overschreef.
Maar nu kan daar geen sprake van zijn. Geen tijd, 

geen rust en een oud hoofd waar niets meer in te 

stampen valt. Nu zijn er plichten, zorgen en de waan 

de de werkdag. Nu is te laat. Nu moeten we ons 

'talent' exploreren, wat in de praktijk neerkomt op ons 

brood verdienen met iets wat we door herhaling 
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dat is, in zekere zin, voor mij 
de kracht van 'het Nicolaas' 

geweest:
het smeedde een band

redelijk onder de knie hebben gekregen.
Ik heb, eerlijk gezegd, een beetje mijn twijfels bij het 

thema van dit halve eeuwfeest: '50 jaar SNL 50 jaar 

talent'. Vooral omdat er tussen deze twee dingen, 

school en talent, zo broederlijk verbonden met een 

streepje, een verband wordt 

gesuggereerd. Dat lijkt me 

overdreven. Iedere school 

herbergt talent, elk jaar weer. 

Het lot strooit talent mondjes-

maat rond en het komt terecht 

waar het valt.
Talent is een geschenk van de 

goden, en wie het toevalt moet er wat van maken. 

Door magistraal te voetballen, door een medicijn 

tegen kanker uit te vinden, door teksten te schrijven 

die in ieders geheugen geklonken liggen. Maar er is 

heel veel talent dat niemand ziet, op Internet noch op 

het podium of in de krant. Talent dat niet publiek is. 

Wie bijzonder lekker kan koken, een heel 

verjaardagsfeest aan het lachen krijgt, schitterend 

huizen verbouwt, zonder morren een rits kinderen 

opvoedt of demente bejaarden pap voert, beschikt 

over een enorm talent. Maar over die talenten 

hebben we het hier niet, vrees ik.
Ook leraren, die veelgeplaagde beroepsgroep die 

elke vijf jaar een compleet nieuw onderwijssysteem 

moet invoeren, de 'lesboeren' op wie smalend wordt 

neergekeken door jongeren die liever bedrijven 

managen of de digitale snelweg opzoeven, zijn van 

die veronachtzaamde talenten. Soms. Ik herinner mij 

in ieder geval de leraar Nederlands ik geloof dat hij 

Van Walstijn heette die met sonore stem de dichtregel 

'Een schot verschuift de stilte' voorlas. Van Bertus 

Aafjes, weet ik nu, niet echt meer mijn lievelings-

dichter. Maar toch. Toen dacht ik, even opschrikkend 

uit de dialoog met mijn vriendin Sabine in onze Rijam 

agenda's: Jezus, wat is dat mooi! Dat is helemaal 

precies goed gezegd! Wij doken weer in onze 

agenda's maar ik had de kracht van de poëzie 

ontdekt. En het werd een studie Nederlands, bij 

gebrek aan hogere idealen. Want van de rest begreep 

ik niks en de kookschool met de rode lippen had ik 

weten te omzeilen. 

Talent voor vriendschap, dat is misschien iets. In 

literatuur en journalistiek heb ik op den duur mijn 

weg gevonden, maar het had ook planologie kunnen 

zijn, of welzijnswerk. Maar de vriendin met wie ik 

dagen, etmalen, jarenlang giechelde en fluisterde, 

een universum deelde met 

twee bewoners, zie ik nog 

steeds. Dat is, in zekere zin, 

voor mij de kracht van 'het 

Nicolaas' geweest: het smeed-

de een band. Een band tégen, 

misschien, een band tussen 

vluchtelingen, maar een band. 

Dankzij onze vermaledijde school, een glazen stolp 

op het bakstenen fundament van gedeelde erva-

ringen.

Aleid Truijens
(SNLleerling van 1968 tot 1974)

Meneer Kramer die eenmaal per jaar tegen de lamp 

sprong, en onze slaperige koppen voorhield dat een 

koude douche om zes uur des morgen het behoud 

van een stalen gezondheid garandeerde. Meneer 

Lujber die elke dag 'Stout meisje, jij moet stamtijden 

leren' tegen me zei. Meneer 

Veldman van wiskunde die 

meisjes een smet achtte op zijn 

schone vak en ons aanried 

'naar de kookschool te gaan 

en je lippen te verven.' De 

leraar Engels, wiens naam ik 

vergeten ben, maar die er met 

jagerspet, pijp en tweedjasje Britser uitzag dan de 

stifste upperlip uit Are you being served? . De 

godsdienstleraar die blijmoedig volhardde met Bob 

Dylan en Huub Oosterhuis onze verborgen religieuze 

laag aan te boren. De wanhopige muziekleraar die 

met vele decibellen Tsjaikovsky het gegier trachtte te 

overstemmen. En dan de natuurkundeleraar, die zeer 

aardige man die met gelaten zuchten de proppen van 

de grond raapte en zwijgend de kauwgum van zijn 

broek plukte, zodat ons de lust tot keten verging.
Dat was het, bij terugblik, wel zo'n beetje. Zes jaar 

Nicolaas, elke ochtend te vroeg op, en hijgend net 

weer te laat. Geen tijd om huiswerk over te schrijven. 

Briefje halen bij pater prefect, die er maar niet in 

slaagde kwaad te worden en meende dat bij meisjes, 

een ongekend nieuw genus binnen de school, alle 

onheil terug te voeren was tot 

het begrip 'buikpijn' en 

daarom al bij voorbaat met 

nor i t  kwam aanhol len.  

Waarna wij onze liefdevol 

gesmeerde boterhammetjes 

weggooiden en onze lijven, 

Kramers 'tempel', volpropten met pennywafels en 

kroketten van de frituurman in het busje. Dat was het, 

voor wat de school betreft. 
Maar school was bijzaak, op school. Wij hadden het 

druk met verhevener zaken. Met dagenlange 

besprekingen van het leven met vriendinnen, met 

onontwarbare vriendinnenruzies, en met ons mate-

loos gecompliceerde liefdesleven. Wij spraken 

kongsiachtig fluisterend over 'van huis weglopen', 

weg van onze doorgaans vriendelijke ouders, weg 

van de stamtijden en de lamp en de beatmis. We 

spijbelden om te demonstreren tegen de oorlog in 

Vietnam, dat wij niet op de kaart konden aanwijzen. 

We rookten ons misselijk aan 

stickies in de fietsenstalling en 

wandelden met onze geliefde 

van die week illegaal door het 

Beatrixpark, streng verboden 

terrein sinds een Donald 

Duckverkoper er zijn gru-

welijke wil aan ene 'Basje' had 

voltrokken. Of over het al even verboden braakland 

bij 'de dijk' waar een regenjasdrager trots zijn potlood 

had getoond aan een groepje verschrikte Pius-

MMS'ers . Eros en thanotos, jawel, wij sidderden, 

maar meneer Kramer verhief het niet tot thema in de 

les.
De middelbareschooltijd is eigenlijk de slechts denk-

bare tijd om naar de middelbare school te gaan. Je 

was er eenvoudig even, zes jaar lang, niet voor in de 

stemming. Een weelde aan kennis en cultuur gleed 

als water langs onze beboterde puberhoofden. Nu, ja 

nu zou ik er wat voor geven om mij week na week te 

mogen onderdompelen in Homerus, Vergilius en 

Euripides. Plato heb ik jaren later nog eens gelezen, 

en eindelijk begrepen wat voor prachtige tekst, 

oervorm van ons denken , wij daar bij meneer Lujber 

gapend zaten te vertalen, 

woord voor woord, zonder 

een iota begrip. Ik zou Schiller 

in het Duits lezen, eindelijk de 

geheime wentelingen van de 

economie doorgronden en 

lekker urenlang zitten puzzelen 

op wiskundesommen, die ik toen op voorhand 

overschreef.
Maar nu kan daar geen sprake van zijn. Geen tijd, 

geen rust en een oud hoofd waar niets meer in te 

stampen valt. Nu zijn er plichten, zorgen en de waan 

de de werkdag. Nu is te laat. Nu moeten we ons 

'talent' exploreren, wat in de praktijk neerkomt op ons 

brood verdienen met iets wat we door herhaling 
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Dichten deed ik sinds mijn zevende, en mijn liefde 
voor dieren nam rond die tijd ook actieve vormen 
aan. Zoals kikkervisjes vangen en bestuderen in een 
grote soeppan van mijn moeder. Is van dieren 
houden een talent? Toen zeker niet. De kikkervisjes 
werden kikkertjes die de soeppan verlieten en opeens 
door de kamer sprongen. Nog weken later vond ik 
verdroogde kikkertjes onder mijn bed.
Dichten en dierenliefde namen vastere vormen aan 
op de Pius MMS. De gedichten kon ik kwijt in de 
schoolkrant Flitsen, mijn dierenliefde kon ik kwijt in 
Artis, waar ik als volontaire een maand in het 
reptielenhuis werkte. Daarna zat ik elke vrije middag 
en de vakanties in Artis. Soms spijbelde ik er zelfs 
voor. Dan belde zuster Paschalis naar mijn ouders: 
"Patty is er niet. Ze zal wel weer in het reptielenhuis 
zitten."
Do de Graaf bracht me tijdens haar Nederlandse 
lessen liefde voor het sonnet bij. In het reptielenhuis 
ontstond mijn eerste sonnet: "In memoriam het 
gilamonster." Een giftige, zwartgele hagedis wiens 
dood mij kennelijk tot poë zie dreef.
Tot zover gingen mijn twee talenten nog prima 
samen. Moeilijker werd het toen ik na mijn 
eindexamen opeens moest kiezen met welk van de 
twee talenten ik door moest gaan.
Do de Graaf zei: "Ga Nederlands studeren." 
Natuurlijk had ze gelijk, maar ik koos voor biologie. 
Mijn dictaten uit die tijd werden onderbroken door 
verhalen en gedichten, als ik het niet snapte of me 
verveelde. Tijdens het tweede jaar biologie 
solliciteerde ik op een advertentie van Toonder 
Studio's, waar men een stripschrijver zocht.
Mijn sollicitatieplot "Tom Poes en de Woelwater" werd 
meteen goedgekeurd en verscheen in de Donald 
Duck. Ik leerde onder leiding van de ervaren 
schrijvers strips maken. Hiawathaof Grote Boze 
Wolfverhalen, Tom Poes, Panda.  Eindelijk pasten de 
dierenliefde en het schrijven weer in elkaar. Al had de 
beer een geruite jas aan en at de eend in zijn 
matrozenpakje kalkoen met de kerst, of blies de wolf 
huizen omver met biggetjes erin, het beviel me wel. Ik 
zette de studie met enige spijt aan de kant, omdat 
zowel stripschrijven als biologie studeren een volle 
dagtaak waren en ik (weer) moest kiezen.
Nu, dertig jaar later, schrijf ik nog steeds strips. Mijn 
oudste nog lopende strip is Noortje, die al  
vierentwintig jaar de populairste strip van het blad 

Tina is en waar de stripalbums van de winkels uit 
vliegen. 
Maar dat tweede talent dan? Rond mijn vijfen-
veertigste liep ik opeens weer door de dierentuin, nu 
met een opschrijfboekje. Ik keek en noteerde, tot ik 
een bundel van tweeënveertig dierensonnetten bij 
elkaar had. Bij Uitgeverij Atlas werd ik letterlijk "uit de 
post gevist" en mijn eerste dichtbundel "Het 
dagjesdier" verscheen. Was ik nu opeens een echte 
dichter? Ik was erg onzeker, tot mijn bundel werd 
genomineerd voor de VSB poëzieprijs, tussen grote 
namen als Leo Vroman, Willem van Toorn en Neeltje 
Maria Min. Gerrit Komrij nam mijn "Olifant" op in 
"Poëzie van de negentiende en twintigste eeuw". Dat 
waren duwtjes (of flinke porren) in de goede richting. 
In 1997 verscheen mijn tweede bundel "Ongekuste 
kikkers". Hij kreeg mooie recensies en in maart '98 
werd ik uitgenodigd om voor te lezen op de Nacht 
van de Poëzie in Utrecht voor 2300 man. Ik werk nu 
aan mijn derde bundel, een sonnettencyclus over 
Rumphius (een koopman van de VOC op Ambon) en 
zeedieren.
Achter mijn bureau voelde  ik me opeens weer zes-
tien, toen ik gedichten en verhalen voor de school-
krant zat te maken. Er is niet veel veranderd sinds de 
MMS. Het verhaal is ditmaal niet voor schoolkrant, 
maar voor het jubileumboek van school en ik schrijf 
nu op een computer inplaats van in een schoolschrift.
Kleinigheden.

Patty Scholten-Klein

47

De steenvis

Een zoekplaatje: ontdek de namaaksteen.
De rots die 't rotste lijkt, dat is de vis
die mediteert hoe stil en hard hij is.
Als je rotsvast gelooft, word je er een?

Met spons en alg begroeid, want die vernis
penseelt de zee. Zijn ogen ver uiteen.
Twee kachelruitjes, waar de vlam verdween,
oranje mica in de duisternis.

Een kleine steenvis heeft het nog niet door.
Met brede vinnen als toneelgordijnen
stijgt hij omhoog en daalt, valt stil, encore! 

Wie uit zijn rol valt, heeft niet veel te eten
en ziet de toeschouwers gehaast verdwijnen.
O ja, ik ben een steen. Even vergeten.

De ratelslang

Dit opgerolde kwaad, meetlint van zonden,
ligt schuldeloos te slapen bij de ruit.
Rondom hem liggen lappen oude huid.
Wie zoveel zont, vervelt ook onomwonden.

Al eet hij vlees, hij adviseerde fruit.
Maar Eva kon zijn boodschap niet doorgronden.
Hij ratelde nog wel zo opgewonden,
flitste zijn vleesvorkje wild in en uit.

Het paradijs is kort daarop gesloten.
De boom werd omgehakt, de slang gevangen.
Het gif, daar zijn de appels mee bespoten.

Die symboliek was ik me niet bewust.
Ik werkte in Artis. Bij de ratelslangen
werd ik -zoet zeventien- voor 't eerst gekusssssst.

uit: "Ongekuste kikkers" [Atlas, 1997].
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In een opmerkelijk artikel schrijft Karen Rijlaarsdam 
over Chris Spierings (HBS B, 1972) in de 
veelzeggende rubriek "Bijzaken" in een oud nummer 
van het advocatenblad.

Ja, de dood fascineert hem. Waarom? "Het is het 
enige zekere in het leven, maar wanneer en hoe het 
komt weet je niet. Voor veel mensen is de dood 
bevr i jdend, gez ien hun leef t i jd en hun 
gezondheidstoestand. Bij nabestaanden zie je als het 
ouderen of zieken betreft ook vaak, ondanks het 
gemis en verdriet, een zekere opluchting". Aldus 
Chris Spierings, advocaat èn begrafenisondernemer 
te Amsterdam. 
Het pand waar hij werkt, heeft twee ingangen. Naast 
de ene een bordje 'Rouwkamers', naast de andere 
'Advocatenkantoor'. Lachend: "Ik heb weinig 
reistijdverlies". Hoewel Spierings zijn beide 
hoedanigheden zoveel mogelijk gescheiden houdt, is 
in de kamer van de advocaat wel wat van de 
begrafenisondernemer door-gesijpeld: in een kast ligt 
het 'Logboek koelinstallatie', 
in een andere staat een rijtje 
mappen met 'Uitvaartarchief' 
op de rug.
Spierings (stemmig gekleed, 
serieuze kop) vertelt hoe het 
zo gekomen is. "Begrafenisondernemer" is geen vak 
dat je vanaf de schoolbanken kiest. Mijn vader had dit 
bedrijf, maar ik wilde mijn eigen route lopen. Ik ging 
dus rechten studeren en werd advocaat. Na een jaar 
of zes ging mijn vader met pensioen en kwam de 
vraag: Wat doen we met het bedrijf? Ik had er als 
student regelmatig gewerkt en voelde toch een 
bepaalde liefde voor het vak - dat is ook nodig, 
anders red je het niet. Ik had al eerder de opleiding 
uitvaartverzorger gedaan en heb de zaak 
overgenomen, samen met mijn vrouw". Die runt het 
bedrijf nu voor het grootste deel, Spierings springt bij. 
Hij werkt er maximaal zo'n twintig procent van zijn 
tijd. "Meer gaat niet, dat is veel te lastig met de 
agenda. Zittingsdata staan vast, sterfgevallen niet. Als 
begrafenisondernemer moet je te allen tijde 
klaarstaan. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen 
per week. Bovendien moet alles binnen vijf dagen 
worden geregeld, dus je hebt altijd een spoedklus". 

Als Spierings na een overlijden bij de nabestaanden 
komt, laat hij hen eerst hun verhaal doen. "Dat willen 
ze kwijt, en het geeft mij een beeld van de situatie". 
Daarna begint het grote geregel. De kist, begraven of 
cremeren, de kaarten, het vervoer, de eventuele 
kerkdienst, wel of geen toespraken, de koffie en cake 
na afloop et cetera. De laatste jaren komt men steeds 
meer met bijzondere wensen. Een rondvaartboot, 
koets of bus, een orkest in de aula, een kobaltblauwe 
kist met gele bekleding. Spierings heeft ook wel eens 
op verzoek van nabestaanden in een knalgeel pak 
een uitvaart begeleid. "Voor het vak is het leuk als 
men iets bijzonders wil. Zolang het maar binnen de 
Wet op de lijkbezorging blijft kan het allemaal". De 
meest aparte begrafenis die Spierings heeft 
meegemaakt was die van een kraker. De kist werd per 
bakfiets vervoerd. "Erachter fietste een hele meute 
krakers. Ze keken zo boos dat al het verkeer spontaan 
stilstond. En op de begraafplaats werd het een 
gigantische drukte".
Net als in de advocatuur moet je in de 
begrafenisbranche snel kunnen analyseren wat 

iemand wil, en voor beide is 
creativiteit en improvisatie-
vermogen ver-eist. "Er kan bij 
begrafenissen van al les 
misgaan. De dominee komt 
bijvoorbeeld niet opdagen of 

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

"Het is een heel levendig 
vak"
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Jubileumnummer van de SNeL-Binder
50 jaar talent: 
Zorg dat je 
erbij bent!

Talent, zie-
daar het re-
sultaat van 50 
jaar SNL en 
70 jaar Pius. 
Bekende 
school-

verlaters als Dennis Bergkamp, 
Louis van Gaal of Monique 
Somers, het topje van de ijsberg. 
"50 jaar talent" gaat over 10.000 
talenten! Voorwaar, de "zaaiers" 
van beide scholen kunnen tevreden 
terugkijken op een weldadige 
oogst.

Maar wat doen we met al dat ta-
lent? Je kunt het vertienvoudigen 
of vervijfvoudigen of "ingraven" 
met het risico dat je alles verliest. 
Kunnen we talent dan niet simpel-
weg vertalen met (naasten)liefde? 
En is het niet juist het St.Nicolaas-

lyceum dat, net als zijn bescherm-
heilige, er voor staat om jeugdig 
talent verder te ontwikkelen? De 
school zelf is dan minder belang-
rijk dan het "op school zijn" merkt 
een van onze schrijftalenten op in 
deze reünie uitgave. En juist dat 
werpt nu zijn vruchten af. Met 
enige trots kunnen wij u deze zeer 
speciale uitgave van de SNeL-
Binder aanbieden. Een verschei-
denheid aan talent passeert in dit 
speciale reünie boek de revue. 
Gelukkig zijn we er ook in ge-
slaagd om het Pius te integreren. 
Hoe meer talent, hoe beter, niet 
waar? In dit voorwoord dan ook 
veel dank aan al die talen-ten die 
hebben bijgedragen aan dit lus-
trum geschrift.

En dan (het) Myrakel. De Oud-
leerlingenVereniging Myrakel is 
bijna 10 jaar geleden opgericht, 
februari 1989, met als doel om de 
kontakten tussen alle 10.000 
talenten levendig te houden, zodat 

het talent zich blijft ontwikkelen, 
zodat ze "op school blijven". Bijv. 
met de reünie op 10 oktober 1998. 
Ook de komende jaren blijven we 
als Myrakel bestuur aan het werk 
om het Myrakels netwerk levendig 
houden. Nieuwe ontwikkelingen 
helpen daarbij, zoals onze webstek 
op de Informatie Snelweg en onze 
database. Maar ook deze SNel-
Binder is hiervoor een vertrouwd 
medium. Ik wens U dan ook van 
harte heel veel leesplezier, en zoals 
de eerste rector van Marrewijk de 
nieuwe ouders der leerlingen van 
het Sint Nicolaaslyceum schreef:

"Ik wens u Gods beste zegen en 
verblijf met oprechte hoogachting" 
oftewel "50 jaar talent: Zorg dat je 
erbij bent!"

Tom Paffen
(Uw Myrakelse Voorzitter in 
Corde Jesu).
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We kregen een bericht toegezonden uit het NRC van 
11 februari van dit jaar. Het toont een digitale - je zou 
zweren live - presentatie van Barbara de Machula 
(Atheneum, 1982). Nou, zo gek is die gedachte van 
'live' niet. Ga maar eens kijken op 
www.xs4all.nl/~machula. Barbara is veelzijdig 
kunstenares, zoals de trouwe lezers van ons blad reeds 
weten, en stort zich nu op de markt van website-
ontwerpen. 

Wie werd uitgeroepen tot beste volleyballster in de 
Braziliaanse damescompetitie van afgelopen 
seizoen...? Jawel, Cintha Boersma (1986), talent van 
het SNL!

In het voorjaar verscheen opnieuw een verhaal over 
Louis van Gaal (HBS, 1968). In het 15e nummer van 
de serie "Hard Gras" beschrijft Edwin Winkels De 
eenzame kampioen - Louis van Gaal alleen in 
Barcelona.

Marjolijn van der Veeken (Gymnasium, 1983) en 
haar echtgenoot Jaap Zwaan zijn dankbaar en blij met 
de geboorte van hun eerste kind, Laura Lisa, op 9 juni 
1998. Marjolijn, ook wij, je kameraden van Myrakel, 
zijn verheugd over dit prettige nieuws. Proficiat!

Op 13 juni werd voor de 11e keer de landelijke Open 
Dag Chemie gehouden. Ofschoon we vele chemici in 
ons midden hebben, kan niemand op tegen de liefde 
voor het vak die Leo Jenneskens (Atheneum, 1974) 
uitstraalt. In het excursie-boekje van die dag lezen we 
het volgende over de Utrechtse professor: "Ik 
workaholic? Dat klopt", geeft de hoogleraar 
onomwonden toe, terwijl hij een shaggie draait en 
tegelijkertijd de belangrijkste post doorkijkt. Hoewel 
hij duizend dingen tegelijk doet, oogt Jenneskens niet 
gejaagd. Integendeel, hij komt juist rustig en energiek 
over. "Ik heb een heel simpele filosofie", zegt hij, 
terwijl hij zijn sigaret aansteekt. "Doe alleen dat, wat 
je echt leuk vindt. Organische Chemie is een 
prachtvak!".

In de Volkskrant van 19 juni stond een lange 
beschouwing van ex-leraar Oude Talen Hein van 
Dolen. Hein schrijft over Griekse amoureuze romans, 
zoals Chaireas en Kallirhoë. Hij herkent een rode 
draad in al die verhalen: alle romans hebben vijf min 

Nicolaasrubriek

Opera Sint Nicolaas

Waar halen we onze inspiratie 
vandaan voor de Nicolaascolumn? 
In deze bijzondere SNeL-Binder is 
dat niet zo moeilijk. We graven in 
het schoolarchief en ontdekken in 
de Tobbe van november 1962 een 
typisch Nicolaas-onderwerp, al 
geurt het wel naar een korrel zout. 
De schrijver Peter Prudon 
(behoorlijk produktief in die 
periode, wil zijn alter ego zich aan 
ons bekend maken?) wijst de 
Nicolasianen in 1962 op een 
vergeten muziekstuk.

Ouverture van St. Nicolaas

Dit meesterwerk van de naar Italië 
gevluchte Rus Porgo Pruwitsj 
behoort tot de hoogtepunten uit de 
muzieklitteratuur. Het is de 
openingsmelodie tot zijn 
hartverscheurende opera Sint 
Nicolaas. In deze opera wordt het 
drama van de Sint Nicolaasviering 
op zijn school beschreven. 
Ontroerend is hoe deze, tot nu toe 
weinig bekende, maar toch 
geniale, Rus alle details tot de 
kleinste toe, in muziek weet om te 
zetten. Toen ik verledenweek 
zondag Porgo Pruwitsj in zijn 
woongondel te Venetië een bezoek 

bracht, had ik het voorrecht zijn 
compositie te mogen beluisteren. 
Hijzelf leidde het Pruwitsj-
symfonie-
orkest, 
bestaande uit 
al zijn 
familieleden. 
Het orkest telt 
105 leden. 
Opvallend was, 
dat de 
instrumentatie 
voor zijn 
compositie 
varieerde van 
fagot en hoorns 
tot saxofoons 
en kwasten, 
van bekkens tot 
drums. Alleen 
dit genie kon 
het klaarspelen 
de klassieke 
instrumenten te 
combineren 
met een 
Modern-Jazz-
instrumentariu
m. Doch nu 
over het stuk 
zelf.

Een fagot speelt een monoloog, 
waarbij het orkest af en toe 
beleefd lachend onderbreekt. Dit 

of meer dezelfde ingrediënten. Er is steeds sprake van 
liefde op het eerste gezicht bij twee jeugdige 
personen, die beiden van een bovenaardse schoonheid 
en hoge komaf zijn. Ze zijn net getrouwd of staan op 
het punt in het huwelijk te treden, als ze door het 
ingrijpen van een godheid of het noodlot worden 
gescheiden. 

Oud-Myrakelvoorzitter Gerdwin Lammers (HAVO, 
1973) kwam in juni veelvuldig op TV en in de 
dagbladen: als woordvoerder van de SBR (de 
Stichting Belangenbehartiging Relatiemarketing) en 
als directeur van TravelDesk trachtte hij de gekte en 
de financiële pijn rond de kaartverkoop bij het WK in 
Frankrijk te temperen.

Juni en juli waren extra drukke maanden voor Marcel 
van Poucke (Gymnasium, 1978). Marcel is Directeur 
van het oliebedrijf Petroplus, dat grote ambities 
koestert: "Wij willen de grootste onafhankelijke 
oliemaatschappij van Europa worden". Bepaald geen 
luchtfietserij, want behalve een beursgang voor 
Petroplus, werd de overname van Gulf Oil Refining 
bekendgemaakt.

Zaterdag 4 juli 1998 gaat de voetbalgeschiedenis-
boeken in. Ons aller Dennis Bergkamp (1987) 
scoorde zijn recordtreffer! 36 Interland-doelpunten, 
meer dan wie ook. Faas Wilkes met zijn 35 goals 
heeft sindsdien het nakijken. En het was niet zomaar 
een balletje! Uit de krant: nog geen 3 minuten voor 
tijd, in de wedstrijd Nederland-Argentinië: een 
wonderschoon doelpunt, dat, hoewel onvergelijkbaar, 
net zo zal blijven voortleven als de legendarische 
volley van Marco van Basten in 1988. Dennis werd in 
de hoek van het veld bedolven onder zijn 
ploeggenoten: "Hiervan heb ik als kind gedroomd".

Op de 6e juli is het de beurt aan Alexander Peter 
Richard om zijn eerste levenslicht te aanschouwen. 
Vader Marco Tuin en moeder Romy Warmerdam 
(HAVO, 1986) laten weten dat ze blij en gelukkig 
zijn.

Medio augustus was het aan Jos van Kemenade 
(Gymnasium, 1955) om in alle kranten te worden 
genoemd en geroemd. Jos gaat in opdracht van 
Minister De Grave van Defensie de waarheid zoeken 

in de Srebrenica-kwestie. We hoeven niet uit te leggen 
hoe zwaar deze taak is. Columnist Jan Blokker geeft 
hem alvast een advies: "laat hij in de desbetreffende 
nota excessen noemen die mede moeten worden 
verklaard uit taalproblemen en bij de beoordeling 
waarvan we nooit mogen vergeten dat de 
verantwoordelijkheid bij de Verenigde Naties lag".

Van de Katholieke Universiteit Brabant kregen we een 
officiële melding, dat Paul Jairth (Atheneum, 1989) 
de studie fiscaal reht met succes heeft afgesloten

LAATSTE NIEUWS: de voorzitter van Myrakel, 
Tom Paffen, is juist voor het jubileum, op 21 
september jl. vader geworden! Et de l'amour nait une 
nouvelle vie, aldus het kaartje waarop Tom en 
Micheline de geboorte van hun dochter Chantal 
bekend hebben gemaakt. Beschuit met muisjes staat 
klaar in Amersfoort. 

Tom en Micheline, van harte gefeliciteerd! 
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stelt dan de toespraak voor die 
door een 4e of 5e klasser wordt 
gehouden en de hilariteit die hij 
veroorzaakt bij het publiek. De 
kwasten maken een geluid van 
openschuivende gordijnen. 
Fluiten, hobo's, fagotten, 
klarinetten en saxofoons blazen 
enkele kreten van verwondering en 
vreugde over hetgeen men te zien 
krijgt, terwijl het verdere orkest 
opgewonden roezemoest. Hier 
heeft de componist een toneelstuk, 
geïnspireerd op een verhaaltje van 
Wodehouse, in muziek omgezet. 
Rusteloze muziek stelt het 
rusteloze gemoed van Pongo 
Twistleton voor, die met Oom Fred 
door Londen zwerft. Doch ik zal 
hier niet verder over uitweiden, 
want men moet de sfeer waarin 
Wodehouse schrijft kennen, en 
verder nog het verhaaltje. Dit 
laatste is niet geheel noodzakelijk 
als men "Oompje Dynamiet" en 
"Borreluurtje" heeft gelezen. Het is 
de geschiedenis met de papegaai 
wiens nagels geknipt moeten 
worden met alle verdere 
verwikkelingen, die men steeds bij 
Wodehouse aantreft.

Vervolgens wordt de komst van 
Sint Nicolaas er beschreven.... Het 
orkest begint te roezemoezen in 
gespannen afwachting van zijn 
komst. Een cello piept (de deur 
gaat open), het orkest zwijgt een 
ogenblik beduusd en dan barst het 
los. De drummers geven hun 
drums van katoen en wedijveren 
met de bekkens om het hardst, 

violen en cello's zingen 
Sinterklaasliedjes. Hoorns en 
fagotten roepen uitgelaten "hoei, 
hoei". Klarinetten en hobo's stoten 
blijde uitroepen uit (eerste 
klassers). Saxofoons, hoorns en 
fagotten stellen de bezadigde 
vreugdeuitingen voor van de 
hogere klassen. De grote meester 
zwaait als een bezetene zijn 
dirigeerstok. Zijn gezicht is 
vuurrood. Hij heeft de dirigeerstok 
aan zijn hand vastgebonden met 
mannillahennep om hem niet te 
verliezen bij het zwaaien. Waarom 
dit? 
De Sint is gekomen! De trommels 
roffelen weer want Zwarte Piet 
komt binnen. Een fluit roept "Piet, 
Piet" en andere fluiten, hobo's en 
cello's volgen. De harp en de 
piano laten een regen van noten 
van peper vallen, die de kwasten 
ijverig van de grond grabbelen en 
de bekkens bonken, gelijk de 
hoofden en de knieën met 't 
grabbelen doen, als ze tegen de 
grond stoten. De piano kan het 
zenuwachtig dribbelen van het 
zwarte kereltje dat altijd om de 
Sint heen zwerft imiteren. Een 
valse viool kan het huilen van het 
jongetje nabootsen dat bang is 
voor het zwarte mannetje met de 
takkenbos. Een bonkende 
orkestbegeleiding geeft het 
stampen van de platvoeten van 
Sinterklaas op de grond en de 
planken weer. Dan is Sinterklaas 
op het podium gestapt, het orkest 
zwijgt en de meester rust uit. Men 
kan een spijker horen vallen. Dan 

volgen de dialogen tussen de Sint 
en de rector met gevolg (fagotten, 
altviolen, tenorsaxofoons enz.). De 
kwasten schrapen de keel. De 
dialogen zijn verwerkt in een 
walsje. Hierna zwijgt het orkest 
weer even voor het grootste 
gedeelte. Een harp speelt het 
verlegen hakkelende stemmetje 
van een bedeesd jongetje dat de 
Sint een bosje boterbloemen en 
klavertjes/vier aanbiedt, en nog 
vier hoefijzers met lappen 
eromheen als pantoffels voor de 
schimmel. De contrabas geeft de 
toespraak van Sint Nicolaas weer, 
af en toe geïnspireerd door het 
orkest. Dan speelt het orkest weer 
een Sinterklaaslied en besluit met 
een machtig applaus, dat vooral 
door de drums en bekkens wordt 
vertolkt.

Hier eindigt de ouverture, die 
getuigt van een geniale visie van 
de meester. Hij laat iedereen 
achter in de verrukking over de 
climax. Misschien denkt men dat 
het geheel wat verwarrend is of zo, 
maar dit is stellig niet het geval. 
Er overheersen gedurende de hele 
ouverture melodieën, geïnspireerd 
op sinterklaasliedjes, waaruit de 
tragiek van de opera wel heel 
duidelijk spreekt.
Met vochtige ogen van ontroering 
heb ik de meester bedankt voor de 
eer die mij te beurt viel, als eerste 
dit meesterstuk te mogen 
aanhoren.  

(Peter Prudon, november 1962) 

Internic

Het wordt iedere keer eenvoudiger 
om iets over Internic bij elkaar te 
kletsen. Internic, de website van 
het SNL [www.nicolaas.nl] (!), en 
die van Myrakel 
[www.moeilijkteonthoudendusnee
malsjeblieftdelinkvanuitdevorigesi
te.nl] bedruipt zichzelf. Kijk in het 
gastenboek, en je krijgt gratis "de 

wereld van oud-Nicolasianen" 
voorgetoverd. Vooral in augustus 
en september liep het storm op de 
Cyber-Bibia. 
Zo, net even achteloos doen alsof 
iedereen die laatste term 
doodnormaal vindt. Dat je het wel 
uit je hoofd laat om te laten 
merken dat je even afhaakt bij zo'n 

moderne kreet. Maar dat is schijn. 
De term is niet meer of minder dan 
een electronische snelbinder. Zo, 
deze alinea is toch echt al weer 
klaar.

Wat toch wel aardig is om te 
vermelden, is de statistiek van het 
bezoek aan onze website. Bij de 

scorestaat over de "Pageviews per 
weekdag" scoort de dinsdag 
onverminderd als beste. Op 27 
april lag deze dag stevig aan kop, 
met 21,5%; gevolgd door de 
woensdag met 16,8%. Ook op 6 
augustus deed de dinsdag het nog 
uitstekend, nu zelfs met 22,4%; 
runner-up maandag pakte toen wel 
de tweede plaats. Dit zien we op 
18 september:

Zondag  8.9%
Maandag 18.3%
Dinsdag 19,1%

Woensdag 16.0%
Donderdag 15.1%
Vrijdag 14.5%
Zaterdag 8.0%

Aha, we zitten dus met z'n allen 
vooral onder werktijd en 
waarschijnlijk met de hardware 
van de baas te surfen. De uitdaging 
ligt klaar! Allemaal op het 
weekend naar 
[www.moeilijkteonthoudendusnee
malsjeblieftdelinkvanuitdevorigesi
te.nl], en de weekverdeling kan 
worden genivelleerd.

De volgende site is echt heel leuk, 
dankzij Myrakel-lid Kioe Bing 
Yap. Met foto's uit de periode 
1968 t/m 1974 van het SNL. De 
lange harentijd! We zien onze 
Canadees Marcel Ekelschot, met 
haar tot over de schouders, in de 
frontlinie van deze fotosessie. Ook 
Pater Duindam staat met zijn 
portret op Internet. Gauw kijken! 

Zie: 
http://users.bart.nl/~qbing/snl/sn
l1.htm

Dit was Internic, goedenavond.

SNL-bladen

Overal in deze SNeL-Binder 
hebben we geput uit oude bladen, 
vooral Tobbes en Flitsen. Daarom 
beperken we deze los-vaste rubriek 
tot twee onderwerpen, te beginnen 
met een korte bloemlezing van 
voornamen van een aantal 
Geslaagden Anno 1998.

Tinke Carlijn Zahra
Fazil AnnelijnYannick
Ching Davina Lupa
Tirza Dédé Vijay
Kar Ho Harro Manolis
Swi Fan Hnan Sherif
Melle Sherida Gideon

Is het nog nodig om er een lijstje 
naast te leggen uit pakweg 1966?

Bert Ydema, leraar Nederlands, 
verschaft ons het tweede 
onderwerp: Montijn op het 
Nicolaas {Informatiebulletin, 
Jaargang 8, juni 1998}.

Jan Montijn is de hoofdpersoon uit 
de biografische roman 'Montijn' 
(1982) van Dirk A. Kooiman. 

Geboren in 1924, neemt Montijn 
in de Tweede Wereldoorlog dienst 
bij de Duitse Kriegsmarine; vecht 
aan het Oostfront aan de Oder 
tegen de Russen. Neemt na de 
oorlog dienst in het 
Vreemdelingenlegioen, meldt zich 
aan voor Korea, enz. enz. Raakt 
vele maanden gewond en ontsnapt 
enkele keren aan de dood. Aan het 
eind van het boek, 1977, na een 
Vietnamees 'intermezzo', kiest hij 
voor een wat rustiger leven als 
etser en als begeleider van 
kindertransporten van Zuid-Oost-
Azië naar het Westen. Daarmee 
eindigt het boek.

Mevrouw van Wersch, de moeder 
van Brigitta en Natascha 
Atmadinata, leerlingen van onze 
school, ontmoette Montijn 
maanden geleden in restaurant 
Indonesia, nabij het Leidseplein. 
Zij seinde het SNL in dat Montijn 
bereid was naar onze school te 
komen. Hij leefde dus nog, 73 jaar 
en ongebroken, zoals ook ons later 
zou blijken. De sectie Nederlands 
schafte snel exemplaren van het 
boek aan en de leerlingen konden 

gaan lezen (300 bladzijden). Na 
een proefwerk op vrijdag, was op 
maandag 20 april '98 de 
ontmoeting van Montijn met 4 
HAVO en 5 VWO.

Een ontmoeting met iemand naar 
wie je na 300 bladzijden 'autobio' 
toch enigszins nieuwsgierig bent, 
met een leven achter zich zoals 
weinigen zullen hebben. Maar daar 
was-ie dan: vol energie, gebruind 
door zijn bijna permanente verblijf 
in Cambodja, en vertellend over 
vroeger en nu. Vroeger wisten we 
al ongeveer. Het nu bleek te 
bestaan uit 3/4 jaar Cambodja, met 
inlandse vrouw en nieuwe 
kinderen, en 
medicijnentransporten voor Artsen 
zonder Grenzen. Daarnaast dertig 
tentoonstellingen per jaar en een 
tiental optredens op Nederlandse 
scholen.

Daarna de vragen. Naar het 
waarom van zijn collaboratie. Naar 
of hij nog steeds was met de Hi-en 
van de laatste bladzijde; nee dus. 
Videootje tot slot.
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stelt dan de toespraak voor die 
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een machtig applaus, dat vooral 
door de drums en bekkens wordt 
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getuigt van een geniale visie van 
de meester. Hij laat iedereen 
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Plaat C-1-4.tif

Ik vond het een interessante 
ontmoeting met een zeer 
benaderbare en gemakkelijk 
pratende man, niet te beroerd om 
nog een flink aantal boeken van 

leerlingen en docenten van een 
opdracht te voorzien. We 
voorzagen hèm van een goede fles 
wijn en een geldbedrag voor 
Artsen zonder Grenzen. Montijn 

wordt bedankt en ook de kids van 
4 HAVO en 5 VWO voor hun 
aandacht en hun vragen.

A.M. Ydema

9 jaar SNeL-binder

Paul Katoen

Onze huisdichter heeft deze keer een plaats 
verworven tussen de SNL- en Piustalenten. Daar heeft 
hij onder zijn eigen naam de gelegenheid benut, om 
een visie op 'talent' te ontvouwen.
Daarnaast is Paul weer heel produktief geweest met 
andere scheppingen. Meer dan een handvol gedichten, 
èn een nieuwe strip. Deze is in full color. Wij hebben 
onvoldoende technische middelen om zijn kleurrijke 
strip te vermenigvuldigen, maar verklappen dat het 
getekende verhaal over Ans Gruwel en Daan 
Afschuwelijk gaat, en dat een legertje bekenden, van 
Ramses Shaffy tot Manfred Langer in de strip ten 
tonele verschijnt. Wie helpt Paul aan een contract? Hij 
wil het spannende relaas gaarne uitgeven, zitten er 
Elsevieren onder onze lezers?

Plaat C-1-03.tif

SNeL-binder

In ons vorige nummer beloofden we een volledige 
inhoudsopgave van alle vroegere SNeL-Binders. 
Gezien de omvang van deze SuperBinder schorten we 
deze toezegging op. Wel moeten we nog even kwijt, 

dat we een interview over het hoofd hebben gezien, in 
de opsomming in het juninummer. Slordig. In oktober 
1991 spraken we met oud-leerlinge Cecile v.d. 
Weijden (Atheneum, 1983).     

SNL-binderSNL-binder 5958

Myrakel: onze vereniging St. nicolaaS
Lyceum

Amsterdam

Dit boek is een uitgave van de oud-leerlin-
genvereniging Myrakel. Deze vereniging is nog niet 
aan alle lezers bekend en daarom benutten we graag 
de gelegenheid om de vereniging te presenteren.

Myrakel is een mirakel
Myrakel is meer dan de som der delen
Myrakel is er voor u
Myrakel is een bindende factor
Myrakel is nostalgie

Je moet net als wij last hebben van het SNL- of 
Piusvirus, en dan zijn woorden eigenlijk overbodig 
om uit te leggen waarom een oud-
leerlingenvereniging werd opgericht, en waarom die 
zelfs levensvatbaar blijkt te zijn. Jan Overwater, 
introductie overbodig, vond dat dé grote verdienste 
van Myrakel: niet alleen een initiatief, maar ook een 
stabiel vervolg! Want we zijn de kinderschoenen 
intussen al lang ontgroeid: Myrakel is een gezonde 
vereniging, gekenmerkt door verrassingen, 
herinneringen en saamhorigheid. Wat bedoelen we 
dan met verrassingen? We plukken er willekeurig 
eentje uit, en nemen u mee naar het jubileumboek van 
tien jaar geleden. Dit fraaie boek staat vol met 
wetenswaardigheden, en op bladzijde 17 vinden we 
een uitspraak van Pater van 
Buuren, de eerste leraar Oude 
Talen op het lyceum:

...Een bijzondere gebeurtenis 
verdient te worden doorgegeven 
aan de geschiedenis. In de tuin bij 
het Ignatiuscollege stond een 
betonnen heilig Hart-beeld. 
Wanneer het gebeurd is weet ik 
niet meer, maar op een goede 
morgen stond de Heer in het 
trappenhuis. Het beeld was 's 
nachts weggehaald en naar de 
school van het Heilig Hart - het 
SNL - gebracht. Hoe? Dat is nooit 
achterhaald. Wat voor vervolg 
deze stunt zou krijgen, werd met 
enige spanning afgewacht. Er 
moest natuurlijk een wraak-
expeditie volgen. Inderdaad, 
tijdens het vrijkwartier van de 
volgende morgen kwam een De oprichters en steunpilaren van Myrakel

expeditie van het Ig naar ons... 

Dat is nooit achterhaald? DAT .. IS .. NOOIT .. 
ACHTERHAALD ... ? Dat werkt dus als een rode lap 
op de Myrakelstier! Onze vereniging achterhaalt zulke 
fratsen! De hele stunt is enkele jaren geleden van A 
tot Z uit de doeken gedaan, dankzij die vijf 
kwalificaties van Myrakel.

Heeft u nog vragen over vroeger? Nog oude schriften 
met karikaturen van het onderwijzend personeel? Nog 
een foto met Louis van Gaal als puber? Bij Myrakel 
bent u aan het goede adres voor serieuze èn 
verstrooiende onder-werpen. 

Myrakel is de binding met de eigen jeugdjaren.

Myrakel is de ervaring om bij een talentrijke groep te 
beho-ren. 

Cees Smit, 
mede-oprichter (22 februari 1989).
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stabiel vervolg! Want we zijn de kinderschoenen 
intussen al lang ontgroeid: Myrakel is een gezonde 
vereniging, gekenmerkt door verrassingen, 
herinneringen en saamhorigheid. Wat bedoelen we 
dan met verrassingen? We plukken er willekeurig 
eentje uit, en nemen u mee naar het jubileumboek van 
tien jaar geleden. Dit fraaie boek staat vol met 
wetenswaardigheden, en op bladzijde 17 vinden we 
een uitspraak van Pater van 
Buuren, de eerste leraar Oude 
Talen op het lyceum:

...Een bijzondere gebeurtenis 
verdient te worden doorgegeven 
aan de geschiedenis. In de tuin bij 
het Ignatiuscollege stond een 
betonnen heilig Hart-beeld. 
Wanneer het gebeurd is weet ik 
niet meer, maar op een goede 
morgen stond de Heer in het 
trappenhuis. Het beeld was 's 
nachts weggehaald en naar de 
school van het Heilig Hart - het 
SNL - gebracht. Hoe? Dat is nooit 
achterhaald. Wat voor vervolg 
deze stunt zou krijgen, werd met 
enige spanning afgewacht. Er 
moest natuurlijk een wraak-
expeditie volgen. Inderdaad, 
tijdens het vrijkwartier van de 
volgende morgen kwam een De oprichters en steunpilaren van Myrakel

expeditie van het Ig naar ons... 

Dat is nooit achterhaald? DAT .. IS .. NOOIT .. 
ACHTERHAALD ... ? Dat werkt dus als een rode lap 
op de Myrakelstier! Onze vereniging achterhaalt zulke 
fratsen! De hele stunt is enkele jaren geleden van A 
tot Z uit de doeken gedaan, dankzij die vijf 
kwalificaties van Myrakel.

Heeft u nog vragen over vroeger? Nog oude schriften 
met karikaturen van het onderwijzend personeel? Nog 
een foto met Louis van Gaal als puber? Bij Myrakel 
bent u aan het goede adres voor serieuze èn 
verstrooiende onder-werpen. 

Myrakel is de binding met de eigen jeugdjaren.

Myrakel is de ervaring om bij een talentrijke groep te 
beho-ren. 

Cees Smit, 
mede-oprichter (22 februari 1989).
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De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-
vereniging van het Sint Nicolaaslyceum en
de Pius MMS ‘Myrakel’, opgericht 22 februari 1989.

Correspondentieadres:
Dukdalf 8
1186 WT Amstelveen

Bestuur Myrakel:

Voorzitter
Tom Paffen

Tel.nr.: 033 - 461 42 79 
Fax.nr.: 033 - 461 42 82
E-mail: Tom.Paffen@residentie-investments.nl 

Penningmeester
Koos van Langen

Tel.nr: 020 - 453 87 60
Fax.nr.: 020 - 453 87 61
E-mail: KoVaLa@compuserve.com

Secretaris
Cees Smit

Tel.nr.: 0343 - 51 26 07
E-mail: C.N.Smit@so-c.railinfrabeheer.ns.nl

Lid
Dick Diepen

Tel.nr.: 030 - 637 43 04
Fax.nr.: 0842 -10 98 73
E-mail: ddsr@gironet.nl

Lid
Trees Mars-Belderok

Tel.nr.: 020 - 463 52 91

Website St. Nicolaas Lyceum
Http://www.nicolaas.nl

Website ‘Myrakel’
Http://www.euronet.nl/~pkoopman/Myrakel.htm

Layout: Koos van Langen

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