
Ja
a

rg
a

n
g

 1
5

m
e

i 
2

0
0

4

Herinneringen aan ondermeer ....
In dit nummer ..........

Jan Haanen ...

... Broeder Wulfram ...

... Pater van Marrewijk ...



In dit nummer

Voorwoord

2
3
3
9
9
9

10
10
10
11
12
13
13
15
16
16
16
17
18
18

Jaargang 15
nr. 1

mei 2004

2 SNeLbinder 1-2004 3SNeLbinder 1-2004

Voorwoord
Personalia
   In Memoriam
   Geboorte
   Huwelijk
SNL'ers in het nieuws
Basketbal
   Toen: Pieter van Erp
   Nu: Mario Bennes
SNL nu
MYRA 50 jaar
SNeLbinder ingevaren
Vijftig jaar SNL-diploma's
Retraite in Bergen
Verenigingsnieuws
    Jaarverslag 2003
    Algemene Ledenvergadering, 16 januari 1004
    Gezocht: redactieleden
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In de afgelopen periode zijn niet 
alleen twee oud-leerlingen op té 
jonge leeftijd overleden, er gingen 
ook, weliswaar op veel hogere 
leeftijd, vijf SNL oud-gedienden 
heen, waaronder de oprichter en 
eerste rector. Zowel oud-leerlingen 
als oud-docenten halen in deze 
Binder herinneringen op. Het 
aantal pagina's 'in memoriam' is in 

dit nummer aanzienlijk, niettemin 
zijn de over het algemeen 
positieve  herinneringen de moeite 
waard om te lezen! Een ieder, die 
de betrokkenen nog gekend heeft, 
kan er zelf zijn of haar 
herinneringen aan toevoegen. 
Verder voor de verandering eens 
een keertje géén voetbal, wel 
andere SNL-sporten: basketbal en 

hockey. Ook 50 jaar SNL-diploma's 
en wat verenigingsnieuws  omdat 
dat nu eenmaal zo hoort, eens per 
jaar. Hoe ziet de toekomst er voor 
Myrakel uit? 

Geert Rolf
René Leijen

Personalia

De afgelopen maanden overleden 
twee oud-leerlingen. Rita 
Kaandorp (Pius, 1969) overleed op 
kerstavond 24 december, op 52-
jarige leeftijd. Op 29 maart 
overleed Frans Mensink (HBS-B, 
1958). Hij werd 64 jaar. Samen met 
zijn oude schoolmakker Ton de 
Haas was Frans nog naar de reünie 
geweest. Enkele dagen later 
overleed Ton en Frans had het daar 
enorm moeilijk mee. Ton, Frans en 
Jan Martens (negen jaar geleden 
overleden) waren vanaf hun SNL-
tijd hechte vrienden. 
Myrakel wenst familie, vrienden en 
oud-klasgenoten veel sterkte toe.

Kort na elkaar overleden drie oud-
docenten, een oud-conciërge plus 
de oprichter, naamgever en eerste 
rector van het SNL. Chronologisch: 
oud-leraar Nederlands Jan Haanen 
overleed op 25 december jl. 
Haanen was 24 jaar leraar op het 
SNL. Nico Klaassen, oud-docent 
handvaardigheid, overleed op 2 
januari jl. Hij ging in 1974 met 
pensioen na dertien jaar lesgege-
ven te hebben op het SNL en werd 
negentig jaar oud. Oud-
wiskundedocent Dirk Veldman gaf 
van 1953 tot 1975 les op het SNL. 
Hij overleed op 14 januari, 93 jaar 
oud. Op 29 februari jl. overleed 
Broeder Wulfram, van 1968 tot 
1986 conciërge op het SNL. Hij 
werd tachtig jaar. 

En ten slotte overleed op 25 maart 
jl. pater L.J. van Marrewijk, 98 jaar 
oud. Van Marrewijk was de 
oprichter van het SNL en van 1948 
tot 1956 rector. Juli 2004 zou hij 
zeventig jaar priester zijn geweest. 

Myrakel herdenkt in dit nummer 
de overledenen, met name hen die 
in dit blad weinig aan bod kwa-
men, en zocht daarvoor naar 
herinneringen bij docenten en 
oud-leerlingen. Uiteraard condo-
leert Myrakel familie, bekenden en 
vrienden van de overledenen met 
hun verlies. 

Loek van Nus was collega van 
zowel Haanen, Klaassen als 
Veldman, en hij herinnert zich zijn 
collega's nog zeer goed. Haanen 
was "een sympathieke docent, 
goedlachs, gemakkelijk, erudiet, 
een groot lezer van de 
Nederlandse en buitenlandse 
literatuur. Altijd een harde werker 
geweest met een zeer brede 
belangstelling voor velerlei 
onderwerpen. Kon intens genieten 
van de geneugten des levens, een 
ware bourgondiër. Vormde veelal 
het middelpunt van een vrolijk 
gezelschap; was de spil, de chef 
van de sectie Nederlands. Een 
joviale man, die wij node zullen 
missen."

De heer Klaassen was tot 1974 
docent Handvaardigheid, iets wat 
aanvankelijk handenarbeid 
genoemd werd en later beeldende 
vorming. "Hij deed het op vriende-
lijke, vakbekwame wijze. Een 
beminnelijke, rustige man die altijd 

voor iedereen klaarstond en van 
wiens kalligrafische talenten vaak 
en graag gebruik gemaakt werd. 
Hij was al 90 jaar, maar als je hem 
zag en meemaakte, zou je denken 
dat hij ergens in de 70 was. Genoot 
van een goede gezondheid en 
kwam nog met de auto vanuit 
Castricum gereden naar de 
jaarlijkse reünie van oud-collega's, 
waar wij hem zullen missen."
Wiskundeleraar Veldman was 
oktober 2003, met voorsprong, de 
oudste bezoeker van de Reünie. Hij 
gaf maar liefst 22 jaar les aan het 
SNL. "Kwam in 1959 in het huidige 
gebouw, na de verhuizing vanuit 
de Da Costastraat en nestelde zich 
in zijn lokaal op de derde verdie-
ping van de A-vleugel. Hij gaf 
meestal les aan VWO-leerlingen 
met wie hij prachtige resultaten 
behaalde bij het eindexamen. In 
alle hem kenmerkende rust 
doceerde hij graag de filosofie der 
Wiskunde. Als zijn leerlingen in het 
lokaal zaten te oefenen, kwam hij 
soms naar de docentenkamer voor 
een kop koffie en een praatje met 
collega's. Hij verkeerde veelal in de 
kring van docenten als Wolfs, 
Kramer, Reygersberg, Rolf, 
Blijboom, Fluitman. Wie kent ze 
nog? Hij was vriendelijk, maar ook 
formeel ten opzichte van de 
collega's en bleef de meesten, 
zoniet allen, met mijnheer en 
mevrouw aanspreken." Veldman 
sprak tijdens de reünie nog met 
zeer veel oud-leerlingen en "dezen 
zullen kunnen beamen dat alleen 
het gebruik van een wandelstok 
zijn hoge leeftijd enigszins 
verried."

Vorige maand kreeg Kees Fens een 
eredoctoraat van de Universiteit 
van Amsterdam. In zijn dankwoord 
voerde hij onder andere aan dat 
een mens om min of meer gelukkig 
te worden vier dingen nodig had: 
een boekenkast, een fiets, een 
lieve vrouw, en een paar goede 

leermeesters. Dit in willekeurige 
volgorde.

Een van mijn leermeesters is een 
paar maanden geleden gestorven: 
Jan Haanen. Toen ik in 1969 op het 
Nicolaas leraar werd was hij al een 
jaar of vijftig, een goede leeftijd 

om de taak van guru op je te 
nemen over onbezonnen nieuwko-
mers als Herm van Leeuwen, Agnès 
Snitker, Hans van der Straeten, 
Bert Janmaat en ik. Lesgeven 
leerde je toen uit één boek: De 
didactiek van het Nederlands 
heette het, geloof ik. Voor de rest 

Een herinnering aan Jan Haanen
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zocht je het maar uit. Met Haanen 
in de buurt wilde ik dat wel. Alleen 
ervaring en instinct, ver weg van 
alle didactische nonsens die een 
aantal jaren later zo populair 
werd. Wars van flauwekul was hij. 
Een leraar in hart en nieren, van 
managementfuncties moest hij 
niets hebben. Zelfs het sectievoor-
zittersschap, dat hem natuurlijker-
wijze toekwam, stelde hij iedere 
vergadering weer ter discussie. 
Gelukkig had niemand van ons de 
misplaatste ambitie zich als 
kandidaat op te werpen. 
Vergaderen zo weinig mogelijk, en 
daarmee samenhangend, je er 
altijd aan herinnerend dat je ook 
nog een privéleven had. 

Haanen, riem onder de buik, een 
grote kerel, goedmoedig, hart voor 
de leerlingen, hield niet van 
scherpslijperij, wel van relativering. 
Een onbekrompen veellezer, zette 
je op allerlei sporen in de 
Nederlandse literatuur. Een 
liefhebber, dus ook inspirator, daar 
zal Fens wel op gedoeld hebben. 
Liefhebber van Elsschot, Nescio en 
Slauerhoff, maar ook van auteurs 
als A.Alberts, Jacques van Hattum 
en F.B. Hotz. Geen katholieke 
grenzen voor hem aan de litera-
tuur, wat in de jaren zestig nog 
niet geheel vanzelf sprak, zeker 
niet voor mensen van zijn genera-
tie. Wolkers en Claus waren hier en 

daar nog problematisch. Maar 
Haanen leidde ons met vaste hand. 
Ook de ouden hadden een 
prominente plaats. Veel van 
Bredero en Hooft is via Haanen tot 
mij gekomen. Hij had een grammo-
foonplaat waarop liederen van 
Hooft half gezongen half voorge-
dragen werden, door Ton Lutz 
meen ik. Dus deden we dat in de 
klas, en mooi vinden gvd! Tijdens 
de afwas thuis zong ik, melig, "De 
minne die in mijn hartje leit, die 
zal niet einden noch sterven, al is 't 
dat ik door tegenheit mijn lief sal 
moeten derven". 

Twee jaar geleden zag ik hem voor 
het laatst, toen hij de goedheid 
had om op mijn afscheid van het 
Nicolaas te komen. Ik had hem 
gevraagd, maar hij had niet veel 
zin. Er zou ook muziek zijn, en hij 
was toch al hartstikke doof en dan 
verstond hij helemaal niemand 
meer. Maar ik belde hem en hij 
kwam, met zijn vrouw Hetty. Met 
hem erbij waren mijn jaren bij het 
Nicolaas mooi rond. Zonder hem 
was ik niet wie ik nu ben, en 
wanneer zich eens een gelegen-
heid voordoet waarbij ik, zoals 
Fens bij zijn eredoctoraat, 'publie-
kelijk' de loftrompet mag steken 
van mijn leermeesters, dan zal ik 
met Jan Haanen beginnen. Nu dus.

Bert YdemaHaanen op zijn afscheidsreceptie in 1986

Een herinnering aan 'Meneer Veldman'

Het geheugen werkt soms raar, in 
elk geval het mijne. Op één 
incident na heb ik geen herinne-
ringen aan aparte gebeurtenissen 
uit de jaren dat ik les had van 
'Meneer Veldman'. Ik kan zelfs niet 
terughalen welke jaren het 
geweest zijn. In elk geval het 
eindexamenjaar, voor mij was dat 
1960-1961, waarschijnlijk twee of 
drie jaar daarvoor. Wiskunde was 
een plezierig vak, en dat was vast 
ook aan hem te danken. Het deed 
me dan ook goed om hem steeds 
terug te zien op een reünie. Hij 
werd langzaamaan héél oud, maar 
bleef dezelfde beminnelijke 
persoon.

Het éne incident heb ik destijds als 

een knallende ruzie ervaren. Ik heb 
hem er eens over verteld, maar hij 
bleek het zich niet meer te 
herinneren. Zelf zie ik het intussen 
niet meer als wereldschokkend, 
maar het liep destijds heel ong-
ebruikelijk af. Niet met het uit de 
klas sturen van een leerling. Nee, ik 
liep zelf de klas uit, met iets als 
"dit pik ik niet!". Geen idee, hoe 
het daarna is gesust is. 'Meneer 
Veldman' is er nooit op teruggeko-
men, en hij heeft het mij niet 
nagedragen. Ik hem ook niet, 
integendeel....

En waar ging het om? Ja zeker, om 
een korte broek. Was het 1960 of 
1961? Ik weet het echt niet meer. 
Op het gym was de korte broek 

niet echt gebruikelijk, behalve bij 
heel warm weer. Er zal dat lesuur 
best wel eerder iets tussen mij en 
hem voorgevallen zijn. En 'Meneer 
Veldman' vond me er waarschijn-
lijk wat overdreven zomers uitzien. 
Ik betwijfel of destijds de korte 
broek behoorde tot de gangbare 
kleding van de toen opkomende 
subcultuur, maar hij beëindigde 
een opmerking over mijn kleding 
met "Je lijkt wel een nozem!" En 
ik, als recalcitrante puber, zag daar 
aanleiding in om op te stappen.... 
Raar, dat alleen zo'n gebeurtenis 
me bijgebleven is uit jaren wiskun-
deles van een voor altijd dierbaar 
geworden leraar.

Dick Diepen (Gym-B, 1961)

De heer Veldman was een perfecte 
leraar Wiskunde in de 'boven-
bouw', schrijft Ernst Raaymakers 
(Gym-B, 1957) die het jammer vindt 
dat hij Veldman op de reünie 
misgelopen is. "Hij kon ook matige 
wiskundige talenten, zoals 
ondergetekende, naar een 
succesvol eindexamen begeleiden. 
Zoals dat wel vaker het geval is, 
functioneerde hij minder in de 
lagere klassen, waarmee hij zijn 
carrière begon. "
Frank Mulkens (Gym-B, 1968) had 
"in de 5e en ik dacht ook 6e klas" 
wiskunde van Veldman. Frank 
herinnert Veldman als "een uiterst 
aimabele man, die vooral rust 
uitstraalde en een en ander heel 
kalm uitlegde. Wat ik me vooral 
kan herinneren is dat hij vanaf 
circa 1965 ook wiskunde gaf op de 
Pius MMS. Zonder die opleiding of 
de meisjes te kleineren, maakte hij 
ons duidelijk dat hoewel hij ook 
daar graag les gaf, er van regulier 
wiskunde onderwijs wat hem 
betreft niet gesproken kon 

worden: "ik ben blij als ik ze 
allemaal heb geleerd hoe ze het 
NS-spoorboekje moeten gebruiken, 
en dat lukt me ook!" We dachten 
eerst dat hij een grapje maakte, 
maar hij bleek serieus te zijn.
Ook Frans Smit (Gym-B, 1970) 
herinnert zich het Veldman's 
taalgebruik. Diens standaarduit-
drukking was: "Weten jullie 
waarom jullie hier voor mijn 
snufferd mogen zitten ? Omdat 
jullie nog te stom zijn voor de 
MULO". Gevolgd door het met veel 
dédain uitgesproken "Gymnasium-
klas....pffuuh". Een klasgenoot van 
Frans, Jan Leeghwater, kreeg een 
keer een 3 voor een proefwerk 
wiskunde omdat hij met 'rood' had 
geschreven en, aldus Veldman, 
"rood is voor de leraar". Pas na 
heel veel vijven en zessen en een 
bemiddelende rol van pater 
prefect, werd het een zeven, maar 
....."dit moest Leeghwater [we 
waren nog uit de tijd van de 
'achternamen'!] niet nog een keer 
flikken, want dan werd 't een 1". 

Veldman gaf les in lokaal van 17, in 
de nabijgelegen lokalen 18, 19 en 
20 werden oude talen gedoceerd. 
Frans: "Op een gegeven moment 
was er in lokaal 18 enig ruzieachtig 
rumoer en prompt zegt Veldman: 
'Kijk, die alpha's zijn hiernaast ook 
heel lekker met Pythagoras bezig, 
zo te horen'. Voor de rest viel mij 
op hoe relaxed hij altijd was en 
hoe ook hij, als alle wiskundelera-
ren, eigenlijk alleen echt aandacht 
had voor de leerlingen die wiskun-
deolympiadefähig waren  waar ik 
overigens in genen dele toe 
behoorde". 
Frans Nieuwenhuis (HBS-B, 1964) 
ten slotte haalt de enige opmer-
king aan, die, volgens hem "uit de 
overlevering", van Veldman 
bekend is: "jullie kennen niks, jullie 
doen niks en jullie weten niks".
Veldman was "in het geheel niet 
geïnteresseerd in decorum", 
herinnert Theo Wajer (Gym-B, 
1957) zich. "Hij stak altijd de 
krijtjes in zijn bovenzak van zijn 
colbertje bijvoorbeeld."

Broeder Wulfram kennen de 
meeste oud-leerlingen als conci-
ërge. Hoewel het misschien meer 
de taak was van een amanuensis 
dan van een conciërge, houden zijn 
collega's met name in herinnering 
hoe voortreffelijk hij de drukkerij 
van de school gerund heeft. Noch 
als leraar, noch als leerling kon je 
om hem heen. Hoeveel duizenden 
kopieën heeft hij niet voor hen 
gemaakt. Zijn werk was een hels 
karwei in zo'n grote scholen-
gemeenschap. Broeder Wulfram 
liet daarbij niet over zich heen 
lopen, maar stond wel altijd klaar 
om behulpzaam te zijn. Je kon hem 
vaak in de portiersloge aantreffen, 
bezig met stencillen, multipliceren 
en off-setten, in een tijd dat het 
kopieerapparaat nog niet zo 
gebruikelijk was als nu. Of hij 
stond 'op wacht' in de fietsenstal-
ling, of hij hielp leerlingen bij het 
banden-plakken. Of je zag hem bij 
Wilskracht/SNL. Wulfram's elftallen 
waren een begrip in Amsterdam en 
daarbuiten. 
Wulfram begon echter met zijn 
gezondheid te sukkelen en 
verhuisde in 1985 naar het St. 
Jozefklooster in Nijmegen dat een 
kloosterbejaardenoord was Werkoverleg tussen Broeder Wulfram en PP, rond 1970

geworden. Daar ontstond een 
dringende behoefte aan iemand 
die de bewoners zou begeleiden 
naar ziekenhuis, dokter of familie. 
Toen Wout dat hoorde, stelde hij 
zich direct beschikbaar. Zijn 
verhuizing bleek een goede greep, 
zowel voor de communiteit als 
voor hemzelf. Als chauffeur heeft 

hij de communiteit nog vele jaren 
geweldige diensten verleend. Hij 
deed zijn werk met liefde en 
verstond de kunst de indruk te 
wekken dat je door hem te vragen 
hém een dienst bewees in plaats 
van andersom. 

Broeder Wulfram
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zocht je het maar uit. Met Haanen 
in de buurt wilde ik dat wel. Alleen 
ervaring en instinct, ver weg van 
alle didactische nonsens die een 
aantal jaren later zo populair 
werd. Wars van flauwekul was hij. 
Een leraar in hart en nieren, van 
managementfuncties moest hij 
niets hebben. Zelfs het sectievoor-
zittersschap, dat hem natuurlijker-
wijze toekwam, stelde hij iedere 
vergadering weer ter discussie. 
Gelukkig had niemand van ons de 
misplaatste ambitie zich als 
kandidaat op te werpen. 
Vergaderen zo weinig mogelijk, en 
daarmee samenhangend, je er 
altijd aan herinnerend dat je ook 
nog een privéleven had. 

Haanen, riem onder de buik, een 
grote kerel, goedmoedig, hart voor 
de leerlingen, hield niet van 
scherpslijperij, wel van relativering. 
Een onbekrompen veellezer, zette 
je op allerlei sporen in de 
Nederlandse literatuur. Een 
liefhebber, dus ook inspirator, daar 
zal Fens wel op gedoeld hebben. 
Liefhebber van Elsschot, Nescio en 
Slauerhoff, maar ook van auteurs 
als A.Alberts, Jacques van Hattum 
en F.B. Hotz. Geen katholieke 
grenzen voor hem aan de litera-
tuur, wat in de jaren zestig nog 
niet geheel vanzelf sprak, zeker 
niet voor mensen van zijn genera-
tie. Wolkers en Claus waren hier en 

daar nog problematisch. Maar 
Haanen leidde ons met vaste hand. 
Ook de ouden hadden een 
prominente plaats. Veel van 
Bredero en Hooft is via Haanen tot 
mij gekomen. Hij had een grammo-
foonplaat waarop liederen van 
Hooft half gezongen half voorge-
dragen werden, door Ton Lutz 
meen ik. Dus deden we dat in de 
klas, en mooi vinden gvd! Tijdens 
de afwas thuis zong ik, melig, "De 
minne die in mijn hartje leit, die 
zal niet einden noch sterven, al is 't 
dat ik door tegenheit mijn lief sal 
moeten derven". 

Twee jaar geleden zag ik hem voor 
het laatst, toen hij de goedheid 
had om op mijn afscheid van het 
Nicolaas te komen. Ik had hem 
gevraagd, maar hij had niet veel 
zin. Er zou ook muziek zijn, en hij 
was toch al hartstikke doof en dan 
verstond hij helemaal niemand 
meer. Maar ik belde hem en hij 
kwam, met zijn vrouw Hetty. Met 
hem erbij waren mijn jaren bij het 
Nicolaas mooi rond. Zonder hem 
was ik niet wie ik nu ben, en 
wanneer zich eens een gelegen-
heid voordoet waarbij ik, zoals 
Fens bij zijn eredoctoraat, 'publie-
kelijk' de loftrompet mag steken 
van mijn leermeesters, dan zal ik 
met Jan Haanen beginnen. Nu dus.

Bert YdemaHaanen op zijn afscheidsreceptie in 1986

Een herinnering aan 'Meneer Veldman'

Het geheugen werkt soms raar, in 
elk geval het mijne. Op één 
incident na heb ik geen herinne-
ringen aan aparte gebeurtenissen 
uit de jaren dat ik les had van 
'Meneer Veldman'. Ik kan zelfs niet 
terughalen welke jaren het 
geweest zijn. In elk geval het 
eindexamenjaar, voor mij was dat 
1960-1961, waarschijnlijk twee of 
drie jaar daarvoor. Wiskunde was 
een plezierig vak, en dat was vast 
ook aan hem te danken. Het deed 
me dan ook goed om hem steeds 
terug te zien op een reünie. Hij 
werd langzaamaan héél oud, maar 
bleef dezelfde beminnelijke 
persoon.

Het éne incident heb ik destijds als 

een knallende ruzie ervaren. Ik heb 
hem er eens over verteld, maar hij 
bleek het zich niet meer te 
herinneren. Zelf zie ik het intussen 
niet meer als wereldschokkend, 
maar het liep destijds heel ong-
ebruikelijk af. Niet met het uit de 
klas sturen van een leerling. Nee, ik 
liep zelf de klas uit, met iets als 
"dit pik ik niet!". Geen idee, hoe 
het daarna is gesust is. 'Meneer 
Veldman' is er nooit op teruggeko-
men, en hij heeft het mij niet 
nagedragen. Ik hem ook niet, 
integendeel....

En waar ging het om? Ja zeker, om 
een korte broek. Was het 1960 of 
1961? Ik weet het echt niet meer. 
Op het gym was de korte broek 

niet echt gebruikelijk, behalve bij 
heel warm weer. Er zal dat lesuur 
best wel eerder iets tussen mij en 
hem voorgevallen zijn. En 'Meneer 
Veldman' vond me er waarschijn-
lijk wat overdreven zomers uitzien. 
Ik betwijfel of destijds de korte 
broek behoorde tot de gangbare 
kleding van de toen opkomende 
subcultuur, maar hij beëindigde 
een opmerking over mijn kleding 
met "Je lijkt wel een nozem!" En 
ik, als recalcitrante puber, zag daar 
aanleiding in om op te stappen.... 
Raar, dat alleen zo'n gebeurtenis 
me bijgebleven is uit jaren wiskun-
deles van een voor altijd dierbaar 
geworden leraar.

Dick Diepen (Gym-B, 1961)

De heer Veldman was een perfecte 
leraar Wiskunde in de 'boven-
bouw', schrijft Ernst Raaymakers 
(Gym-B, 1957) die het jammer vindt 
dat hij Veldman op de reünie 
misgelopen is. "Hij kon ook matige 
wiskundige talenten, zoals 
ondergetekende, naar een 
succesvol eindexamen begeleiden. 
Zoals dat wel vaker het geval is, 
functioneerde hij minder in de 
lagere klassen, waarmee hij zijn 
carrière begon. "
Frank Mulkens (Gym-B, 1968) had 
"in de 5e en ik dacht ook 6e klas" 
wiskunde van Veldman. Frank 
herinnert Veldman als "een uiterst 
aimabele man, die vooral rust 
uitstraalde en een en ander heel 
kalm uitlegde. Wat ik me vooral 
kan herinneren is dat hij vanaf 
circa 1965 ook wiskunde gaf op de 
Pius MMS. Zonder die opleiding of 
de meisjes te kleineren, maakte hij 
ons duidelijk dat hoewel hij ook 
daar graag les gaf, er van regulier 
wiskunde onderwijs wat hem 
betreft niet gesproken kon 

worden: "ik ben blij als ik ze 
allemaal heb geleerd hoe ze het 
NS-spoorboekje moeten gebruiken, 
en dat lukt me ook!" We dachten 
eerst dat hij een grapje maakte, 
maar hij bleek serieus te zijn.
Ook Frans Smit (Gym-B, 1970) 
herinnert zich het Veldman's 
taalgebruik. Diens standaarduit-
drukking was: "Weten jullie 
waarom jullie hier voor mijn 
snufferd mogen zitten ? Omdat 
jullie nog te stom zijn voor de 
MULO". Gevolgd door het met veel 
dédain uitgesproken "Gymnasium-
klas....pffuuh". Een klasgenoot van 
Frans, Jan Leeghwater, kreeg een 
keer een 3 voor een proefwerk 
wiskunde omdat hij met 'rood' had 
geschreven en, aldus Veldman, 
"rood is voor de leraar". Pas na 
heel veel vijven en zessen en een 
bemiddelende rol van pater 
prefect, werd het een zeven, maar 
....."dit moest Leeghwater [we 
waren nog uit de tijd van de 
'achternamen'!] niet nog een keer 
flikken, want dan werd 't een 1". 

Veldman gaf les in lokaal van 17, in 
de nabijgelegen lokalen 18, 19 en 
20 werden oude talen gedoceerd. 
Frans: "Op een gegeven moment 
was er in lokaal 18 enig ruzieachtig 
rumoer en prompt zegt Veldman: 
'Kijk, die alpha's zijn hiernaast ook 
heel lekker met Pythagoras bezig, 
zo te horen'. Voor de rest viel mij 
op hoe relaxed hij altijd was en 
hoe ook hij, als alle wiskundelera-
ren, eigenlijk alleen echt aandacht 
had voor de leerlingen die wiskun-
deolympiadefähig waren  waar ik 
overigens in genen dele toe 
behoorde". 
Frans Nieuwenhuis (HBS-B, 1964) 
ten slotte haalt de enige opmer-
king aan, die, volgens hem "uit de 
overlevering", van Veldman 
bekend is: "jullie kennen niks, jullie 
doen niks en jullie weten niks".
Veldman was "in het geheel niet 
geïnteresseerd in decorum", 
herinnert Theo Wajer (Gym-B, 
1957) zich. "Hij stak altijd de 
krijtjes in zijn bovenzak van zijn 
colbertje bijvoorbeeld."

Broeder Wulfram kennen de 
meeste oud-leerlingen als conci-
ërge. Hoewel het misschien meer 
de taak was van een amanuensis 
dan van een conciërge, houden zijn 
collega's met name in herinnering 
hoe voortreffelijk hij de drukkerij 
van de school gerund heeft. Noch 
als leraar, noch als leerling kon je 
om hem heen. Hoeveel duizenden 
kopieën heeft hij niet voor hen 
gemaakt. Zijn werk was een hels 
karwei in zo'n grote scholen-
gemeenschap. Broeder Wulfram 
liet daarbij niet over zich heen 
lopen, maar stond wel altijd klaar 
om behulpzaam te zijn. Je kon hem 
vaak in de portiersloge aantreffen, 
bezig met stencillen, multipliceren 
en off-setten, in een tijd dat het 
kopieerapparaat nog niet zo 
gebruikelijk was als nu. Of hij 
stond 'op wacht' in de fietsenstal-
ling, of hij hielp leerlingen bij het 
banden-plakken. Of je zag hem bij 
Wilskracht/SNL. Wulfram's elftallen 
waren een begrip in Amsterdam en 
daarbuiten. 
Wulfram begon echter met zijn 
gezondheid te sukkelen en 
verhuisde in 1985 naar het St. 
Jozefklooster in Nijmegen dat een 
kloosterbejaardenoord was Werkoverleg tussen Broeder Wulfram en PP, rond 1970

geworden. Daar ontstond een 
dringende behoefte aan iemand 
die de bewoners zou begeleiden 
naar ziekenhuis, dokter of familie. 
Toen Wout dat hoorde, stelde hij 
zich direct beschikbaar. Zijn 
verhuizing bleek een goede greep, 
zowel voor de communiteit als 
voor hemzelf. Als chauffeur heeft 

hij de communiteit nog vele jaren 
geweldige diensten verleend. Hij 
deed zijn werk met liefde en 
verstond de kunst de indruk te 
wekken dat je door hem te vragen 
hém een dienst bewees in plaats 
van andersom. 

Broeder Wulfram
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Een herinnering aan Broeder Wulfram

Hij is voor de leerlingen van het 
SNL van de generatie van pakweg 
1970 tot ruim na 1980 zonder 
twijfel een heel vertrouwd 
persoon, met een naamsbekend-
heid die bijna gelijk is met Pater 
Prefect. Het is voor die leerlingen 
dan ook niet nodig om Broeder 
Wulfram te introduceren. Al bij 
binnenkomst in de fietsenstalling 
groette hij iedereen joviaal en 
hield hij tevens scherp in de gaten, 
of alles volgens de regels verliep. 
En had je 's middags bij het vertrek 
onverhoopt een lekke band? De 
broeder stond al klaar met de 
solutie en de plakkertjes!

Broeder Wulfram, officieel Broeder 
Wouterus Antonius Wulfram 
Massar scj, overleed op 29 februari 
2004 in het Sint-Jozef Klooster te 
Nijmegen. Het bericht kwam als 
een schok, want het heengaan van 
een zó gewaardeerde kracht uit de 
Nicolaas-geschiedenis is een harde 
slag in het gezicht. De tranen 
wellen op, wanneer op het 
moment dat zo'n bericht je 
bereikt, spontaan tientallen 
beelden en gebeurtenissen door 
het hoofd flitsen. Herinneringen 
aan de gelovige, vriendelijke, 
ijverige en behulpzame broeder, 
die volgens de functieomschrijving 
conciërge was, maar die die taak 
uitbouwde tot een volwaardige 
voorpost van de schoolleiding: 
bewaker, materiaalman (vooral in 
het papierwerk), helper voor 
leerlingen met problemen, 
beheerder, vraagbaak, drukker en 
stencillaar, ga zo maar door. 

Ja, die jaren '70… Het was niet 
eenvoudig om in dit geweld (van 
Kabouters tot LSD, van linkse 
pamfletten tot schoolstakingen, 
van vrije liefde tot opgevoerde 
Zundapps) een eigen positie te 
verwerven. En ja, er vloog wel eens 
een sneeuwbal tegen zijn hoofd. 
En ja, er werd geklierd door de 
leerlingen. En ja, schooltassen 
lagen wel eens in de hal te 
slingeren. En ja, er werd wel eens 
een bijnaam gefluisterd. Deze 
herinneringen horen bij een 
conciërge op een groot lyceum in 
een roerige tijd. Als je het zo 
bekijkt, had hij een geweldige 
baan, als centrale figuur in een 
kolkende zee. Hij was de rots in de 
branding, rustig, eerlijk, ter zake 
kundig en altijd aanwezig, waar hij 

hoorde te zijn. Broeder Wulfram 
paste naadloos bij zijn functie. En 
hij deed het voortreffelijk.

Het is eigenlijk moeilijk voor te 
stellen, dat er nog een lange 
periode van zijn leven vóór het SNL 
heeft bestaan. Ook het feit, dat hij 
na zijn afscheid uit Amsterdam nog 
een lange tijd heeft genoten van 
zijn welverdiende rust geeft een 
apart en goed gevoel, want hij leek 
in dìe tijd voor eeuwig aan de 
school verbonden. 

Wout, zo is zijn roepnaam, werd 
op 27 oktober 1923 geboren in 
Pijnacker. Niet veel later verhuisde 
het gezin naar Delft. Zijn eerste 
kennismaking met de Congregatie 
van de Priesters van het Heilig Hart 
van Jezus vindt plaats in 1944 in 
Asten. Dat bracht hem in de jaren 
direct na de oorlog in Bergen op 
Zoom, waar hij werkzaam was in 
de keuken en de wasserij van het 
Juvenaat van de priestergemeen-
schap. In 1949 maakte hij de 
overstap naar Helmond, naar het 
Missiehuis Christus Koning, waar 
hij zich  let wel  20 jaar lang op de 
timmerwerkplaats zou manifeste-
ren. Deze werkplaats had een 
regionale, of zelfs landelijke 
functie, zodat Broeder Wulfram 
overal werd ingezet voor het 
herstel of de vervaardiging van 
meubilair voor bijvoorbeeld 
kapellen of refters. Zijn vakman-
schap is legendarisch: zo staat er in 
zijn eigen klooster in Nijmegen 
nog een fraaie en uiterst doelmati-
ge kast van weleer.

En na de Nicolaastijd (vanaf 1985) 
verliet Wulfram de hoofdstad en 
verbleef hij in het St. Jozefklooster 
in Nijmegen. Hij had zich hier 
aangemeld nadat hij had verno-
men dat ze er dringend verlegen 
zaten om een chauffeur voor de 
bewoners van het klooster, die 
naar de dokter, naar familie of 
naar een ziekenhuis dienden te 
worden gebracht. Wout kwam 
aldus in december 1985 in 
Nijmegen wonen en vervulde de 
taak van chauffeur gedurende vele 
jaren. Niets was hem teveel om 
medebewoners weg te brengen, te 
halen, of zomaar met hen een 
tripje te maken. Hij deed het met 
plezier en met professie. Zelfs toen 
zijn gezondheid achteruit ging, en 
hij van diverse kanten adviezen 

kreeg om zijn werklust te tempe-
ren, bleef Wout Massar maar 
doorgaan. Als je hem vroeg: 'Wout, 
hoe gaat het?', was het antwoord 
steevast 'Goed'.

Wie 'Broeder Wulfram' zegt, zegt 
Sint-Nicolaaslyceum òf 
Wilskracht/SNL. Het is moeilijk 
kiezen, waar hij zijn meest promi-
nente verdiensten heeft. Eigenlijk 
is hij de ideale intermediair 
geweest! Want voor de voetbalaf-
deling van Wilskracht/SNL heeft hij 
zoveel gedaan, dat deze 
SNeLbinder te dun is om het 
allemaal te kunnen memoreren. 
Wat deed-ie zoal? In willekeurige 
volgorde een kleine greep uit zijn 
inzet voor de (niet meer bestaan-
de) vereniging. Wulfram was 
jarenlang leider van junioren-
teams. Dan weer eens de C1-
junioren, een jaar later de B1 of B2, 
en vervolgens zomaar een kampi-
oenselftal, weer bij de C-junioren. 
Hij was ook voorzitter van de 
jeugdcommissie. Beide functies 
resulteerden tevens in zijn aanwe-
zigheid op Sportpark Middenmeer 
op woensdag- en vrijdagavonden, 
als er getraind werd. Hebben we 
het dan? Welnee! Absoluut zijn 
grootste verdienste leverde 
Wulfram voor het clubblad van 
Wilskracht/SNL, de Topscorer. Die 
werd elke maandagavond, in de 
kelderruimte van het klooster, 
door enthousiaste leden in elkaar 
gezet. Wulfram vond dat "vreselijk 
gezellige avonden". Hij drukte het 
blad en zorgde voor verzending. 
We zullen er in een volgende 
Binder een apart stukje aan 
wijden. We noemen ook de 
(verspreiding van de) Toto, en om 
de eerder genoemde positie als 
ideale intermediair te illustreren 
tevens een aardige herinnering uit 
eigen ervaring. In één van de vele 
bergruimten van de school, in dit 
geval in een Pius-vleugel, organi-
seerde de broeder een verzamel-
plaats voor oude kranten. 
Ahum…? Jawel, voor 
Wilskracht/SNL, want in die tijd 
was elke kilo een kwartje waard! 
Hij liet alle leerlingen meehelpen 
met het aanvoeren van oud papier 
van huis af, en hij toonde ons trots 
de door hem 'gekraakte' bergruim-
te. Zo was hij op z'n best, als 
vrijwilliger met een nooit aflatend 
enthousiasme. 

Deze bijzondere inzet van Broeder 
Wulfram bleef niet onopgemerkt. 
Op een decemberdag in 1978 werd 
hij  tijdens een jubileumfeest van 
de voetbalvereniging  plotseling 
naar het podium geroepen. De 
populaire voorzitter van de 
jeugdcommissie kreeg plotseling 
een huldebetoon, vormgegeven 
door de uitreiking aan hem van de 
Paroolring. Dit hoogtepunt kent 
zijn weerga niet. De HDZ-
Paroolring, voorwaar een grote 
eer! In een interview met hem ter 
gelegenheid van de uitreiking 
leren we hem wat beter kennen. 
Anekdotisch is zijn ontboezeming 
van een wedstrijd van de junioren 
C1 van Wilskracht SNL tegen Ajax. 
Het was een jaar, dat de C1 zowat 
alles verloor, veelal met dikke 
cijfers zoals 12-0 (VVA) of 16-0 
(DWS). Wulfram liet zijn elftallen 
niet in een strak keurslijf voetbal-
len. Ontspanning stond bij hem 

voorop. Eén keer vierde hij een 
overwinning van 'zijn jongens' wel: 
toen ze wonnen van Ajax. "Ik kon 
mijn geluk niet op. Naast onze 
kleedkamer zat Ajax. In die ruimte 
ging de leider vreselijk tekeer. Ze 
hadden van óns verloren, dat 
machtige Ajax van dat bescheiden 
Wilskrach/ SNL. En of het nou de 
hoofdmacht van Ajax is, of een C-
elftal, zoiets was bij Ajax een 
schande van jewelste!" 
Het kenmerkte de verenigingsman 
die Wulfram was: alles voor de club 
en de school. Zo ook toen iemand 
van Ajax hem benaderde. "Die club 
houdt van tijd tot tijd een open 
dag voor talenten. Dat doen ze al 
voor jongetjes van een jaar of acht. 
In die leeftijd willen ze al de 
besten hebben. Er kwam eens zo'n 
scout naar me toe. Een paar 
spelertjes van mij waren kennelijk 
op zo'n try-out geweest. Of ik even 
een stencil van Ajax aan ze wilde 

geven. Doe het zelf maar heb ik 
die Ajacied gezegd, want bij mij 
gaat dat papier regelrecht de 
prullenbak in. Ajax moet doen wat 
het niet laten kan, maar ze een 
handje helpen, dát voor geen 
prijs!" 

We zien hem nog één keer heel 
karakteristiek op het netvlies 
verschijnen… Broeder Wulfram, 
die klaar staat met solutie en 
plakkertjes, en die jou als onthut-
ste pechvogel met de platte band 
in een ommezien weer gelukkig 
weet te maken. 

Overleden op Schrikkeldag, 
begraven op het Nijmeegse 
kloosterkerkhof op 4 maart 2004. 
Wij verliezen een vriend, wij 
verliezen een voorbeeldige 
medemens.

Cees Smit (Gym-B, 1975)

Leonardus Jacobus van Marrewijk 
werd op 9 mei 1905 geboren. Op 8 
september 1928 legde hij zijn 
religieuze beloften af in de 
congregatie van de Priesters van 
het Heilig Hart van Jezus. Op 15 juli 
1934 werd hij priester gewijd. Zijn 
hele leven stond in het teken van 
onderwijs en pastoraat. Na zijn 
theologieopleiding studeerde hij 
Nederlandse taal- en letterkunde 
in Nijmegen. In 1939 werd hij 
leraar op het Juvenaat in Bergen 
op Zoom en, medio 1941, op het 

Haagse Sint Jans College. In 1948 
stichtte hij het St Nicolaaslyceum te 
Amsterdam en werd de eerste 
rector. In 1956 verliet hij het 
Nicolaas, dat inmiddels uitgegroeid 
was tot een flinke school. 
Tropenjaren waren het geweest, 
en Van Marrewijk kreeg een 
lichtere werkkring in Den Haag: hij 
werd wederom leraar Nederlands 
aan het St. Jans College. In 1961 
werd hij rector van het congrega-
tieklooster te Dordrecht. Het werk 
in de 'zielzorg' lokte hem in 1967 

Pater van Marrewijk

naar Duitsland. Hij werd zieken-
huispastor in Heinsberg en, 
voorjaar 1969, pastoor van de St. 
Severinus-parochie in het Duitse 
Selfkant-Wehr. Hier heeft hij, naar 
eigen zeggen, de mooiste jaren 
van zijn leven volbracht. Bijna 
dertig jaar zou hij er blijven. Na 
zijn pastoorschap verbleef hij in 
het Altersheim te Höngen. Van hier 
uit verhuisde hij november 2001 
naar het kloosterverzorgingshuis 
van de congregatie in Nijmegen, 
waar bijgaande foto gemaakt 
werd.

De banden tussen het Haagse Sint 
Jans College en het Nicolaas waren 
sowieso sterk. Toen net na de 
bevrijding duidelijk werd dat er in 
Amsterdam-Zuid, naast het 
Ignatius, behoefte was aan een 
tweede katholieke jongensschool, 
werd een beroep gedaan op de 
Priesters van het Heilig Hart, die op 
dat moment al een jaar of tien de 
leiding hadden over … het Sint 
Jans College. Vanaf voorjaar '47 
stort pater Van Marrewijk, leraar 
Nederlands aan het St Jans, zich op 
die taak: het vinden van een stuk 
grond waarop de nieuwe school 
gebouwd moest worden. Volgens 
voormalig godsdienstleraar pater 
van Beurden (in het jubileumboek 
48-88) was die taak vreselijk zwaar. 
"Ik denk dat het moeilijk in te 
schatten is, hoe ontzettend veel hij 
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Een herinnering aan Broeder Wulfram

Hij is voor de leerlingen van het 
SNL van de generatie van pakweg 
1970 tot ruim na 1980 zonder 
twijfel een heel vertrouwd 
persoon, met een naamsbekend-
heid die bijna gelijk is met Pater 
Prefect. Het is voor die leerlingen 
dan ook niet nodig om Broeder 
Wulfram te introduceren. Al bij 
binnenkomst in de fietsenstalling 
groette hij iedereen joviaal en 
hield hij tevens scherp in de gaten, 
of alles volgens de regels verliep. 
En had je 's middags bij het vertrek 
onverhoopt een lekke band? De 
broeder stond al klaar met de 
solutie en de plakkertjes!

Broeder Wulfram, officieel Broeder 
Wouterus Antonius Wulfram 
Massar scj, overleed op 29 februari 
2004 in het Sint-Jozef Klooster te 
Nijmegen. Het bericht kwam als 
een schok, want het heengaan van 
een zó gewaardeerde kracht uit de 
Nicolaas-geschiedenis is een harde 
slag in het gezicht. De tranen 
wellen op, wanneer op het 
moment dat zo'n bericht je 
bereikt, spontaan tientallen 
beelden en gebeurtenissen door 
het hoofd flitsen. Herinneringen 
aan de gelovige, vriendelijke, 
ijverige en behulpzame broeder, 
die volgens de functieomschrijving 
conciërge was, maar die die taak 
uitbouwde tot een volwaardige 
voorpost van de schoolleiding: 
bewaker, materiaalman (vooral in 
het papierwerk), helper voor 
leerlingen met problemen, 
beheerder, vraagbaak, drukker en 
stencillaar, ga zo maar door. 

Ja, die jaren '70… Het was niet 
eenvoudig om in dit geweld (van 
Kabouters tot LSD, van linkse 
pamfletten tot schoolstakingen, 
van vrije liefde tot opgevoerde 
Zundapps) een eigen positie te 
verwerven. En ja, er vloog wel eens 
een sneeuwbal tegen zijn hoofd. 
En ja, er werd geklierd door de 
leerlingen. En ja, schooltassen 
lagen wel eens in de hal te 
slingeren. En ja, er werd wel eens 
een bijnaam gefluisterd. Deze 
herinneringen horen bij een 
conciërge op een groot lyceum in 
een roerige tijd. Als je het zo 
bekijkt, had hij een geweldige 
baan, als centrale figuur in een 
kolkende zee. Hij was de rots in de 
branding, rustig, eerlijk, ter zake 
kundig en altijd aanwezig, waar hij 

hoorde te zijn. Broeder Wulfram 
paste naadloos bij zijn functie. En 
hij deed het voortreffelijk.

Het is eigenlijk moeilijk voor te 
stellen, dat er nog een lange 
periode van zijn leven vóór het SNL 
heeft bestaan. Ook het feit, dat hij 
na zijn afscheid uit Amsterdam nog 
een lange tijd heeft genoten van 
zijn welverdiende rust geeft een 
apart en goed gevoel, want hij leek 
in dìe tijd voor eeuwig aan de 
school verbonden. 

Wout, zo is zijn roepnaam, werd 
op 27 oktober 1923 geboren in 
Pijnacker. Niet veel later verhuisde 
het gezin naar Delft. Zijn eerste 
kennismaking met de Congregatie 
van de Priesters van het Heilig Hart 
van Jezus vindt plaats in 1944 in 
Asten. Dat bracht hem in de jaren 
direct na de oorlog in Bergen op 
Zoom, waar hij werkzaam was in 
de keuken en de wasserij van het 
Juvenaat van de priestergemeen-
schap. In 1949 maakte hij de 
overstap naar Helmond, naar het 
Missiehuis Christus Koning, waar 
hij zich  let wel  20 jaar lang op de 
timmerwerkplaats zou manifeste-
ren. Deze werkplaats had een 
regionale, of zelfs landelijke 
functie, zodat Broeder Wulfram 
overal werd ingezet voor het 
herstel of de vervaardiging van 
meubilair voor bijvoorbeeld 
kapellen of refters. Zijn vakman-
schap is legendarisch: zo staat er in 
zijn eigen klooster in Nijmegen 
nog een fraaie en uiterst doelmati-
ge kast van weleer.

En na de Nicolaastijd (vanaf 1985) 
verliet Wulfram de hoofdstad en 
verbleef hij in het St. Jozefklooster 
in Nijmegen. Hij had zich hier 
aangemeld nadat hij had verno-
men dat ze er dringend verlegen 
zaten om een chauffeur voor de 
bewoners van het klooster, die 
naar de dokter, naar familie of 
naar een ziekenhuis dienden te 
worden gebracht. Wout kwam 
aldus in december 1985 in 
Nijmegen wonen en vervulde de 
taak van chauffeur gedurende vele 
jaren. Niets was hem teveel om 
medebewoners weg te brengen, te 
halen, of zomaar met hen een 
tripje te maken. Hij deed het met 
plezier en met professie. Zelfs toen 
zijn gezondheid achteruit ging, en 
hij van diverse kanten adviezen 

kreeg om zijn werklust te tempe-
ren, bleef Wout Massar maar 
doorgaan. Als je hem vroeg: 'Wout, 
hoe gaat het?', was het antwoord 
steevast 'Goed'.

Wie 'Broeder Wulfram' zegt, zegt 
Sint-Nicolaaslyceum òf 
Wilskracht/SNL. Het is moeilijk 
kiezen, waar hij zijn meest promi-
nente verdiensten heeft. Eigenlijk 
is hij de ideale intermediair 
geweest! Want voor de voetbalaf-
deling van Wilskracht/SNL heeft hij 
zoveel gedaan, dat deze 
SNeLbinder te dun is om het 
allemaal te kunnen memoreren. 
Wat deed-ie zoal? In willekeurige 
volgorde een kleine greep uit zijn 
inzet voor de (niet meer bestaan-
de) vereniging. Wulfram was 
jarenlang leider van junioren-
teams. Dan weer eens de C1-
junioren, een jaar later de B1 of B2, 
en vervolgens zomaar een kampi-
oenselftal, weer bij de C-junioren. 
Hij was ook voorzitter van de 
jeugdcommissie. Beide functies 
resulteerden tevens in zijn aanwe-
zigheid op Sportpark Middenmeer 
op woensdag- en vrijdagavonden, 
als er getraind werd. Hebben we 
het dan? Welnee! Absoluut zijn 
grootste verdienste leverde 
Wulfram voor het clubblad van 
Wilskracht/SNL, de Topscorer. Die 
werd elke maandagavond, in de 
kelderruimte van het klooster, 
door enthousiaste leden in elkaar 
gezet. Wulfram vond dat "vreselijk 
gezellige avonden". Hij drukte het 
blad en zorgde voor verzending. 
We zullen er in een volgende 
Binder een apart stukje aan 
wijden. We noemen ook de 
(verspreiding van de) Toto, en om 
de eerder genoemde positie als 
ideale intermediair te illustreren 
tevens een aardige herinnering uit 
eigen ervaring. In één van de vele 
bergruimten van de school, in dit 
geval in een Pius-vleugel, organi-
seerde de broeder een verzamel-
plaats voor oude kranten. 
Ahum…? Jawel, voor 
Wilskracht/SNL, want in die tijd 
was elke kilo een kwartje waard! 
Hij liet alle leerlingen meehelpen 
met het aanvoeren van oud papier 
van huis af, en hij toonde ons trots 
de door hem 'gekraakte' bergruim-
te. Zo was hij op z'n best, als 
vrijwilliger met een nooit aflatend 
enthousiasme. 

Deze bijzondere inzet van Broeder 
Wulfram bleef niet onopgemerkt. 
Op een decemberdag in 1978 werd 
hij  tijdens een jubileumfeest van 
de voetbalvereniging  plotseling 
naar het podium geroepen. De 
populaire voorzitter van de 
jeugdcommissie kreeg plotseling 
een huldebetoon, vormgegeven 
door de uitreiking aan hem van de 
Paroolring. Dit hoogtepunt kent 
zijn weerga niet. De HDZ-
Paroolring, voorwaar een grote 
eer! In een interview met hem ter 
gelegenheid van de uitreiking 
leren we hem wat beter kennen. 
Anekdotisch is zijn ontboezeming 
van een wedstrijd van de junioren 
C1 van Wilskracht SNL tegen Ajax. 
Het was een jaar, dat de C1 zowat 
alles verloor, veelal met dikke 
cijfers zoals 12-0 (VVA) of 16-0 
(DWS). Wulfram liet zijn elftallen 
niet in een strak keurslijf voetbal-
len. Ontspanning stond bij hem 

voorop. Eén keer vierde hij een 
overwinning van 'zijn jongens' wel: 
toen ze wonnen van Ajax. "Ik kon 
mijn geluk niet op. Naast onze 
kleedkamer zat Ajax. In die ruimte 
ging de leider vreselijk tekeer. Ze 
hadden van óns verloren, dat 
machtige Ajax van dat bescheiden 
Wilskrach/ SNL. En of het nou de 
hoofdmacht van Ajax is, of een C-
elftal, zoiets was bij Ajax een 
schande van jewelste!" 
Het kenmerkte de verenigingsman 
die Wulfram was: alles voor de club 
en de school. Zo ook toen iemand 
van Ajax hem benaderde. "Die club 
houdt van tijd tot tijd een open 
dag voor talenten. Dat doen ze al 
voor jongetjes van een jaar of acht. 
In die leeftijd willen ze al de 
besten hebben. Er kwam eens zo'n 
scout naar me toe. Een paar 
spelertjes van mij waren kennelijk 
op zo'n try-out geweest. Of ik even 
een stencil van Ajax aan ze wilde 

geven. Doe het zelf maar heb ik 
die Ajacied gezegd, want bij mij 
gaat dat papier regelrecht de 
prullenbak in. Ajax moet doen wat 
het niet laten kan, maar ze een 
handje helpen, dát voor geen 
prijs!" 

We zien hem nog één keer heel 
karakteristiek op het netvlies 
verschijnen… Broeder Wulfram, 
die klaar staat met solutie en 
plakkertjes, en die jou als onthut-
ste pechvogel met de platte band 
in een ommezien weer gelukkig 
weet te maken. 

Overleden op Schrikkeldag, 
begraven op het Nijmeegse 
kloosterkerkhof op 4 maart 2004. 
Wij verliezen een vriend, wij 
verliezen een voorbeeldige 
medemens.

Cees Smit (Gym-B, 1975)

Leonardus Jacobus van Marrewijk 
werd op 9 mei 1905 geboren. Op 8 
september 1928 legde hij zijn 
religieuze beloften af in de 
congregatie van de Priesters van 
het Heilig Hart van Jezus. Op 15 juli 
1934 werd hij priester gewijd. Zijn 
hele leven stond in het teken van 
onderwijs en pastoraat. Na zijn 
theologieopleiding studeerde hij 
Nederlandse taal- en letterkunde 
in Nijmegen. In 1939 werd hij 
leraar op het Juvenaat in Bergen 
op Zoom en, medio 1941, op het 

Haagse Sint Jans College. In 1948 
stichtte hij het St Nicolaaslyceum te 
Amsterdam en werd de eerste 
rector. In 1956 verliet hij het 
Nicolaas, dat inmiddels uitgegroeid 
was tot een flinke school. 
Tropenjaren waren het geweest, 
en Van Marrewijk kreeg een 
lichtere werkkring in Den Haag: hij 
werd wederom leraar Nederlands 
aan het St. Jans College. In 1961 
werd hij rector van het congrega-
tieklooster te Dordrecht. Het werk 
in de 'zielzorg' lokte hem in 1967 

Pater van Marrewijk

naar Duitsland. Hij werd zieken-
huispastor in Heinsberg en, 
voorjaar 1969, pastoor van de St. 
Severinus-parochie in het Duitse 
Selfkant-Wehr. Hier heeft hij, naar 
eigen zeggen, de mooiste jaren 
van zijn leven volbracht. Bijna 
dertig jaar zou hij er blijven. Na 
zijn pastoorschap verbleef hij in 
het Altersheim te Höngen. Van hier 
uit verhuisde hij november 2001 
naar het kloosterverzorgingshuis 
van de congregatie in Nijmegen, 
waar bijgaande foto gemaakt 
werd.

De banden tussen het Haagse Sint 
Jans College en het Nicolaas waren 
sowieso sterk. Toen net na de 
bevrijding duidelijk werd dat er in 
Amsterdam-Zuid, naast het 
Ignatius, behoefte was aan een 
tweede katholieke jongensschool, 
werd een beroep gedaan op de 
Priesters van het Heilig Hart, die op 
dat moment al een jaar of tien de 
leiding hadden over … het Sint 
Jans College. Vanaf voorjaar '47 
stort pater Van Marrewijk, leraar 
Nederlands aan het St Jans, zich op 
die taak: het vinden van een stuk 
grond waarop de nieuwe school 
gebouwd moest worden. Volgens 
voormalig godsdienstleraar pater 
van Beurden (in het jubileumboek 
48-88) was die taak vreselijk zwaar. 
"Ik denk dat het moeilijk in te 
schatten is, hoe ontzettend veel hij 

6 SNeLbinder 1-2004 7SNeLbinder 1-2004



gedaan heeft in de meest primitie-
ve omstandigheden om in de jaren 
1947/48 in Amsterdam die middel-
bare school van de grond te 
krijgen. Maar godzijdank was het 
iemand, ja ik zou haast zeggen van 
staal en ijzer, die kon rustig twee 
of drie nachten gewoon opblijven, 
achter elkaar doordraaien. Dat 
deerde hem gewoon niet. Hij 
kwam uit het Westland en als het 
schooljaar begon, was het ook de 
tijd dat de druiven rijp waren. 
Tijdens de allereerste vergadering 
die er dan was, ging hij heel trots 
met zijn kist druiven rond, vers 
aangekomen uit het Westland."
Van Marrewijk pionierde in die 
eerste maanden. Hij had een 
werkkamer in de school, maar ook 
een slaapkamer. Tegen dat laatste 
is op een gegeven moment door de 
onderwijsinspectie protest aan-
getekend. Pal naast de school, in 
een ruimte waar de 
Vincentiusvereniging overtollige 
kleding en meubilair opsloeg, vond 
hij een z'n nieuwe nachtverblijf. 
Van Marrewijk had ook de naam 
van de school bedacht. "Als 
havenstad had Amsterdam 
automatisch recht op de zorg van 
de zeevarenden, en bovendien als 
vriend van de jeugd en gever van 
goede gaven, had hij genoeg 
motieven om een goede voorspre-
ker te zijn voor ons werk bij God", 
memoreert oud-docent Oude 
Talen, pater Van Buuren in het 48-
88 jubileumboek. 

Zes reacties van oud-leerlingen op 
Van Marrewijk's dood bereikten de 
SNeLbinder-redactie, allemaal 
karakteristiek. 
"Als ik aan van Marrewijk terug-
denk", schrijft Bob Bekker (HBS-B, 
1954), "heb ik drie persoonlijke 
trefmomenten. Als leerling moest 
ik altijd uit Badhoevedorp komen, 
soms op de fiets, soms per 
bus/tram, maar dan ook per fiets 
(tot de brug!) en was nog wel eens 
te laat. Waarop hij altijd (aan de 
deur) vroeg: 'Zeker de brug weer, 
hè?' Later door mijn (van huis uit 
toch wel) intensieve bezoek aan de 
ochtendmissen (8 uur), werd mij 
door hem de nog altijd hoge eer 
aangedaan: 'Zou jij niet eens 
misdienaar willen zijn?' Als 
koorknaap in de eigen parochie-
kerk was dat het onbereikbare 
voor een gewone sterveling. En dat 
werd mij nota bene op dàt niveau 
zomaar gevraagd….. Ik heb het 
uiteraard een aantal malen mogen 

doen. 
Nog (véél) later had ik zitting in 
nogal wat Amsterdamse en 
regionale onderwijsgremia's. Ik 
bezocht namens de KSA (Katholie-
ke Schoolraad Amsterdam) de 
afscheidsreceptie van Jan 
Overwater, als directeur van de 
SNL. (1996?). En ik  vroeg onder 
meer aan Leo de Rijk en Loek van 
Nus of ze nog wel eens wat 
hoorden van Van Marrewijk. We 
wisten dat hij nog altijd pastoorde, 
ergens in Duitsland. Waarop zij 
zeiden: 'daar zit hij!' Ik naar hem 
toe  hij was toen al in de negentig -
, voorgesteld en hij meteen: 
'Badhoevedorp hè, die brug hè en 
het zwemmen…. Jij had toch zo'n 
watervrees…!' Dan weet je niet 
wat je hoort ….! 
Ik vond het een 'moordkerel', een 
beetje streng, maar altijd recht-
vaardig!" 

Dick Jonker (HBS-B, 1954) maakte 
Van Marrewijk vanaf het begin 
mee. "De mortibus nihil bene, als 
mijn twee jaar Latijn van destijds 
nog toereikend is, maar ik heb niet 
zulke aardige herinneringen aan 
hem. Hij had er goed de wind 
onder, hij was een strenge rector, 
niet echt een hartelijke man. Ik 
heb me eens op m'n ziel getrapt 
gevoeld, toen ik als klassenburge-
meester (zo werden we toen 
aangeduid) van de eindexamenklas 
namens de klas me beklaagde over 
de toenmalige leraar Frans (Pijls 
o.i.d.) die ons - na letterlijk elk jaar 
een andere leraar Frans te hebben 
gehad - in zijn wanhoop over onze 
slechte resultaten toesnauwde dat 
hij geen enkele verantwoording 
voor ons eindexamen wenste te 
dragen. Pater Van Marrewijk kon 
blijkbaar de leerling en de functie 
niet goed scheiden, want al gauw 
ging het gesprek op de persoonlij-
ke toer en werd mijn functioneren 
als leerling het onderwerp van 
gesprek. Daarvoor was ik niet 
gekomen."
Van Marrewijk had volgens Dick 
ook zo z'n ideeën hoe de leerling-
en zich tijdens de pauze op straat 
(de Westzaanstraat) dienden te 
gedragen. Dat verhaal staat in een 
bundel t.g.v. van een eerdere 
reünie. "Het kunststukje heeft hij 
overigens maar eenmaal uitge-
haald, tot groot vermaak van de 
buurt overigens." Dick denkt dat 
Van Marrewijk een zeer gelovig 
mens is geweest: "we merkten aan 
alle kanten dat we op een katho-

lieke school zaten, er was zelfs een 
kapel in het schoolgebouw. 
Overigens heeft dat bij mij geen 
krasjes op m'n nog steeds roomse 
ziel opgeleverd. En ik vermoed dat 
hij niet toevallig in Duitsland in de 
zielzorg terecht is gekomen, zijn 
stijle geloofsopvatting paste op 
een gegeven moment niet meer in 
de steeds liberaler wordende 
Nederlandse geloofsgemeen-
schap." 

Fons Eickholt (5 Gym, 1955) 
schieten twee beelden te binnen, 
waarbij hij betwijfeld of ze met 
Van Marrewijk te maken hebben 
of meer met de jaren '50. Het 
eerste wat bij hem opkomt, is het 
moment in "Gymn 4 in de 
Westzaanstraat, waar hij met zijn 
grootse gestalte (zijn handen 
werden omschreven als 'vaatjesdra-
gershanden' of 'handen als 
kolenscheppen') kwam informeren 
wie er naar alpha en wie naar beta 
gingen. Als typische alpha zei ik 
dus, onder invloed van Han 
Janmaat en Jos van Kemenade die 
voor beta kozen: 'beta'. Uiteraard 
was er tijd voldoende om dat te 
corrigeren, maar  mede door zijn 
imponerende gestalte  deed je dat 
niet zo makkelijk. Dus begon ik tot 
verbijstering van leraar klassieken, 
Vos, aan een beta-carrière, die me 
zes jaar heeft gekost. Vos was 
daarna vertrokken naar het RK 
Lyceum voor 't Gooi, waar ik 
dankzij zijn voorspraak, alsnog 
mijn alpha diploma kon halen." 
Fons' tweede herinnering is aan 
een vakantie in Zweden waar hij 
met afwassen wat studiegeld 
verdiende. "Het was in het jaar dat 
de Zweedse Spoorwegen 100 jaar 
bestonden. Voor 100 kronen kon je 
het hele land doorreizen, wat 
klasgenoot Rudy Bokeloh en ik dan 
ook deden. Zweden was in die tijd 
een zeer duur land, waardoor ik de 
kapper daar maar vermeed. Met 
een behoorlijke lange haardos 
keerde ik terug. In Duitsland zagen 
ze Sint Fransiscus in mij. Het zou 
nog enige jaren duren voor de 
Beatles met hun lange haren de 
wereld beroerden. Deze haar-
dracht was toen zeker de schoollei-
ding een doorn in het oog en pater 
van Marrewijk in hoogst eigen 
persoon verwijderde mij uit het 
klaslokaal. Ik kon terugkomen als 
ik naar de kapper was geweest...."

Wat Wim Stein (HBS-A, 1955) 
"onmiddellijk te binnen schiet", 

zijn Van Marrewijk's woorden bij 
lesgeven in articuleren. " 'De 
woorden voor in de mond' en dan 
de manier waarop hij dit zeer 
langzaam uitsprak. Sinds ik dit 
gehoord heb, het moet 1952 of 
1953 geweest zijn, wordt dit door 
mij al mijn gehele leven te pas en 
wellicht te onpas gebruikt." 

Volgens Theo Wajer (Gym-B, 1957) 
was Pater van Marrewijk "een 
echte rector met veel gezag 
(misschien niet zo moeilijk in die 
tijd). Hij was mijn rector vanaf mijn 
eerste klas in de Westzaanstraat in 
1952. Ik herinner mij dat hij ook 
wel eens les gaf, was het 
Nederlands?. Zijn favoriete gedicht 
Boerke Naas werd met veel verve 
door hem gebracht, met een hoop 
expressieve gebaren. Hij was streng 
maar rechtvaardig."

Ook bij Ernst Raaymakers (Gym-B, 

1957) komt spontaan Boerke Naas 
naar boven. Van Marrewijk was 
"een nogal grof gebouwde man 
met handen als bossen wortelen. 
Daarmee kletste hij in een daarbij 
kennelijke passende strofe van het 
gedicht hartstochtelijk op de beide 
dijen. Dit moest op iets geestigs 
wijzen, hetgeen wij absoluut niet 
zagen." Ernst rakelt het verhaal op 
dat de pater het veld moest ruimen 
op grond van de slechte eind-
examenresultaten van het gymna-
sium in 1956. "Ik weet niet of dat 
waar is. In elk geval heeft hij een 
goed werk gedaan door onze 
school te stichten. Zo herinner ik 
me hem maar."

Een zoekactie op internet leidde 
SNeLbinder ook naar oud-
leerlingen van Van Marrewijk op 
het St. Jans College (dat tegen-
woordig als Hofstad Lyceum 
opereert). Zowel F. Nieuwenhuis 

als E. Baerveldt hadden net na de 
oorlog Nederlandse les van Van 
Marrewijk. Nieuwenhuis en 
Baerveldt herinneren zich, bijna 
zestig jaar later, nog de grote 
handen van Van Marrewijk  én dat 
hij die handen ook gebruikte! Van 
Marrewijk regisseerde er toneel-
stukken. Het stuk 'De Jood van 
Venetië' had hij speciaal bewerkt 
tot een stuk met alleen maar 
mannenrollen. En hij was modera-
tor van de Akademie Peter Kanis, 
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gedaan heeft in de meest primitie-
ve omstandigheden om in de jaren 
1947/48 in Amsterdam die middel-
bare school van de grond te 
krijgen. Maar godzijdank was het 
iemand, ja ik zou haast zeggen van 
staal en ijzer, die kon rustig twee 
of drie nachten gewoon opblijven, 
achter elkaar doordraaien. Dat 
deerde hem gewoon niet. Hij 
kwam uit het Westland en als het 
schooljaar begon, was het ook de 
tijd dat de druiven rijp waren. 
Tijdens de allereerste vergadering 
die er dan was, ging hij heel trots 
met zijn kist druiven rond, vers 
aangekomen uit het Westland."
Van Marrewijk pionierde in die 
eerste maanden. Hij had een 
werkkamer in de school, maar ook 
een slaapkamer. Tegen dat laatste 
is op een gegeven moment door de 
onderwijsinspectie protest aan-
getekend. Pal naast de school, in 
een ruimte waar de 
Vincentiusvereniging overtollige 
kleding en meubilair opsloeg, vond 
hij een z'n nieuwe nachtverblijf. 
Van Marrewijk had ook de naam 
van de school bedacht. "Als 
havenstad had Amsterdam 
automatisch recht op de zorg van 
de zeevarenden, en bovendien als 
vriend van de jeugd en gever van 
goede gaven, had hij genoeg 
motieven om een goede voorspre-
ker te zijn voor ons werk bij God", 
memoreert oud-docent Oude 
Talen, pater Van Buuren in het 48-
88 jubileumboek. 

Zes reacties van oud-leerlingen op 
Van Marrewijk's dood bereikten de 
SNeLbinder-redactie, allemaal 
karakteristiek. 
"Als ik aan van Marrewijk terug-
denk", schrijft Bob Bekker (HBS-B, 
1954), "heb ik drie persoonlijke 
trefmomenten. Als leerling moest 
ik altijd uit Badhoevedorp komen, 
soms op de fiets, soms per 
bus/tram, maar dan ook per fiets 
(tot de brug!) en was nog wel eens 
te laat. Waarop hij altijd (aan de 
deur) vroeg: 'Zeker de brug weer, 
hè?' Later door mijn (van huis uit 
toch wel) intensieve bezoek aan de 
ochtendmissen (8 uur), werd mij 
door hem de nog altijd hoge eer 
aangedaan: 'Zou jij niet eens 
misdienaar willen zijn?' Als 
koorknaap in de eigen parochie-
kerk was dat het onbereikbare 
voor een gewone sterveling. En dat 
werd mij nota bene op dàt niveau 
zomaar gevraagd….. Ik heb het 
uiteraard een aantal malen mogen 

doen. 
Nog (véél) later had ik zitting in 
nogal wat Amsterdamse en 
regionale onderwijsgremia's. Ik 
bezocht namens de KSA (Katholie-
ke Schoolraad Amsterdam) de 
afscheidsreceptie van Jan 
Overwater, als directeur van de 
SNL. (1996?). En ik  vroeg onder 
meer aan Leo de Rijk en Loek van 
Nus of ze nog wel eens wat 
hoorden van Van Marrewijk. We 
wisten dat hij nog altijd pastoorde, 
ergens in Duitsland. Waarop zij 
zeiden: 'daar zit hij!' Ik naar hem 
toe  hij was toen al in de negentig -
, voorgesteld en hij meteen: 
'Badhoevedorp hè, die brug hè en 
het zwemmen…. Jij had toch zo'n 
watervrees…!' Dan weet je niet 
wat je hoort ….! 
Ik vond het een 'moordkerel', een 
beetje streng, maar altijd recht-
vaardig!" 

Dick Jonker (HBS-B, 1954) maakte 
Van Marrewijk vanaf het begin 
mee. "De mortibus nihil bene, als 
mijn twee jaar Latijn van destijds 
nog toereikend is, maar ik heb niet 
zulke aardige herinneringen aan 
hem. Hij had er goed de wind 
onder, hij was een strenge rector, 
niet echt een hartelijke man. Ik 
heb me eens op m'n ziel getrapt 
gevoeld, toen ik als klassenburge-
meester (zo werden we toen 
aangeduid) van de eindexamenklas 
namens de klas me beklaagde over 
de toenmalige leraar Frans (Pijls 
o.i.d.) die ons - na letterlijk elk jaar 
een andere leraar Frans te hebben 
gehad - in zijn wanhoop over onze 
slechte resultaten toesnauwde dat 
hij geen enkele verantwoording 
voor ons eindexamen wenste te 
dragen. Pater Van Marrewijk kon 
blijkbaar de leerling en de functie 
niet goed scheiden, want al gauw 
ging het gesprek op de persoonlij-
ke toer en werd mijn functioneren 
als leerling het onderwerp van 
gesprek. Daarvoor was ik niet 
gekomen."
Van Marrewijk had volgens Dick 
ook zo z'n ideeën hoe de leerling-
en zich tijdens de pauze op straat 
(de Westzaanstraat) dienden te 
gedragen. Dat verhaal staat in een 
bundel t.g.v. van een eerdere 
reünie. "Het kunststukje heeft hij 
overigens maar eenmaal uitge-
haald, tot groot vermaak van de 
buurt overigens." Dick denkt dat 
Van Marrewijk een zeer gelovig 
mens is geweest: "we merkten aan 
alle kanten dat we op een katho-

lieke school zaten, er was zelfs een 
kapel in het schoolgebouw. 
Overigens heeft dat bij mij geen 
krasjes op m'n nog steeds roomse 
ziel opgeleverd. En ik vermoed dat 
hij niet toevallig in Duitsland in de 
zielzorg terecht is gekomen, zijn 
stijle geloofsopvatting paste op 
een gegeven moment niet meer in 
de steeds liberaler wordende 
Nederlandse geloofsgemeen-
schap." 

Fons Eickholt (5 Gym, 1955) 
schieten twee beelden te binnen, 
waarbij hij betwijfeld of ze met 
Van Marrewijk te maken hebben 
of meer met de jaren '50. Het 
eerste wat bij hem opkomt, is het 
moment in "Gymn 4 in de 
Westzaanstraat, waar hij met zijn 
grootse gestalte (zijn handen 
werden omschreven als 'vaatjesdra-
gershanden' of 'handen als 
kolenscheppen') kwam informeren 
wie er naar alpha en wie naar beta 
gingen. Als typische alpha zei ik 
dus, onder invloed van Han 
Janmaat en Jos van Kemenade die 
voor beta kozen: 'beta'. Uiteraard 
was er tijd voldoende om dat te 
corrigeren, maar  mede door zijn 
imponerende gestalte  deed je dat 
niet zo makkelijk. Dus begon ik tot 
verbijstering van leraar klassieken, 
Vos, aan een beta-carrière, die me 
zes jaar heeft gekost. Vos was 
daarna vertrokken naar het RK 
Lyceum voor 't Gooi, waar ik 
dankzij zijn voorspraak, alsnog 
mijn alpha diploma kon halen." 
Fons' tweede herinnering is aan 
een vakantie in Zweden waar hij 
met afwassen wat studiegeld 
verdiende. "Het was in het jaar dat 
de Zweedse Spoorwegen 100 jaar 
bestonden. Voor 100 kronen kon je 
het hele land doorreizen, wat 
klasgenoot Rudy Bokeloh en ik dan 
ook deden. Zweden was in die tijd 
een zeer duur land, waardoor ik de 
kapper daar maar vermeed. Met 
een behoorlijke lange haardos 
keerde ik terug. In Duitsland zagen 
ze Sint Fransiscus in mij. Het zou 
nog enige jaren duren voor de 
Beatles met hun lange haren de 
wereld beroerden. Deze haar-
dracht was toen zeker de schoollei-
ding een doorn in het oog en pater 
van Marrewijk in hoogst eigen 
persoon verwijderde mij uit het 
klaslokaal. Ik kon terugkomen als 
ik naar de kapper was geweest...."

Wat Wim Stein (HBS-A, 1955) 
"onmiddellijk te binnen schiet", 

zijn Van Marrewijk's woorden bij 
lesgeven in articuleren. " 'De 
woorden voor in de mond' en dan 
de manier waarop hij dit zeer 
langzaam uitsprak. Sinds ik dit 
gehoord heb, het moet 1952 of 
1953 geweest zijn, wordt dit door 
mij al mijn gehele leven te pas en 
wellicht te onpas gebruikt." 

Volgens Theo Wajer (Gym-B, 1957) 
was Pater van Marrewijk "een 
echte rector met veel gezag 
(misschien niet zo moeilijk in die 
tijd). Hij was mijn rector vanaf mijn 
eerste klas in de Westzaanstraat in 
1952. Ik herinner mij dat hij ook 
wel eens les gaf, was het 
Nederlands?. Zijn favoriete gedicht 
Boerke Naas werd met veel verve 
door hem gebracht, met een hoop 
expressieve gebaren. Hij was streng 
maar rechtvaardig."

Ook bij Ernst Raaymakers (Gym-B, 

1957) komt spontaan Boerke Naas 
naar boven. Van Marrewijk was 
"een nogal grof gebouwde man 
met handen als bossen wortelen. 
Daarmee kletste hij in een daarbij 
kennelijke passende strofe van het 
gedicht hartstochtelijk op de beide 
dijen. Dit moest op iets geestigs 
wijzen, hetgeen wij absoluut niet 
zagen." Ernst rakelt het verhaal op 
dat de pater het veld moest ruimen 
op grond van de slechte eind-
examenresultaten van het gymna-
sium in 1956. "Ik weet niet of dat 
waar is. In elk geval heeft hij een 
goed werk gedaan door onze 
school te stichten. Zo herinner ik 
me hem maar."

Een zoekactie op internet leidde 
SNeLbinder ook naar oud-
leerlingen van Van Marrewijk op 
het St. Jans College (dat tegen-
woordig als Hofstad Lyceum 
opereert). Zowel F. Nieuwenhuis 

als E. Baerveldt hadden net na de 
oorlog Nederlandse les van Van 
Marrewijk. Nieuwenhuis en 
Baerveldt herinneren zich, bijna 
zestig jaar later, nog de grote 
handen van Van Marrewijk  én dat 
hij die handen ook gebruikte! Van 
Marrewijk regisseerde er toneel-
stukken. Het stuk 'De Jood van 
Venetië' had hij speciaal bewerkt 
tot een stuk met alleen maar 
mannenrollen. En hij was modera-
tor van de Akademie Peter Kanis, 
vergelijkbaar met de later op het 
SNL opgerichte Akademie Leo 
Dehon. 

Op de website van de SCJ-
congregatie (http://www.ned-prov-
scj.nl) verschijnt binnenkort een In 
Memoriam voor Pater van 
Marrewijk. Dat van Broeder 
Wulfram staat er al. 

Er is gelukkig ook positief nieuws in deze rubriek. Oud-bestuurslid, oud-SNeLbinder-maker en Myrakels Erelid 
Cees Smit en zijn vrouw Josefine zijn sinds 22 januari Myrakels zeer gelukkig met hun dochter Louise Fine. 
Bestuur en redactie feliciteren Cees en Josefine  van harte en wensen het paar enorm veel geluk met de kleine 
aanwinst. De felicitaties mogen naar Oosterlaan 52, 3971 AL Driebergen. 

SNL'ers in het nieuws

Na een bouwperiode van negen 
maanden ging eind maart in 
Scheveningen het nieuwe 
Sculptuur Instituut van start. Het 
instituut is een onderdeel van 
Museum Beelden aan Zee, waarvan 
kunsthistoricus Jan Teeuwisse 
(Ath-A, 1975) directeur is. In het 
Financieele Dagblad (26.3.04) 
vertelt Teeuwisse [hij kwam eerder 
aan bod in Binder 3-2001] hoe hij 
als jonge jongen al gegrepen werd 
door de kunst. Vader Teeuwisse 
was beeldhouwer en de jonge Jan 
kreeg het met de paplepel ingego-

Uit betrouwbare bron hebben wij het volgende : 27 mei a.s. zijn Loek en Lia van Nus veertig jaar 
getrouwd! Van Harte Gefeliciteerd! 

vernomen

Geboorte

Huwelijk

ten. Het nieuwe instituut opent 
met een tentoonstelling van Han 
Wezelaar, niet toevallig de 
beeldhouwer waarover Teeuwisse 
zijn proefschrift schreef. Tot en 
met 9 mei.

"Zorg voor een stevig fundament 
van kennis!", roept Leo Halvers 
(HBS-B, 1957) in het vakblad FOM 
Expres van november 2003. Halvers 
studeerde na zijn eindexamen Wis- 
en Natuurkunde en werkte bijna 
zijn gehele professionele loopbaan 
in de R&D-wereld van de Shell-

groep. Sinds 1998 is hij nauw 
betrokken bij de advisering van de 
Nederlandse overheid aangaande 
het wetenschaps- en technologie-
beleid. Hij is lid van de Adviesraad 
Wetenschaps- en 
Technologiebeleid, oud-directeur 
van de KSLA en van de technolo-
giestichting STW. In het blad geeft 
Halvers zijn mening over het FOM-
beleid. Hij ziet de "grenzen tussen 
wetenschapsvelden vervagen" en 
merkt op dat "het meest interes-
sante onderzoek plaatsvindt op de 
scheidslijnen: kruisbestuiving leidt 
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tot nieuwe inzichten". Kennis 
moet een stevig fundament 
hebben. "De trend om steeds 
minder fundamenteel onderzoek 
en steeds meer maatschappelijk 

relevant en toepassingsgericht 
onderzoek te doen, breekt je 
uiteindelijk op", waarschuwt hij. 
Hij is blij dat innovatie "eindelijk" 
op de politieke agenda staat: 

"Kennis ontwikkelen is één ding, 
het vermarkten en er aan verdie-
nen is twee." 

Pieter van Erp (HBS-A, 1964), nu 
woonachtig in het verre Australië, 
zat vier jaar op het SNL en speelde 
basketball (toen nog met dubbel-l) 
voor het schoolteam. Hij stuurde 
een foto die genomen is "ergens in 
Zuid-Nederland, waar we in een 
toernooi speelden". Hij weet 
nauwelijks meer wie de spelers 
zijn. De man links op de foto 
herkent hij nog wel: oud-leerling 
Alfons Ravelli (HBS-B, 1961) 
fungeerde als coach. Diens broer 
Jan, een klasgenoot van Pieter, is 
"onder the ball". 

Pieter: "Wat me wel nog bijstaat is 
dat we competitie speelden in de 
Apollohal, waar ze nu nog steeds 
spelen, zag ik. En we trainden in de 
sporthall van 't lyceum. John F. 
Kennedy was shot terwijl wij aan 't 
trainen waren, herinner ik me 
nog."
Pieter speelt nog steeds "bball, 
elke vijdagmiddag, meestal 4 on 4 
halfcourt." Hij speelde maar liefst 
vijfendertig jaar competitie en 
stopte daar pas vier jaar geleden 
mee. "Had m'n eigen team voor 6 
jaar, bestaande uit Samoan- en 
Aboriginal spelers. Won twee 
championships, en werd twee keer 
runners-up", zo meldt hij in een 
prachtige mix van Australisch en 

Basketbal

SNL-basketbalteam, begin jaren '60

Toen: Pieter van Erp

Nederlands. Hij weet praktisch 
niets meer van het Nederlandse 
basketbal, maar nog wel dat voor 
de nationale competitie werd 
gespeeld in de Oude Rai "waar wij 
ook vaak speelden". Pieter komt 
nog vrijwel elke zomer naar 
Nederland en is dan natuurlijk op 
het Museumplein te vinden, op het 
meest beroemde basketbalveldje 

van Nederland. "Well dat is wel 
zo'n beetje alles dat ik weet. Het 
allerbeste, and keep shooting 
those hoops". 

Wie weet wie de andere basketbal-
lers zijn? En waar de foto genomen 
is? Antwoorden naar de redactie 
svp. 

Nu: Mario Bennis

Ook Mario Bennes (SNL, 1981) 
begon in het schoolteam, ook 
Bennes leerde 'ballen' op het 
Museumplein, en ook Bennes won 
veel prijzen. Hij begon ooit bij 
Wilskracht/SNL en speelt  in mei 
wordt-ie veertig  nu al voor het 
negentiende jaar in de eredivisie, 
nog steeds bij de Amsterdam 

Astronauts. Bij die club is hij 
jarenlang de vaste nummer zeven. 
Kampioen van Nederland in 1999, 
2000, 2001 en 2002; bekerwinnaar 
in 1997, 1998, 1999 en 2004; halve 
finale Korac Cup in 2001; winnaar 
van de Ricoh Cup in 2001; en 
winnaar van de Haarlem Basketbal 
Week in 2002  niet niks voor "de 

Jantje Wouters van het basketbal" 
zoals hij wel wordt genoemd. 
De kranten zijn lovend over Mario: 
"Bennes De Bikkelaar eeuwig 
jong", kopten ze bij de bekerwinst, 
begin maart, een wedstrijd waarin 
hij helaas niet meespeelde vanwe-
ge een blessure aan de lies. Bennes 
traint harder dan ooit, zegt-ie zelf. 

Hij zou ook niets liever willen want hij is aan zijn 
tweede jeugd begonnen. Of z'n derde. De Astronauts 
zijn dit jaar onder een nieuwe coach weer opgebloeid 
en de resultaten zijn merkbaar. Collega's menen dat 
het huidige seizoen Mario's "beste jaar tot nu toe" is. 
"Een raspaardje is hij niet, wel een woeste werker, 
eentje van het nimmer versagende soort. Iemand die 
zonder de neus op te halen het vuile werk opknapt 
voor de sterren in zijn team. En ook zorgzaam zo'n 
knul een opbeurende aai over de bol geeft als die een 
steek laat vallen." 

'Super' Mario Bennes is de oudste speler in de eredivi-
sie en fungeert als stille kracht in een team met flink 
wat buitenlandse toppers."Mijn manier van spelen is 
niet gebaseerd op het pure talent dat een basketballer 
zou moeten hebben. Ik sta ook niet in het veld om 
twintig punten per wedstrijd te scoren. Door mijn 
manier van basketballen vervul ik een bepaalde rol. 
Daar hebben de buitenlanders van ons team ook wat 
aan." Vier kampioenschappen en drie bekertitels in de 
afgelopen acht jaar waren zijn oogst, maar internatio-
naal lukt het minder goed. Dat is verklaarbaar, zegt 
Bennes: "één speler bij Real Madrid verdient net zo 
veel als ons hele team. We komen tegen die clubs 
fysiek, lengte en spierkracht tekort." 
Hoe lang hij nog doorgaat, weet hij niet. "Zo lang ik 

gezond ben en Amsterdam me wil hebben, blijf ik 
spelen. Of ik dan veertig of vijftig ben, als ik het 
niveau aankan, ga ik door". Voor als het dan ooit toch 
moet ophouden, is er het coach-diploma. "Wat er ook 
gebeurt, ik zal altijd iets blijven doen in basketbal." 

Min. Points Rebouds % 2-Pts % 3-Pts Assists T.O. Steals Games

Gemiddeld 24,0 7,0 5,9 44,1 24,1 2,5 1,6 2,5 37

Bennes' stats

Trouw Scholenonderzoek 
2003/2004
De Inspectie van het Onderwijs 
houdt jaarlijks een groot scholen-
onderzoek. Wat is de beste school, 
en wat is de slechtste? In het 
laatste onderzoek, waarover veel 
gepubliceerd is in Trouw, is 
uiteraard ook het SNL opgenomen. 
Via de website is van elke school 
een 'rapport' op te vragen. De 
leerresultaten van de school zijn 
'goed', wat wil zeggen dat de 
eindexamenresultaten "ten minste 
liggen op het niveau dat mag 
worden verwacht". Maximaal 
scoren de begeleiding van scholie-

ren in de schoolloopbaan, de 
begeleiding van zorgleerlingen en 
het schoolklimaat. 
Wie meer wil weten, kan terecht 
op de site van de 
Onderwijsinspectie, www.onder-
wijsinspectie.nl. 

Parool Scholengids 2004 
Ook een andere krant, het Parool, 
houdt zich met de middelbare 

SNL nu

scholen in Amsterdam bezig. In de 
Scholengids 2004 wordt het SNL 
gepresenteerd als een school die 
met haar tijd meegaat. De school 
kent 'plusklassen' voor bijvoor-
beeld sport en computeronderwijs. 
Leerlingen die hun tijd besteden 
aan dingen die ze leuk vinden, 
leveren vaak betere prestaties, is 
de gedachte die achter die visie zit. 
Het SNL legt ook anno 2004 veel 
nadruk op actieve, praktijgerichte 
projecten, met name op het gebied 
van wetenschap en cultuur. Zo is er 
een dna-project en wordt meege-
werkt aan de ruimtereis van 
astronaut André Kuipers. 
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Basketbal

SNL-basketbalteam, begin jaren '60

Toen: Pieter van Erp

Nederlands. Hij weet praktisch 
niets meer van het Nederlandse 
basketbal, maar nog wel dat voor 
de nationale competitie werd 
gespeeld in de Oude Rai "waar wij 
ook vaak speelden". Pieter komt 
nog vrijwel elke zomer naar 
Nederland en is dan natuurlijk op 
het Museumplein te vinden, op het 
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Astronauts. Bij die club is hij 
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Jantje Wouters van het basketbal" 
zoals hij wel wordt genoemd. 
De kranten zijn lovend over Mario: 
"Bennes De Bikkelaar eeuwig 
jong", kopten ze bij de bekerwinst, 
begin maart, een wedstrijd waarin 
hij helaas niet meespeelde vanwe-
ge een blessure aan de lies. Bennes 
traint harder dan ooit, zegt-ie zelf. 
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en de resultaten zijn merkbaar. Collega's menen dat 
het huidige seizoen Mario's "beste jaar tot nu toe" is. 
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manier van basketballen vervul ik een bepaalde rol. 
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gezond ben en Amsterdam me wil hebben, blijf ik 
spelen. Of ik dan veertig of vijftig ben, als ik het 
niveau aankan, ga ik door". Voor als het dan ooit toch 
moet ophouden, is er het coach-diploma. "Wat er ook 
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Min. Points Rebouds % 2-Pts % 3-Pts Assists T.O. Steals Games

Gemiddeld 24,0 7,0 5,9 44,1 24,1 2,5 1,6 2,5 37

Bennes' stats

Trouw Scholenonderzoek 
2003/2004
De Inspectie van het Onderwijs 
houdt jaarlijks een groot scholen-
onderzoek. Wat is de beste school, 
en wat is de slechtste? In het 
laatste onderzoek, waarover veel 
gepubliceerd is in Trouw, is 
uiteraard ook het SNL opgenomen. 
Via de website is van elke school 
een 'rapport' op te vragen. De 
leerresultaten van de school zijn 
'goed', wat wil zeggen dat de 
eindexamenresultaten "ten minste 
liggen op het niveau dat mag 
worden verwacht". Maximaal 
scoren de begeleiding van scholie-

ren in de schoolloopbaan, de 
begeleiding van zorgleerlingen en 
het schoolklimaat. 
Wie meer wil weten, kan terecht 
op de site van de 
Onderwijsinspectie, www.onder-
wijsinspectie.nl. 

Parool Scholengids 2004 
Ook een andere krant, het Parool, 
houdt zich met de middelbare 

SNL nu

scholen in Amsterdam bezig. In de 
Scholengids 2004 wordt het SNL 
gepresenteerd als een school die 
met haar tijd meegaat. De school 
kent 'plusklassen' voor bijvoor-
beeld sport en computeronderwijs. 
Leerlingen die hun tijd besteden 
aan dingen die ze leuk vinden, 
leveren vaak betere prestaties, is 
de gedachte die achter die visie zit. 
Het SNL legt ook anno 2004 veel 
nadruk op actieve, praktijgerichte 
projecten, met name op het gebied 
van wetenschap en cultuur. Zo is er 
een dna-project en wordt meege-
werkt aan de ruimtereis van 
astronaut André Kuipers. 
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Vakoverstijgend onderwijs, dat 
kinderen moet opleiden tot 
kritische, zelfstandige wereldbur-
gers. Het leerlingenaanbod moet 
rond de 900 blijven, aldus plaats-
vervangend rector Poelmann in 
Het Parool. "We zijn een kleine, 
hechte gemeenschap waarin 
iedereen leuk met elkaar omgaat". 
Om die sfeer te behouden, kent 
het SNL tien gouden regels [u las 
ze eerder in een SNeLbinder]. "Wat 

we heel belangrijk vinden, is dat 
kinderen op een fatsoenlijke, 
respectvolle manier met elkaar 
omgaan." Het SNL is tolerant 
binnen duidelijk aangegeven 
kaders, meningsverschillen worden 
bespreekbaar gemaakt én gehou-
den. "Dat levert vaak veel meer op 
dan straffen. Leerlingen moeten 
elkaar ook leren aanspreken op 
hun gedrag. Wij geloven in een 
positieve benadering". 

De school heeft 939 leerlingen, 
waarvan 46% allochtoon, een 
sportbrugklas, cameratoezicht, 
twee computerlokalen en een 
slagingskans van 88%. Brugklassers 
krijgen twee mentoruren per week 
en worden bij buitenschoolse 
activiteiten door ouderejaars 
begeleid. Ruim 83% van de 
leerlingen gaat óver, 8% verlaat de 
school voortijdig. 

MYRA 50 jaar

Het eerste kampioensteam van MYRA

We schrijven 1954: Op het Sint 
Nicolaas Lyceum, toen nog in de Da 
Costastraat gevestigd, neemt een 
aantal actieve geestelijke leer-
krachten onder leiding van Pater 
van Beurden het initiatief een 
hockeyvereniging op te richten. 

Van Beurden was daartoe aan-
gezet door gymleraar P. Blijboom: 
"Je kan toch geen lyceum hebben 
zonder hockeyclub". Een stuk of 
zeventien 'knapen', waaronder 
Theo Schellekens, Theo Wajer, 
Carel Liesker, Joop Poelwijk en 
Kees Lambregts, slaan de eerste 
ballen op een afgekeurd voetbal-
veld. De club 'Hockey Nicolaas 
Lyceum' is een feit. 
Maar om een echte vereniging te 
worden, moest er ook een dames-
elftal komen. Zusjes, nichtjes, 
vriendinnetjes werden geronseld 
en zo kon een dameselftal worden 
gevormd. Een hockeyvereniging 
mocht echter niet aan een school 
verbonden zijn  de hockeybond 

had slechte ervaringen met het 
door het Ignatius College opgerich-
te HIC  en daarom werd hockey-
vereniging MYRA opgericht, om de 
oorsprong van het SNL toch te 
kenmerken. Die connectie is nog 
steeds terug te vinden in het 
clubwapen, maar ook in het 
Algemeen Bestuur van de vereni-
ging waar nog steeds een modera-
tor  wie anders dan pater Lauwers  
aanwezig is. 

In 1955 werd, met een aantal 
'overlopers' van HIC, een heren- en 
damesteam samengesteld, dat in 
de onderbond kon beginnen. De 

eerste jaren werden gekenmerkt 
door veel kampioensfeesten en 
promotie: Myra ging linea recta 

e e evan onderbond naar 4 , 3 , 2  en 
promotieklasse. En dat "ondanks 
de legendarische feesten bij de 
diverse families thuis!" 
MYRA pionierde in het begin op 
velden die door HIC en later VVV 
uitgeleend waren. Een bouwkeet 
fungeerde als clubhuis, waar 
barmoeders erwtensoep en warme 
chocolade serveerden. Tussen 
dames- en herenvelden lag een 
bruggetje waarbij het verkeer 
geregeld werd door een pater 
jezuïet. De jongensafdeling kwam 

er in 1958, de meisjesafdeling 
volgde een jaar later. Uiteindelijk 
kreeg MYRA door de gemeente 
Amstelveen haar eigen domicilie 
toegewezen. 
Ondanks alle ups en downs groeide 
MYRA uit tot een stabiele, gezelli-
ge familievereniging. Bij het 25-
jarig jubileum telde de vereniging 
ruim driehonderd leden. De 

ontwikkelingen in het hockey 
leidden onder meer tot de oprich-
ting van een stichting die een 
kunstgrasveld moest realiseren. 
Later werd een tweede kunstgras-
veld aangelegd; het clubhuis werd 
diverse keren verbouwd en 
vergroot. 
MYRA houdt van tradities. Er is een 
jaarlijks familietoernooi met 

Pinksteren (met meer dan 35 
deelnemende teams), er zijn 
zogenoemde ABC kampen, maar 
ook Big Gamble feesten en 
regelmatig terugkerende theetjes. 
We schrijven inmiddels 2004. MYRA 
bestaat vijftig jaar, is een gezonde 
vereniging met 700 leden, waaron-
der een groep zeer enthousiaste G-
hockeyers.

SNeLbinder ingevaren

Hoe staat het toch met 'onze' brug, 
althans de brug die naar dit blad 
genoemd wordt? Wel, de 
SNeLbinder is op 20 maart eindelijk 
'ingevaren', een half jaar later dan 
gepland. Tijdens zware wind, 
absoluut geen fietsweer! Het gaat 
hier om de fietsbrug, die aan de 
spoorbrug in Nijmegen komt te 
hangen ten behoeve van de 
bewoners aan de overkant: de 
Waalsprong, een uitbreidingswijk 
van de stad Nijmegen. Het invaren 
zou al eind oktober 2003 hebben 
moeten gebeuren, maar ja, vorst 
en sneeuw en wind en laag water  
enfin, het lijkt op de smoes van 
leerlingen die te laat komen en 
naar PP moesten voor een briefje. 
Medio mei wordt de brug 
opengesteld voor het publiek. 

Vijftig jaar SNL-diploma's

Van Hans van Wijk ontvingen we 
een prachtige foto van de eerste 
diploma-uitreiking op het SNL. In 
het Reünie-geweld van 2003 is het 

een beetje ondergesneeuwd maar 
die eerste diploma's werden in juni 
1953 uitgereikt, vijftig jaar terug 
dus. Van de achttien kandidaten 

werd er één afgewezen, de 
zeventien geslaagden (zeven HBS-
A en tien HBS-B) waren: 
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De eerste geslaagden van het SNL, juni 1953

In Nicolaas Nieuws, 'nieuwsbrief 
voor ouders en andere belangstel-
lenden', van juli 2003 worden de 
geslaagden van 2003 in het 
zonnetje gezet. Joris Ruijter en 
Marianne Degenaar, conrectoren 
tweede fase, schrijven dat het 
mooie van talent is, dat het vroeg 
of laat ontdekt wordt. "Daaraan 

Aziz Achaffay
Farah Amssih
Annesaar d'Arnaud Gerkens
Funda Atasever
Kelly Bak
Sabina Batist
Sjaak ten Brink
Anouk Bruin
Chantal Bunsee
Dave Chan
See Ying Chan
Jort Creemers
Rick Eigenhuis
Özen Gültop
Geeta Heera
Tamara Heffels
Len Hemradj
Johnny Huijsen
Bram Huisman
Natasha Jones
Pim Jonkmans
Kimberley Klaver
Jennifer Koek
Floris Koekenbier
Jordi Kooiman
Sander Koot
Maaike Langereis
Kannie Lesseva
Jessica Marmol Garcia
Erik Meijer
Martijn Meijer
Tristan Mighawry

Andoima Afoichini
Achiaa Ampomah-Nketiah
Kees Bezemer
Niels Bon
Daniel Borst
Marije Bouwknegt
Rian van Brandwijk
Soran Chavoshe
Cindy Cocx
Gerben Coumou
Maisa van Dijk
Sanne Disseldorp
Paul Everts
Eva Fransen
Wendy Goes
Bart van Haaren
Renée Hartog
Evelien den Hartoog
Anna Hoekstra
Mirjam Wijnschenk
Sara de Jong
Titia Kat
Umit Kaynak
Yin Khor
Jessica Liem
Sanne Lutz
Anita Markic
John Morrison
David Mounir
Françoise Nillesen
Gwenny Posthuma
Amine Rhord

hebben jullie zelf meegewerkt. 
Jullie verdienen dan ook een plaats 
in de lijst namen van de bijna 6000 
leerlingen die hun diploma 
behaald hebben aan onze school. 
Het is de vijftigste diploma-
uitreiking. " 
Het ging wél om iets meer geslaag-
den dan vijftig jaar eerder. Van de 

Havo-kandidaten slaagde 87%. De 
cijfers voor het VWO waren 
vergelijkbaar. 86% van de athe-
neum-kandidaten haalde het 
diploma, 92% slaagde voor het 
gymnasium-diploma en 87% voor 
het gecombineerde vwo-diploma. 

Anna Moes
Willem Muizelaar
Leonie Pompert
Niki Pouw
Xander Rood
Andrew El Safoury
Sufyan Sahebdin
Céline Scherder
Daniëlle Schilder
Charlotte Schlötz
Lex Verwayen
Gerrit Visser
Stefan de Vries
Laura Westera
Lars Wolff

Havo

Reyer de Boer
Paul van 't Hof
Jan de Jong 
Pim Leenards
Jan Leuring
Jan van Mierlo
Ed Morcus
Leo de Rijk
Hans van Wijk
Wim van Tulder 

Wim Bieling
Luc van Hilst
Theo Hoedemakers
John Smith
Jan Steenvoorden
Johan van de Wende
Frans Wichers

HBS-A

HBS-B

Walid Rhord
Mark Ridderhof
Nausheen Rizvi
Pieter Roos
Maartje van Rossem
Lucas Schopman
Daniel Soliman
Douwe van Spijker
Kajal Surajbali
Balint Szelle
Ngan-Shum Tang
Eric Tjong
Teun van der Velden
Jetske van Vliet
Jim van der Voort
Jeroen van de Weijer
Nynke Weijs
Emile van Wijk
Bouchien Wolma
Pjotr Zegers
Ali Zian
Lydia Zoetebier
Renzo Zonneveld

VWO

Retraite in Bergen

Veel SNL-klassen gingen, zo 
midden jaren '50, jaarlijks met 
retraite. Rond de herfstvakantie 
toog men met de hele groep naar 
Bergen. Een van die groepen ging 

in het schooljaar 55-56. Bijgaande 
foto, genomen op 30 oktober 1956, 
werd ons zowel door Jan van de 
Watering als door Ton Boswerger 
toegestuurd. De groep bestond uit 

HBS'ers, zowel van de A- als de B-
kant, maar ook Gymnasiasten 
gingen mee. Vrijwel iedereen op 
de foto deed in 1957 of 1958 
eindexamen. 

SNL-klassen op retraite, Bergen 30-10-1956
Achterste rij: Ben van Meverden, Frans Ronde, Tonny Boswerger, Gerard Haaker, Ton Out, W. de Ruijter, 

Paul Ostendorf, Theo Witteveen, Herman Rikken, Hans Wamsteker, Cor Boon en ? (13 personen).
Een na achterste rij: Kees Zandvliet, Hans Schlick, Theo Wajer, Theo de Bont, Nico de Koning, Chris van Beusekom,
 Tonny Kenter, Fons van Munster, ?, Jan Weisscher, Albert Beuker, Wim Noor, Hans de Groot, en ? (14 personen).

Daarvoor: Thijs Pollmann, Jan Louman, Sjoerd Visser, Ernst Raaymakers, Frits Bokeloh, Hans van de Kamp,
Pierre Spee, Leo Halvers, Willem Lokkerbol, ?, Jan van de Watering, Maarten Koelemeijer,

 Henk Meulemans, Kees Haak, ?, ?, Han Groenendaal, ?, en ? (19 personen).
Vooraan staand: Wim Jongmans, Jac. Hendriks, Hans Swierstra, Joep Wils, John Haesen, Joop Bosboom, Tonny van de Meche,

 Herbert van Hilst, Pater van Buuren, Walter Hesselmans, ?, Wout Mouwen,
 Rob Meijer en een onbekende (retraite?) pater (14 personen).

Vooraan hurkend: Marcel Broekhoven, ?, ?, ?, ?, Frans Mensink, ?, A. van der Geest en nog een retraitepater (9 personen). 
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Retraite in Bergen

Veel SNL-klassen gingen, zo 
midden jaren '50, jaarlijks met 
retraite. Rond de herfstvakantie 
toog men met de hele groep naar 
Bergen. Een van die groepen ging 

in het schooljaar 55-56. Bijgaande 
foto, genomen op 30 oktober 1956, 
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Watering als door Ton Boswerger 
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HBS'ers, zowel van de A- als de B-
kant, maar ook Gymnasiasten 
gingen mee. Vrijwel iedereen op 
de foto deed in 1957 of 1958 
eindexamen. 

SNL-klassen op retraite, Bergen 30-10-1956
Achterste rij: Ben van Meverden, Frans Ronde, Tonny Boswerger, Gerard Haaker, Ton Out, W. de Ruijter, 

Paul Ostendorf, Theo Witteveen, Herman Rikken, Hans Wamsteker, Cor Boon en ? (13 personen).
Een na achterste rij: Kees Zandvliet, Hans Schlick, Theo Wajer, Theo de Bont, Nico de Koning, Chris van Beusekom,
 Tonny Kenter, Fons van Munster, ?, Jan Weisscher, Albert Beuker, Wim Noor, Hans de Groot, en ? (14 personen).

Daarvoor: Thijs Pollmann, Jan Louman, Sjoerd Visser, Ernst Raaymakers, Frits Bokeloh, Hans van de Kamp,
Pierre Spee, Leo Halvers, Willem Lokkerbol, ?, Jan van de Watering, Maarten Koelemeijer,

 Henk Meulemans, Kees Haak, ?, ?, Han Groenendaal, ?, en ? (19 personen).
Vooraan staand: Wim Jongmans, Jac. Hendriks, Hans Swierstra, Joep Wils, John Haesen, Joop Bosboom, Tonny van de Meche,

 Herbert van Hilst, Pater van Buuren, Walter Hesselmans, ?, Wout Mouwen,
 Rob Meijer en een onbekende (retraite?) pater (14 personen).

Vooraan hurkend: Marcel Broekhoven, ?, ?, ?, ?, Frans Mensink, ?, A. van der Geest en nog een retraitepater (9 personen). 
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Verenigingsnieuws

Een altijd wat saai onderwerp in de 
Binder is de jaarlijkse 
verslaglegging vanuit het Bestuur. 
Leden van een vereniging hebben  

of ze het nu willen of niet  recht op 
een jaarverslag, een algemene 
ledenvergadering en een verlies-
winstrekening. In zo kort mogelijke 

vorm (de complete versies staan op 
de website) staan ze meestal in de 
voorjaarsbinder. Dus ook in deze 
Binder.

Jaarverslag 2003

Het aantal leden van Myrakel 
groeide in 2003 met tachtig tot 624. 
Ledenwerving vond onder meer 
plaats tijdens de diplomauitreiking. 
Aan circa  honderd geslaagden 
werd een folder plus balpen 
uitgereikt waarin de woorden 
'Keep in touch  www.myrakel.nl' 
zijn gegraveerd. 
De SNeLbinder kende 
recordoplages. Het reünienummer 
was daarbij de dikste Binder ooit: 
maar liefst 36 pagina's. In de drie 
Binders kwamen de belevenissen 
van ruim honderd verschillende 
oud-leerlingen aan bod. 
Op het Afgesloten Web werd het 
aantal 'neuzen' op klassenfoto's zo 

goed als verdubbeld. Tientallen 
oud-leerlingen en oud-docenten 
leverden fotomateriaal aan. Op de 
site is verder alleen voor leden de 
SPINgids te raadplegen, het 
SNL/Pius Intra Netwerk, speciaal 
bedoeld om leden te laten 
netwerken. 
De Reünie was een succes. Het 
overgrote deel van de 1010 
bezoekers had een prima 
middag/avond. De reacties waren 
nagenoeg unaniem enthousiast. 
Toch viel er ook kritiek te horen: na 
21 uur liet de catering het afweten 
en noch SNL noch Myrakel konden 
daar iets aan veranderen. Wegens 
ontbreken van eten en drinken na 

genoemde tijd, hebben ruim 
honderdzestig bezoekers een deel 
van hun entreegeld teruggekregen. 
Het bestuur bestond uit de 
volgende leden: Geert Rolf 
(voorzitter, secretaris, redactielid, 
webmaster, ledenadministratie en 
verzending SNeLbinder), Leon de 
Rooij (penningmeester), Koos van 
Langen (lid en opmaak Snelbinder) 
en René Leijen (lid en 
hoofdredacteur SNeLbinder). 
Bestuurlijke vernieuwing is ook een 
thema dat Myrakel bezig houdt. 
Uitbreiding van het aantal 
bestuursleden is nog steeds 
gewenst. 

Algemene Ledenvergadering, 16 januari 2004

Met tien aanwezige (bestuurs)leden 
werd een korte ledenvergadering 
gehouden. Daarin werd aan het 
begin kort stilgestaan bij de drie 
vlak daarvoor overleden oud-
docenten Haanen (NE), Klaassen 
(HV) en Veldman (WI). 
Penningmeester Leon de Rooij 
lichtte vervolgens de jaarrekening 
toe. De reünie leverde een licht 
verlies op van 300 euro; er werd 
strenger opgetreden tegen 
wanbetalers. De kascommissie, Kitty 
Hamersma en Loek van Nus, 
verleende daaropvolgend het 
bestuur decharge. 
De contributie, per januari 2003 
vastgesteld op 10,50 euro (9 euro 
met een machtiging) blijft in 2004 
ongewijzigd. De incasso zal 
voortaan aan het begin van het 
jaar, in februari, plaatsvinden en 
niet meer in de herfst.
Het bestuur nam vervolgens 
afscheid van bestuurslid Koos van 
Langen. Koos heeft zich jarenlang 
ingezet voor Myrakel, eerst als 
penningmeester en later vooral 
voor de opmaak van de SNeLbinder. 

De vergadering dankte Koos en 
sprak de hoop uit dat Koos nog 
lang lid van Myrakel zal blijven. 
Kitty Hamersma stelde zich 
spontaan voor als nieuw 
bestuurslid. Ze werd bij acclamatie 
gekozen en zal de functie van 
secretaris gaan bekleden. Monique 
Reeders zal 'vanaf de zijlijn' de 
ledenadministratie blijven 
verzorgen. 
Ook de Reünie werd besproken. Het 
aantal bezoekers was niet veel 
hoger of lager dan bij eerdere 
reünies. De organisatoren van 
volgende Reünies kunnen gebruik 
maken van een draaiboek. 
Een onderwerp waar langer bij 
stilgestaan werd, was de toekomst 
van Myrakel. Een van de mogelijke 
opties daarbij is het omvormen van 
Myrakel tot een stichting. De 
vereniging zoals die nu is, blijft 
afhankelijk van een relatief klein 
aantal leden en een nog kleiner 
aantal vrijwilligers. De Binder kan 
een keer of vier per jaar verschijnen 
en toegestuurd worden aan álle 
oud-leerlingen. Vrijwillige bijdrages 

en/of sponsoring (advertenties) 
moeten dan voor de financiering 
zorgen. De ombouw van Myrakel 
wordt actueler als de binding tussen 
SNL en vereniging nog verder 
afneemt. De vereniging vergrijst en 
appeleert kennelijk niet aan 
jongere oud-leerlingen, een 
fenomeen waar niet alleen Myrakel 
last van heeft maar ook vele andere 
(sport)verenigingen. En petit comité 
zal de toekomst van Myrakel 
onderwerp van enkele 
brainstormsessies worden. Hoe 
bereiken we de jonge oud-
leerlingen en hoe houden we een 
levendig ledenbestand, zijn daarbij 
de belangrijkste vragen. Verdere 
plannen voor 2004 omvatten een 
verfraaiing cq modernisering van de 
website en het uitbrengen van de 
film Sint Nicolaas en het meisje op 
dvd/vcd (tegen kostprijs). 
Na de vergadering werd de (door 
het slechte weer matig bezochte) 
oud-leerlingen soos bezocht, alwaar 
vermoedelijk twee nieuwe leden 
werden geworven. 

Verlies- en winstrekening 2003 (bedragen in euro's)

Gerealiseerd 2003 Begroot 2003 Gerealiseerd 2002
BATEN
  Contributie (incasso) 3578,33
  Contributie (overboeking) 1166,98 4659,08
  Rente 48,67 42,67
  Subtotaal 4793,98 5200 4701,75
  Tekort reünie 295,28
Totaal baten 4498,70 5200 4701,75
LASTEN
  Bank/girokosten 40,28 10 0
  SneLbinder nr 1 989,04
  SneLbinder nr 2 1160,36
  SneLbinder nr 2 1317,19
Subtotaal 3466,59 3900 2999,88
  Vergaderingen 170 450 180
  Verenigingskosten
  Kamer van Koophandel 46,54 30 27,13
  Webhosting 239,76 250 245,70
  Reis/telefoonkosten 0 0 100
  Promo (pennen) 200 200 194,32
  Promo 4,83 0 194,32
  Administratie 105,91 0
  Reünie reservering 300 300
Subtotaal 897,04 780 761,47
  Druk en papierkosten
  Papier 10,50 0 0
  Porto 146,41 0 150,48
  Enveloppen 76,34 0 150,48
  Kantoorartikelen 59,71 50 0
subtotaal 292,96 50 300,96
  Saldo verlies -368,17 10 459,44
Totaal lasten 4498,70 5200 4701,75

Balans per 31.12.2003 (bedragen in euro's)

Activa 2003 2002 Passiva 2003 2002
Liquide middelen 3280,20 3448,37 Eigen vermogen 3580,20 3948,37
Vorderingen 300 500 Schulden 0 0

3580,20 3948,37 3580,20 3948,37

Begroting 2004 (bedragen in euro's)

Opbrengsten 5700
Uitgaven
Drukwerk, enveloppen, porti 3720
Bankkosten  10
Bestuurskosten 350
Promo (pennen) 200
KvK 30
Internetkosten 250
Totaal 4560
Resultaat 1140

Gezocht: redactieleden

De SNeLbinder wordt gemaakt 
door (hooguit twee of drie) 
vrijwilligers. Dat hoort zo, bij een 
vereniging als Myrakel. Maar het 
levert ook problemen op, met 
name in de agenda's. Om drie keer 
per jaar een kwalitatief hoogwaar-
dige Binder te maken, is vaak meer 
tijd nodig dan er is. Er liggen 
stapels vol ideeën, oude foto's, 

oude verhalen en/of anekdotes die 
het meer dan waard zijn goed 
uitgezocht te worden. Kopij 
voldoende, vijftig jaar eind-
examens, ruim elfduizend oud-
leerlingen, honderden oud-
docenten, allemaal boordevol 
herinneringen. De SNeLbinder is de 
laatste jaren flink van koers en 
inhoud veranderd, denken we. Er 

komen meer oud-leerlingen aan 
het woord dan ooit tevoren  de 
ruime beschikbaarheid van 
internet onder die oud-leerlingen 
is daarbij een prettige bijkomstig-
heid. Maar ja, tijd he? Alléén lukt 
dat zeker niet, ook de huidige 
hoofdredacteur heeft een (meer 
dan) fulltime baan. 
Wie voelt zich dus geroepen én in 
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Colofon

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

Bestuur bestuur@myrakel.nl

Geert Rolf (voorzitter) geert.rolf@myrakel.nl
Notaris S. Roesstraat 6,
6645 AH Winssen
Telefoon 0487-52 31 25

Leon de Rooij (penningmeester) lderooij@chello.nl
Kitty Hamersma kitty_hamersma@wanadoo.nl
René Leijen (lid) rleijen@wxs.nl

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rleijen@wxs.nl
Wijenburg 173
1082 VS Amsterdam
Tel. 020 - 616 97 82

Geert Rolf (redacteur) geert.rolf@museum.iaf.nl
Koos van Langen (lay-out) jcm.v.langen@hccnet.nl

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

Kosten lidmaatschap
! Lidmaatschap van Myrakel kost Euro 9,00 per jaar (met 

machtiging) of Euro 10,50 per jaar (zonder machtiging)
! Girorekeningnummer Myrakel: 359877, t.n.v. OLV Myrakel,                    

Oranjeplantsoen 77, 1111 CH Diemen.
Vermeld altijd bij correspondentie altijd je abonneenummer, 
te vinden op de adressticker.

staat, mee te helpen aan de 
Binder? Wie vindt het leuk eens 
flink in een stukje schoolgeschiede-
nis te duiken, iets uit te zoeken in 
een (gemeentelijk of school-
)archief of bibliotheek? Wie heeft 
er zin om een interview te maken 
met een (al dan niet) succesvolle 
oud-leerling? Wie heeft er lol in 
om af en toe eens te zoeken naar 
oud-leerlingen, niet alleen naar 
klasgenoten dus maar naar álle ex-
SNL'ers? Wie duikt er eens in de 
eerste twintig jaargangen van 
Flitsen, het prachtige Pius-blad uit 
de jaren 52-72? 
Wie heeft daar zin in? Jij? Meld je 
dan bij René Leijen of Geert Rolf!

René Leijen (hoofdredacteur)
Ton Boswerger
Dick Diepen
Pieter van Erp
Koos van Langen (lay-out)
Loek van Nus

Geert Rolf
Leon de Rooij

Cees Smit
Jan van de Watering

Hans van Wijk
Bert Ydema

Aan deze Binder werkten mee:

18 SNeLbinder 1-2004

Het is nog niet helemaal definitief maar rector 
Kwakernaat heeft het personeel van het SNL al 
ingelicht over de nieuwe locatie van de school. Veel 
oud-leerlingen weten al jarenlang dat de school z'n 
langste tijd aan de Prinses Irenestraat heeft gehad. En 
nu lijkt er eindelijk duidelijkheid over de nieuwe 
locatie: Frederik Roeskestraat (zie plattegrond 
hierboven). De school verhuist ongeveer een kilome-
tertje naar het westen (naar links, voor de kaartlezers). 
Vermoedelijk zal het school- (en reünie-)jaar 
2008/2009 op deze locatie beginnen. In een volgende 
Binder hopen we meer nieuws over deze verhuizing te 

nieuwe
locatie

oude
locatie

Laatste nieuws

Bestaande en nieuwe locatie St. Nicolaaslyceum


