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In dit Kerstnummer van de 
SNeLbinder halen we herinnering-
en op aan Pater Lauwers, die 2 
september is overleden. Het mag 
een kleine groep zijn die de 
moeite nam in de pen te klimmen, 
maar wat er is opgeschreven is 
héél herkenbaar en zondermeer 
een eerbetoon. Verder bracht de 
redactie een bezoek aan een oud-

docent van de Pius én het SNL en 
kwam terug met een schat aan 
foto's en een prachtig stripverhaal. 
Een econoom werd spelontwerper: 
geen computerspelletjes, maar 
met bord en stukken. Een oud-
leerling en later SNL docent vertelt 
over de achtergrond van de prijs 
voor de profielwerkstukken en tot 
slot vraagt het Myrakelse bestuur 

aandacht voor de jaarlijkse ALV.

Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen en een gelukkig 2006!

Geert Rolf,
René Leijen,
Kitty Hamersma,
Leon de Rooij

3SNeLbinder 3-2005

Op 2 november 2005, op 
Allerzielen, is in De Warande te 
Bergen op Zoom pater Adrianus 
Hendrikus Kolk overleden. Arie 
Kolk was van 1969 tot 1977 
administrator op het SNL. Hij werd 
in 1913 in Ouderkerk aan de 
Amstel geboren, in 1934 werd hij 
geprofest, in 1940 priester gewijd. 
Als hulpeconoom werkte hij de 
oorlogsjaren bij het Juvenaat te 
Bergen op Zoom. Na diverse banen 
werd hij in 1962 rector van de 
communiteit van de 
Honthorststraat te Amsterdam. 
Van 1967 tot 1969 was hij overste 
van de Communiteit van de 

Irenestraat. Van die tijd af tot 1977 
was hij tevens administrator van 
het St.Nicolaaslyceum en lid van 
de Johannesstichting. In 1977 
verhuisde hij voor de vierde maal 
naar Bergen op Zoom waar hij de 
provinciaal econoom assisteerde 
en tot op hoge leeftijd hielp bij de 
administratie van het decanaat. Hij 
legde gemakkelijk contacten en 
had hart voor mensen. Ondanks 
zijn zwakke gezondheid werd hij 
toch 92 jaar oud. Hij is begraven 
op het familiegraf van SCJ op de 
begraafplaats Mastendreef te 
Bergen op Zoom.

Oud-voorzitter Gerdwin Lammers 
(Havo, 1967-1973) is oktober 2005 
benoemd tot Executive Director 
for the Netherlands-Romanian 
Chamber of Commerce. Gerdwin 
houdt kantoor in Boekarest, van 
waaruit hij de relaties tussen 
Nederlandse en Roemeense 
bedrijven moet bevorderen. Bijna 
tweeduizend Nederlandse 
bedrijven hebben belangen in 
Roemenië, gezamenlijk hebben ze 
1,6 miljard euro geïnvesteerd. 
Tussen Nederland en Roemenië 

wordt jaarlijks voor meer dan 1 
miljard euro verhandeld. De 
Kamer is dé club om de 
commerciële en culturele 
belangen van Nederland te 
behartigen. Lammers noemde de 
Kamer bij zijn aantreden een 
'unique and effective forum for 
obtaining market insight and 
updates, exchanging experiences 
and thoughts, as well as a place 
for making new and valuable 
business contacts'. 

Op 2 september 2005 is Paul van Zuijlen (HBS-A, 1971) in Nijmegen overleden na een hevige ziekte. Paul van Zuijlen 
zou eind september 52 geworden zijn en was een zoon van de aardrijkskundeleraar. Paul werkte sinds 1994 bij de 
Gemeente Nijmegen en gaf het laatste jaar leiding aan het Bureau voorzieningen gehandicapten van de Directie 
Inwoners.

Personalia

De voorplaat is uit de Kerstkaartencollectie 2005 van vereniging De Zonnebloem
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Het overlijden van pater Wim 
Lauwers, 2 september 2005, heeft 
vele reacties opgeroepen. Lauwers 
was ruim dertig jaar aan het SNL 
verbonden, vooral als prefect, en 
speelde ook een belangrijke rol in 

Amsterdammer in hart en nieren. 
Hij is er op 21 oktober 1920 
geboren en heeft er als priester 52 
jaar gewoond en gewerkt. Op 8 
september 1940 legde hij zijn 
eerste geloften af. Op 19 maart 

1946 werd hij priester gewijd en 
op 28 april droeg hij zijn eerste 
plechtige H Mis op (zie elders). 
Wim wilde graag naar Sumatra. Hij 
ging daarom volkenkunde 
studeren, met als specialisatie Zuid 
Sumatra. Het was echter de tijd 
van de politionele acties en 
daarom kwam er niets van een reis 
naar Indonesië. Hij werd "propa-
gandist", dat wil zeggen: hij ging 
in het land weldoeners bezoeken. 
In 1956 werd hij op het Sint 
Nicolaas Lyceum in Amsterdam 

de sportgeschiedenis van 
Amsterdam  hij richtte onder meer 
vijf sportclubs op. Van een 
daarvan, hockeyclub Myra, staat 
hieronder een reactie. Van vele 
oud-leerlingen ontvingen we een 
reactie, soms kort, soms lang. In 
1995 stond in de Snelbinder een 
lang interview met PP, van Cees 
Smit. Het leek de redactie een 
goed idee dit interview in deze 
Binder opnieuw te publiceren.

Wim Lauwers was een 

benoemd tot "prefect". Hierdoor 
kwam hij veel in contact met 
leerlingen en werd hij een 
gewaardeerd vertrouwensman. 
Bovendien ging hij zich inzetten 
voor de buitenschoolse activitei-

ten, o.a. door het oprichten en 
begeleiden van vijf sportclubs. De 
contacten met leerlingen en 
clubleden bleken vaak langdurig: 
pater Lauwers bleef betrokken bij 
hun wel en wee, zoals huwelijk, 
doopsel, uitvaart. "Het was als het 
ware een soort parochie" zei hij 
zelf. In 1982 ging hij met pensioen, 
maar hij bleef zijn pastorale taak 
vervullen voor "zijn" mensen. Tot 
hij op 12 mei 2005 naar ons Sint 
Jozefklooster in Nijmegen moest 
verhuizen vanwege toenemende 

gezondheidsproblemen. Een hele 
overgang! Toch begon hij er te 
wennen. Uiteindelijk is hij daar op 
2 september rustig overleden. 

Lily Berndsen-Tiggeler was 
secretaresse op het SNL van 1973-
1981. Zij schreef dat haar herinne-
ringen aan pater Lauwers terug-
gaan naar de jaren 50. 
"Pater Lauwers kwam bij mijn 
ouders thuis vanaf 1954, ik was 
toen ongeveer drie maanden oud. 
Hij kwam aan de deur om geld in 
te zamelen (waarvoor weet ik niet 
meer) en is blijven komen. Uit mijn 
jeugd herinner ik pater Lauwers 
als oom Wim; hij woonde toen in 
de Jan Luijkenstraat. Voor uit-
stapjes haalden wij hem op om 
mee naar zee, de bossen of de 
camping te gaan. De maandelijkse 
bezoeken 's avonds zijn toch het 
meest bij gebleven. Ieder jaar 
gingen wij als gezin op zijn 
verjaardag op 21 oktober naar het 
St.-Nicolaasklooster om daar onder 
het genot van koffie en gebak zijn 
verjaardag te vieren. Vroeg in de 
avond waren we welkom, maar 
om een uur of negen keek hij op 
zijn horloge en was het tijd om op 
te stappen. Hij ging dan met zijn 
medebroeders nog een glaasje 
drinken. 
P.L. was altijd aanwezig op 
verjaardagen, jubilea's, verloving-
en, huwelijken, doopjes en 
begrafenissen, waar hij dan ook 
altijd voorging in gebed. Hij werd 
al gauw een goede huisvriend. Op 
de zaterdagen, als mijn broer en ik 
gingen hockeyen, stond hij ons 
aan te moedigen op het Myra-
veld.
In de jaren 70 gingen mijn broer 
Ad en ik naar het SNL. Ad behaal-
de zijn HBS-diploma en ik kwam in 
augustus '73, mede dankzij pater 
Lauwers, op het secretariaat van 
het SNL te werken, eerst als 
assistente, later als directiesecreta-
resse. Acht jaar heb ik intensief 
met hem als pater prefect (PP) 
gewerkt en hem ook van een 
andere kant leren kennen. PP was 
een begrip op school, een dui-
zendpoot. Ik herinner me de vele 
leerlingen die iedere dag en/of in 
de pauzes voor zijn kamer stonden 
voor straf, te laat komen, voor 
goede raad of een luisterend oor. 
Vooral de meisjes wisten PP te 
vinden, als ze zich 'niet lekker' 
voelden en een aspirientje van 
hem kregen en even mochten 
gaan liggen. Daar werd wel 

misbruik van gemaakt, maar PP 
wist ook niet wat hij met het 
vrouwenvolk aan moest!
Hij kende iedere leerling bij naam 
en wist als geen ander als er wat in 
het gezin van die leerling aan de 
hand was. Ook herinner ik me de 
hectische weken aan het begin van 
ieder schooljaar, (in 1978 telde de 
school 1157 leerlingen!) PP stelde 
o.a. de klassen- en adressenlijst 
samen en op het secretariaat 
werden ze dan verder verwerkt. 
Accuraat was hij, er mocht geen 
foutje instaan.
Ieder jaar ging hij met de heer Ton 
Elders (wi) op zomervakantie en 
kwam dan uitgerust met smeuïge 
verhalen zijn vakantiebelevenissen 
vertellen. Tijdens de jaarlijkse 
autorally van de docenten wilde 
hij met Ton Elders graag in de 
prijzen vallen en dat lukten hen 
dan ook vaak!
In 1980 heeft hij ons huwelijk 
ingezegend; daarna kreeg ik 
kinderen en heb het SNL verlaten. 
Het contact is gebleven. De laatste 
jaren zagen we elkaar minder. Wij 
wonen in Middelburg en zagen 
pater Lauwers dan bij mijn ouders. 
Trouw als hij was, stuurde hij ieder 
gezinslid een vertrouwde 'Amster-
damse' verjaardagskaart.
Herkenbare woorden heb ik 
gehoord tijdens zijn begrafenis. 
Pater Lauwers was een opvallende 
verschijning, wie herkende hem 
niet op zijn vertrouwde brommer-
tje en zijn lange leren jas!
Tijdens een indrukwekkende 
uitvaart hebben wij afscheid 
genomen van een goed mens.
We hebben hem op een warme 
nazomermiddag van 7 september 
jl. begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats van 
het St.Jozefklooster in Nijmegen.
Dat hij moge ruste in Vrede.

Ook Charles Trippelvitz (HBS-B, 
1957-1962) stuurde ons enkele 
herinneringen. 'Van '57 tot '62 was 
ik leerling op het St. 
Nicolaaslyceum, afdeling HBS-B. 
Voor het grootste gedeelte van 
deze periode heb ik pater Lauwers 
meegemaakt, ook regelmatig als 
"ordehandhaver"/prefect. Een 
ondankbare baan want ik denk 
niet dat ik een van de meest 
ordelievende leerlingen was. 
Desondanks heb ik goede herinne-
ringen aan hem want hij voerde 
zijn taak als ordehandhaver op 
een prettige manier uit, gaf 
straffen, vaak in de vorm van 

taken, maar bleef menselijk en 
werd niet afstandelijk. Ik vind het 
erg jammer dat ik hem nooit meer 
heb ontmoet want ik heb pas laat 
van het bestaan van Myrakel 
gehoord en ben daarom nooit 
naar een reünie geweest. Mijn 
condoleanties gaan uit naar zijn 
collega's en familieleden.´

Hockeyclub Myra meldde het 
nieuws op de website:  
Vanochtend ontvingen we het 
droeve nieuws dat pater Lauwers 
na een langdurig ziekteverloop in 
het St. Jozefklooster te Nijmegen 
is overleden. Een paar maanden na 
het jubileumfeest en een onverge-
telijke mis werd de pater opgeno-
men in het Lucas ziekenhuis te 
Amsterdam. Na een zware 
operatie en enkele maanden in 
het ziekenhuis vond de verdere 
verzorging in Nijmegen plaats bij 

zijn medebroe-
ders. Ondanks 
dat hij enorm 
veel pijn heeft 
geleden vond 
hij nog de 
kracht om een 
afscheidsbe-
zoek te 
brengen 
tijdens het 
afgelopen 
familietoer-
nooi. Het werd een indrukwek-
kend afscheid waarbij hij zijn 
enorme betrokkenheid voor de 
MYRA familie nog eens liet 
blijken, maar ook daarna bleef hij 
de ontwikkelingen nog met grote 
belangstelling volgen. 
Ruim 45 jaar heeft de pater lief en 
leed gedeeld met vele leden. Als 
geestelijk adviseur was hij betrok-
ken bij vele soorten van gelegen-
heden, van ziekte tot en met het 
bijwonen van de algemene 
bestuursvergaderingen. Ook heeft 
hij menig MYRA lid in het huwelijk 
verbonden. Als moderator 
vervulde hij een unieke functie die 
helaas niet te vervangen is maar 
waar wij als MYRA voor altijd trots 
op mogen zijn. 
Onze bewaker van normen en 
waarden is niet meer. Geen zware 
leren jas meer op de brommer, 
geen broodje kroket in de pauze, 
geen openingsmis, geen puzzels 
meer tijdens het familietoernooi 
en geen sigarendampen meer van 
iemand die met heel weinig 
tevreden kon zijn. Wat achter 
blijft zijn goede adviezen en een 
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Trouw als hij was, stuurde hij ieder 
gezinslid een vertrouwde 'Amster-
damse' verjaardagskaart.
Herkenbare woorden heb ik 
gehoord tijdens zijn begrafenis. 
Pater Lauwers was een opvallende 
verschijning, wie herkende hem 
niet op zijn vertrouwde brommer-
tje en zijn lange leren jas!
Tijdens een indrukwekkende 
uitvaart hebben wij afscheid 
genomen van een goed mens.
We hebben hem op een warme 
nazomermiddag van 7 september 
jl. begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats van 
het St.Jozefklooster in Nijmegen.
Dat hij moge ruste in Vrede.

Ook Charles Trippelvitz (HBS-B, 
1957-1962) stuurde ons enkele 
herinneringen. 'Van '57 tot '62 was 
ik leerling op het St. 
Nicolaaslyceum, afdeling HBS-B. 
Voor het grootste gedeelte van 
deze periode heb ik pater Lauwers 
meegemaakt, ook regelmatig als 
"ordehandhaver"/prefect. Een 
ondankbare baan want ik denk 
niet dat ik een van de meest 
ordelievende leerlingen was. 
Desondanks heb ik goede herinne-
ringen aan hem want hij voerde 
zijn taak als ordehandhaver op 
een prettige manier uit, gaf 
straffen, vaak in de vorm van 

taken, maar bleef menselijk en 
werd niet afstandelijk. Ik vind het 
erg jammer dat ik hem nooit meer 
heb ontmoet want ik heb pas laat 
van het bestaan van Myrakel 
gehoord en ben daarom nooit 
naar een reünie geweest. Mijn 
condoleanties gaan uit naar zijn 
collega's en familieleden.´

Hockeyclub Myra meldde het 
nieuws op de website:  
Vanochtend ontvingen we het 
droeve nieuws dat pater Lauwers 
na een langdurig ziekteverloop in 
het St. Jozefklooster te Nijmegen 
is overleden. Een paar maanden na 
het jubileumfeest en een onverge-
telijke mis werd de pater opgeno-
men in het Lucas ziekenhuis te 
Amsterdam. Na een zware 
operatie en enkele maanden in 
het ziekenhuis vond de verdere 
verzorging in Nijmegen plaats bij 

zijn medebroe-
ders. Ondanks 
dat hij enorm 
veel pijn heeft 
geleden vond 
hij nog de 
kracht om een 
afscheidsbe-
zoek te 
brengen 
tijdens het 
afgelopen 
familietoer-
nooi. Het werd een indrukwek-
kend afscheid waarbij hij zijn 
enorme betrokkenheid voor de 
MYRA familie nog eens liet 
blijken, maar ook daarna bleef hij 
de ontwikkelingen nog met grote 
belangstelling volgen. 
Ruim 45 jaar heeft de pater lief en 
leed gedeeld met vele leden. Als 
geestelijk adviseur was hij betrok-
ken bij vele soorten van gelegen-
heden, van ziekte tot en met het 
bijwonen van de algemene 
bestuursvergaderingen. Ook heeft 
hij menig MYRA lid in het huwelijk 
verbonden. Als moderator 
vervulde hij een unieke functie die 
helaas niet te vervangen is maar 
waar wij als MYRA voor altijd trots 
op mogen zijn. 
Onze bewaker van normen en 
waarden is niet meer. Geen zware 
leren jas meer op de brommer, 
geen broodje kroket in de pauze, 
geen openingsmis, geen puzzels 
meer tijdens het familietoernooi 
en geen sigarendampen meer van 
iemand die met heel weinig 
tevreden kon zijn. Wat achter 
blijft zijn goede adviezen en een 

4 SNeLbinder 3-2005 5SNeLbinder 3-2005

IM PP



voorbeeld van iemand die exact 
wist aan te geven wat de echt 
belangrijke zaken in het leven zijn. 
Henk Schmidt. Amstelveen, 5 
september 2005

Hanny (Papendorp)-Spruijt (Ath, 
1976) bewaart warme herinnering-
en aan 'deze lieve man. Als puber 
was het niet altijd makkelijk om 
geestelijk evenwicht te bewaren, 
maar bij PP kon ik altijd terecht 
voor een steuntje in de vorm van 
een gesprek(je). Terugkijkend is 
het leuk om in te zien hoe hij 
zowel een ordebewaarder, 
vredestichter, als een praatpaal en 
huispsycholoog was. Moge hij 
rusten in vrede...

Hans Bosch (HBS-A, 1957-1961) 
schrok van het bericht, 'ook als je 
weet dat hij de leeftijd van de zeer 
sterken heeft bereikt. 
Condoleances voor het Nicolaas en 
de SCJ. Pater Lauwers staat in mijn 
geheugen gegrift. Wij hadden dan 
ook een "hecht" contact. Niet 
dagelijks, maar toch wel een keer 
of vijf per week. Kennelijk was ik 
niet zo'n gemakkelijke puber. Ik 
bemoeide me altijd met alles wat 
in MIJN ogen verkeerd was, en dat 
was veel in de dagen van de eerste 
leerlingenraad. Helaas moest ik in 
1961 vroegtijdig de HBS-A verlaten 
en heb uiteindelijk staatsexamen 
gedaan in Den Haag. Twintig jaar 
later kwam ik als maarschappelijk 
werker van een internaat (mijn 
vader had mij daar zeker 
geplaatst, als hij van het bestaan 
had geweten!) in de 
Beethovenstraat. Even kijken bij 

mijn oude school, dacht ik. Nou, 
zoveel leraren uit mijn tijd waren 
er niet meer. Maar wel pater 
Lauwers. Ik liep naar zijn kantoor 
en klopte discreet aan. Het 
"binnen!" klonk luid en wellui-
dend. Voorzichtig deed ik de deur 
open. Daar zat hij! Achter zijn 
krant. Hij legde de krant opzij en 
keek mij aan, even maar. Toen 
leunde hij achterover en zei:"Zo 
Bosch, wéér de klas uitgestuurd!!" 
Kijk, dat was pater Lauwers, zijn 
mensen kennend ook al waren ze 
al lang vertrokken. Wim Lauwers 
je was een perfecte prefect! 

Vanuit Roemenië meldde oud-
Myrakel-voorzitter Gerdwin 
Lammers (Havo, 1967-1973) dat PP 
'een aanwezige rol speelde in 
zowel mijn Nicolaas- als Myra-
verleden. Hij noemt PP 'de ziel van 
het Nicolaas'. 
'Er zijn van die dingen in dit leven 
waarvan je je maar moeilijk voor 
kunt stellen dat ze gaan gebeuren. 
Je weet dat het een keer staat te 
gebeuren, maar je wilt er gewoon 
niet aan. 
Neem nou het overlijden van Pater 
Lauwers. PP. Een introductie is 
voor niemand nodig. Iedereen 
kende hem. Een man waarvan je je 
gewoon niet voor kon stellen dat 
hij eens niet meer onder ons zou 
zijn. Was het zijn 'altijd aanwezig 
en zichtbaar' imago dat hier aan 
ten grondslag lag? Of misschien 
het feit dat PP in veel gewetens 
van ex-Nicolasianen geworteld is? 
Als er een ridderorde voor moraal 
zou bestaan dan was ons aller PP 
daarvoor de ultieme kandidaat 

geweest. Want een moraalridder 
was-ie. En o wee diegene die zich 
naar, of over, de rand van het 
betamelijke bewoog. Die kon 
rekenen op een stevige dosis 
moraal'talk'. Onderdeel van dat 
ritueel was dat je dan op de eerste 
verdieping, tegenover zijn deur 
van het eerste kantoortje rechts, 
eerst moest wachten totdat het 
moment van de preek was 
aangebroken. Genante minuten, 
want een ieder die in het centrale 
trappenhuis 'steeg' of 'daalde' kon 
zien dat je aan de beurt was. En 
ofschoon ik in de zes jaar Nicolaas, 
onder meer als voorzitter van het 
leerlingenparlement, als 
Sinterklaas, als stencilaar van de 
Tobbe en het hockeyblad of als 
organisator van het eerste 
SongFestival ook op een ander 
manier met PP heb samengewerkt, 
kwam ook ik (regelmatig) in 
aanraking met de moraal-PP. Soms 
meer dan me lief was. 
Ik kan me nog de rode draad van 
zijn verhaal herinneren. Over het 
leven als een muur van stenen die 
je zorgvuldig moest opstapelen 
voor een stevig bestaan. En dan 
mijn escapades en/of misstappen 
die deze muur deden instorten, 
zodat ik, in zijn lezing, weer van 
voren af aan moest beginnen. Niet 
dat ik, in die tijd, als opstandige 
puber nou ernstig zat te wachten 
op dergelijke toespraken. Maar 
toch... toch hebben ze me ergens 
geraakt en heb ik het in mijn 
verdere leven toch als bagage 
meegenomen. 
Vaak heb ik me afgevraagd wat 
het Nicolaas nou tot zo'n bijzon-
dere school heeft gemaakt en ik 
denk dat PP daar een heel nadruk-
kelijke rol in heeft gespeeld. Waar 
vandaag Waarden en Normen, of 
de afwezigheid daarvan, weer een 
belangrijke rol spelen in ons 
bestaan, was PP misschien wel 
altijd de ziel van het Nicolaas. Het 
geweten van het Nicolaas. 
Discipline, waarden, normen en 
respect. Dat waren zijn ingredi-
ënten.
Ik weet best wel dat PP wellicht 
niet altijd bij iedereen de meest 
geliefde man was op het Nicolaas. 
Dat bracht met name zijn Prefect-
functie met zich mee. Het snerpen-
de fluitje. De soms strenge ogen. 
De 'Big Brother is watching you' 
positie op de brug in de centrale 
hal. De manshoge zwarte leren jas 
met de helm. En dan in weer en 
wind op weg naar de sportvelden 

op zijn brommertje. Hij was overal. 
En hij was er altijd. Maar bovenal 
was Pater Lauwers een man met 
een Hart van Goud. Die ondanks 
alles altijd probeerde om het 
goede in iedereen boven te 
brengen. Dat was zijn missie. En 
zeg nou zelf... Ben jij slechter 
geworden van het Nicolaas en de 
strakke regie en regels?
Achteraf kan ik het makkelijk 
zeggen. Ik heb de cour met plezier 
schoongemaakt. Echt. En ook heel 
vaak. En ik weet het nog steeds. 
En, ook achteraf, had PP natuurlijk 
gelijk. Het is niet toegestaan om je 
pukkel vanaf drie hoog naar 
beneden te gooien. Zeker niet als 
er een driekantje 'weber'-melk in 
zit. Dat zijn dingen die niet 
kunnen. Ik weet het. Nu. Zijn 
moraaloverdracht heeft me mede 
gemaakt tot wie ik nu ben en wat 
ik weer aan mijn kinderen heb 
overgedragen. Dat het in dit leven 
maar al te vaak om waarden, 
normen, discipline en respect gaat. 
Lauwers was een bijzonder mens. 
Een markante man. Een mens! Hij 
is niet meer onder ons. Maar hij 
zal altijd onder ons zijn. Dat hij 
moge ruste in vrede.

Een andere oud-voorzitter van 
Myrakel, Tom Paffen (Ath-B, 1979-
1985) kende PP als voordat hij de 
hal van het SNL mocht betreden 
'en hem in zijn rol als Perfect 
menig uit de hand gelopen 
voorval Myrakels heb zien oplos-
sen. Ik kwam hem geregeld tegen 
in de Christus Geboorte-kerk naast 
de school. Bij de jaarlijkse feeste-
lijkheden als Kerstmis en Pasen 
was hij vast van de partij als co-
celebrant. In mijn herinnering was 
PP altijd bezig met zaken die in de 
week op school bij elkaar kwamen 
maar in het weekend doorgingen 
(ook menig doopje, trouwerij etc 
van snl'ers en uiteraard de 
sportsclubs niet te vergeten). 
Mooie combi: perfect! of zoals de 
Engelsen zeggen: practise what 
you preach.

Robert Ferretti (Gym-A, 1962-
1968) sprak de ochtend van 
Lauwers' overlijden nog met 
collega Philip Schmit (HBS-A,1964-
1967) op school (PSG/Da Vinci, 
voormalig Ignatiuscollege 
Purmerend). Tegenover Schmit's 
moeder woonde pater Lauwers 
met andere paters. 'En dan nu dit 
bericht. Mijn herinneringen 
hebben alles te maken met de 

topjaren van het schoolvoetbal in 
de jaren zestig. Op de laatste 
reünie wist de goede man nog alle 
details over mij. Ik ben trots en 
bedroefd. Weer een hoofdstuk 
afgesloten. PP bedankt.'

Een droef bericht hoewel hij wel 
niet meer tot de jongste behoor-
de, schreef Dick Nieuwenhuis 
(HBS-B, 1965-1971). 'Vond hem 
véél sympathieker dan menig 
andere pater. Thuis noemden we 
hem Jan Loer'. 

Zowel als leerling, als oud-docent 
en als kerkganger maakte Frank 
Ramakers (Gym-B, 1967-1974) 
pater Lauwers mee. 'Het duidelijk-
ste is mijn herinnering als brug-
klasser in 1968. Ik was natuurlijk 
erg geïntimideerd als twaalfjarige: 
Pater Lauwers sprak op de trap bij 
de cour en zei toen: twee dingen 
waren belangrijk, pak aan of 
anders pak in!' Frank en zijn 
klasgenoot Rik Menting herinne-
ren zich nog dat PP een scheids-
rechtersfluitje gebruikte om 
leerlingen vanuit zijn kamer tot de 
orde te roepen. 

Ook bij Ben Huisman (HBS-B, 
1964-1972) kwam PP nog regelma-
tig ter sprake. 'Ik heb nog met zijn 
neef Wim in de klas gezeten. 
Zeker droevig, maar ik neem aan 
dat PP zeker in de negentig was. 
Voor mij was hij een altijd aanwe-
zig persoon op het Nicolaas waar 
een gezonde dreiging van uitging. 
Ik begrijp dat nu des te beter na 
twintig jaar zelf onderwijs 

ervaring te hebben. Hij was streng 
edoch rechtvaardig. Naar mijn 
idee had hij het moeilijk met alle 
revolutionaire gebeurtenissen in 
de jaren zestig begin zeventig. Het 
was een warm sociaal bewogen 
onderwijsman. 

In het Myrakelse gastenboek 
schreef Didi Zegers (VWO, 1975) 
dat hij, toen hij hoorde van 
Lauwers' overlijden, even stil bleef 
staan bij zijn schooltijd. 'Door zijn 
aanwezigheid was PP een markant 
figuur. Niemand kon, zo te 
zeggen, letterlijk en figuurlijk om 
hem heen. Tijdens de wisselingen 
van de lokalen, zag hij voortdu-
rend erop toe dat de stroom 
leerlingen ging zoals dat was 
voorgeschreven: in de hal naar 
beneden en aan het einde van de 
vleugel omhoog. Zo hield hij 
jarenlang drie gangen nauwlet-
tend in de gaten. Wee je gebeente 
als jij daarvan afweek: of hij had je 
direct in de gaten, of even later 
greep hij je in de kraag. Dit was 
wellicht een van zijn serieuze 
taken. Daarnaast was hij een 
vrolijke en geïnteresseerde man. 
Hij voelde zich met iedereen 
betrokken, met het schoolgebeu-
ren en met de schoolsport. Zelfs 
was hij betrokken bij de jongeren-
mis op zaterdagavond(?) in de 
kapel. Op die leeftijd vonden wij 
natuurlijk dat de orde en het 
gezag niet voor ons golden: wij 
demonstreerden op het 
Museumplein tegen de oorlog in 
Vietnam. Wij verzetten ons tegen 
het gezag, om zo uiteindelijk 
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voorbeeld van iemand die exact 
wist aan te geven wat de echt 
belangrijke zaken in het leven zijn. 
Henk Schmidt. Amstelveen, 5 
september 2005

Hanny (Papendorp)-Spruijt (Ath, 
1976) bewaart warme herinnering-
en aan 'deze lieve man. Als puber 
was het niet altijd makkelijk om 
geestelijk evenwicht te bewaren, 
maar bij PP kon ik altijd terecht 
voor een steuntje in de vorm van 
een gesprek(je). Terugkijkend is 
het leuk om in te zien hoe hij 
zowel een ordebewaarder, 
vredestichter, als een praatpaal en 
huispsycholoog was. Moge hij 
rusten in vrede...

Hans Bosch (HBS-A, 1957-1961) 
schrok van het bericht, 'ook als je 
weet dat hij de leeftijd van de zeer 
sterken heeft bereikt. 
Condoleances voor het Nicolaas en 
de SCJ. Pater Lauwers staat in mijn 
geheugen gegrift. Wij hadden dan 
ook een "hecht" contact. Niet 
dagelijks, maar toch wel een keer 
of vijf per week. Kennelijk was ik 
niet zo'n gemakkelijke puber. Ik 
bemoeide me altijd met alles wat 
in MIJN ogen verkeerd was, en dat 
was veel in de dagen van de eerste 
leerlingenraad. Helaas moest ik in 
1961 vroegtijdig de HBS-A verlaten 
en heb uiteindelijk staatsexamen 
gedaan in Den Haag. Twintig jaar 
later kwam ik als maarschappelijk 
werker van een internaat (mijn 
vader had mij daar zeker 
geplaatst, als hij van het bestaan 
had geweten!) in de 
Beethovenstraat. Even kijken bij 

mijn oude school, dacht ik. Nou, 
zoveel leraren uit mijn tijd waren 
er niet meer. Maar wel pater 
Lauwers. Ik liep naar zijn kantoor 
en klopte discreet aan. Het 
"binnen!" klonk luid en wellui-
dend. Voorzichtig deed ik de deur 
open. Daar zat hij! Achter zijn 
krant. Hij legde de krant opzij en 
keek mij aan, even maar. Toen 
leunde hij achterover en zei:"Zo 
Bosch, wéér de klas uitgestuurd!!" 
Kijk, dat was pater Lauwers, zijn 
mensen kennend ook al waren ze 
al lang vertrokken. Wim Lauwers 
je was een perfecte prefect! 

Vanuit Roemenië meldde oud-
Myrakel-voorzitter Gerdwin 
Lammers (Havo, 1967-1973) dat PP 
'een aanwezige rol speelde in 
zowel mijn Nicolaas- als Myra-
verleden. Hij noemt PP 'de ziel van 
het Nicolaas'. 
'Er zijn van die dingen in dit leven 
waarvan je je maar moeilijk voor 
kunt stellen dat ze gaan gebeuren. 
Je weet dat het een keer staat te 
gebeuren, maar je wilt er gewoon 
niet aan. 
Neem nou het overlijden van Pater 
Lauwers. PP. Een introductie is 
voor niemand nodig. Iedereen 
kende hem. Een man waarvan je je 
gewoon niet voor kon stellen dat 
hij eens niet meer onder ons zou 
zijn. Was het zijn 'altijd aanwezig 
en zichtbaar' imago dat hier aan 
ten grondslag lag? Of misschien 
het feit dat PP in veel gewetens 
van ex-Nicolasianen geworteld is? 
Als er een ridderorde voor moraal 
zou bestaan dan was ons aller PP 
daarvoor de ultieme kandidaat 

geweest. Want een moraalridder 
was-ie. En o wee diegene die zich 
naar, of over, de rand van het 
betamelijke bewoog. Die kon 
rekenen op een stevige dosis 
moraal'talk'. Onderdeel van dat 
ritueel was dat je dan op de eerste 
verdieping, tegenover zijn deur 
van het eerste kantoortje rechts, 
eerst moest wachten totdat het 
moment van de preek was 
aangebroken. Genante minuten, 
want een ieder die in het centrale 
trappenhuis 'steeg' of 'daalde' kon 
zien dat je aan de beurt was. En 
ofschoon ik in de zes jaar Nicolaas, 
onder meer als voorzitter van het 
leerlingenparlement, als 
Sinterklaas, als stencilaar van de 
Tobbe en het hockeyblad of als 
organisator van het eerste 
SongFestival ook op een ander 
manier met PP heb samengewerkt, 
kwam ook ik (regelmatig) in 
aanraking met de moraal-PP. Soms 
meer dan me lief was. 
Ik kan me nog de rode draad van 
zijn verhaal herinneren. Over het 
leven als een muur van stenen die 
je zorgvuldig moest opstapelen 
voor een stevig bestaan. En dan 
mijn escapades en/of misstappen 
die deze muur deden instorten, 
zodat ik, in zijn lezing, weer van 
voren af aan moest beginnen. Niet 
dat ik, in die tijd, als opstandige 
puber nou ernstig zat te wachten 
op dergelijke toespraken. Maar 
toch... toch hebben ze me ergens 
geraakt en heb ik het in mijn 
verdere leven toch als bagage 
meegenomen. 
Vaak heb ik me afgevraagd wat 
het Nicolaas nou tot zo'n bijzon-
dere school heeft gemaakt en ik 
denk dat PP daar een heel nadruk-
kelijke rol in heeft gespeeld. Waar 
vandaag Waarden en Normen, of 
de afwezigheid daarvan, weer een 
belangrijke rol spelen in ons 
bestaan, was PP misschien wel 
altijd de ziel van het Nicolaas. Het 
geweten van het Nicolaas. 
Discipline, waarden, normen en 
respect. Dat waren zijn ingredi-
ënten.
Ik weet best wel dat PP wellicht 
niet altijd bij iedereen de meest 
geliefde man was op het Nicolaas. 
Dat bracht met name zijn Prefect-
functie met zich mee. Het snerpen-
de fluitje. De soms strenge ogen. 
De 'Big Brother is watching you' 
positie op de brug in de centrale 
hal. De manshoge zwarte leren jas 
met de helm. En dan in weer en 
wind op weg naar de sportvelden 

op zijn brommertje. Hij was overal. 
En hij was er altijd. Maar bovenal 
was Pater Lauwers een man met 
een Hart van Goud. Die ondanks 
alles altijd probeerde om het 
goede in iedereen boven te 
brengen. Dat was zijn missie. En 
zeg nou zelf... Ben jij slechter 
geworden van het Nicolaas en de 
strakke regie en regels?
Achteraf kan ik het makkelijk 
zeggen. Ik heb de cour met plezier 
schoongemaakt. Echt. En ook heel 
vaak. En ik weet het nog steeds. 
En, ook achteraf, had PP natuurlijk 
gelijk. Het is niet toegestaan om je 
pukkel vanaf drie hoog naar 
beneden te gooien. Zeker niet als 
er een driekantje 'weber'-melk in 
zit. Dat zijn dingen die niet 
kunnen. Ik weet het. Nu. Zijn 
moraaloverdracht heeft me mede 
gemaakt tot wie ik nu ben en wat 
ik weer aan mijn kinderen heb 
overgedragen. Dat het in dit leven 
maar al te vaak om waarden, 
normen, discipline en respect gaat. 
Lauwers was een bijzonder mens. 
Een markante man. Een mens! Hij 
is niet meer onder ons. Maar hij 
zal altijd onder ons zijn. Dat hij 
moge ruste in vrede.

Een andere oud-voorzitter van 
Myrakel, Tom Paffen (Ath-B, 1979-
1985) kende PP als voordat hij de 
hal van het SNL mocht betreden 
'en hem in zijn rol als Perfect 
menig uit de hand gelopen 
voorval Myrakels heb zien oplos-
sen. Ik kwam hem geregeld tegen 
in de Christus Geboorte-kerk naast 
de school. Bij de jaarlijkse feeste-
lijkheden als Kerstmis en Pasen 
was hij vast van de partij als co-
celebrant. In mijn herinnering was 
PP altijd bezig met zaken die in de 
week op school bij elkaar kwamen 
maar in het weekend doorgingen 
(ook menig doopje, trouwerij etc 
van snl'ers en uiteraard de 
sportsclubs niet te vergeten). 
Mooie combi: perfect! of zoals de 
Engelsen zeggen: practise what 
you preach.

Robert Ferretti (Gym-A, 1962-
1968) sprak de ochtend van 
Lauwers' overlijden nog met 
collega Philip Schmit (HBS-A,1964-
1967) op school (PSG/Da Vinci, 
voormalig Ignatiuscollege 
Purmerend). Tegenover Schmit's 
moeder woonde pater Lauwers 
met andere paters. 'En dan nu dit 
bericht. Mijn herinneringen 
hebben alles te maken met de 

topjaren van het schoolvoetbal in 
de jaren zestig. Op de laatste 
reünie wist de goede man nog alle 
details over mij. Ik ben trots en 
bedroefd. Weer een hoofdstuk 
afgesloten. PP bedankt.'

Een droef bericht hoewel hij wel 
niet meer tot de jongste behoor-
de, schreef Dick Nieuwenhuis 
(HBS-B, 1965-1971). 'Vond hem 
véél sympathieker dan menig 
andere pater. Thuis noemden we 
hem Jan Loer'. 

Zowel als leerling, als oud-docent 
en als kerkganger maakte Frank 
Ramakers (Gym-B, 1967-1974) 
pater Lauwers mee. 'Het duidelijk-
ste is mijn herinnering als brug-
klasser in 1968. Ik was natuurlijk 
erg geïntimideerd als twaalfjarige: 
Pater Lauwers sprak op de trap bij 
de cour en zei toen: twee dingen 
waren belangrijk, pak aan of 
anders pak in!' Frank en zijn 
klasgenoot Rik Menting herinne-
ren zich nog dat PP een scheids-
rechtersfluitje gebruikte om 
leerlingen vanuit zijn kamer tot de 
orde te roepen. 

Ook bij Ben Huisman (HBS-B, 
1964-1972) kwam PP nog regelma-
tig ter sprake. 'Ik heb nog met zijn 
neef Wim in de klas gezeten. 
Zeker droevig, maar ik neem aan 
dat PP zeker in de negentig was. 
Voor mij was hij een altijd aanwe-
zig persoon op het Nicolaas waar 
een gezonde dreiging van uitging. 
Ik begrijp dat nu des te beter na 
twintig jaar zelf onderwijs 

ervaring te hebben. Hij was streng 
edoch rechtvaardig. Naar mijn 
idee had hij het moeilijk met alle 
revolutionaire gebeurtenissen in 
de jaren zestig begin zeventig. Het 
was een warm sociaal bewogen 
onderwijsman. 

In het Myrakelse gastenboek 
schreef Didi Zegers (VWO, 1975) 
dat hij, toen hij hoorde van 
Lauwers' overlijden, even stil bleef 
staan bij zijn schooltijd. 'Door zijn 
aanwezigheid was PP een markant 
figuur. Niemand kon, zo te 
zeggen, letterlijk en figuurlijk om 
hem heen. Tijdens de wisselingen 
van de lokalen, zag hij voortdu-
rend erop toe dat de stroom 
leerlingen ging zoals dat was 
voorgeschreven: in de hal naar 
beneden en aan het einde van de 
vleugel omhoog. Zo hield hij 
jarenlang drie gangen nauwlet-
tend in de gaten. Wee je gebeente 
als jij daarvan afweek: of hij had je 
direct in de gaten, of even later 
greep hij je in de kraag. Dit was 
wellicht een van zijn serieuze 
taken. Daarnaast was hij een 
vrolijke en geïnteresseerde man. 
Hij voelde zich met iedereen 
betrokken, met het schoolgebeu-
ren en met de schoolsport. Zelfs 
was hij betrokken bij de jongeren-
mis op zaterdagavond(?) in de 
kapel. Op die leeftijd vonden wij 
natuurlijk dat de orde en het 
gezag niet voor ons golden: wij 
demonstreerden op het 
Museumplein tegen de oorlog in 
Vietnam. Wij verzetten ons tegen 
het gezag, om zo uiteindelijk 
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onszelf te vormen. Door zijn 
bijdrage hieraan zijn wij deels 
geworden wie wij nu zijn. 
Achteraf gezien is deze 'controle' 
m.i. wel goed geweest: discussies 
over normen en waarden waren 
duidelijk. De grenzen gaven aan 
waarbinnen wij mochten zoeken 
naar onze identiteit. Achteraf 
gezien (na ruim dertig jaren) ben 
ik blij dat ik zo'n markante 
persoonlijkheid heb meegemaakt. 
Ik hoop dat jullie dat zelfde gevoel 
hebben gehad. Koester jouw 
dierbare herinneringen.' 

Ook Frans Smit (Gym-B, 1964-
1970) haalde persoonlijke herinne-
ringen op. 'Gek genoeg heeft de 
twee-eenheid van de woorden 
Pater Prefect bij mij nooit iets 
opgeroepen als zouden we hier te 
maken hebben met de belangrijk-
ste representant [ja, zelfs: het 
gezicht] van zoiets als een 
Nicolaas-Prefectuur, een soort 
(denkbeeldig) bolwerk van 
gestrengheid binnen de St. 
Nicolaas-scholengemeenschap. 
Neen, de 'achternaam' Prefect 
klonk in mijn oren net zo gewoon 
als Rebers, Verbruggen of 
Duindam. Ik denk dat het zelfs vrij 
lang geduurd heeft voordat ik me 
realiseerde dat die man eigenlijk 
Lauwers heette. 
Mijn eerste kennismaking met 
hem vond al plaats nog voordat ik 
een eerste echte stap als leerling 
binnen het schoolgebouw had 
gezet. Mijn vader had in de 
administratieve aanmelding van 
zijn oudste zoon bij het SNL, het 
bolletje zwart gemaakt dat ik wel 
voor een sportclub voelde, liefst 

voetbal. Wij werden begin 
augustus 1964 door een vriendelijk 
lachende zwart geklede meneer 
met een wit boordje ontvangen op 
die bekende eerste kamer van wat 
even later in mijn persoonlijke 
SNL-geschiedenis de lerarenvleu-
gel zou blijken te zijn. Voor de 
duidelijkheid: als brugklasser-in-
spe liep ik daar in korte broek, een 
outfit die gedurende dat gehele 
eerste schooljaar, behalve in de 
winterperiode, in het tijdsgewricht 
zo rond 1965 als normaal gold 
voor een eersteklassertje [het 
woord 'brugpieper' moest nog 
uitgevonden worden]. Er was, zo 
werd gemeld, "uiteraard" een 
voetbalclub aan de school verbon-
den, Wilskracht-SNL, en die had 
haar velden bij de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam Oost, een niet 
onwelkome toevalstreffer voor 
een jongetje uit Diemen. Toen al 
snel duidelijk werd dat ik een 
tweebenige voetballer kon 
worden genoemd en dus ook heel 
goed op links zou kunnen spelen, 
was mijn inschrijving gauw 
beklonken. Ik heb er 17 seizoenen 
gevoetbald. 
In mijn Nicolaas-periode ben ik als 
'stoute leerling' maar uiterst 
incidenteel op het fenomeen Pater 
Prefect gestuit. Ik herinner me een 
gevalletje uit de tweede klas, toen 
leraar klassieke talen Huurdeman 
me de klas uitstuurde naar PP 
omdat H. verschrikkelijk boos was 
dat ik de te schatten leeftijd van 
H. (ter gelegenheid van zijn 
verjaardag die dag) met een 
marge van ruim 10 jaar over-
schreed. Huurdeman 'speelde' 
voldoende boosheid om mij deze 

zware gang naar het bevoegde 
gezag te doen gaan. PP loste dat 
op zijn eigen wijze met beminne-
lijkheid op, maar mijn rode kop 
van destijds [ja, ja, waar hadden 
we het helemaal over?] ben ik nóg 
niet vergeten.
Een andere keer [ik dacht in de 
vijfde] betrof het een 1-april-
activiteit, waarbij een stuk of zes 
leerlingen van het Nicolaas via 
ondoorgrondelijke wegen de PIUS-
MMS hadden weten binnen te 
dringen en daar 'gewoon' de 
lessen aan het meevolgen waren. 
Dit tot groot plezier van de dames 
in de klas en zelfs van enige 
leraressen, maar er liep ook 
minstens één dame rond die iets 
minder 'amused' bleek te zijn, ene 
Zr. Paschalis, hoofd ener meisjes-
school, je zou kunnen zeggen: de 
absolute verpersoonlijking van het 
matriarchaat.
Het was tijdens een les 
Nederlands, waarin ik nota bene 
een liefdesgedicht van Leo 
Vroman moest declameren voor 
het voltallige vrouwenpubliek, dat 
ik door de gezamenlijke sterke 
arm van Paschalis en PP uit de 
MMS-klas werd verwijderd [met de 
historische woorden van PP: Nota 
bene jij ook hier, als gymnasi-
ast?!?] waarna ik in de week die 
volgde duchtig mijn zonden mocht 
overdenken via een groot aantal 
veegbeurten op de cour. 
Een heel bijzondere activiteit die 
ik aan de persoon van PP koppel, 
betrof de jaarlijkse verkoop van de 
in het schooljaar daarvóór 
verloren en vergeten voorwerpen.
Dit speelde zich, dacht ik, ergens 
in de eerste of tweede maand van 
het nieuwe schooljaar af en begon 
met een tweetal kijkdagen 
voorafgaande aan de daadwerke-
lijke 'veilingsdag'. {{Het lijkt mij 
goed wanneer de SNeL-binder hier 
eens een themanummer van 
maakt, want er moeten ongetwij-
feld bijzondere verhalen aan dit 
jaarlijks terugkerend spektakel 
vastgeknoopt kunnen worden; 
wat was bijv. het meest bizarre 
voorwerp ooit verloren ? }}
Op lange tafels in de kantine 
lagen dan een bonte stoet van in 
het voorafgaande jaar verloren, 
vergeten en niet-meegenomen 
voorwerpen uitgestald als een 
soort staalkaart van al datgene dat 
tot de dagelijks praktijk van de 
school mocht worden gerekend. Je 
kon op die tafels aantreffen: 
tientallen Nicolaas-schooldassen, 
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gymspullen tot aan onderbroeken 
toe [slipjes zullen er in die tijd nog 
niet tussen hebben gezeten], 
gerafelde boeken als zag je 
complete boekenlijsten aan je 
voorbijtrekken, etuis, schooltassen, 
pukkels, zelfs incidenteel [platen-
]koffertjes, handschoenen, 
[winter-]jassen, fietsonderdelen, 
en overige voorwerpen waarvan 
sommige ongetwijfeld de fantasie 
geprikkeld zullen hebben. Op de 
bewuste verkoopdag stond PP mét 
microfoon, gesecondeerd door 
enige trouwe helpers voor het 
'omhooghouden', op het boven-
plateau van de buitentrap naar de 
cour, als een soort veilingmeester 
het geheel met verve aan de man 
te brengen. Je kon dan bijv. voor 
een prikkie aan van die handige 
(lichtblauw gekleurde) boekwerk-
jes komen die je vrijwel woordelijk 
door ingewikkelde Homerus-
vertalingen heen hielpen. Ze 
waren nog geen halve centimeter 
dik, maar ó zo bruikbaar. Voor het 
kopen van een betaalbare 
Nicolaas-schooldas kon door 
leerlingen het best tot dit moment 
gewacht worden. Kortom, voor de 
inhoud van een gemiddelde 
scholierenportemonnee kon je je 
de nieuwe eigenaar van het 
gevondene noemen. Ik weet me 
niet meer te herinneren of er ook 
iets gezegd werd over de uiteinde-
lijke opbrengst en wat daarmee 
dan weer voor goede werken 
verricht zouden gaan worden; dat 
moet misschien nog eens aan een 
nadere recherche
worden onderworpen. 
Eenmalig, een jaar of twaalf 
geleden, heb ik hem opgezocht in 
dat prachtige architectonische 
pronkjuweel aan de 
Honthorststraat/Museumplein te 
Amsterdam, waar hij toen met zijn 
'medebroeders' woonde. Naast 
alle vroegere schoolzaken had hij 
het graag over Myra-hockey, 
Myra-tennis en over het tafelten-
nis van Tempo Team; hij was er 
erelid van, als ik 't me goed 
herinner. Ikzelf zat meer op de lijn 
van voetbal en haalde graag nog 
eens herinneringen op aan de 
gouden generatie van het school-
voetbal, met jongens als Van Gaal, 
Cocx en Bram Braam, naast wie ik 
ook een zeer bescheiden rolletje 
had mogen vervullen, meestal als 
invaller. Namen als die van het 
Ignatius College, maar vooral van 
de Maas Geesteranus-school [een 
grootheid in die periode] passeer-

den dan de revue. Toen we aan 
het eind van het gesprek boven 
aan de trap van dit markante 
kloosterpand afscheid van elkaar 
namen, zei hij: "Maar weet je 
waar het feitelijk in het leven om 
gaat: dat de méns altijd belangrij-
ker is dan de prestatie; zo heb ik 
ertegen aangekeken als Prefect op 
school en zo zie ik het als promo-
tor van sportactiviteiten". Door 
het aldus optekenen van deze 
levensles, is voorkomen dat hij 
deze mee in zijn graf heeft 
genomen. 

Tot slot herinnert Frits Koopman 
(HBS-A, 1949-1955) zich twee 
overledenen, aardrijkskundeleraar 
G. van Zuylen en Pater Lauwers. 
'Altijd schokkend als je iemand, 
met wie je in je jeugd zoveel te 
maken gehad hebt, een overlij-
densbericht onder ogen krijgt, 
maar ja, tenslotte ben ik ook al 68 
en zij maakten deel uit van mijn 
middelbare schoolleven toen in 12 
tot 16 jaar oud was. 
G. van Zuylen, wij vonden als 
Amsterdamse jochies wel dat hij 
een beetje bekakt praatte, was 
dus ook mijn aardrijkskundeleraar. 
Aardrijkskunde was een van mijn 
lievelingsvakken en ik zal wel voor 
hem ook wel een gewaardeerde 
leerling zijn geweest. Mijn 
cijferlijst van het eindexamen 
lyceum afd. 5-j. HBS-A vermeldt 
een 10! De heer Van Zuylen was 
begrijpelijk heel trots op dat 
resultaat. Een beetje geluk had ik 
toen wel, want de 
Rijksgecommitteerde vond dat hij 
mij moest ondervragen over 
delfstoffen in Nederland en heel 
specifiek over aardolie: daar wist 

ik toen heel veel van. Ooit heb ik 
van Van Zuylen een tweepersoons-
tent gekocht voor 35 gulden, 
toentertijd een heel bedrag en 
een forse aanslag op mijn 
gespaarde centjes. Het was een 
hele mooie en degelijke en ik 
wilde die zomer graag kamperen. 
Hij woonde indertijd in 
Badhoevedorp waar ik ook familie 
had en tijdens een fietsrondje zag 
ik plots het verhitte hoofd van ene 
mijnheer van Zuylen die in zijn 
voortuintje ploeterde. Afstappen 
en aanbieden een handje te 
helpen, hetgeen met graagte werd 
geaccepteerd. Na een tijdje 
verscheen mevrouw Van Zuylen en 
zij biedt een kopje thee aan met 
een koekje. Dit aanbod heb ik 
natuurlijk aangenomen. Een lieve 
en geïnteresseerde vrouw, kortom 
ik heb daar vaker in de tuin 
gerommeld en thee gedronken. Bij 
een van die ontmoetingen is de 
transactie van de tent beklonken. 
De goede relatie met deze leraar is 
nooit uitgemond in 'jijen-en-
jouen'. Hij bleef meneer Van 
Zuylen en ik bleef Frits. Ik genoot 
in het klaslokaal beslist geen 
privileges. Een goede manier om 
over en weer respect voor elkaar 
te hebben en te houden.'
Pater Lauwers komt Frits zeer 
bekend voor als hij voor het eerst 
op het lyceum binnenstapt. 'Die 
man heb ik al eens vaker gezien, 
maar niet op school. Piekeren 
maar geen ingeving. Totdat ik kort 
daarna verzoolde schoenen moest 
ophalen bij de schoenmaker in de 
Agatha Dekenstraat in 
Amsterdam. Die schoenmaker 
heette Lauwers. En daar ontmoet-
te ik pater Lauwers weer, maar 
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onszelf te vormen. Door zijn 
bijdrage hieraan zijn wij deels 
geworden wie wij nu zijn. 
Achteraf gezien is deze 'controle' 
m.i. wel goed geweest: discussies 
over normen en waarden waren 
duidelijk. De grenzen gaven aan 
waarbinnen wij mochten zoeken 
naar onze identiteit. Achteraf 
gezien (na ruim dertig jaren) ben 
ik blij dat ik zo'n markante 
persoonlijkheid heb meegemaakt. 
Ik hoop dat jullie dat zelfde gevoel 
hebben gehad. Koester jouw 
dierbare herinneringen.' 

Ook Frans Smit (Gym-B, 1964-
1970) haalde persoonlijke herinne-
ringen op. 'Gek genoeg heeft de 
twee-eenheid van de woorden 
Pater Prefect bij mij nooit iets 
opgeroepen als zouden we hier te 
maken hebben met de belangrijk-
ste representant [ja, zelfs: het 
gezicht] van zoiets als een 
Nicolaas-Prefectuur, een soort 
(denkbeeldig) bolwerk van 
gestrengheid binnen de St. 
Nicolaas-scholengemeenschap. 
Neen, de 'achternaam' Prefect 
klonk in mijn oren net zo gewoon 
als Rebers, Verbruggen of 
Duindam. Ik denk dat het zelfs vrij 
lang geduurd heeft voordat ik me 
realiseerde dat die man eigenlijk 
Lauwers heette. 
Mijn eerste kennismaking met 
hem vond al plaats nog voordat ik 
een eerste echte stap als leerling 
binnen het schoolgebouw had 
gezet. Mijn vader had in de 
administratieve aanmelding van 
zijn oudste zoon bij het SNL, het 
bolletje zwart gemaakt dat ik wel 
voor een sportclub voelde, liefst 

voetbal. Wij werden begin 
augustus 1964 door een vriendelijk 
lachende zwart geklede meneer 
met een wit boordje ontvangen op 
die bekende eerste kamer van wat 
even later in mijn persoonlijke 
SNL-geschiedenis de lerarenvleu-
gel zou blijken te zijn. Voor de 
duidelijkheid: als brugklasser-in-
spe liep ik daar in korte broek, een 
outfit die gedurende dat gehele 
eerste schooljaar, behalve in de 
winterperiode, in het tijdsgewricht 
zo rond 1965 als normaal gold 
voor een eersteklassertje [het 
woord 'brugpieper' moest nog 
uitgevonden worden]. Er was, zo 
werd gemeld, "uiteraard" een 
voetbalclub aan de school verbon-
den, Wilskracht-SNL, en die had 
haar velden bij de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam Oost, een niet 
onwelkome toevalstreffer voor 
een jongetje uit Diemen. Toen al 
snel duidelijk werd dat ik een 
tweebenige voetballer kon 
worden genoemd en dus ook heel 
goed op links zou kunnen spelen, 
was mijn inschrijving gauw 
beklonken. Ik heb er 17 seizoenen 
gevoetbald. 
In mijn Nicolaas-periode ben ik als 
'stoute leerling' maar uiterst 
incidenteel op het fenomeen Pater 
Prefect gestuit. Ik herinner me een 
gevalletje uit de tweede klas, toen 
leraar klassieke talen Huurdeman 
me de klas uitstuurde naar PP 
omdat H. verschrikkelijk boos was 
dat ik de te schatten leeftijd van 
H. (ter gelegenheid van zijn 
verjaardag die dag) met een 
marge van ruim 10 jaar over-
schreed. Huurdeman 'speelde' 
voldoende boosheid om mij deze 

zware gang naar het bevoegde 
gezag te doen gaan. PP loste dat 
op zijn eigen wijze met beminne-
lijkheid op, maar mijn rode kop 
van destijds [ja, ja, waar hadden 
we het helemaal over?] ben ik nóg 
niet vergeten.
Een andere keer [ik dacht in de 
vijfde] betrof het een 1-april-
activiteit, waarbij een stuk of zes 
leerlingen van het Nicolaas via 
ondoorgrondelijke wegen de PIUS-
MMS hadden weten binnen te 
dringen en daar 'gewoon' de 
lessen aan het meevolgen waren. 
Dit tot groot plezier van de dames 
in de klas en zelfs van enige 
leraressen, maar er liep ook 
minstens één dame rond die iets 
minder 'amused' bleek te zijn, ene 
Zr. Paschalis, hoofd ener meisjes-
school, je zou kunnen zeggen: de 
absolute verpersoonlijking van het 
matriarchaat.
Het was tijdens een les 
Nederlands, waarin ik nota bene 
een liefdesgedicht van Leo 
Vroman moest declameren voor 
het voltallige vrouwenpubliek, dat 
ik door de gezamenlijke sterke 
arm van Paschalis en PP uit de 
MMS-klas werd verwijderd [met de 
historische woorden van PP: Nota 
bene jij ook hier, als gymnasi-
ast?!?] waarna ik in de week die 
volgde duchtig mijn zonden mocht 
overdenken via een groot aantal 
veegbeurten op de cour. 
Een heel bijzondere activiteit die 
ik aan de persoon van PP koppel, 
betrof de jaarlijkse verkoop van de 
in het schooljaar daarvóór 
verloren en vergeten voorwerpen.
Dit speelde zich, dacht ik, ergens 
in de eerste of tweede maand van 
het nieuwe schooljaar af en begon 
met een tweetal kijkdagen 
voorafgaande aan de daadwerke-
lijke 'veilingsdag'. {{Het lijkt mij 
goed wanneer de SNeL-binder hier 
eens een themanummer van 
maakt, want er moeten ongetwij-
feld bijzondere verhalen aan dit 
jaarlijks terugkerend spektakel 
vastgeknoopt kunnen worden; 
wat was bijv. het meest bizarre 
voorwerp ooit verloren ? }}
Op lange tafels in de kantine 
lagen dan een bonte stoet van in 
het voorafgaande jaar verloren, 
vergeten en niet-meegenomen 
voorwerpen uitgestald als een 
soort staalkaart van al datgene dat 
tot de dagelijks praktijk van de 
school mocht worden gerekend. Je 
kon op die tafels aantreffen: 
tientallen Nicolaas-schooldassen, 
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gymspullen tot aan onderbroeken 
toe [slipjes zullen er in die tijd nog 
niet tussen hebben gezeten], 
gerafelde boeken als zag je 
complete boekenlijsten aan je 
voorbijtrekken, etuis, schooltassen, 
pukkels, zelfs incidenteel [platen-
]koffertjes, handschoenen, 
[winter-]jassen, fietsonderdelen, 
en overige voorwerpen waarvan 
sommige ongetwijfeld de fantasie 
geprikkeld zullen hebben. Op de 
bewuste verkoopdag stond PP mét 
microfoon, gesecondeerd door 
enige trouwe helpers voor het 
'omhooghouden', op het boven-
plateau van de buitentrap naar de 
cour, als een soort veilingmeester 
het geheel met verve aan de man 
te brengen. Je kon dan bijv. voor 
een prikkie aan van die handige 
(lichtblauw gekleurde) boekwerk-
jes komen die je vrijwel woordelijk 
door ingewikkelde Homerus-
vertalingen heen hielpen. Ze 
waren nog geen halve centimeter 
dik, maar ó zo bruikbaar. Voor het 
kopen van een betaalbare 
Nicolaas-schooldas kon door 
leerlingen het best tot dit moment 
gewacht worden. Kortom, voor de 
inhoud van een gemiddelde 
scholierenportemonnee kon je je 
de nieuwe eigenaar van het 
gevondene noemen. Ik weet me 
niet meer te herinneren of er ook 
iets gezegd werd over de uiteinde-
lijke opbrengst en wat daarmee 
dan weer voor goede werken 
verricht zouden gaan worden; dat 
moet misschien nog eens aan een 
nadere recherche
worden onderworpen. 
Eenmalig, een jaar of twaalf 
geleden, heb ik hem opgezocht in 
dat prachtige architectonische 
pronkjuweel aan de 
Honthorststraat/Museumplein te 
Amsterdam, waar hij toen met zijn 
'medebroeders' woonde. Naast 
alle vroegere schoolzaken had hij 
het graag over Myra-hockey, 
Myra-tennis en over het tafelten-
nis van Tempo Team; hij was er 
erelid van, als ik 't me goed 
herinner. Ikzelf zat meer op de lijn 
van voetbal en haalde graag nog 
eens herinneringen op aan de 
gouden generatie van het school-
voetbal, met jongens als Van Gaal, 
Cocx en Bram Braam, naast wie ik 
ook een zeer bescheiden rolletje 
had mogen vervullen, meestal als 
invaller. Namen als die van het 
Ignatius College, maar vooral van 
de Maas Geesteranus-school [een 
grootheid in die periode] passeer-

den dan de revue. Toen we aan 
het eind van het gesprek boven 
aan de trap van dit markante 
kloosterpand afscheid van elkaar 
namen, zei hij: "Maar weet je 
waar het feitelijk in het leven om 
gaat: dat de méns altijd belangrij-
ker is dan de prestatie; zo heb ik 
ertegen aangekeken als Prefect op 
school en zo zie ik het als promo-
tor van sportactiviteiten". Door 
het aldus optekenen van deze 
levensles, is voorkomen dat hij 
deze mee in zijn graf heeft 
genomen. 

Tot slot herinnert Frits Koopman 
(HBS-A, 1949-1955) zich twee 
overledenen, aardrijkskundeleraar 
G. van Zuylen en Pater Lauwers. 
'Altijd schokkend als je iemand, 
met wie je in je jeugd zoveel te 
maken gehad hebt, een overlij-
densbericht onder ogen krijgt, 
maar ja, tenslotte ben ik ook al 68 
en zij maakten deel uit van mijn 
middelbare schoolleven toen in 12 
tot 16 jaar oud was. 
G. van Zuylen, wij vonden als 
Amsterdamse jochies wel dat hij 
een beetje bekakt praatte, was 
dus ook mijn aardrijkskundeleraar. 
Aardrijkskunde was een van mijn 
lievelingsvakken en ik zal wel voor 
hem ook wel een gewaardeerde 
leerling zijn geweest. Mijn 
cijferlijst van het eindexamen 
lyceum afd. 5-j. HBS-A vermeldt 
een 10! De heer Van Zuylen was 
begrijpelijk heel trots op dat 
resultaat. Een beetje geluk had ik 
toen wel, want de 
Rijksgecommitteerde vond dat hij 
mij moest ondervragen over 
delfstoffen in Nederland en heel 
specifiek over aardolie: daar wist 

ik toen heel veel van. Ooit heb ik 
van Van Zuylen een tweepersoons-
tent gekocht voor 35 gulden, 
toentertijd een heel bedrag en 
een forse aanslag op mijn 
gespaarde centjes. Het was een 
hele mooie en degelijke en ik 
wilde die zomer graag kamperen. 
Hij woonde indertijd in 
Badhoevedorp waar ik ook familie 
had en tijdens een fietsrondje zag 
ik plots het verhitte hoofd van ene 
mijnheer van Zuylen die in zijn 
voortuintje ploeterde. Afstappen 
en aanbieden een handje te 
helpen, hetgeen met graagte werd 
geaccepteerd. Na een tijdje 
verscheen mevrouw Van Zuylen en 
zij biedt een kopje thee aan met 
een koekje. Dit aanbod heb ik 
natuurlijk aangenomen. Een lieve 
en geïnteresseerde vrouw, kortom 
ik heb daar vaker in de tuin 
gerommeld en thee gedronken. Bij 
een van die ontmoetingen is de 
transactie van de tent beklonken. 
De goede relatie met deze leraar is 
nooit uitgemond in 'jijen-en-
jouen'. Hij bleef meneer Van 
Zuylen en ik bleef Frits. Ik genoot 
in het klaslokaal beslist geen 
privileges. Een goede manier om 
over en weer respect voor elkaar 
te hebben en te houden.'
Pater Lauwers komt Frits zeer 
bekend voor als hij voor het eerst 
op het lyceum binnenstapt. 'Die 
man heb ik al eens vaker gezien, 
maar niet op school. Piekeren 
maar geen ingeving. Totdat ik kort 
daarna verzoolde schoenen moest 
ophalen bij de schoenmaker in de 
Agatha Dekenstraat in 
Amsterdam. Die schoenmaker 
heette Lauwers. En daar ontmoet-
te ik pater Lauwers weer, maar 
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dan in de schoenmakerij van zijn 
broers. Ik had hem daar dus eerder 
gezien, natuurlijk, maar had er 
geen pater in herkend, gewoon 
een man in een winkel. 
Bij afwezigheid van de godsdienst-
leraar nam pater Lauwers die 
lessen wel eens over, maar hij 
behoorde niet tot de vaste 
bemanning van het lerarencorps: 
hij deed meestal andere dingen. Ik 
heb hem pas goed leren kennen 
toen hij missen ging opdragen in 
de kapel van het Occo-hofje aan 
de Nieuwe Prinsengracht te 
Amsterdam. Regelmatig zong ik 
daar de baspartij in een heel klein 
koortje, begeleid op harmonium 
tijdens vele vieringen. De oude 
dames vonden het altijd schitte-
rend. In het koortje zongen ook, 
met wat wisselingen in de loop der 
jaren, Han Rogmans, Henk Wielick, 
Kees Spigt alsook mijn oudste 
broer en mijn toen aanstaande 
vrouw Els. Organisten en repeti-

tors waren onder meer de heer 
Bakker en Thijs Kramer. Ook de 
celebranten waren al die jaren 
niet dezelfden. Ik noemde al pater 
Lauwers, dan pater Van der 
Vleuten, pater Van Beurden en de 
pater die de centjes op het lyceum 
regelde. Pater Lauwers heft daar 
het allerlangst zijn diensten 
verleend. Het regelmatige contact 
eindigde in 1966, toen ik, inmid-
dels getrouwd, naar Woerden 
verhuisde. Ik heb daar in dat Occo-
hofje van 1952 tot 1966 misjes 
enzovoorts gezongen en het 
langst met pater Lauwers aan het 
knusse altaartje. Tijdens de laatste 
reünie heb ik tot mijn grote 
genoegen nog even met hem 
kunnen babbelen, ook hierover!' 

Lauwers' eerste plechtige H Mis
In de archieven vonden we een 
knipsel uit De Tijd, van maandag 
29 april 1946. 

In de H Vincentius a Paulo droeg 
zondagmorgen Pater W.Lauwers 
van de Congregatie der Priesters 
van het H Hart zijn eerste plechti-
ge H Mis op. Bij het H Misoffer 
werd de neomist geassisteerd door 
pater dr H.Geurtzen SJ als diaken, 
die tevens de feestpredicatie hield 
en door pater D. Bloothoofd SCJ 
als subdiaken. Als presbyter-
assistens fungeerde pastoor 
H.Nieuwenhuyzen. Het zangkoor 
onder leiding van den directeur, 
den heer G. de Barberson, voerde 
de Missa Secunda van Perosi uit. 
Zeer vele vrienden en bekenden 
kwamen 's middags den jongen 
priester hun gelukwensen aanbie-
den. Om vier uur celebreerde de 
neomist met assistentie van 
kapelaan J.Voortwist als diaken en 
pater J.Reynders SCJ als subdiaken 
een plechtig danklof, waarna de 5-
stemmige priestercantate van 
pater J.Haaghe werd uitgevoerd. 

Als er ìemand aan de schoolhisto-
rie verbonden is die geen intro-
ductie behoeft, dan is hij het wel. 
Al op de eerste schooldag, neen, al 
op het eerste schoolmoment 
maakten nieuwe leerlingen kennis 
met Pater Prefect, staande op de 
grote buitentrap. Vanaf 1955, tot 
aan 6 oktober 1985, heeft Wim 
Lauwers zich met tomeloze 
energie ingezet voor het reilen en 
zeilen van het Sint Nicolaas 
Lyceum. Het is overbodig te 
zeggen, dat hij meer verhalen uit 
de historie van de school kent dan 
wie ook, evenzo dat hij er zelf 
vaker deelgenoot van is geweest 
dan hem lief zal zijn. 

Pater Lauwers is nu, 10 jaar na zijn 
afscheid, nog net zo energiek en 
goedgezind als iedereen hem 
kent. Zijn leeftijd, midden in de 
zeventig, speelt hem nog nauwe-
lijks parten: hij lacht en praat 
honderduit, lust nog immer een 
goede sigaar en loopt dagelijks 

vele trappen op en neer. Dit doet 
hij overigens niet als conditieoefe-
ning, maar hij bewoont nu 
eenmaal één van de mooiste 
herenhuizen van Amsterdam, waar 
zijn (werk)kamer in de nok ligt. 
Het is het huis aan de 
Honthorststraat 20, een kast, maar 
ook een juweel, van een villa uit 
de periode 1900-1910. Pal aan het 
Museumplein, waar precies die 
avond een roodwitte menigte de 
Ajax-helden toezingt. De intervie-
wer moet zich op het plein een 
weg banen door een niet te 
beschrijven chaos. In het grote 
huis wonnen behalve Pater 
Lauwers nog twee oude beken-
den, namelijk Pater van Vleuten 
en Pater Duindam.

Wim Lauwers is Amsterdammer. 
Hij is in 1920 geboren in de De 
Clercqstraat en ging naar de 
lagere school op de niet meer 
bestaande BAVO-school aan de 
Bilderdijkstraat. Al op zijn elfde 

vertrok hij naar het Seminarie. 
Hiermee begon een reis naar en 
door Noord-Brabant. Eerst 
Helmond, dan Bergen op Zoom, 
filosofie en theologie in Breda en 
dan de zwarte jaren van deze 
eeuw in Sint Oedenrode. Een 
onbewoonbaar verklaarde woning 
in deze plaats werd in de oorlog 
betrokken door liefst 30 priester-
studenten, die zich er erg moesten 
behelpen: geen kachels, geen 
douches, met z'n zessen op een 
kamer. Een beroerde tijd, die in 
hevigheid culmineerde rondom de 
bevrijding in najaar 1944. Sint 
Oedenrode lag midden in 'de 
Corridor' en moest wekenlang 
bombardementen ondergaan. De 
Duitsers hebben er zelfs tweemaal 
een Spervuur uitgevoerd: een 
urenlange, constante regen van 
granaten. In 1946 heeft Wim de 
studie voltooid en wordt hij te 
Nijmegen tot priester gewijd.

Anekdotes, de interviewer vreest 

zijn trein niet meer te halen als hij 
ze allemaal gaat navragen. "P.P. 
klapt uit de school", dat is stof 
voor een vuistdikke pil. Dus 
zomaar een greep, te beginnen bij 
Zuster Generosa.
Toen het schoolgebouw aan de 
Prinses Irenestraat juist klaar was, 
en de SNL'ers de oversteek konden 
maken van 't Zand (de barakken 
aan de Beatrixparkzijde) naar 't 
Aquarium (het huidige gebouw) 
trok de Pius MMS in de barakken. 
Om het betegelde erf van de 
barakken stond een hek met 
prikkeldraad. De jongens van het 
SNL parkeerden hier schots en 
scheef hun fietsen tegenaan, tot 
grote ergernis van Generosa. Op 
zekere dag haalde zij de fietsen 
binnen, hield een preek tot de 
verzamelde jongelui en eiste hun 
excuses. De volgende ochtend, in 
alle vroegte, rouleerden er 
pamfletten van een grijnzende 
zuster die een fiets vermorzelt, en 
hing er een groot laken aan de 
vlaggenmast bij de barakken, 
versierd met een draak en een 
doodskop, terwijl een nylonkous 
dienst deed als wimpel. Deze 
wapperde vrolijk in de Irenestraat, 
tot groot vermaak en ook verbij-
stering van de leerlingen die die 
ochtend kwamen aanfietsen. 
Zuster Generosa belt Pater Prefect, 
of die troep s.v.p. kon worden 
opgeruimd. Hij krijgt spontane 
aanmelding van de daders, die het 
laken weghalen met een ladder en 
vervolgens het laken, gedrapeerd 
over deze ladder, op de schouders 
rondzeulen, onder het aanheffen 
van treurliederen. Een zo leuke 
actie, dat Generosa een groep 
meisjes uit haar klas snel opdracht 
geeft om de jongens een grote 
doos met chocolade aan te bieden: 
een what's in a name gebaar.

Een andere stunt, waarvan de 
daders alsnog de gelegenheid 
krijgen om zich bekend te maken, 
is er één uit het rijke 1-april-
verleden. Elke leerling zal zich 
deze datum herinneren als 
sensationeel. Misschien moeten 
we er als Binder-redactie nog eens 
een special aan wijden, de 1-april-
'viering' op het Sint Nicolaas 
Lyceum. De anekdote, die Pater 
Lauwers vertelde, is uit dezelfde 
periode als het vorige verhaal. Op 
de bewuste aprildag staat er 's 
ochtends vroeg een levensgroot, 
betonnen (!) Heilig Hartbeeld in 
de hal van de school, behangen 

met serpentines. Hoe is het 
mogelijk?? Een beeld van twee 
meter, en een school die potdicht 
op slot heeft gezeten. Rector 
Paalvast en Pater Lauwers staan 
verbluft naar het gevaarte te 
staren. Wat later komt er een 
telefoontje van de P.P. van het 
Ignatius College, Pater van Bergen 
Henegouwen: dat men daar een 
beeld mist en of het SNL er soms 
meer van weet? Ja...eh...is het 
toevallig een Heilig Hartbeeld? In 
de eerste pauze meldt zich een 
leger van Ignatiusleerlingen bij 
ons gebouw, die gelukkig koest 
kunnen worden gehouden met 
koek en thee in de kantine. Een 
veldslag wordt voorkomen. De 
schoolleiding gaat op zoek naar 
de verantwoordelijken, maar 
vangt volledig bot. Wel worden 
vrijwilligers gevonden om het 
beeld terug te bezorgen. Ook nu, 
in 1995, heeft Pater Lauwers nog 
geen idee, wie deze stunt heeft 
klaargespeeld. Myrakel doet een 
verzoek aan de leden om hier 
opening van zaken te geven. Moet 
kunnen, toch? De postbus ìs er 
voor.

Dat waren de vroege jaren '60. 
Hoe anders was het later in het 
decennium! Wim knikt veelzeg-
gend. "Ja, praat me er niet van. 
Het was een heel moeilijke 
periode! Men wierp zich op tegen 
alle vormen van gezag. Haren en 
baarden groeiden en groeiden, 
kleren waren expressief, de 
leerlingen poogden de macht over 
te nemen. Ik vond zo'n houding 
niet meer reëel en ben fel tekeer 
gegaan tegen hun motieven. Ik 
heb een verklaring uitgesproken 
om de relschoppers duidelijk te 
maken, wat de grens is. Ik verge-
lijk dat het liefst met een auto. 
Een auto hoort een goede motor 
te hebben, maar evenzeer goede 
remmen. Ik zag het als onze taak 
om zowel de motor draaiende te 
houden, als om bij gelegenheid te 
remmen. In die tijd werd het ons 
niet gegund om bijtijds te remmen 
en dan krijg je inderdaad een 
gevaarlijke situatie. Onze school 
had van oudsher een goede naam, 
en niet in het minst vanwege de 
strikte regels. Regels zijn regels, 
maar er zit wel degelijk elastiek in, 
hadden de leerlingen dat nou 
maar goed doorgehad. 
Weet je wat nu het gekke is? De 
jongelui van toen kom ik nu nog 
wel eens tegen, gladgeschoren en 

in nette kleding. En wat krijg ik te 
horen? Pater, we zijn u dankbaar 
dat u ons toen niet heeft laten 
ontsporen. Uw felle reactie was 
onze redding!" 
Inspraak, daar draaide het 
allemaal om. Een eigen, niet-
gecensureerde schoolkrant: Teiltje, 
een naam die nota bene door 
Lauwers is bedacht. En er moest 
natuurlijk een leerlingenparle-
ment komen. En wat gebeurde er 
nog geen vijf jaar later? De 
leerlingen moesten erbij gesleept 
worden. Wèg was de interesse in 
democratie. Ja, steeds is er een 
stroming van zo'n vijf jaar, waarin 
de maatschappij van kleur en geur 
verschiet. Pater Lauwers laat 
weten dat hij daar een open oog 
voor heeft. Hij signaleert ze en 
probeert zulke stromingen te 
begrijpen. Hij leeft zich in in het 
"nu", gaat met de tijd mee. Hij 
heeft voor het schoolarchief nog 7 
klappers met protestpamfletten en 
schotschriften bewaard: Vietnam, 
(Minister) Van Veen Ga Heen, 
Neutronenbom, SNL-
ondermijnende kreten, afijn, roept 
u maar. Ook het "Generosa-laken" 
zit nog tussen die spullen. Voer 
dus voor Myrakel! Wie weet er 
beter over verboden attributen 
dan hij? Een foute agenda, een 
pornoblaadje, wapens of drugs: 
inleveren bij P.P.! Hij nuanceert de 
omvang van een en ander: 'De 
Andere Agenda', ach, een enkel 
exemplaar, seksboekjes wat vaker, 
heel af en toe een mes en gelukkig 
ook maar zelden wat hallucine-
rend poeder. Zijn respons wisselde 
per categorie. Bij boekjes met 
stoute plaatjes sprak hij zowel 
leerling als ouders aan. Meestal 
kwam het hoge woord 'nieuwsgie-
righeid' er uit. Pater Lauwers 
benadrukte dan, dat de foto's een 
overdreven, irreëel beeld weerge-
ven. Daarentegen bij (het vermoe-
den van) drugs spoorde hij vooral 
medeleerlingen aan om iemand 
het rechte pad te laten hervinden. 
Hij heeft respect gekregen voor de 
wijze waarop medeleerlingen in 
staat blijken om iemand terecht te 
wijzen. Maar nogmaals, het 
Nicolaas was vergeleken met 
andere middelbare scholen erg 
braaf en schoon wat betreft LSD 
en andere goedjes. En zulke 
tussendoortjes hoorden bij mijn 
werk. Had ik 's ochtends een 
programma in mijn hoofd, kwam 
er weer geen draad van terecht. 
Want er was altijd wat!
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dan in de schoenmakerij van zijn 
broers. Ik had hem daar dus eerder 
gezien, natuurlijk, maar had er 
geen pater in herkend, gewoon 
een man in een winkel. 
Bij afwezigheid van de godsdienst-
leraar nam pater Lauwers die 
lessen wel eens over, maar hij 
behoorde niet tot de vaste 
bemanning van het lerarencorps: 
hij deed meestal andere dingen. Ik 
heb hem pas goed leren kennen 
toen hij missen ging opdragen in 
de kapel van het Occo-hofje aan 
de Nieuwe Prinsengracht te 
Amsterdam. Regelmatig zong ik 
daar de baspartij in een heel klein 
koortje, begeleid op harmonium 
tijdens vele vieringen. De oude 
dames vonden het altijd schitte-
rend. In het koortje zongen ook, 
met wat wisselingen in de loop der 
jaren, Han Rogmans, Henk Wielick, 
Kees Spigt alsook mijn oudste 
broer en mijn toen aanstaande 
vrouw Els. Organisten en repeti-

tors waren onder meer de heer 
Bakker en Thijs Kramer. Ook de 
celebranten waren al die jaren 
niet dezelfden. Ik noemde al pater 
Lauwers, dan pater Van der 
Vleuten, pater Van Beurden en de 
pater die de centjes op het lyceum 
regelde. Pater Lauwers heft daar 
het allerlangst zijn diensten 
verleend. Het regelmatige contact 
eindigde in 1966, toen ik, inmid-
dels getrouwd, naar Woerden 
verhuisde. Ik heb daar in dat Occo-
hofje van 1952 tot 1966 misjes 
enzovoorts gezongen en het 
langst met pater Lauwers aan het 
knusse altaartje. Tijdens de laatste 
reünie heb ik tot mijn grote 
genoegen nog even met hem 
kunnen babbelen, ook hierover!' 

Lauwers' eerste plechtige H Mis
In de archieven vonden we een 
knipsel uit De Tijd, van maandag 
29 april 1946. 

In de H Vincentius a Paulo droeg 
zondagmorgen Pater W.Lauwers 
van de Congregatie der Priesters 
van het H Hart zijn eerste plechti-
ge H Mis op. Bij het H Misoffer 
werd de neomist geassisteerd door 
pater dr H.Geurtzen SJ als diaken, 
die tevens de feestpredicatie hield 
en door pater D. Bloothoofd SCJ 
als subdiaken. Als presbyter-
assistens fungeerde pastoor 
H.Nieuwenhuyzen. Het zangkoor 
onder leiding van den directeur, 
den heer G. de Barberson, voerde 
de Missa Secunda van Perosi uit. 
Zeer vele vrienden en bekenden 
kwamen 's middags den jongen 
priester hun gelukwensen aanbie-
den. Om vier uur celebreerde de 
neomist met assistentie van 
kapelaan J.Voortwist als diaken en 
pater J.Reynders SCJ als subdiaken 
een plechtig danklof, waarna de 5-
stemmige priestercantate van 
pater J.Haaghe werd uitgevoerd. 

Als er ìemand aan de schoolhisto-
rie verbonden is die geen intro-
ductie behoeft, dan is hij het wel. 
Al op de eerste schooldag, neen, al 
op het eerste schoolmoment 
maakten nieuwe leerlingen kennis 
met Pater Prefect, staande op de 
grote buitentrap. Vanaf 1955, tot 
aan 6 oktober 1985, heeft Wim 
Lauwers zich met tomeloze 
energie ingezet voor het reilen en 
zeilen van het Sint Nicolaas 
Lyceum. Het is overbodig te 
zeggen, dat hij meer verhalen uit 
de historie van de school kent dan 
wie ook, evenzo dat hij er zelf 
vaker deelgenoot van is geweest 
dan hem lief zal zijn. 

Pater Lauwers is nu, 10 jaar na zijn 
afscheid, nog net zo energiek en 
goedgezind als iedereen hem 
kent. Zijn leeftijd, midden in de 
zeventig, speelt hem nog nauwe-
lijks parten: hij lacht en praat 
honderduit, lust nog immer een 
goede sigaar en loopt dagelijks 

vele trappen op en neer. Dit doet 
hij overigens niet als conditieoefe-
ning, maar hij bewoont nu 
eenmaal één van de mooiste 
herenhuizen van Amsterdam, waar 
zijn (werk)kamer in de nok ligt. 
Het is het huis aan de 
Honthorststraat 20, een kast, maar 
ook een juweel, van een villa uit 
de periode 1900-1910. Pal aan het 
Museumplein, waar precies die 
avond een roodwitte menigte de 
Ajax-helden toezingt. De intervie-
wer moet zich op het plein een 
weg banen door een niet te 
beschrijven chaos. In het grote 
huis wonnen behalve Pater 
Lauwers nog twee oude beken-
den, namelijk Pater van Vleuten 
en Pater Duindam.

Wim Lauwers is Amsterdammer. 
Hij is in 1920 geboren in de De 
Clercqstraat en ging naar de 
lagere school op de niet meer 
bestaande BAVO-school aan de 
Bilderdijkstraat. Al op zijn elfde 

vertrok hij naar het Seminarie. 
Hiermee begon een reis naar en 
door Noord-Brabant. Eerst 
Helmond, dan Bergen op Zoom, 
filosofie en theologie in Breda en 
dan de zwarte jaren van deze 
eeuw in Sint Oedenrode. Een 
onbewoonbaar verklaarde woning 
in deze plaats werd in de oorlog 
betrokken door liefst 30 priester-
studenten, die zich er erg moesten 
behelpen: geen kachels, geen 
douches, met z'n zessen op een 
kamer. Een beroerde tijd, die in 
hevigheid culmineerde rondom de 
bevrijding in najaar 1944. Sint 
Oedenrode lag midden in 'de 
Corridor' en moest wekenlang 
bombardementen ondergaan. De 
Duitsers hebben er zelfs tweemaal 
een Spervuur uitgevoerd: een 
urenlange, constante regen van 
granaten. In 1946 heeft Wim de 
studie voltooid en wordt hij te 
Nijmegen tot priester gewijd.

Anekdotes, de interviewer vreest 

zijn trein niet meer te halen als hij 
ze allemaal gaat navragen. "P.P. 
klapt uit de school", dat is stof 
voor een vuistdikke pil. Dus 
zomaar een greep, te beginnen bij 
Zuster Generosa.
Toen het schoolgebouw aan de 
Prinses Irenestraat juist klaar was, 
en de SNL'ers de oversteek konden 
maken van 't Zand (de barakken 
aan de Beatrixparkzijde) naar 't 
Aquarium (het huidige gebouw) 
trok de Pius MMS in de barakken. 
Om het betegelde erf van de 
barakken stond een hek met 
prikkeldraad. De jongens van het 
SNL parkeerden hier schots en 
scheef hun fietsen tegenaan, tot 
grote ergernis van Generosa. Op 
zekere dag haalde zij de fietsen 
binnen, hield een preek tot de 
verzamelde jongelui en eiste hun 
excuses. De volgende ochtend, in 
alle vroegte, rouleerden er 
pamfletten van een grijnzende 
zuster die een fiets vermorzelt, en 
hing er een groot laken aan de 
vlaggenmast bij de barakken, 
versierd met een draak en een 
doodskop, terwijl een nylonkous 
dienst deed als wimpel. Deze 
wapperde vrolijk in de Irenestraat, 
tot groot vermaak en ook verbij-
stering van de leerlingen die die 
ochtend kwamen aanfietsen. 
Zuster Generosa belt Pater Prefect, 
of die troep s.v.p. kon worden 
opgeruimd. Hij krijgt spontane 
aanmelding van de daders, die het 
laken weghalen met een ladder en 
vervolgens het laken, gedrapeerd 
over deze ladder, op de schouders 
rondzeulen, onder het aanheffen 
van treurliederen. Een zo leuke 
actie, dat Generosa een groep 
meisjes uit haar klas snel opdracht 
geeft om de jongens een grote 
doos met chocolade aan te bieden: 
een what's in a name gebaar.

Een andere stunt, waarvan de 
daders alsnog de gelegenheid 
krijgen om zich bekend te maken, 
is er één uit het rijke 1-april-
verleden. Elke leerling zal zich 
deze datum herinneren als 
sensationeel. Misschien moeten 
we er als Binder-redactie nog eens 
een special aan wijden, de 1-april-
'viering' op het Sint Nicolaas 
Lyceum. De anekdote, die Pater 
Lauwers vertelde, is uit dezelfde 
periode als het vorige verhaal. Op 
de bewuste aprildag staat er 's 
ochtends vroeg een levensgroot, 
betonnen (!) Heilig Hartbeeld in 
de hal van de school, behangen 

met serpentines. Hoe is het 
mogelijk?? Een beeld van twee 
meter, en een school die potdicht 
op slot heeft gezeten. Rector 
Paalvast en Pater Lauwers staan 
verbluft naar het gevaarte te 
staren. Wat later komt er een 
telefoontje van de P.P. van het 
Ignatius College, Pater van Bergen 
Henegouwen: dat men daar een 
beeld mist en of het SNL er soms 
meer van weet? Ja...eh...is het 
toevallig een Heilig Hartbeeld? In 
de eerste pauze meldt zich een 
leger van Ignatiusleerlingen bij 
ons gebouw, die gelukkig koest 
kunnen worden gehouden met 
koek en thee in de kantine. Een 
veldslag wordt voorkomen. De 
schoolleiding gaat op zoek naar 
de verantwoordelijken, maar 
vangt volledig bot. Wel worden 
vrijwilligers gevonden om het 
beeld terug te bezorgen. Ook nu, 
in 1995, heeft Pater Lauwers nog 
geen idee, wie deze stunt heeft 
klaargespeeld. Myrakel doet een 
verzoek aan de leden om hier 
opening van zaken te geven. Moet 
kunnen, toch? De postbus ìs er 
voor.

Dat waren de vroege jaren '60. 
Hoe anders was het later in het 
decennium! Wim knikt veelzeg-
gend. "Ja, praat me er niet van. 
Het was een heel moeilijke 
periode! Men wierp zich op tegen 
alle vormen van gezag. Haren en 
baarden groeiden en groeiden, 
kleren waren expressief, de 
leerlingen poogden de macht over 
te nemen. Ik vond zo'n houding 
niet meer reëel en ben fel tekeer 
gegaan tegen hun motieven. Ik 
heb een verklaring uitgesproken 
om de relschoppers duidelijk te 
maken, wat de grens is. Ik verge-
lijk dat het liefst met een auto. 
Een auto hoort een goede motor 
te hebben, maar evenzeer goede 
remmen. Ik zag het als onze taak 
om zowel de motor draaiende te 
houden, als om bij gelegenheid te 
remmen. In die tijd werd het ons 
niet gegund om bijtijds te remmen 
en dan krijg je inderdaad een 
gevaarlijke situatie. Onze school 
had van oudsher een goede naam, 
en niet in het minst vanwege de 
strikte regels. Regels zijn regels, 
maar er zit wel degelijk elastiek in, 
hadden de leerlingen dat nou 
maar goed doorgehad. 
Weet je wat nu het gekke is? De 
jongelui van toen kom ik nu nog 
wel eens tegen, gladgeschoren en 

in nette kleding. En wat krijg ik te 
horen? Pater, we zijn u dankbaar 
dat u ons toen niet heeft laten 
ontsporen. Uw felle reactie was 
onze redding!" 
Inspraak, daar draaide het 
allemaal om. Een eigen, niet-
gecensureerde schoolkrant: Teiltje, 
een naam die nota bene door 
Lauwers is bedacht. En er moest 
natuurlijk een leerlingenparle-
ment komen. En wat gebeurde er 
nog geen vijf jaar later? De 
leerlingen moesten erbij gesleept 
worden. Wèg was de interesse in 
democratie. Ja, steeds is er een 
stroming van zo'n vijf jaar, waarin 
de maatschappij van kleur en geur 
verschiet. Pater Lauwers laat 
weten dat hij daar een open oog 
voor heeft. Hij signaleert ze en 
probeert zulke stromingen te 
begrijpen. Hij leeft zich in in het 
"nu", gaat met de tijd mee. Hij 
heeft voor het schoolarchief nog 7 
klappers met protestpamfletten en 
schotschriften bewaard: Vietnam, 
(Minister) Van Veen Ga Heen, 
Neutronenbom, SNL-
ondermijnende kreten, afijn, roept 
u maar. Ook het "Generosa-laken" 
zit nog tussen die spullen. Voer 
dus voor Myrakel! Wie weet er 
beter over verboden attributen 
dan hij? Een foute agenda, een 
pornoblaadje, wapens of drugs: 
inleveren bij P.P.! Hij nuanceert de 
omvang van een en ander: 'De 
Andere Agenda', ach, een enkel 
exemplaar, seksboekjes wat vaker, 
heel af en toe een mes en gelukkig 
ook maar zelden wat hallucine-
rend poeder. Zijn respons wisselde 
per categorie. Bij boekjes met 
stoute plaatjes sprak hij zowel 
leerling als ouders aan. Meestal 
kwam het hoge woord 'nieuwsgie-
righeid' er uit. Pater Lauwers 
benadrukte dan, dat de foto's een 
overdreven, irreëel beeld weerge-
ven. Daarentegen bij (het vermoe-
den van) drugs spoorde hij vooral 
medeleerlingen aan om iemand 
het rechte pad te laten hervinden. 
Hij heeft respect gekregen voor de 
wijze waarop medeleerlingen in 
staat blijken om iemand terecht te 
wijzen. Maar nogmaals, het 
Nicolaas was vergeleken met 
andere middelbare scholen erg 
braaf en schoon wat betreft LSD 
en andere goedjes. En zulke 
tussendoortjes hoorden bij mijn 
werk. Had ik 's ochtends een 
programma in mijn hoofd, kwam 
er weer geen draad van terecht. 
Want er was altijd wat!
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Wim Lauwers is, zoals eerder 
gezegd, nog steeds in de kracht 
van zijn leven. Hij vult zijn dagen 
met kerkelijke zaken en het 
bezoeken van vrienden en van 
sportverenigingen. Liefst in drie 
parochies is hij prominent als 
priester actief: in de Jacob 
Obrechtkerk en de Agneskerk in 
Amsterdam Oud-Zuid en in de 
Amstelveense Annaparochie. Dat 
betekent veel voorbereiding, met 
name het schrijven van preken. 
Verder bezoekt hij veel van zijn 
'doopjes' en getrouwden: zeker 
enkele tientallen van de personen 
die hij als priester heeft ingeze-
gend behoren tot zijn reguliere 
kennissenkring. Hij gaat graag met 
mensen om. Het brengt hem in 
Lisse en Almere, in Leusden en 
Wilnis, hij is zeer vaak op pad. In 
de zomer gaat dat op de brom-
mer!

Ja, en dus ook die sportvereniging-
en. Wedstrijden, trainingen en 
vergaderingen van zijn drie 
favoriete schoolclubs: Myra 
hockey, ooit door hemzelf 
opgericht, Myra lawntennis en (ja, 
het heet nog steeds zo) Tempo 
Team tafeltennis. Op het SNL zelf 
komt hij nog slechts een enkele 
keer, hetgeen een keus is die hij 
bij zijn afscheid in 1985 bewust 
heeft gemaakt. Bij gelegenheden 
als de Kerstbijeenkomst van oud-
personeel is hij doorgaans wel van 
de partij.
Zijn voorliefde voor sport strekt 
zich ook uit tot voetbal. Iedere ex-
Wilskrachter kent de 
Kerstboodschappen van modera-
tor Lauwers, maar hij heeft in zijn 
Seminarietijd zelf een stevig potje 
meegedraaid, als keeper. En op de 
cour van het SNL liet hij ook wel 
eens een kunstje zien. Zo ook aan 
leerling Louis van Gaal, die 
bewonderend toekeek. In deze 
Nicolasiaan, die, net terug uit 
Tokyo met de wereldbeker, een 
uur geleden nog op het 
Museumplein luidkeels is toege-
zongen, herkent Pater Lauwers de 
SNL-opleiding in optima forma. 
Louis is streng, maar geeft ruimte 
voor ontspanning en gezelligheid. 
De mens gaat voor de prestatie. 
Hetgeen resulteert in een ideale 
mix, het fundament voor succes! 
De mens gaat voor de prestatie, ja 
dat is wat het lyceum zijn scholie-
ren heeft willen bijbrengen.

We blijven nog even bij de sport. 
De school, die nu 47 jaar bestaat, 
heeft een lange lijst van kampioe-
nen voortgebracht. Myrakel heeft 
al eens de schoolvoetbalfinale 
SNL-Ignatius gememoreerd, met 
die Angstgegner Dikhof (Paastoer-
nooi 1968). De school heeft 
bijvoorbeeld ook het landskampi-
oenschap volleybal op z'n conto 
staan. Schaken, basketballen, we 
stonden op het ereschavot. Dus de 
school heeft een grote prijzenkast. 
Ahum, had een grote prijzenkast. 
Hier is een spectaculair verhaal 
aan verbonden, een myrakel kun 
je wel stellen! Op een kwade dag 
is de prijzenkast, die generaties 
lang in de hal, recht tegenover de 
kantine-ingang stond, in vlammen 
opgegaan. Een lage daad van een 
inbreker. Vroegkomer-leraar v.d. 
Meijs ontdekte bij binnenkomst de 
brandende vitrine en redde, wat er 
te redden was. Maar er lagen zelfs 
gesmolten medailles en bekers in 
de zwartgeblakerde kast, voor-
waar een indicatie van de hitte! 
Hé, wie zien we daar, pal boven de 
uitgebrande kast?! Het houten 
beeld van Sint Nicolaas. Niets, 
niets, maar dan ook niets aan te 
zien! Ongeschonden, dit prachtige 
beeld van de Sint dat we allemaal 
kennen. Het myrakel van 
Amsterdam in de hal van ons 
eigen schoolgebouw.

Meisjes op de school. Een revolutie 
op een katholiek jongenslyceum. 
Maar in 1968 een feit, althans in 
de brugklas. Hoe kijkt Wim 
Lauwers hier op terug? "Eerlijk 
gezegd had ik geen mening. Ik 
was er niet echt tegen maar nam 
een afwachtende houding aan. 
Het was een volstrekt onbekende 
factor, ik wist niet hoe het zou 
uitpakken. Al snel kwamen de 
hogerejaars jongens naar me toe 
met afwijzende commentaren: 
Wat moeten die meisjes hier, het is 
toch gezellig genoeg met jongens 
onderling? De meisjes zelf 
daarentegen gedroegen zich 
opvallend positief! Ze waren niet 
vervelend, ze weerden zich kranig. 
Ik merkte al snel dat het een 
vooruitgang voor de school 
betekende. Achteraf zeg ik dan 
ook dat het een leuke, nieuwe 
inbreng was. Dat was nog eens 
wat anders dan de scherpe 
scheiding tussen Nicolaas en Pius 
in de jaren daarvoor. Als ik, om 
onze leerlingen een beetje te 
begunstigen, de pauzes van 

Nicolaas en Pius bewust gelijktijdig 
in het rooster opnam, had zuster 
Paschalis haar pauzeschema 
binnen twee dagen bijgesteld. We 
deden als scholen zelden iets 
samen, ja, een gezamenlijke Fancy 
Fair-actie voor een ziekenhuis in 
Brazilië, dat kon nog net wel.

Zijn vakanties brengt Pater 
Lauwers tegenwoordig door in 
Nederland. Vorig jaar ging hij 
wandelen in Lochem, samen met 
oud-leraar Elders. Met hem gaat 
hij al heel lang samen op vakantie. 
Corsica, Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië vooral, ze zijn er allemaal 
geweest. Sinds ze het wat rustiger 
aandoen, wordt hooguit nog het 
Sauerland opgezocht, maar 
meestal gaan ze wandelen in de 
Nederlandse natuur.

We zagen reeds, dat P.P. zijn 
invloed kon uitoefenen op het 
pauzerooster. Werd er ook in de 
klassensamenstelling gemanipu-
leerd? "Jazeker, dat kon zelfs van 
twee kanten komen. Leerlingen 
die een leraar wilden ontlopen 
kregen vaak gehoor op zo'n 
verzoek, anderzijds hield de 
schoolleiding notoire lastpakken 
uit elkaar. Groepjes leerlingen, die 
als bedreigend werden 
beschouwd, kon ik bij aanvang van 
een nieuw schooljaar naar eigen 
inzicht over de klassen verdelen". 
En heeft u ook zelf voor de klas 
gestaan? "Nou en of. In mijn 
eerste vier jaren, aan de Da 
Costastraat, gaf ik godsdienst en 
latijn, zo'n 17 uur per week. 
Bovendien was ik van het begin af 
Prefect. In 1959 was de school 
verspreid over twee uitelkaar 
gelegen locaties (Da Costa/'t 
Zand), en was er steeds meer 
behoefte aan een persoon die hier 
toch een eenheid van wist te 
smeden. Die taak heb ik op mij 
genomen. Het was niet niks, als je 
beseft dat ik 's ochtends ook nog 
in alle vroegte in het OLVG een 
neventaak te vervullen had."

Voor leerlingen is het altijd wat 
raadselachtig, wat die letters SCJ 
achter de namen van diverse 
paters betekenen. Deze afkorting 
komt van Sacerdotum a sacro 
Corde Jesu, ofwel de Priesters van 
het Heilig Hart. Dit is de op één na 
grootste priestergemeenschap in 
Nederland. Hoe ziet nu de 
werkkamer van een SCJ-priester er 
uit? Zeer gezellig! Natuurlijk een 

flinke boekenkast, maar overal 
kunstvoorwerpen en een wirwar 
aan meubeltjes en andere spullen. 
Niets van soberheid. Zo rondkij-
kend krijgt Wim ineens een 
binnenpretje. Waarom verschijnt 
er zo'n pure lach op zijn gezicht? 
"Ja, kijk, aan dit beeldje van een 
beertje met een balalaika zit een 
leuk verhaal vast. Ofschoon ik 
principieel nooit leerlingen heb 
voorgetrokken, ik was daar 
keihard in, zijn er toch enkelingen 
die een speciaal plekje hebben 
weten te veroveren, meestal door 
hun ondeugende karakter. Zo 

iemand was Chiel Bakx, wat een 
duveltje! Had-ie weer eens voor de 
zoveelste keer straf, beweert hij 
deze niet te kunnen uitzitten, 
omdat hij naar... Rusland moet! En 
het blijkt nog waar te zijn ook. 
Pater Lauwers vertelt hem 
desondanks dat de straf wordt 
opgeschort, tenzij? Ja, tenzij Chiel 
bij terugkomst iets typisch Russisch 
weet te presenteren. En dat is 
gelukt: een prachtig beertje. De 
kamer bevat nog veel meer 
schoolse memorabilia: een 
schilderij met bloemen van Toon 
Noyons, een wandklok van zijn 

12,5-jarig jubileum op school, een 
prachtig schilderij met een 
watermolen erop (verjaardagsca-
deau) en een tennisracket van 
'goud en juwelen' à la Antwerpen 
die hij van Myra ontving.
En wat tovert hij daar uit zijn 
portefeuille? Een gele kaart, een 
rode kaart. Hij houdt ze fier in de 
lucht, een gebaar dat hij menig-
maal (jazeker, met díe bewuste 
kaarten) op schoolplein of in de 
Nicolaas-gangen heeft gemaakt. 
Zo kennen we hem, die beste PP!
(Cees Smit, 1995) 

Bij het vertrek van Pater W. Lauwers SCJ (1985)

Oktober 1985 nam pater Lauwers 
afscheid van het SNL. Hij ging met 
pensioen, na ruim dertig dienstja-
ren. Loek van Nus was een van de 
organisatoren van dat afscheid en 
hij dook in zijn archief. En vond de 
tekst van de afscheidsrede plus de 
tekst van een SNL-lied dat voor PP 
gezongen werd, op de melodie 
van het toen zeer bekende en 
veelgezongen cabaret-lied 'Het is 
uit het leven gegrepen'. Het lied 
werd gezongen door tien 'leerling 
van weleer, collega van 't heden': 
oud-leerlingen die ten tijde van 

het afscheid nog steeds op het SNL 
werkzaam waren. Het zijn Leo de 
Rijk, Loek van Nus, Jan Overwater, 
Joost Kenter, Bert Ydema, Ben 
Cocx, Dic van Hummel, Hans van 
der Straeten en Thom van der Meij 
en, de enige vrouw in het gezel-
schap, Mirjam Evers. 

Veel oud-leerlingen van het Sint 
Nicolaaslyceum en hun ouders 
zullen ervan opkijken, dat pater 
Lauwers na zoveel jaren nog 
steeds aan het SNL verbonden was. 
Velen ook zullen zich verbaasd 

afvragen, waarom PP, zoals hij bij 
duizenden bekend staat, zijn 
school gaat verlaten. Deze 
markante Amsterdamse priester, 
de laatste pater prefect op 
katholieke middelbare scholen, 
wordt vijfenzestig jaar en daarom 
was hij nog steeds actief en 
daarom neemt hij nu afscheid van 
het Sint Nicolaaslyceum. 
Pater Lauwers werd in 1920 in 
Amsterdam geboren en bijna 
veertig jaar geleden, op 19 maart 
1946, tot priester gewijd. De missie 
had hem altijd al geboeid en hij 
zou dan ook graag naar Indonesië 
zijn gegaan als missionaris. De 
politieke situatie in die jaren 
maakte dit onmogelijk, zodat zijn 
wens om naar Zuid-Sumatra te 
gaan niet vervuld kon worden. Na 
een zevental jaren als provisor te 
hebben gewerkt, in welke functie 
hij aanvankelijk op de fiets en 
allengs op een Solex rondtrok om 
de weldoeners van het klooster te 
bezoeken, ontving hij in 1953 de 
opdracht mee te werken aan de 
stichting van het nieuwe schoolge-
bouw van het SNL in de Prinses 
Irenestraat, de school die in 1947 
was gesticht door de Priesters van 
het Heilig Hart (SCJ). In 1955 werd 
pater Lauwers de prefect aan deze 
school en Zuid-Sumatra werd 
definitief Zuidelijk Amsterdam. 
Een prefect was op katholieke 
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Wim Lauwers is, zoals eerder 
gezegd, nog steeds in de kracht 
van zijn leven. Hij vult zijn dagen 
met kerkelijke zaken en het 
bezoeken van vrienden en van 
sportverenigingen. Liefst in drie 
parochies is hij prominent als 
priester actief: in de Jacob 
Obrechtkerk en de Agneskerk in 
Amsterdam Oud-Zuid en in de 
Amstelveense Annaparochie. Dat 
betekent veel voorbereiding, met 
name het schrijven van preken. 
Verder bezoekt hij veel van zijn 
'doopjes' en getrouwden: zeker 
enkele tientallen van de personen 
die hij als priester heeft ingeze-
gend behoren tot zijn reguliere 
kennissenkring. Hij gaat graag met 
mensen om. Het brengt hem in 
Lisse en Almere, in Leusden en 
Wilnis, hij is zeer vaak op pad. In 
de zomer gaat dat op de brom-
mer!

Ja, en dus ook die sportvereniging-
en. Wedstrijden, trainingen en 
vergaderingen van zijn drie 
favoriete schoolclubs: Myra 
hockey, ooit door hemzelf 
opgericht, Myra lawntennis en (ja, 
het heet nog steeds zo) Tempo 
Team tafeltennis. Op het SNL zelf 
komt hij nog slechts een enkele 
keer, hetgeen een keus is die hij 
bij zijn afscheid in 1985 bewust 
heeft gemaakt. Bij gelegenheden 
als de Kerstbijeenkomst van oud-
personeel is hij doorgaans wel van 
de partij.
Zijn voorliefde voor sport strekt 
zich ook uit tot voetbal. Iedere ex-
Wilskrachter kent de 
Kerstboodschappen van modera-
tor Lauwers, maar hij heeft in zijn 
Seminarietijd zelf een stevig potje 
meegedraaid, als keeper. En op de 
cour van het SNL liet hij ook wel 
eens een kunstje zien. Zo ook aan 
leerling Louis van Gaal, die 
bewonderend toekeek. In deze 
Nicolasiaan, die, net terug uit 
Tokyo met de wereldbeker, een 
uur geleden nog op het 
Museumplein luidkeels is toege-
zongen, herkent Pater Lauwers de 
SNL-opleiding in optima forma. 
Louis is streng, maar geeft ruimte 
voor ontspanning en gezelligheid. 
De mens gaat voor de prestatie. 
Hetgeen resulteert in een ideale 
mix, het fundament voor succes! 
De mens gaat voor de prestatie, ja 
dat is wat het lyceum zijn scholie-
ren heeft willen bijbrengen.

We blijven nog even bij de sport. 
De school, die nu 47 jaar bestaat, 
heeft een lange lijst van kampioe-
nen voortgebracht. Myrakel heeft 
al eens de schoolvoetbalfinale 
SNL-Ignatius gememoreerd, met 
die Angstgegner Dikhof (Paastoer-
nooi 1968). De school heeft 
bijvoorbeeld ook het landskampi-
oenschap volleybal op z'n conto 
staan. Schaken, basketballen, we 
stonden op het ereschavot. Dus de 
school heeft een grote prijzenkast. 
Ahum, had een grote prijzenkast. 
Hier is een spectaculair verhaal 
aan verbonden, een myrakel kun 
je wel stellen! Op een kwade dag 
is de prijzenkast, die generaties 
lang in de hal, recht tegenover de 
kantine-ingang stond, in vlammen 
opgegaan. Een lage daad van een 
inbreker. Vroegkomer-leraar v.d. 
Meijs ontdekte bij binnenkomst de 
brandende vitrine en redde, wat er 
te redden was. Maar er lagen zelfs 
gesmolten medailles en bekers in 
de zwartgeblakerde kast, voor-
waar een indicatie van de hitte! 
Hé, wie zien we daar, pal boven de 
uitgebrande kast?! Het houten 
beeld van Sint Nicolaas. Niets, 
niets, maar dan ook niets aan te 
zien! Ongeschonden, dit prachtige 
beeld van de Sint dat we allemaal 
kennen. Het myrakel van 
Amsterdam in de hal van ons 
eigen schoolgebouw.

Meisjes op de school. Een revolutie 
op een katholiek jongenslyceum. 
Maar in 1968 een feit, althans in 
de brugklas. Hoe kijkt Wim 
Lauwers hier op terug? "Eerlijk 
gezegd had ik geen mening. Ik 
was er niet echt tegen maar nam 
een afwachtende houding aan. 
Het was een volstrekt onbekende 
factor, ik wist niet hoe het zou 
uitpakken. Al snel kwamen de 
hogerejaars jongens naar me toe 
met afwijzende commentaren: 
Wat moeten die meisjes hier, het is 
toch gezellig genoeg met jongens 
onderling? De meisjes zelf 
daarentegen gedroegen zich 
opvallend positief! Ze waren niet 
vervelend, ze weerden zich kranig. 
Ik merkte al snel dat het een 
vooruitgang voor de school 
betekende. Achteraf zeg ik dan 
ook dat het een leuke, nieuwe 
inbreng was. Dat was nog eens 
wat anders dan de scherpe 
scheiding tussen Nicolaas en Pius 
in de jaren daarvoor. Als ik, om 
onze leerlingen een beetje te 
begunstigen, de pauzes van 

Nicolaas en Pius bewust gelijktijdig 
in het rooster opnam, had zuster 
Paschalis haar pauzeschema 
binnen twee dagen bijgesteld. We 
deden als scholen zelden iets 
samen, ja, een gezamenlijke Fancy 
Fair-actie voor een ziekenhuis in 
Brazilië, dat kon nog net wel.

Zijn vakanties brengt Pater 
Lauwers tegenwoordig door in 
Nederland. Vorig jaar ging hij 
wandelen in Lochem, samen met 
oud-leraar Elders. Met hem gaat 
hij al heel lang samen op vakantie. 
Corsica, Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië vooral, ze zijn er allemaal 
geweest. Sinds ze het wat rustiger 
aandoen, wordt hooguit nog het 
Sauerland opgezocht, maar 
meestal gaan ze wandelen in de 
Nederlandse natuur.

We zagen reeds, dat P.P. zijn 
invloed kon uitoefenen op het 
pauzerooster. Werd er ook in de 
klassensamenstelling gemanipu-
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patersscholen degene die belast 
werd met het regelen van allerlei 
zaken en het handhaven van de 
orde, een duvelstoejager aan 
wiens alziend oog niets zou 
ontsnappen. Zeker geen 
benijdenswaardige functie. Ook 
pater Lauwers regelde en 
verzorgde vele zaken en ijverde 
voor een geregelde gang van 
zaken op de school. Hij deed dit 
op een bijzonder sympathieke 
wijze. Maar hij ging veel verder 
dan alleen regelen: hij kent alle 
leerlingen van de afgelopen dertig 
jaren en zij kennen hem, want 
welke leerling ontmoette hem niet 
in verband met te-laat-komen of 
verzuim, of naar aanleiding 
daarvan? Welke leerling had niet 
eens behoefte aan medische of 
geestelijke verzorging, of sprak 
niet zomaar eens met hem tijdens 
de pauzes tussen de lessen? Hij 
inspireerde veel leerlingen tot een 
betere aanpak van hun studie of 
levenshouding en luisterde naar 
alle problemen, groot en klein. Hij 
hielp dan tactvol, met nuchterheid 
en met grote kennis van de jonge 
mens. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend, dat hij ook 
met oud-leerlingen en hun 
gezinnen nog vele en hechte 
contacten onderhoudt. 
De vele contacten met de jongelui 
ontstonden ook op de 
sportvelden. Als oud-sportman 
was pater Lauwers de (mede-
)oprichter van nogal wat bekende 
sportverenigingen, die een band 
hebben met het SNL: Wilskracht 
SNL, Tempo Team, Myra, van 
welke verenigingen menig oud-
SNL'er en SNL'er lid is. Pater 
Lauwers heeft altijd voorgestaan, 
dat het sportgebeuren ook een 
belangrijke factor is voor 
opgroeiende jongeren. Het in 
teamverband samenwerken, of het 
nu op de velden is, of op school, 
betekent een stuk 
karaktervorming. Men leert hoe 
maatschappelijk te handelen. 
De prefect van het SNL gaat nu 
met pensioen. PP, de begeleider 
van de jonge mens, ruimt zijn 
kamer op en overdenkt wat hij nu 
zal gaan doen. Zijn 
persoonlijkheid en zijn werk 
liggen verankerd in zijn school en 
hij kan nu vaker op zijn bromfiets 
Amsterdam doorkruisen. De vrije 
tijd komt hem toe; hij zal er 
ongetwijfeld goed gebruik van 
maken. 

Beste gasten, geachte pater Lauwers,

Een voorwoord allereerst ter explicatie
Van een tiental, van deez' avond de sensatie, 
Opdat u weet wie en wat we zijn.
Welnu, eens waren wíj zelfs klein
En leerling op het SNL.
U weet wellicht nog wel, 
Dat paters vele jaren louter jongens onderwezen;
Meisjes werden hun pas later toegewezen.

Leo  Loek  Jan  Joost,
Bert  Ben  Dic  Hans en Thom,
De stoeren knapen van weleer;
En dan , o schone dag, komt Mirjam
Een bloeme, rank en teer. 
Wij tienen: negen mannen en één vrouw,
Bleven het SNL langdurig trouw
En kennen pater Lauwers zeker wel 't beste. 
Derhalve leek 't ons een leuke geste
Dat leerling van weleer, collega van 't heden
Voor hem voor 't voetlicht zou gaan treden.
Wij verhalen u van hem, PP, vanaf dit rostrum,
Van hem die laetificat juventutem nostrum.

Zingt gij allen, met of zonder muzikale steun,
Nu en telkenmale deze volkse, doch bekende deun:

Refrein:
Dit is uit zijn leven gegrepen;
Dit is 't verhaal van PP
Nog vele en heerlijke jaren! 
Die wens geven wij aan hem mee. 

Allen: refrein

Voorheen vergaarde hij per Solex
Den paters daaglijks brood bijeen;
Ook nu nog bromt hij, maar heel Simplex
Ter huisbezoek en trouwt en doopt als geen. 
Menig leerling verbond hij in de echt; 
Wij zeggen dan ook zeer terecht:
Geen die een ander zo liet werken
Opdat geen t'rugloop was te merken
In leerlingental op onze school; o nee, 
Tibi gratias agimus Lauwers SCJ

Refrein

Hij komt en ziet en blaast de fluit
Als in gevaar komt deze of gene ruit,
Of als 'n kinderkoppie bloedend lijddt
In speelse, zij het woeste, klassestrijd.
Hij dartelt gretig rond op onze cour,
Alwaar absentiebriefjes zijn z'n moeizaam voer,
Sine fine dicens: 'briefje morgen even brengen'. 
Morgen brengen? Morgen brengen! 

Refrein

PP  EH  BO ! krijg menige patient
Die de grenzen der voorzichtigheid niet kent
En gebutst, geschramd en 't hoofd vol pijn,
Komt smeken om een medicijn;
Of vanaf het onderspit met vaal gezicht
Op hem z'n blauw omfloerste oge richt. 
PP, de pil van faam en van allure, 
Hoeft een wijle slechts te turen 
Naar de meest afgrijselijke wonden
Of 't medicijn is al ras gevonden: 
Een pleister, gaas of handvol vitaminen
En, ten einde raad, zijn panacée: de aspirine. 

Refrein

Steeds was hij op de velden te vinden
Omringd door 'n schare Nicolaasvrinden.
Voor sport en spel deed hij ontzettend zijn best; 
Het resultaat, Myra en Wilskracht, werden gegrondvest. 
Niets was hem te veel om de sport te stimuleren, 
Waardoor nu veel mensen in blakende gezondheid verkeren.
Door de jaren heen verkocht hij duizenden dassen,
Met der schole kleuren en van prima klasse.
De schoolpet was wel leuk, maar niet bepaald een stunt; 
De pet vond men maar pet; geen lang leven dus gegund. 

Refrein

En hoe moeten wij nu voort
In de komende dertig jaar?
Geen Lauwers, geen prefect die ons nog hoort; 
Wat blijft is slechts de geur van zijn sigaar.
Hele generaties van scholieren
Groeien op voor galg en rad;
Nooit meer een absentiebriefje,
Nooit meer in de kraag gevat.
Ja, het worden somb're tijden,
't Zal nimmer meer als vroeger zijn
Want scheiden is een beetje lijden
En lijden doet nog altijd pijn. 

Refrein
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Voorjaar 1972 maakte 4 HAVO van 
de PIUS in twee bussen een trip 
naar Londen. Tekenlerares Wil 
Caminada maakte daar een 
stripverhaal van en J.Bekkers, oud-
docent Engels, bewaarde dat. Joop 
Bekkers was vanaf 1963 docent 
Engels op de Pius MMS/Havo, ging 
in 1973 mee naar het SNL en 
vertrok in 1977. De SNeLbinder 
bezocht de heer Bekkers, nu 78 
jaar, in zijn woning in Druten om 
herinneringen op te halen.

In ons gesprek staan we lang stil 
bij de fusie in 1973. Een logische 
stap, maar de Pius deed het niet zo 
slecht en was zelfs op vele punten 
verder dan het Nicolaas. Niet 
alleen democratisering voor 
leerlingen was veel verder 
gevorderd en er was ook een 
docentenraad voor het personeel. 
Mogen we vaststellen dat Flitsen 
het niveau van de Tobbe oversteeg 
of was het de ijver van de meisjes, 
die hier de prestatie leverde? 
Pius+SNL: was het wel een fusie en 
geen overname? Uiteindelijk ging 
veel verloren van wat de Pius 
eigen was.
Al enkele jaren vóór de fusie was 
er een 'burgerregering' gekomen 
onder leiding van Leo van der Pijll. 
Bekkers heeft nog zeer goede 
herinneringen aan Zr Paschalis. 
Was er een keer een conflict 
tussen een leerling en een docent 
waarbij de leerling toch wel wat 
meer gelijk had, dan viel ze de 
docent niet af, maar pleitte bij 

beide partijen ervoor nog eens te 
gaan praten. Een kenmerk van 
goed leiderschap. Terugkijkend op 
de Pius-periode stelt hij vast dat er 
een heel goede sfeer op de Pius 
was en dat er serieus naar de 
meisjes geluisterd werd.
Vanaf 1973 gaf hij les aan het 
Nicolaas; hij voelde zich welkom in 
de sectie Engels onder leiding van 
Loek van Nus. Bekkers woonde 
destijds in Amsterdam-Noord en 
reisde eerst per Solex en later per 
auto over de pont en door de IJ-
tunnel. Dat viel met de jaren 
steeds meer tegen door het 
drukker wordende verkeer. Ging je 
vijf minuten later van huis, dan 
kwam je een kwartier later aan. 
Om die praktische reden verwissel-
de hij het Nicolaaslyceum voor het 
Waterland College in Amsterdam 
Noord. Een verandering van baan, 
waar hij spijt van kreeg, omdat het 
wat minder klikte en na een 
vergeefse poging terug te keren 
naar het SNL, zocht hij verder naar 
werk in den lande. Hij kwam 
terecht bij het Pax Christi College 

(havo/atheneum) in Druten en gaf 
er tot in de tachtiger jaren les. Na 
zijn pensionering is hij er blijven 
wonen.
Zijn herinneringen zijn het meest 
helder bij de oud-collega's, 
waarvan hij er velen noemt. De 
klassenfoto's roepen minder 
concrete herinneringen op, al 
blijken sommige namen hem 
bekend in de oren te klinken.

De schoolreizen naar Londen met 
drie bussen in het voorjaar van 
1971 en met twee bussen 4e Havo 
in 1972 zijn allerminst vergeten en 
hij haalt enkele fotoboeken en 
een stripverhaal van mevrouw 
Caminada te voorschijn. Gelukkig 
mogen wij de foto's en het 
prachtige stripverhaal getiteld 'De 
Avonturen van Pia Havovier in 
Londen' lenen om op te slaan in 
onze digitale schatkamer. Ook 
voor wie niet meeging in het 
voorjaar van 1972 is het een mooie 
puzzel: wie was in de strip 
bijvoorbeeld mevrouw 
Droefstruik? Gaf haar man, 

Docenten PIUS op reis in Londen
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Docenten PIUS op reis in Londen
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meneer Droefstruik dus, geen gym 
op het Nicolaas… ?

Geert Rolf

PS. Er zijn ruim 45 Pius-foto's van 
de heer Bekkers opgenomen in de 
rubriek 'Nieuw' op het Afgesloten 
Web. Voor alle Piïsten onder ons: 

kijk eens of je een gebeurtenis of 
persoon herkent. We willen in elk 
geval van iedere foto het jaartal 
weten! 

De opbrengst van de jaarlijkse 
sponsorloop op het SNL was dit 
keer ruim 13000 euro! Zeventien 
keer nu heeft het SNL deze 
sponsorloop georganiseerd. Op 14 
april 2005 liepen de leerlingen van 
het Nicolaas weer voor een project 
van Edukans. Er werd door vele 
leerlingen fanatiek gelopen. En 
diverse docenten maakten er een 
ware competitie van om het 
meeste aantal rondjes te lopen. 
Het was weer geslaagd! De 
opbrengst van de sponsorloop 

2005 zal naar Ethiopië gaan. De 
leerlingen liepen in totaal 11500 

euro bij elkaar. Daarvan ging 3500 
euro naar het Puka Puka project in 
Bolivia en 8000 euro naar Edukans 
in Peru. Namens de school werd 
dit verhoogd tot 13000 euro. 
Edukans heeft al een aantal jaren 
de actie Going Global lopen, een 
uniek internationaliseringproject 
voor het voortgezet onderwijs. Dit 
jaar ging leerlinge Ruby Heijer met 
Going Global naar Ethiopië. Haar 
verslag (dag 5, zondag) is te 
vinden op de website van Edukans, 
www.edukans.nl.

Bij Hans van Tol (Ath-B, 1985) was 
al langer duidelijk dat hij na zijn 
middelbare school economie zou 
studeren. Hij vertrok naar 
Rotterdam en studeerde, na een 
actief verenigingsleven, in 1992 af 
aan de Erasmus Universiteit. Na 
een jaar dienstplicht startte hij als 
boekhouder, omdat hij nu 
eenmaal goed in dat vak was en 
het ook natuurlijk wel leuk vond. 
Hans maakte vrij vlot promotie tot 
Financieel Manager. Toch bleek na 
tien jaar financieel management 
dat hij niet voldoening bevredi-
ging uit zijn werk kreeg. Het 
werken met de mensen van zijn 
financiële afdeling van 35 mede-
werkers vond hij nog het leukste. 
Inhoudelijk verloor het zijn 
interesse. Wie leest er nog een 
jaarverslag na twee jaar? Medio 
2003 besloot hij te stoppen met 

het financiële werk en drie 
maanden de tijd te nemen om 
eens goed na te denken wat hij nu 
eigenlijk écht wilde. 

Financiële thrillers
In zijn vrije tijd schreef Hans 
financiële thrillers en hij had het 
idee dat hij misschien hiermee 
verder zou willen. Toen Jasmijn, 
zijn tweede dochter, werd 
geboren, begon hij, tussen het 
verzorgen en voeden door, 
bordspellen te maken. De spellen 
die hij maakte werden door 
vrienden en familie enthousiast 
ontvangen, wat hem stimuleerde 
om door te gaan. In een half jaar 
maakte hij tien prototypes van 
spellen en schreef twee financiële 
thrillers.

Nederlandse Spellenprijs 2005 
In januari 2004 besloot Hans met 
de spellen door te gaan. In 
februari startte hij met de eerste 
testavonden van de spellen en 
richtte speluitgeverij The Game 

Master op. In april bleken de 
testers zeer enthousiast over het 
strategiespel De Ontembare Stad 
en het tactische bordspel Block It! 
Door deze positieve reacties vond 
hij dat hij de rest van Nederland 
de spellen niet meer kon 
onthouden. Op 3 oktober, bijna 
een jaar nadat hij zijn eerste twee 
spellen op de markt bracht, werd 
bekend dat hij de Nederlandse 
Spellenprijs 2005 heeft gewonnen 
met het strategiespel De 
Ontembare Stad, een bordspel 
voor 2 tot 5 spelers over de 
ontwikkeling van een 
middeleeuwse stad. Ruim 750 
spellenliefhebbers brachten een 
stem uit, maar liefst een derde 
daarvan koos voor Hans' spel. De 
eerste Nederlandse spelontwerper 
die deze prestigieuze prijs wint!

Beroepskeuze
Wie, meestal in de vijfde klas, een 
beroep begint te kiezen, zal niet 
snel bij spelontwerper uitkomen. 
In Nederland is het aantal 
ontwerpers op één hand te tellen. 
Meestal gaat het anders. Zo ook 
bij Hans. 'Je begint met iets dat je 
goed kunt, waar brood in te 
verdienen is en wat je ook wel een 
beetje leuk vindt. Soms kom je er 
na een tijdje achter dat je een 
bepaald talent hebt. Ik kwam er 
achter op mijn 36-ste. Sommigen 
komen er eerder of later achter en 
er zijn er ook heel veel die dit 
nooit ontdekken'. Nu de spellen 
een succes zijn [ook Skyline of the 
World is van hem] denkt Hans al 
weer verder: 'als ik straks meer tijd 
beschikbaar heb, ga ik ook weer 
schrijven. Dat vind ik ook heel leuk 
om te doen.'

Meer informatie: 
 en 

. 
www.thegamemaster.nl
www.spelleprijs.nl

Wie tegenwoordig de stad Berlijn 
bezoekt, passeert ongemerkt de 
grens tussen West en Oost, iets 
wat vroeger alleen aan vogels was 
voorbehouden. Berlijn heeft van 
alles dubbel: ondermeer twee 
cultuurcentra, twee universiteiten. 
Eén van die laatste twee is de 
Humboldt Universität waarvan het 
hoofdgebouw aan de beroemde 
Unter den Linden ligt en ver-
noemd is naar de gebroeders 
Wilhelm en Alexander von 
Humboldt. Wie was vooral 
Alexander en waarom is de prijs 
voor de beste profielwerkstukken 
op het SNL naar hem vernoemd? 
Dic van Hummel, oud-leerling 
(HBS-A, 1970), docent 
Aardrijkskunde én voorzitter van 

de jurycommissie doet het een en 
ander uit de doeken:

Met de komst van de Tweede Fase, 
de herinrichting van het onderwijs 
in de bovenbouw in 1998, verd-
ween de vrije pakketkeuze van 
vakken. De leerlingen moeten een 
keuze maken uit vier profielen en 
zij moeten allemaal een vakken-
overstijgend werkstuk maken 
binnen het gekozen profiel, het 
profielwerkstuk. De status van het 
profielwerkstuk is aanzienlijk: het 
profielwerkstuk moet minimaal 
'voldoende' zijn, anders wordt er 
geen diploma uitgereikt… Het 
leek het Nicolaas een aardig idee 
om het beste profielwerkstuk van 
een eindexamenjaargang te 

bekronen met een prijs, de 
Alexander von Humboldtprijs. Zo 
worden nu jaarlijks drie van deze 
prijzen verstrekt: eentje voor het 
HAVO, een voor het Atheneum en 
een voor het Gymnasium. De 
docentbegeleiders van de profiel-
werkstukken nomineren enkele 
werkstukken, deze vormen samen 
een shortlist, dan gaan enkele 
docenten in beraad om het 
allerbeste werkstuk per school-
soort te bepalen. De prijsuitreiking 
vindt plaats op de jaarlijkse 
diploma-uitreiking en vormt daar 
een bescheiden hoogtepunt. Dit 
waren de prijswinnaars van 2005:
Maar wie is Alexander von 
Humboldt?
Charles Darwin noemde hem de 
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grootste wetenschappelijke 
reiziger van alle tijden. Daar is veel 
voor te zeggen als we kijken naar 
de variatie aan wetenschappelijke 
disciplines die hij beheerste. 
Humboldt werd geboren in Berlijn 
in 1769 en stierf in 1859. Zijn 
wetenschappelijke carrière begon 
met een studie geologie. In die tijd 
ontmoette hij George Forester, de 
tekenaar bij de expedities van 
Cook en zij reisden met z'n 
tweetjes door Europa. Alexander 
kreeg een baan als mijnbouwkun-
dig inspecteur in Duitsland. Toen 
Humboldt 27 was, stierf zijn 
moeder en Alexander kreeg een 
erfenis. Deze som geld maakte het 
mogelijk om een reis naar Zuid-
Amerika te gaan maken. Deze 
expeditie werd voorbereid met 
een bioloog en het expeditiegezel-
schap reisde o.a. over de Orinoco 
en beklom de Chimborazo, die in 
die tijd beschouwd werd als de 
hoogste berg van de aarde. 

Schoolsoort

Havo

VWO

VWO

Winnaars

Ladonna Barlag
Babette Beumer

Irena Turcinovic
Leonie Hosselet

Sanne van Keimpema
Zineb Ez-Zaitouni
Ragna Boerma

Profielwerkstuk

Duitsland van 1945 tot nu

Shakespeare, waarom was hij zo populair en is
dat nog steeds?

Het verband tussen geheugen en intelligentie

Docent(en)

P.Lassche

P. Maas

W. Zwennis
S. Vellinga

Humboldt karteerde bijna 2500 
kilometer van de Orinoco, 
beschreef honderden planten- en 
diersoorten, deed onderzoek naar 
de zeestromen voor de kust van 
Peru. De reis werd afgesloten met 
een bezoek aan de VS, aan 
Washington DC. Hij werd goede 
vrienden met Thomas Jefferson. 
Terug in Europa werkte Alexander 
aan de verslaglegging van de reis 
naar Amerika.. Dat gebeurde 
hoofdzakelijk in Parijs. 
Omdat het geld opraakte, ging 
Humboldt terug naar Berlijn en 
ging aan het werk als adviseur van 
de regering van Pruisen. Hij werd 
ook uitgenodigd door de Russische 
tsaar om onderzoek te doen en er 
verschenen studies over de altijd 
bevroren ondergrond van Siberië, 
over het klimaat van uitgestrekte 
landoppervlaktes en Humboldt 
tekende de eerste isothermenk-
aart; waarbij denkbeeldige lijnen 
met dezelfde gemiddelde tempe-

ratuur zijn aangegeven. Op zijn 
verzoek richtte de tsaar meteoro-
logische stations in Rusland in. 
Humboldt studeerde op de 
metingen die deze stations  deden.
In 1828 begon Humboldt met een 
zeer succesvol project: hij gaf 
openbare hoorcolleges in Berlijn 
en deze werden erg goed bezocht. 
Ook in deze tijd begon hij met het 
schrijven van “Kosmos”, waarin al 
zijn kennis over de aarde bijeeng-
ebracht werd. Uiteindelijk versche-
nen er vijf delen, de laatste 
postuum in 1862. Het eerste deel 
kwam uit in 1845, was binnen 
twee maanden uitverkocht en 
verscheen uiteindelijk in diverse 
talen.

Meer over Humboldt is te vinden 
op   en 

. 

Dic van Hummel 

www.hu-berlin.de
www.humboldt-portal.de

Gisterenavond ben ik in mijn dorp 
Landsmeer naar een koor 
ensemble uit St. Petersburg 
geweest hetgeen de moeite waard 
was, mailde Ursula Jonker (Ath-A, 
1980). Nu zult u zich wellicht 
afvragen wat voor Myrakels 
belang dat heeft, maar als u weet 
dat het om het Neva Ensemble 
gaat, het vaste koor van de Sint 
Nicolaaskathedraal, dan snapt u 
weer waar het om gaat! En 
hoewel onze serie over Nicolaas-
kerken, -straten en pleinen 
eigenlijk afgelopen is, kan het 

soms geen kwaad de 
eerbiedwaardige naamgever van 
het SNL in de schijnwerpers te 
zetten. Zeker in een 
decemberuitgave! 

Wie iets van 
architectuurgeschiedenis weet, 
merkt dat de imposante Sint-
Nicolaaskerk, die prachtige 
byzantijnse kathedraal aan de 
Prins Hendrikkade, 
architectonische overeenkomsten 
vertoont met het gelijknamige 
kerkgebouw in Sint-Petersburg. 

Architect A.C.Bleys liet zich bij het 
bouwen van de Amsterdamse 
kathedraal, in 1885, dan ook flink 
inspireren door zijn Russische 
collega Savva Tsjevakinsky die 
tussen 1973 en 1972 zijn Sint-
Nicolaaskathedraal realiseerde in 
het hartje van Sint-Petersburg. 
Deze kathedraal, Nicolski Sobor, 
heeft in de loop der eeuwen alle 
godsdienstige perikelen doorstaan 
en is onafgebroken voor religieuze 
plechtigheden ingezet. Het is 
vooral de gedachtenis aan 
zeevarenden die in deze kerk 

hoog wordt gehouden. Als een 
van de weinige kerken ter wereld, 
heeft deze kathedraal een 
verdieping, bestemd voor 
mariniers met een officiersrang, 
terwijl de benedenverdieping 
gereserveerd was voor 
onderofficieren en matrozen. 
Maar dat de Russische kerkkoepels 
met bladgoud zijn bedekt, ging de 
Nederlandse architect Bleys 
kennelijk te ver. Nog een verschil: 
in Sint-Petersburg werd het plein 
waaraan de kathedraal gebouwd 
werd, omgenaamd in Nikolskaja 
Plosjad (plein), in Amsterdam bleef 
het altijd de Prins Hendrikkade. 
Het koor is overigens nog tot eind 
januari in Nederland, zie 

.  www.neva-ensemble.co.nr

Traditioneel kondigen we in het 
kerstnummer van dit blad de 
jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering aan. Omdat niet ieder-
een van het bestuur de agenda vrij 
heeft op de derde vrijdag van 

januari, wijken we éénmaal af van 
de gebruikelijke datum. De ALV 
wordt gehouden op:

ALV Myrakel: Vrijdag 17 februari 2006 om 20:00 uur
locatie: St. Nicolaaslyceum

Dit jaar staan er genoeg spannen-
de zaken op de agenda: nieuwe 
statuten met huishoudelijk 
reglement en verder de aanstel-
ling van een nieuwe voorzitter, of 
bij gebrek aan kandidaten een 
interim-voorzitter.

De nieuwe statuten en het 
huishoudelijk reglement omvatten 
o.a. de volgende punten, uitge-
legd in gewone bewoordingen:

Aanpassing aan onze doelgroep 
van de afgelopen jaren, dus 
inclusief de oud-leerlingen en oud-
docenten van de voormalige Pius 
MMS/Havo.
Activiteiten en beperkingen. Het 
bestuur voert activiteiten uit 
namens de vereniging, dus namens 
álle leden, en kan in de omstan-

digheid komen dat zij zonder 
voldoende hulp van leden een 
activiteit niet kan uitvoeren. Het 
huishoudelijk reglement schrijft 
dan voor wat er moet gebeuren. 
Na klemmend beroep op de leden 
wordt een ledenvergadering 
belegd en mogelijk besloten tot 
het opschorten van een activiteit.
De vereniging organiseert samen 
met het SNL een vijfjaarlijkse 
reünie. Daar gaat veel geld in om 
en er worden risico's genomen. In 
de voorgestelde regels worden die 
risico's gedekt, ondermeer door 
aansprakelijkheid verplicht te 
verzekeren, maar er blijven risico's 
over. De belangrijkste in die 
laatste groep is het risico van 
tekorten. De toegangsprijs moet 
immers lang van tevoren vastge-
steld worden, wanneer het aantal 

bezoekers nog niet bekend is. De 
voorgestelde regels leggen vast 
dat als het bestuur naar eer en 
geweten gehandeld heeft, dit 
risico voor de vereniging is. De 
vereniging hoort dus een financi-
ële reserve te hebben en tekorten 
komen ten laste van die reserve. Is 
dat niet genoeg, dan kan een 
lening afgesloten worden waarvan 
rente en aflossing binnen de 
jaarlijkse begroting van de 
vereniging passen, of, in het 
uiterste geval, is een contributie-
verhoging nodig.

De agenda en uitnodiging voor de 
ALV van 2006 worden medio 
januari per e-mail verstuurd naar 
alle leden en per post naar 
degenen die geen (werkend) e-
mail-adres hebben. Nadat het 
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grootste wetenschappelijke 
reiziger van alle tijden. Daar is veel 
voor te zeggen als we kijken naar 
de variatie aan wetenschappelijke 
disciplines die hij beheerste. 
Humboldt werd geboren in Berlijn 
in 1769 en stierf in 1859. Zijn 
wetenschappelijke carrière begon 
met een studie geologie. In die tijd 
ontmoette hij George Forester, de 
tekenaar bij de expedities van 
Cook en zij reisden met z'n 
tweetjes door Europa. Alexander 
kreeg een baan als mijnbouwkun-
dig inspecteur in Duitsland. Toen 
Humboldt 27 was, stierf zijn 
moeder en Alexander kreeg een 
erfenis. Deze som geld maakte het 
mogelijk om een reis naar Zuid-
Amerika te gaan maken. Deze 
expeditie werd voorbereid met 
een bioloog en het expeditiegezel-
schap reisde o.a. over de Orinoco 
en beklom de Chimborazo, die in 
die tijd beschouwd werd als de 
hoogste berg van de aarde. 

Schoolsoort

Havo

VWO

VWO

Winnaars

Ladonna Barlag
Babette Beumer

Irena Turcinovic
Leonie Hosselet

Sanne van Keimpema
Zineb Ez-Zaitouni
Ragna Boerma

Profielwerkstuk

Duitsland van 1945 tot nu

Shakespeare, waarom was hij zo populair en is
dat nog steeds?

Het verband tussen geheugen en intelligentie

Docent(en)

P.Lassche

P. Maas

W. Zwennis
S. Vellinga

Humboldt karteerde bijna 2500 
kilometer van de Orinoco, 
beschreef honderden planten- en 
diersoorten, deed onderzoek naar 
de zeestromen voor de kust van 
Peru. De reis werd afgesloten met 
een bezoek aan de VS, aan 
Washington DC. Hij werd goede 
vrienden met Thomas Jefferson. 
Terug in Europa werkte Alexander 
aan de verslaglegging van de reis 
naar Amerika.. Dat gebeurde 
hoofdzakelijk in Parijs. 
Omdat het geld opraakte, ging 
Humboldt terug naar Berlijn en 
ging aan het werk als adviseur van 
de regering van Pruisen. Hij werd 
ook uitgenodigd door de Russische 
tsaar om onderzoek te doen en er 
verschenen studies over de altijd 
bevroren ondergrond van Siberië, 
over het klimaat van uitgestrekte 
landoppervlaktes en Humboldt 
tekende de eerste isothermenk-
aart; waarbij denkbeeldige lijnen 
met dezelfde gemiddelde tempe-

ratuur zijn aangegeven. Op zijn 
verzoek richtte de tsaar meteoro-
logische stations in Rusland in. 
Humboldt studeerde op de 
metingen die deze stations  deden.
In 1828 begon Humboldt met een 
zeer succesvol project: hij gaf 
openbare hoorcolleges in Berlijn 
en deze werden erg goed bezocht. 
Ook in deze tijd begon hij met het 
schrijven van “Kosmos”, waarin al 
zijn kennis over de aarde bijeeng-
ebracht werd. Uiteindelijk versche-
nen er vijf delen, de laatste 
postuum in 1862. Het eerste deel 
kwam uit in 1845, was binnen 
twee maanden uitverkocht en 
verscheen uiteindelijk in diverse 
talen.

Meer over Humboldt is te vinden 
op   en 

. 

Dic van Hummel 

www.hu-berlin.de
www.humboldt-portal.de

Gisterenavond ben ik in mijn dorp 
Landsmeer naar een koor 
ensemble uit St. Petersburg 
geweest hetgeen de moeite waard 
was, mailde Ursula Jonker (Ath-A, 
1980). Nu zult u zich wellicht 
afvragen wat voor Myrakels 
belang dat heeft, maar als u weet 
dat het om het Neva Ensemble 
gaat, het vaste koor van de Sint 
Nicolaaskathedraal, dan snapt u 
weer waar het om gaat! En 
hoewel onze serie over Nicolaas-
kerken, -straten en pleinen 
eigenlijk afgelopen is, kan het 

soms geen kwaad de 
eerbiedwaardige naamgever van 
het SNL in de schijnwerpers te 
zetten. Zeker in een 
decemberuitgave! 

Wie iets van 
architectuurgeschiedenis weet, 
merkt dat de imposante Sint-
Nicolaaskerk, die prachtige 
byzantijnse kathedraal aan de 
Prins Hendrikkade, 
architectonische overeenkomsten 
vertoont met het gelijknamige 
kerkgebouw in Sint-Petersburg. 

Architect A.C.Bleys liet zich bij het 
bouwen van de Amsterdamse 
kathedraal, in 1885, dan ook flink 
inspireren door zijn Russische 
collega Savva Tsjevakinsky die 
tussen 1973 en 1972 zijn Sint-
Nicolaaskathedraal realiseerde in 
het hartje van Sint-Petersburg. 
Deze kathedraal, Nicolski Sobor, 
heeft in de loop der eeuwen alle 
godsdienstige perikelen doorstaan 
en is onafgebroken voor religieuze 
plechtigheden ingezet. Het is 
vooral de gedachtenis aan 
zeevarenden die in deze kerk 

hoog wordt gehouden. Als een 
van de weinige kerken ter wereld, 
heeft deze kathedraal een 
verdieping, bestemd voor 
mariniers met een officiersrang, 
terwijl de benedenverdieping 
gereserveerd was voor 
onderofficieren en matrozen. 
Maar dat de Russische kerkkoepels 
met bladgoud zijn bedekt, ging de 
Nederlandse architect Bleys 
kennelijk te ver. Nog een verschil: 
in Sint-Petersburg werd het plein 
waaraan de kathedraal gebouwd 
werd, omgenaamd in Nikolskaja 
Plosjad (plein), in Amsterdam bleef 
het altijd de Prins Hendrikkade. 
Het koor is overigens nog tot eind 
januari in Nederland, zie 

.  www.neva-ensemble.co.nr

Traditioneel kondigen we in het 
kerstnummer van dit blad de 
jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering aan. Omdat niet ieder-
een van het bestuur de agenda vrij 
heeft op de derde vrijdag van 

januari, wijken we éénmaal af van 
de gebruikelijke datum. De ALV 
wordt gehouden op:

ALV Myrakel: Vrijdag 17 februari 2006 om 20:00 uur
locatie: St. Nicolaaslyceum

Dit jaar staan er genoeg spannen-
de zaken op de agenda: nieuwe 
statuten met huishoudelijk 
reglement en verder de aanstel-
ling van een nieuwe voorzitter, of 
bij gebrek aan kandidaten een 
interim-voorzitter.

De nieuwe statuten en het 
huishoudelijk reglement omvatten 
o.a. de volgende punten, uitge-
legd in gewone bewoordingen:

Aanpassing aan onze doelgroep 
van de afgelopen jaren, dus 
inclusief de oud-leerlingen en oud-
docenten van de voormalige Pius 
MMS/Havo.
Activiteiten en beperkingen. Het 
bestuur voert activiteiten uit 
namens de vereniging, dus namens 
álle leden, en kan in de omstan-

digheid komen dat zij zonder 
voldoende hulp van leden een 
activiteit niet kan uitvoeren. Het 
huishoudelijk reglement schrijft 
dan voor wat er moet gebeuren. 
Na klemmend beroep op de leden 
wordt een ledenvergadering 
belegd en mogelijk besloten tot 
het opschorten van een activiteit.
De vereniging organiseert samen 
met het SNL een vijfjaarlijkse 
reünie. Daar gaat veel geld in om 
en er worden risico's genomen. In 
de voorgestelde regels worden die 
risico's gedekt, ondermeer door 
aansprakelijkheid verplicht te 
verzekeren, maar er blijven risico's 
over. De belangrijkste in die 
laatste groep is het risico van 
tekorten. De toegangsprijs moet 
immers lang van tevoren vastge-
steld worden, wanneer het aantal 

bezoekers nog niet bekend is. De 
voorgestelde regels leggen vast 
dat als het bestuur naar eer en 
geweten gehandeld heeft, dit 
risico voor de vereniging is. De 
vereniging hoort dus een financi-
ële reserve te hebben en tekorten 
komen ten laste van die reserve. Is 
dat niet genoeg, dan kan een 
lening afgesloten worden waarvan 
rente en aflossing binnen de 
jaarlijkse begroting van de 
vereniging passen, of, in het 
uiterste geval, is een contributie-
verhoging nodig.

De agenda en uitnodiging voor de 
ALV van 2006 worden medio 
januari per e-mail verstuurd naar 
alle leden en per post naar 
degenen die geen (werkend) e-
mail-adres hebben. Nadat het 
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Colofon

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

Correspondentieadres Notaris S. Roesstraat 6,
6645 AH Winssen

Bestuur bestuur@myrakel.nl

Geert Rolf (voorzitter) geert.rolf@myrakel.nl
Telefoon 0487-52 31 25

Leon de Rooij (penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
René Leijen (lid) rene.lijen@myrakel.nl
Kitty Hamersma (lid) kitty.hamersma@myrakel.nl

Vaste medewerkers

Koos van Langen (lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl
Moniquew Reeders

(administratie) monique.reeders@myrakel.nl

Redactie redactie@myrakel.nl

René Leijen (hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl
Wijenburg 173
1082 VS Amsterdam
Tel. 020 - 616 97 82

Geert Rolf (redacteur) geert.rolf@myrakel.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 je abonneenummer, te vinden op de 

adressticker

Incasso
! De incasso van de contributie wordt jaarlijks in februari/ 

maart gedraaid. Een Myrakels getal (zie adressticker!) van 
2004 of lager, betekent dat de contributie nog niet betaald is

voorstel voor de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement zijn vastgesteld, zullen wij deze uiteraard 
bekend maken. Ieder lid heeft het recht om in te 
spreken op dit voorstel, uiterlijk op 17 februari 2006 
op de ALV. De nieuwe Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement worden met eventuele wijzigingen op die 
datum vastgesteld en de Statuten moeten daarna 
door de notaris worden gepasseerd.

Vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ons een 
bericht:  bestuur@myrakel.nl

Dic van Hummel
Ursula Jonker
Koos van Langen (lay-out en vormgeving)
René Leijen (hoofdredactie)
Loek van Nus
Geert Rolf
Cees Smit
Hans van Tol
en alle anderen die hun herinneringen aan PP wilden delen. 

Aan deze Binder werkten mee:
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