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Mei 2009 

Op 22 februari 1989 zat een stel enthousiaste oud-
leerlingen van het Nicolaas Lyceum bij notaris Jan 
Neijzen (oud-leerling natuurlijk) om een vereniging op 
te richten. Wie goed rekent, weet dat oudleerlingen-
vereniging Myrakel nu dus twintig jaar bestaat! Met 
een fors ledenaantal (rond de 600), een dik vereni-
gingsblad (dat haar twintigste jaargang in gaat) en 
eens per vijf jaar een grote reünie. Daar zijn we 
enorm trots op!  
Maar zonder uw lidmaatschap en bijdragen hadden we 
het nooooooooooooit zo lang uitgehouden. Veel dank 
daarvoor! 

Overigens bestaat de school nu zestig jaar en Myrakel 
pas twintig jaar. En die school gaat richting nieuw-
bouw. In deze Binder ziet u als primeur de eerste 
schetsen van hoe het nieuwe SNL er uit gaat zien. 
Myrakel gaat dus ook door, al was het maar om dat 
nieuwe gebouw te beleven.  

Op naar de 25 dus! Maar eerst vieren we in deze  
Binder dat we twintig jaar bestaan, met een mooie 
feestbijdrage van Cees Smit.  
 
En over uw bijdragen: blijf ze insturen, al die tips en 
wetenswaardigheden, anekdotes, foto's, kranten-
knipsels (of wat dan ook) over/van oud-klasgenoten, 
oud-schoolgenoten en oud-leraren. Dat kan via onze 
website, die we in 2009 nu écht gaan renoveren (het 
Gastenboek is inmiddels weer geopend!). Of via ons 
Blog, of via e-mail, of via onze LinkedIn-pagina. Of  
gewoon via oude media als telefoon of brief.  

U ziet: we gaan gewoon door, indachtig het motto dat 
uitgesproken werd bij het tienjarig bestaan:  

'Onvoorspelbaar maar betrouwbaar'. 

René Leijen 
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In Memoriam: Mijn schooldecaan, 3e klas Havo 
1976-1977 

Hoewel de heer Blokdijk niet mijn klasseleraar was in 
het schooljaar 1976-1977, heeft hij toch een bijzon-
dere invloed op mij gehad. In de functie van school-
decaan is hij zeer betrokken geweest in het laten 
inzien van het belang om serieus mijn best te doen 
op school en in de verdere begeleiding hiervan.  

Halverwege desbetreffend schooljaar zag het er  
namelijk niet al te best uit; slechte cijfers met uitzicht 
op een jaar doubleren en samen keten met onder 
anderen Bartjan Commissaris en Mathieu van Noord.  

Na het verzoek van mijn vader aan het adres van 
Blokdijk (die elkaar kenden uit het onderwijs) om 
"eens met mij een verstandelijk woordje te wisselen" 
heeft hij dit op een subtiele wijze gedaan, maar met 
een zeer serieuze ondertoon hoewel dit niet zijn  
directe taak was. En dusdanig dat ik hier van over-
tuigd werd en ook op zijn aanraden vanwege mijn 
technische interesse voor de HTS na drie jaar Havo 
eerst MTS ben gaan volgen.  

De achterstand die anders zou zijn ontstaan op tech-
nisch vlak door van de Havo naar de HTS te gaan, 
bleek in veel gevallen namelijk onoverkomelijk te zijn 
voor de meeste leerlingen die wel deze keuze hadden 
gemaakt. 

Terugkijkend op deze periode bij het Sint Nicolaas  
Lyceum ben ik Peter Blokdijk bijzonder dankbaar, 
voor wat hij voor mij in het bijzonder (en ik stel mij 
voor ook van andere leerlingen) en het Lyceum heeft  
betekend. 

Ferdi Frederiks, Havo-leerling van 1974-1976 

In Memoriam Peter Blokdijk 

Op 19 februari 2009 overleed, na een  
langdurig ziekbed, Peter Blokdijk, een 
man die tientallen jaren aan het SNL  
verbonden was. Hij was leerling van het  
eerste uur en deed al in 1955 eindexamen 
HBS-A. Een paar jaar later, in 1960 begon 
hij als docent lichamelijke oefening een 
lange carrière op het Nicolaas. Tot 1979 
zou hij op school actief blijven, als docent 
en als conrector.  
 
Peter Blokdijk was in de late jaren zeventig 
een van de drijvende krachten achter het 
legendarische lerarencabaret Fiasco.  
 
Peter Blokdijk is op 24 februari gecremeerd. 
Myrakel wenst zijn vrouw Loes en alle  
nabestaanden veel sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies. Hij wordt in deze Binder 
herdacht door twee oud-leerlingen en een 
oud-collega. 

Herinneringen aan Peter Blokdijk  

Peter Blokdijk en ik hadden een bijzonder contact, 
zelfs jaren na mijn vertrek van het SNL, want hij was 
de enige gymleraar die ik ooit in mijn leven heb  
gehad! Dat kwam omdat hij zowel op de Petrus  
Canisiusschool (mijn lagere school) les gaf als op het 
Sint Nicolaas. Zelfs nadat ik was blijven zitten in de 
3de raakten we niet van elkaar af! 

Dat maakt 12 jaar en dat was bijzonder. Ik herinner 
me dat ik hem een boekenbon heb gegeven na mijn 
eindexamen, dat tekent de wederzijdse waardering. 

Hij was er een van de generatie leraren die er mede 
voor gezorgd hebben dat ik bepaalde normen en 
waarden heb meegekregen (hoe versleten dat ook 
mag klinken). 

Maar veel van mijn klasgenoten en oud-leerlingen uit 
die tijd spreken over het Sint Nicolaas op die manier. 
Rolf, van Nus, De Rijk, noem ze maar op. Die waren 
samen met Blokdijk een voorbeeld van goede peda-
gogen in een tijd die niet makkelijk was (de roem-
ruchtige 60-er jaren). 

En natuurlijk herinner ik me ook mijn contacten met 
hem via de reünies die hij altijd trouw bezocht. Altijd 
geïnteresseerd in wat je deed en waar je mee bezig 
was. 

Een gedreven gymleraar, soms op het fanatieke af 
zodat er wel eens iemand met zijn klok-en-hamerspel 
verkeerd op het paard landde, uit de touwen donder-
de of bij het paaltjesvoetbal geblesseerd raakte. Bij 
mooi weer voetballen in het Beatrixpark. 

De laatste reünie moest hij missen en ik hoorde van 
De Rijk en zijn dochter Mariska dat het slecht ging. 
Zijn overlijden kwam dus niet echt als een verrassing. 

Moge hij rusten in vrede. 

Dick Nieuwenhuis, HBS-B 1971 
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In Memoriam René Malta 
 
Op 12 maart 2009 is overleden René Malta (VWO, 
1980). Hij had leukemie.  
 
René was mede-eigenaar van New Look Optiek in  
Diemen.  
 
Myrakel condoleert zijn vrouw Jolanda, zijn zoon en 
andere nabestaanden. 

Mijn eerste echte kontakten met Peter waren bij de 
openingsvergadering van het schooljaar 1973-1974.  
Immers, na augustus 1973 zouden het SNL en de Pius 
MMS/Havo als één school onder de naam Sint-
Nicolaas lyceum verder gaan. En het klikte meteen, 
want Peter, die al vanaf 1960 op het SNL werkte, 
vond een collega met dezelfde ideeën over ons mooie 
LO-vak. 

 

Het bijhouden van ons vak vonden Peter en ik erg 
belangrijk, maar om meerdere redenen ook interes-
sant. Het interessantst waren de bijscholingsweek-
ends in Breda, waaraan wij nogal wat jaren samen 
hebben deelgenomen.  

 

Interessant door het gebodene op  
vrijdagmiddag, maar ook wel door de 
lange vrijdagavonden tot in de  
kleine uurtjes. Maar consequent als wij 
waren: vroeg op, want op zaterdag 
gingen de lezingen en praktijksessies 
al weer vroeg van start. 

 

Ook nadat Peter in 1974 conrector 
werd, hebben we veel contact gehou-
den. Hij bleef immers LO-collega! In 
zijn nieuwe functie bleek eens te meer 
hoe hij het voor zijn leerlingen kon 
opnemen. Heel veel leerlingen heeft 
hij, zonder dat zij daar weet van  
hebben, behoed voor allerlei minder 
prettige zaken zoals doubleren en zo. 

 

Toen ons cabaret, Fiasco, van start 
ging, was Peter een van de eersten die 
zich aanmeldde. Ook toen hij al ge-
stopt was deed hij nog mee! We heb-
ben in onze Fiascojaren heel veel plezier gehad, met 
in mijn ogen als een van de hoogtepunten het num-
mer met onze conversatie aan het biljart. Maar ook 
het nummer over de nieuwe leraar die in zijn eerste 
les zo ongeveer de hele klas er uit stuurde, leverde  
hilarische taferelen op, evenals de sketch over het 
bejaardenbezoek in de Sinterklaastijd. 

 

Tekenend voor de gastvrijheid van Peter en Loes  
waren de jaarlijkse bijeenkomsten met ongeveer tien 
collega's en hun aanhang vlak voor het begin van het 
schooljaar. Eerst in Ouderkerk en later in hun prachti-
ge appartement in Gorinchem, ook toen hij al was 
gestopt. 

 

Dat hij in 1979 op vrij jonge leeftijd moest stoppen 
om gezondheidsredenen heeft hem zeker veel pijn 
gedaan. Maar Peter zou Peter niet geweest zijn, als hij 
niet vrij snel weer meer inhoud aan zijn leven had 
gegeven door te participeren in vele bezigheden. 

 

Kortom: ik heb veel prachtige, serieuze, komische en 
collegiale herinneringen aan Peter, die ik zal koeste-
ren. 

Ik wens Loes (die met de verzorging van Peter een 
formidabele prestatie heeft geleverd!), Frans, Mariska 
en verdere familieleden gigantisch veel sterkte bij het 
dragen van dit verlies: het verlies van een positief, 
aimabel, collegiaal, maar vooral sociaal mens. 

 

Joost Kenter 

Herinneringen aan Peter Blokdijk 
 (11 augustus 1937 - 19 februari 2009) 

Wat dacht je wat?  
Peter Blokdijk en Joost Kenter,  

Fiasco 1980 

 



 

SNeLbinder, jaargang 20, nummer 1, voorjaar 2009  Pagina  4 

Nog eenmaal Van Walstijn en Duindam 
We kregen mail van Wim Teunissen (Gym-A, 1978) 
naar aanleiding van het overlijden van Jan van Wal-
stijn en van Pater Duindam.  
 
“Twee oud-docenten weg. 
Vooral aan Pater Duindam 
bewaar ik goede herinne-
ringen met zijn enorme  
gevoel voor humor en 
prachtige zegswijzen, maar 
toch ook met boeiend  
onderwijs. Hij was “prettig 
gestoord”.  
Je kon hem moeilijk kwaad 
krijgen, ik kan mij alleen  
herinneren dat klasgenoot 
Emiel Paay dat een keer  
gelukt is. Vooral het  
mensen tellen op de dia’s 
en het stopcontact dat altijd 

op de dia’s verscheen, waren regelmatig terugkerende 
momenten om even de teugels te laten vieren. En dan 
zijn stokpaardje: op de hoge stoel naast hem moeten 
plaatsnemen en dan, voor de zoveelste keer, uit-
leggen hoe een Hoogoven werkt.  
 
Aan Van Walstijn heb ik vage herinneringen, wel een 
gedreven en goede docent, wat mij zo is bijgebleven. 
Maar één moment vergeet ik nooit meer, al weet ik 
niet meer precies wat de aanleiding was: op een  
gegeven moment ging hij op zijn handen voor het 
bord staan. Wellicht om aan te geven dat zo’n beeld 
beter blijft hangen dan woorden, of zoiets.  
Wie weet dit nog?” 

 

2008 was hij plaatsvervangend directeur Communi-
catie bij OCW en onder meer verantwoordelijk voor 
woordvoering, speeches en advisering. 

 
»  Niet in de krant, maar op de radio was Gerdwin 
Lammers (Havo, 1973). Gerdwin zit tegenwoordig in 
Casa Luna, elke werkdag van 00.00 tot 02.00 uur bij 
de NCRV. In Casa Luna vertellen Nederlanders in het 
buitenland over het laatste nieuws in hun land, in 
Gerdwins geval Roemenië. 

Gerdwin is ook de man achter Gforce. "If you are 
interested to grow your money faster than the aver-
age 5% that banks give you nowadays, then consider 
joining one of our Forex 'Safe & Steady' Growth 
Funds."  
Ook investeren? Kijk op http://www.g-force.ro/ 

 
»  Een SNeL Onderonsje in FemBusiness. In de editie 
van 11 oktober interviewde redacteur Corina Ruhe 
(VWO, 1987) onder meer venture capitalist Tom 
Paffen (VWO, 1985) over investeren met LEF in deze 
moeilijke financiële tijden. Volgens Tom lopen Neder-
land en Europa op het gebied van venture capital nog 
steeds ver achter bij de VS. 'Maar het is wel aan het 
veranderen'. Durfinvesteringen zijn lastig, omdat 
één, hooguit twee op de tien participaties een succes 
wordt. Iedereen hoopt een Google te hebben, maar 
veel investeringen zullen niet overleven.  
'De enkele klapper moet al die verliezen goedmaken', 
zegt hij. Venture capital is in tijden van crisis  
trouwens een goed alternatief voor institutionele  
beleggers. 'Begin jaren 90, na de beurskrach van 
1987, waren de beste jaren ooit voor venture capi-
tal', stelt Tom. 

SNL'ers in de media 
»  Filmster Melody Klaver (VWO, 2008) is bij de Film 
1 Rembrandt Awards, zeg maar de Nederlandse  
Oscars, uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in 
Oorlogswinter. In totaal gingen er drie awards naar 
Oorlogswinter: beste film, beste acteur (Martijn Lake-
meijer) en beste actrice. Melody won van Sophie Hil-
brand en Thekla Reuten. Zie ook http://www.film1.nl 

»  Een andere SNL-coryfee, Ellen Evers (Ath-A, 
1984) gaat haar filmdebuut maken. Ze zal, samen 
met onder meer Lenette van Dongen, te zien zijn in 
de nieuwe film Sinterklaas en de Verdwenen Pakjes-
boot. De film moet vanaf 7 oktober in de bioscoop 
draaien, meldde distributeur RCV half april. 

 
»  En ja hoor, Amy Koopmanschap (Pius, 1970) is 
ook de komende zes jaar burgemeester van Diemen. 
Half februari is ze voor haar tweede termijn beëdigd 
op het provinciehuis in Haarlem. De gemeenteraad 
noemt haar betrokken, toegankelijk en enthousiast en 
roemt haar medemenselijkheid, aldus Het Parool. 

 
»  Per 1 april is Michaël van Wissen van Veen 
(VWO, 1979) benoemd tot directeur Communicatie 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 
Wissen van Veen studeerde Nederlandse taal- en let-
terkunde aan de vrije Universiteit, werd redacteur bij 
de gemeente Haarlemmermeer en later woordvoerder 
van het College van burgemeester en wethouders van 
die gemeente. Vanaf 1991 voerde hij het woord voor  
diverse bewindslieden bij het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen. Tussen 2002 tot 
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Adverteren in de Binder 
 

Wist u dat u kunt adverteren in de 
Binder?  
Al enige tijd staan er advertenties in 
dit blad, dat met een oplage van 600 
exemplaren en een verspreiding tot 
aan de andere kant van de aardbol 
aan toe, toch interessant moet zijn 
voor adverteerders.  

 

Uw advertentie in de SNL-Binder? 
Een hele pagina, een halve of een 
'kwartje'? Alles kan.  

Neem contact op met redactie of   
bestuur (zie colofon). Voor de kosten 
hoeft u het niet te laten. 

 

1/4 pagina   75 euro/jaar 

1/2 pagina  100 euro/jaar 

1/1 pagina 200 euro/jaar 

 

In hetzelfde nummer doet Lucas Reijnders (HBS-B, 
1963) overigens een uitspraak met lef over zonne-
energie in 2010. 

 

 
»  Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Letterlijk is dat 
het geval voor Bart Zeilstra (VWO, 2000), beter  
bekend als Baas B., die afscheid neemt van zijn hip-
hopmaat Lange Frans. Het succesvolle duo (in 2005 
wonnen ze een Edison) gaat uit elkaar omdat Bart 
zich wil gaan richten op het schrijven en produceren 
van liedjes, een plek achter de schermen dus. 'Bart is 
nooit een podiumbeest geweest', zeg Frans in De 
Volkskrant (eind maart). 'Optreden was meer een 
noodzakelijk kwaad dan genieten'. Ook muzikaal zijn 
de twee uit elkaar gegroeid. Bart wilde meer liedjes, 
Frans het 'harde beukwerk'. Dat verschil in stijl was er 
altijd al, 'daarom werkte het juist'. Maar nu is het tijd 
voor 'een nieuwe uitdaging'.  
Het duo bracht drie albums uit, schoorde hits met 
Moppie, Zinloos, Het Land Van en Kamervragen. Ze 
waren niet vies van kritiek op de Nederlandse maat-
schappij.  
Bart: 'er is genoeg muziek over seks, vrouwen en 
zuipen en dat moet kunnen, maar een serieuze bood-
schap kan ook goed zijn. Niet dat we wilden preken, 
we lieten gewoon horen wat wij vonden'. Een samen-
werking in de toekomst is natuurlijk mogelijk. Bart: 
'als er een gruwelijk idee ontstaat, dan ben ik daar 
wel voor te vinden'. 

 

»  Samen naar Brussel? Ja gezellig! De burgemees-
ters, raadsleden en ambtenaren van de buurgemeen-
ten Diemen en Ouder-Amstel brachten eind maart een 
werkbezoek aan Brussel. De burgemeesters van beide 
gemeenten hebben, zoals bekend, een gezamenlijk 
verleden. Burgemeester Koopmanschap van Diemen 
zat op de Pius, burgemeester Mieke Blankers-
Kasbergen was jarenlang docent lichamelijke oefe-
ning op het SNL. Het bezoek was nuttig, aldus Koop-
manschap. 'Het is goed om weer eens zicht te krijgen 
op wat er in Brussel gebeurt.' Maar het bezoek was 
voor haar ook interessant omdat het samen met  
Ouder-Amstel gebeurde. 'Het was goed elkaar op deze 
manier te ontmoeten'. 

 
»  En wéér ziet de Amsterdamse zender AT5 enkele  
presentatoren naar 'Hilversum' vertrekken. Dit keer is 
het Ajouad El-Miloudi (VWO, 2005), die drie jaar 
lang het populaire programma Basta presenteerde. 
Basta wordt gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 
van alle Amsterdamse basisscholen. Ajouad combi-
neerde zijn werk bij AT5 al met het presenteren van 
Puberruil, maar gaat nu definitief weg. Jammer, zegt 
de baas van AT5. 'Je leidt ze op, ze zijn het gezicht 
van een programma en dan lonkt de landelijke tv. 
Niets aan te doen'. Begin april was Ajouads laatste 
aflevering. Hij zal het missen, zegt hij op de site van 

AT5: 'Na drie leuke jaren is het Basta met Basta. Ik 
zal het heel erg missen om elke week bij jullie op 
school te zijn. En om door Amsterdam te struinen en  
jullie en mezelf iets te leren over de mooiste stad van  
Nederland.' 
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Twintig jaar Myrakel – een Canon 
Er zijn vele manieren om een twintigjarig jubile-
um te vangen in woorden of beelden. Cees Smit, 
mede-oprichter en jarenlang de man achter de 
SNeL-Binder, probeert het op een heel aparte 
manier. Die weer niet zo apart is als u weet dat 
hij al die twintig jaren van nabij heeft meege-
maakt. We geven dus gauw het woord aan Cees: 

 

In die twintig jaar verzamel je twee grote dozen vol 
met archiefstukken, variërend van de eerste bestuurs-
notulen tot een envelop met unieke postzegels uit 
Groenland, of van een draaiboek voor een reünie tot 
een nooit gepubliceerde Masterpiece van huisdichter 
Paul. 

We pakken die doos er af en toe bij, maar laten toch 
vooral het geheugen z’n gang gaan bij het bijeen-
brengen van 20 Myrakelse elementen. Elementen? 
Zijn dat soms 'wezens', om de bekende formulering 
van Pater Duindam te citeren. Soms wel, meestal niet. 
Hier zijn elementen kenmerken en wetenswaardig-
heden uit de twintigjarige geschiedenis van onze  
levendige vereniging. Het is tegenwoordig populair om 
dat een Canon te noemen, vooruit dan maar, de  
Myrakel-canon. Zonder enige vorm van chronologie 
pikt dit lid van het Genootschap van Myrakelse Op-
richters elementen uit de verenigingshistorie. Met 
daarbij de verontschuldiging dat de jongste lichtingen 
van SNL-afzwaaiers er bekaaid van af komen. 

 

1 De stunt met het Ignatius-beeld 
In een interview met PP, ons aller Pater Lauwers, 
meldde hij dat hij zich al tientallen jaren afvroeg  
welke leerlingen nou toch achter de stunt zaten met 
het levensgrote, topzware beeld uit de tuin van het 
Ignatius dat ineens in het SNL stond. Dankzij de aard 
van onze vereniging durfde één van de daders zich 
bekend te maken: John Schuijt, banketbakkerszoon 
uit de omgeving van de Ferdinand Bol. Het is terug te 
lezen in de SNeL-Binder van 11 maart 1996. 

 

2 De MMS 
Een misser bij het oprichten van de vereniging is pas 
laat rechtgezet. Hoe kan een oud-leerlingenvereniging 
van het SNL exclusief zijn voor de ex-leerlingen en 
betrokkenen van deze instelling, tot in 1968 een  
jongensschool, terwijl zoveel verhalen afkomstig zijn 
uit de gemengde biotoop. Pas in december 1996 werd 
deze omissie (h)erkend en nog weer jaren later  
werden de statuten herschreven door tussenvoegin-
gen zoals (zie ook bij 18—red.) 'vriendschapsbanden 
tussen oud-leerlingen en (oud)-leraren van het Sint-
Nicolaaslyceum en de Pius MMS te Amsterdam.' 

 

3 De oprichting 
De vereniging is op woensdagavond 22 februari 1989 
opgericht. Van deze bijeenkomst is verslag gedaan. 
De belangrijkste zin in dit verslag vinden we onder 
punt 1a: 

1. Aan de 70 à 80 personen  die hebben gereageerd 
op de oproep tijdens de reünie, en waaruit de huidige 
groep initiatiefnemers is ontstaan, zal een brief  
worden gestuurd waarin de volgende zaken worden 
behandeld: 

Er is een vereniging opgestart (+ samenstelling 
groep)… 

Ook is dan al een (voorlopig) Dagelijks Bestuur be-
noemd: 

-Gerdwin Lammers: Voorzitter 
-Ben Ides Peeters: Sekretaris 
-Han Geers: Penningmeester 
-Pieter Groot: Bestandsbeheer (zie ook bij 11—red.) 
-Jan Overwater: SNL afgevaardigde 

 

4 Oude schoolkranten 
Een dankbare bron voor het verenigings-lief en –leed 
zijn de oude Tobbes, Teiltjes, Flitsen en hoe ze ook 
mogen heten. Hup, we pakken er zomaar eentje beet: 
Flitsen, december 1969. Wie en wat treffen we aan?  

Een redaktieteam bestaande uit Anneke van de  
Tonnekreek, Ans van den Bosch, Irene Veling, Anne-
Mieke Sieverding, Conny de By, Marees Kalkhoven, 
Karin Bakker en Sonja Joosten. En het volgende anek-
dotische verhaal:  
'5 december ’69. Een meisje uit de vierde klas wilde 
na schooltijd haar opa bezoeken en als surprise een 
fles cognac meenemen. Maar tijdens de laatste les 
breekt de fles in haar koffertje. De lesgevende docent 
(wij durven de naam niet te vermelden) vond het toch 
wel jammer dat alles in de prullenbak zou verdwijnen 
en stelde voor om de gespaarde cognac in een glas te 
doen. Na er zelf enige teugen van genomen te  
hebben, stelde de docent voor het glas te laten rond-
gaan. Er werd van gedronken alsof het Seven-Up 
was…' 

 

5 Vijfjaar Myrakel 
Het is al weer een tijd geleden, die viering. Maar de 
eerste jaren voor een vereniging als deze zijn moeilij-
ker dan de latere. Er zijn in vergelijkbare gevallen 
vele verenigingen roemloos ten onder gegaan, vanwe-
ge gebrek aan belangstelling, tijd of aandacht. Een 
aardig initiatief wil nogal eens sterven in schoonheid. 
Ter gelegenheid van het lustrum interviewde de SNeL-
Binder voorzitter Lammers.  

Hij weet de spirit en power van deze vereniging raak 
te treffen: 'Over de groep ex-leerlingen in zijn totali-
teit wil ik het volgende kwijt: er zit enorme kracht in 
relatie! Waar je ook een schoolgenoot tegenkomt, als 
die glimlach tevoorschijn komt weet je genoeg. Je 
hebt een gemeenschappelijke band. En warempel, die 
band kan inderdaad van dienst zijn.' 

 

6 Paul Kreetz 
Geen enkel Myrakel-lid komt ook maar bij benadering 
in de buurt van Paul Kreetz (Gym, 1962), wanneer het 
gaat om verenigingstrouw en unieke copy. We kunnen 
er echt met gemak twee SNeL-Binders mee vullen. 
Maar omdat we vandaag de Myrakelse geschiedenis 
belichten, nemen we hem speciaal op in de Canon als 
naamgever van de vereniging. Zijn keus moest des-
tijds concurreren met: 

-'De oude Nicolaas' van S.J.L. Kramer 
-'De Krijtstreep' van Wevers 
-'Sint Nicolaas Oud Leerlingen (S.N.O.L.)' van Groot 
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7 SPIN-gids 
Een mijlpaal in de verenigingsgeschiedenis is de uit-
gifte van de SPIN-gids. SPIN is de afkorting van St. 
Nicolaaslyceum St. Pius MMS Intra Netwerk, en in de 
hardware-vorm is het een uitgebreide adreslijst van 
Myrakelleden die zich voor deze service hebben aan-
gemeld. Het laat zo mooi zien, hoe de oud-leerlingen 
zijn uitgewaaierd in allerlei windrichtingen en beroeps-
keuzes.  
Even een paar willekeurige 'wezens' (SPIN-gids versie 
19 januari 2001). Theo Bibo (HBS, examen 1963) 
bevindt zich te Hoensbroek, vakgebied dierenarts, 
met hobby Rembetika muziek. Raymond Damoiseaux 
(Gym, 1977) te Almere, studie WO-accountancy, 
werkzaam bij het Ministerie van Financiën en doet aan 
sportvliegen. Marjan Dunselman (MMS, 1966) heeft 
een atelier te Bussum en is dan ook liefhebster van 
beeldende kunst. Irene Goes (Gym, 1988) is nog in 
Amsterdam, werkervaring bij Virtual Industries en 
haar lijst hobby's is na een opsomming samengevat 
tot 'zo’n beetje alles dus'. Ja hoor, buitenlanders ook, 
zoals de Myrakelse correspondent in de USA, Jaap 
Wormer (Gym, 1958) en Angela Tjoe Nij in Paramari-
bo (HAVO, 1974). 

 

8 De oprichters 
De oprichting van de vereniging, op 22 februari 1989, 
is tot stand gebracht door het volgende illustere  
gezelschap van oud-leerlingen: 

Mark Boerma  Tom Paffen 
Han Geers  Cees Smit 
Geert-David Hageman Peter Stops 
Ben Ides Peeters  Stephan Valk 
Leo Jenneskens  Marjolijn van der Veeken 
Gerdwin Lammers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Twintig jaar Myrakel in één 
plaatje 

10 Het initiatief voor een oud-
leerlingenvereniging 
Het échte begin van Myrakel ligt nog voor de oprich-
tingsdatum. We mogen rector Jan Overwater, en de 
rondom hem geformeerde Reüniecommissie '88, 
dankbaar zijn voor een uitstekend plan. Zij hebben in 
die voetbalzomer nagedacht over bijzondere  
evenementen en initiatieven, en legden daarmee de 
basis voor de vereniging. De bezoekers van die weer-
galoze reünie in 1988 kregen allen een A4-tje mee, 
gedateerd 1 oktober 1988. Hiervan enkele fragmen-
ten: 

“Geachte reünist, 

Hartelijk welkom op uw oude school! Vandaag 
herleeft voor u enigszins, of ten volle, de periode 
van uw middelbare school: Het SNL. De foto’s 
van weleer, de oud-klasgenoten met hun ver-
halen over de Westzaanstraat, Van Beuningen-
straat, Da Costastraat of Prinses Irenestraat en 
de herinneringen aan de leerlingen en docenten 
die deze schoolgebouwen bevolkten met hun zo 
aparte karaktertrekken… Een oud-leerlingen-
vereniging kan de contacten hernieuwen en be-
stendigen… Op deze wijze blijft het SNL zijn oud-
leerlingen ontmoeten en de leerlingen van vroe-
ger elkaar… De uitwerking hiervan ligt uiteraard 
bij de op te richten commissie die een OLV gaat 
overwegen… blijk geven door de invulstrook in 
te vullen; deze vandaag te deponeren in de OLV-
bus…” 

Het resultaat is bekend. 

 

11 Mutasnol 
Nog altijd zijn we jaloers op de bedenker van deze 
prachtige afko. En dankbaar voor de inhoud ervan. 
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 Zonder Mutasnol zou de vereniging nauwelijks hebben 
kunnen bestaan. Op de meest klassieke PC ooit in 
Nederland aangetroffen, in een programma PC-file dat 
bij liefhebber én amateur nostalgische snaren raakt, 
dot-DBF zogezeid, bleek zowaar door het Nicolaas-
lyceum een poging te zijn gedaan om de adressen en 
verhuisberichten van de alumni te bewaren, in DOS-
omgeving opgeslagen. De supervisor van de school 
noemde het MUTASNOL.DBF. Moeten we de afko nog 
uitleggen? Nee toch? 

 

12  Afscheidslied pater Lauwers 
Niemand kan sterker als boegbeeld van de school 
worden aangewezen dan PP. Bij zijn afscheid is een 
afscheidslied gecomponeerd, op de wijs van “O Water-
looplein”, en we memoreren het tweede couplet: 

Dag lieve PP 
Dag lieve PP 
Veel pillen, poeders, pleisters of 
Tampons, verbandjes wat een bof 
Een hand, een kus of soms wel twee 
Van onze PP 
Wilskracht, Myra, Tempo Team, 
In alle sporten werd voorzien 
Wie doet hem dat nu nog na 
Hij was als een pa 

 

13  Dieptepunt  
Het is niet anders, in een periode van 20 jaar kan het 
niet altijd hosanna zijn. Een zwarte dag in de annalen 
is 16 april 1998. Toen ontviel ons Toon van Driel uit 
Ouderkerk aan de Amstel, de Stille Kracht van Myra-
kel, de oud-leerling (HBS, 1958), onder meer beheer-
der van het foto-archief en nog veel meer dan dat. En 
in de eerste plaats: vader van nieuw SNL-bloed. 

 

14 Buitenlandse Myrakel-leden 
Wie zou menen, dat de vereniging het vooral moet 
hebben van de leerlingen die zich nog in de regio Am-
sterdam bevinden, vergist zich deerlijk. Nee hoor, ze 
zitten overal. Graag geven we hier een overzicht, 
maar dat wordt een te lange lijst. Uit het archief pik-
ken we gewoon één willekeurig voorbeeld, namelijk 
Marcel Ekelschot (VWO, 1974).  
Hij kwam terecht in Canada, en uit zijn levensverhaal 
plukken we het volgende fragment:  
'..Tijdens mijn 3e jaar begon mijn bankrekening 
steeds vaker op de nul te spelen. Moest een bijbaantje 
zoeken en vond dat in een Hollandse bistro, de  
Amsterdam Coffeeshop geheten, in hartje Toronto. 
Aldaar kwam ik mijn vrouw Majda tegen. Majda is in 
Toronto geboren maar haar ouders zijn oorspronkelijk 
van Sloveense afkomst. Majda kende de binnenstad 
door-en-door en was de eerste maanden mijn privé-
reisgids. Als jongen, geboren en getogen in de Kalver-
straat met de Dam als mijn speelplaats, voelde ik me 
in de binnenstad meteen goed thuis en vertrok ik uit 
de suburb Scarborough …' 

 

15 Tien jaar Myrakel 
Het tweede lustrum is niet onopgemerkt voorbij  
gegaan. De club van initiatiefnemers, oprichters en 
naamgevers heeft ter ere van het jubileum ouderwets 
getafeld in een mooie herberg in Houten. De historie 
van de vereniging is toen eveneens vastgelegd. Het 
overzicht, natuurlijk met een zekere mate van overlap 

met de nu voorliggende Canon, is uitgebreid geschetst 
in De SNeL-Binder van 19 juli 1999 (combinummer 
1/2 – 1999). De voorzitter, Tom Paffen, beschreef het 
wel en wee van 10 jaar OLV, met een mooie Myrakel-
se lijfspreuk: 'Onvoorspelbaar maar betrouwbaar'. 

 

16 De eerste binder  
{jaargang 1, nr1, oktober 1989} 
Nog zonder de naam op de cover, die werd juist in 
een oproep in dit twee-pagina dunne nummer gezocht 
(en later bedacht door Frans Smit), heeft de eerste 
uitgave van het verenigingsblad al kenmerken van de 
latere bloei van de oud-leerlingenvereniging. We  
citeren rector Jan Overwater:  
'Onze school heeft wortels, de eerste examens waren 
in 1953. Een gezonde boom staat in een goede en 
gezonde verhouding tot zijn wortels. We kunnen altijd 
hulp gebruiken en het huidige team initiatiefnemers 
straalt enthousiasme en hulpvaardigheid uit'.  
En wie namen er in die periode gezamenlijk afscheid 
van het SNL? Mevrouw M. de Bakker (Geschiedenis), 
de heer M. Lujber (Oude talen) en de heer J. Horstink 
(Duits). 

 

17 www.myrakel.nl 
Over de eigen website hoeven we niets te schrijven. 
Ga kijken! 

Dan lees je ook in het Gastenboek van 2005 waar 
Sandra Macias (HAVO, 1990) uithangt. Dat is niet om 
de hoek. 

 

18 De statuten van Myrakel 
Dankzij Jan Neijzen, voluit, Mr Johannes Arnoldus 
Maria Neijzen, Notaris te Amsterdam (Houthoff,  
Weteringschans 28) en zelf oud-leerling van het SNL, 
werd de Akte de dato 14 september 1991, getiteld 
OPRICHTING “Myrakel” St. Nicolaaslyceum, getekend 
door Het Bestuur bestaande uit Gerdwin, Professor 
Leo, Stephan, Tom en Cees.  
Artikel 2 is de kern van de Akte: De vereniging heeft 
ten doel: het in stand houden en bevorderen van de 
vriendschapsbanden tussen oud-leerlingen en (oud)-
leraren van het Sint-Nicolaaslyceum te Amsterdam en 
het bevorderen van de goede betrekkingen van haar 
leden met die school. 

 

19 Beroemde oud-leerlingen 
Dat zijn er inmiddels tientallen, de één wat vaker in 
het nieuws dan de andere, maar het kiezen van een 
willekeurige hot shot moge volstaan om te laten zien 
dat de beide middelbare scholen voor de meisjes en 
jongens kweektuinen voor talenten zijn gebleken. 
Zonder nadere toelichting memoreren we nog eens 
dat Marlies Heuer (MMS, 1970) een prachtige carrière 
heeft weten op te bouwen als actrice, als regisseuse, 
en vooral als toneelspeelster en dat zij voor haar  
bijzondere spel in het jaar 1998 de landelijke hoofd-
prijs, de Theo d’Or, verkreeg. 

 

20  Ereleden en Voorzitters 
Uit de groep ereleden gaat extra veel eer uit naar 
Koos van Langen (HBS, 1960). Koos heeft ontzettend 
veel gedaan voor het realiseren van talloze SNeL-
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 Binders. De vereniging zet hem graag in het zonnetje, 
als voorbeeld van enerzijds veel inspanning, ander-
zijds het vrijwilligerswerk dat het uiteindelijk toch is, 
om een vereniging zodanig 'smoel' te geven dat je je 
er thuis voelt, dat je er bij wilt horen.  

De opmaak van de SNeL-Binder is al jarenlang het 
werk van Koos. Beste kerel, bedankt! 

 

En dan besta je twintig jaar, en dan zit er in de kapel 
naast de school sinds een paar jaar een restaurant 
waar iedereen lovend over is. In zulke gevallen is de 
optelsom snel gemaakt: dé lokatie om het jubileum te 
vieren is restaurant As. Vijftien oprichters, oud-
bestuursleden, initiators, medewerkers en Myrakelse 
steunpilaren waren eind maart paraat om het glas te 
heffen op de volgende twintig jaar.  

Het was een mooi weerzien, met vele herinneringen 
en goede wijn. Met anekdotes en oude verhalen. Met 
sentimenten en een heerlijk trage bediening.  

Mevrouw, mijne heren: ontzettend bedankt voor jullie 
bijdrage aan de Myrakelse geschiedenis! 

Wie de foto's van de avond wil zien, kan terecht op 
het Myrakel-weblog: http://oudleerlingenvereniging-
myrakel.blogspot.com/ 

Twintig jaar Myrakel – een Diner 

De vereniging houdt het al twintig jaar vol zonder 
frequente voorzitterswisselingen. Er is een sterke 
reeks opgebouwd. De volgende vier zwaargewichten 
hanteerden de hamer: 

 Gerdwin Lammers (1989-1997) 
 Tom Paffen (1997-2001) 
 Geert Rolf (2001-2006) 
 René Leijen (2006-      ) 
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90 jaar Wilskracht/SNL 
Zeg nou zelf, een Binder zonder SNL-sport is 
geen Binder. Toch? In deze voorjaarsbinder heb-
ben we aandacht voor twee SNL-sporten. Behal-
ve voetbal (Wilskracht/SNL bestaat 90 jaar) 
gaat het om tafeltennis, een sport die in de  
Binder nog niet veel aandacht heeft gekregen. 

Zaterdag 10 januari bestond Wilskracht/SNL, het oud-
ste deel van fusieclub GeuzenMiddenmeer, 90 jaar. 
Dit is gevierd met een uitgebreid sportief programma, 
op een zwaar bevroren veld trouwens. 's Middags was 
er een veteranentoernooi waarin de verschillende  
fusieclubs goed vertegenwoordigd waren. Veel Wils-
krachters (velen van hen ook SNL'ers) en mannen van 
Meerboys, De Geuzen en natuurlijk van GeuzenMid-
denmeer trotseerden het ijzige veld, niet zelden in 
tenues van decennia geleden. Fotograaf Cees Neering 
maakte veel foto's die te zien zijn op www.geumid.nl 
onder Thuis > Fotoalbums. Op de site staat ook een 
verslag. Na het toernooi was er een drukbezochte 
receptie, waar veel oud-
leden aanwezig waren: de 
Bastiaenens, Ton de Jong, 
Hans Mensink, Nico Luub, 
Ger de Roode, oud-
voorzitter Van Wissen van 
Veen met zijn drie zonen 
Cecil, Martin en Michael, 'de 
kleine puk die nu de lang-
ste bleek te zijn', en moe-
der Bergkamp met haar 
vier zonen Wim jr, Ronald, 
Marcel en natuurlijk 'die 
kleine modderknul' Dennis. 

Maar hoe zat het ook al 
weer, met al die fusies en 
naamswijzigingen? 

We gaan 90 jaar terug, naar 29 december 1918. Toen 
werd de rkasv Wilskracht opgericht, dat overigens 
de eerste jaren Fortuna heette. Het SNL opende haar 
deuren in 1948 en een paar jaar later, met de komst 
van Pater Lauwers vooral, ontstond behoefte om sport 
en school meer aan elkaar te verbinden. In 1955 
 sloten Wilskracht en het SNL een overeenkomst, 
waarbij leerlingen van het SNL bij Wilskracht gingen 
spelen. Het blauwe Wilskracht-shirt werd natuurlijk 
vervangen door een groen. 

In 1990 bleek Wilskracht/SNL het niet meer alleen te 
kunnen. Er volgde een fusie met Meerboys, opgericht 
in 1925 en tot 1945 AMC geheten, en met ASVA, de 
Arbeiders Sport Vereniging Archipel, dat in 1934 werd 

opgericht. Allemaal traditionele zondagclubs, al had 
Wilskracht sinds de jaren 70 ook een zaterdag-
afdeling. De nieuwe naam werd asv Middenmeer, 
naar het sportpark waar de clubs al vele jaren hun 
thuisbasis hadden. 

 

De christelijke sportvereniging De Geuzen was in 
1920 opgericht, met alleen een zaterdagafdeling.  
Zondag was immers een rustdag. Maar de zaterdag-
club en de zondagclub vonden elkaar, midden jaren 
negentig, na de verhuizing van Ajax van De Meer naar 
de Arena. Voetbalvelden maakten plaats voor woning-
bouw, en de resterende sportaccommodaties op de 
sportparken Voorland en Middenmeer moesten opti-
maal worden benut. Daarbij kwam dat Middenmeer 
eigenlijk boven haar stand leefde. De accommodatie 
was eigenlijk te groot voor de steeds kleiner wordende 
club. De noodzaak om te fuseren was duidelijk. Ook 
bij De Geuzen moest iets gebeuren, hoewel veel leden 
dachten het na tachtig jaar zelfstandigheid nog wel 
even te kunnen redden. Middenmeer had haast. Het 
stadsdeel had veel geld over als vergoeding voor de 
kantine die als bruidsschat kon worden ingebracht. 
Het huwelijk tussen de twee clubs was dan ook binnen 
drie maanden beklonken, iets wat vele Geuzen over-
viel. De fusie, in 1997, verliep toch soepel, het waren 
beide 'clubs met niveau'. Bij de fusie tussen Meer-
boys, doeners met een grote mond, en Wilskracht/
SNL, denkers van het Nicolaaslyceum immers, kwam 
de integratie moeilijker tot stand. Dat De Geuzen ge-
reformeerd waren en Middenmeer katholiek, bleek 
geen obstakel, hoewel cultuurverschillen lang zicht-
baar bleven. Een nieuwe naam, waar Middenmeer 
sterk op aandrong, kwam er niet. Onbespreekbaar, 
voor De Geuzen. En dus werd het GeuzenMidden-
meer, "een naam van niks" aldus oud-Wilskrachter 
Allan Blom, nu voorzitter en manager van de zondag-
afdeling. Maar naam en shirt, het bekende groen/wit 
van Wilskracht was toen al verdwenen, waren wissel-
geld voor Blom. Zo behield de kleinere zondagafdeling 
zijn budget, leverde Middenmeer de vice-voorzitter en 
de penningmeester en mocht Middenmeer de kantine 
runnen. 

Inmiddels is de club een jaar of tien oud, zijn de 
scherpe kantjes er af, is het denken in hokjes 
'zaterdag' en 'zondag' nagenoeg verdwenen en begint 
er langzamerhand een club-gevoel te ontstaan.  
Hoewel er nog altijd oud-Geuzen zijn die uit overtui-
ging nog steeds niet op zondag naar de club komen. 
Er is echter een flinke toestroom van nieuwe leden, de 
junioren spelen noodgedwongen op zondag omdat er 
op zaterdag al geen plaats meer is. Een nieuwe  
accommodatie, pas als die er is, zegt Blom, zijn we 
écht een nieuwe club. 

 

 

Meer over de geschiedenis van 
Wilskracht/SNL in een volgende 
Binder. 

'Geheime gast' Dennis Berg-
kamp tekent wat ballen en shirts  
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Ook de geschiedenis van het Nicolaas-tafeltennisteam 
laat zich lezen als een aaneenschakeling van fusies en 
reorganisaties. Met, net als bij de voetballers, een 
flinke stamboom als resultaat. Het balletje begint te 
rollen op 1 september 1938, als de rkttv S en V 
(Sport en Vriendschap) wordt opgericht. S en V vindt 
een zaaltje in de Kanaalstraat, waar drie beneden-
woningen worden ingenomen door de St Joseph  
Gezellen Vereniging afdeling 14, waarvan tafeltennis 
een onderafdeling was. De oorlog zette alles stil, pas 
begin 1946 kon weer getafeltennist worden. Septem-
ber 1947 werd S en V lid van de NTTB, maar in de 
jaren vijftig liep het ledenaantal van St Joseph snel 
terug. Accommodatie werd gevonden in de H.Hart-
school, maar dat was geen succes. Midden jaren vijf-
tig kwam de oplossing van het Nicolaaslyceum. De 
school had al banden met voetbal en basketbal, er 
was tennis en hockey; een tafeltennisclub mankeerde 
nog. En dus kwam op 23 augustus 1958 een nieuwe 
vereniging tot stand: natuurlijk Wilskracht/SNL  
geheten. Er was nu ruime speelgelegenheid, voldoen-
de tafels — de verhuizing vond plaats met paard en 
wagen! Er was ondersteuning van de sportraad van 
het SNL die de vereniging zonodig met juridische, 
medische, financiële en economische bijstand terzijde 
stond. De kleding was uiteraard groen/zwart! Een 
onvergetelijk persoon deed ook bij deze vereniging 
zijn intrede: pater prefect Wim Lauwers, die als 
moderator van het SNL de vereniging met inzet, raad 
en daad steunde. 

Het SNL bracht ook een nieuwe generatie tafeltennis-
sers: Jan Baltus, Jan Delvigne, Carel Deken, Jan  
Wijtsma, Flemings, Joop Teunen, Joep Meester, Ferry 
van Straelen, Clerc. Het is een simpel leven: eens per 
jaar komt het vijfkoppige bestuur bij elkaar om de 
strategie voor het nieuwe seizoen uit te stippelen. 

In een ander deel van de stad was de St Joseph  
Afdeling 1 actief. Ook hier werd, 17.09.1948, een  
tafeltennisvereniging opgericht: Smash. Met Smash 
gaat het aanvankelijk goed, er zijn goede spelers die 
regelmatig kampioen worden. Maar Smash vergrijsde 
en men keek begerig naar Wilskracht/SNL dat elk jaar 
een nieuwe aanwas van leden had vanuit de school. 
Aarzelend benadert men het Nicolaas om eens te  
praten over samenwerking. Uiteindelijk kwamen in 
1965 de kwaliteit van 
Smash en de kwan-
titeit van SNL bij 
elkaar in SNL/Smash. 
Nog niet opgelost 
was het probleem om 
alle leden op één 
locatie te laten spor-
ten.  
De jeugd bleef op 
school spelen (tot 
1984, als aan de 
Zuidelijke Wandel-
weg een eigen sport-
centrum wordt  
geopend), de senio-
ren in diverse paro-
chiehuizen in de 
stad. Een beroemde 
locatie was het Van 
Nispenhuis aan de 
Stadhouderskade, tot dat in 1977 afbrandde. Maar de 
nieuwe combinatie bleek een goede kweekvijver, veel 
spelers stromen door naar de senioren en naar de top. 

 

In de jaren '60 raken sport en commercie voorzichtig 
verstrengeld. Een nieuw probleem is de jeugd aan de 
club te binden.  

Sponsoring wordt noodzakelijk. Een eerste gegadigde, 
een bedrijf in dameslingerie, wordt nog door de leden 
tegengehouden, maar in 1967 wordt SNL/Smash de 
eerste sportvereniging in Nederland die haar naam 
aan een geldschieter bindt. Hunter 25 heet de club 

vanaf nu, 
naar een dan 
bekend siga-
rettenmerk.  

Tabaksfabri-
kant Mignon 
en De Block 
wilde dat 
merk promo-
ten en de 
club was voor  
vijfduizend 

gulden per jaar bereid de naam van de vereniging te 
wijzingen in Hunter 25. Roken was nog niet dodelijk, 
toeschouwers mochten ook nog gewoon roken in de 
zaal. Veel leden waren echter tegen, maar voor het 
grote doel, de beste club van Nederland worden, ging 
voor opzij. In 1970 wordt Mignon en De Block over-
genomen en de nieuwe eigenaar ziet niets in sponso-
ring. Het vijfjarige contract wordt afgekocht en een 
nieuwe sponsor verschijnt: uitzendbureau Tempo-
Team. Het team kent vele successen, te beginnen 
met de nationale titel in 1973. Tot 1981 zou de club 
die blijven winnen, met spelers van Bert van der 
Helm, Nico van Slobbe, Carel Deken.  

 

De sponsorbijdrage 
gaat in de jaren '80 
elk jaar omlaag, op 
het laatst kennen 
mensen TT eerder als tafeltennisvereniging dan als 
uitzendbureau. Eind jaren tachtig wordt de band  
verbroken, maar de naam blijft behouden. Met een 
nieuwe sponsor volgt een korte opleving. Bettine  
Vriesekoop speelt er zelfs een tijdje. Maar na 1993 
zakt Tempo Team echter weg naar de derde divisie. 
Daar speelt het nu nog steeds, in het eigen vereni-
gingsgebouw aan de Zuidelijke Wandelweg, wachtend 
op een sponsor die de club weer naar de top kan  
leiden. 

 

Meer over TT tafeltennis is te vinden op http://
www.ttv-tempoteam.nl/ 

70 jaar Tempo Team 

Tafeltennis in de jaren ‘70 
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Op deze vier foto's staan alle leerlingen van eindexamenklas 5B2 uit 
1965!  

5B2 1965: Terug naar de plaats waar het in 1960 begon 
Oud-leerlingen uit klas 5B2, eindexamenjaar 
1965, gingen terug op de plaats waar het in 
1960 begon. Het wás, en ís, een bijzondere klas 
met ontwikkeld talent! Jos Mol, Adrie de Koning 
en Fred Wegman doen verslag van een speciale 
reünie. 

'Ons leven op de middelbare school begon in 1960. 
We waren toen twaalf jaar oud. Het was het jaar dat 
er een splinternieuwe school aan de Prinses Irene-
straat in Amsterdam-Zuid verscheen, het Sint Nico-
laaslyceum. Fred Wegman en Jos Mol waren net in 
een gloednieuwe buurt in de Watergraafsmeer komen 
wonen en fietsten gedurende vijf jaar elke dag op en 
neer naar het SNL. U begrijpt het al, er ontstond een 
band die tot op de dag van vandaag bestaat.' 

'Ik had in 2008 met Fred afgesproken dat we weer 
eens naar een reünie van het SNL zouden gaan en wel 
op 11 oktober. De heer Leo de Rijk (WI) liet zich ver-
schalken een les te geven in zijn vroegere klaslokaal, 
onder de titel ''Herinneringen''. Het voelde weer als 
vanouds. De opkomst van 5B2 leerlingen uit de eerste 
examenklas was echter dramatisch. Naast ons tweeën 
was alleen Paul van Noort komen opdagen. Dat bleef 
knagen en op gegeven moment zei Fred: 'zullen we 
het toch nog eens proberen, laten we 2009 hervormen 
tot het jaar waarin we zoveel mogelijk leerlingen op te 
sporen die het eindexamen hebben gedaan in 1965 en 
in klas 5B2 hebben gezeten'. Maar het opsporen bleek 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. De meesten had-
den elkaar 45 jaar geleden voor het laatst gezien!' 

'Waar te beginnen? We hadden de beschikking over 
een lijst met namen. De namen zagen er als volgt uit: 
Peter Brunsmann, Paul van Noort etc. Als je met deze 
namen vervolgens op Google gaat kijken, kom je 
gauw tot de conclusie dat je nauwelijks verder komt. 
Jos kreeg een ingeving en mailde met het bestuur van 
Myrakel.  
"Hebben jullie ook de namen van de leerlingen met 
volledige initialen, dus PWF Brunsmann in plaats van 
Peter Brunsmann?" Verdraaid, er kwam een lijst met 
192 volledige namen van leerlingen, waaronder alle 
namen die we nodig hadden. Wanneer je met Google 
zocht, vond je: namen die helemaal geen hit gaven, 
namen die wel hits gaven maar waarvan je niets  
wijzer werd en namen van mensen die 'beroemd'  
waren geworden zoals C.J.Deken (Nederlandse Tafel-
Tennis Bond) of Prof. F.C.M.Wegman (onderzoeker  
verkeersveiligheid). Die laatsten waren het snelst  
opgespoord met Telefoonboek.nl. Al die andere men-
sen vinden, bleek een hele opgave'. 

 

 
‘Om een héél héél lang verhaal kort te maken: er  
zaten in onze klas negentien leerlingen. Jos heeft drie 
maanden gezocht (en echt héél véél mensen gebeld), 
onder andere op Google, Schoolbank.nl, Schoolpagi-
na.nl, Schoolreunie.nl, KRO-adres onbekend, telefoon-
gids.startpagina.nl. Van zeventien leerlingen hebben 
we het e-mail adres opgespoord en ook de leerlingen 
uit onze klas gevonden. Van twee leerlingen liepen 
alle sporen dood: Leo (LM) Joling en Roelof (RP)  
Koelewijn. Wie iets weet over hun verblijfplaats, kan 
een mail sturen naar josmol@quicknet.nl. Twee leer-
lingen bleken in het buitenland te wonen (Spanje en 
Italië, respectievelijk Lommerse en Smoolenaars).' 

 

Jos vertelt: 'Een voorbeeld hoe die zoektochten soms 
verliepen, willen wij u niet onthouden. Bij het adres 
van een leerling hoorde een telefoonnummer, maar 
daar kreeg ik steeds een in-gesprektoon. Toen ik de 
straat- en de plaatsnaam intypte op telefoonarchief.nl 
(is niet meer in de lucht!) kreeg ik alle namen van 
mensen die in de straat woonden. Bij het afbellen van 
huisnummers die in de buurt lagen, kreeg ik een  
mevrouw aan de telefoon die zei dat ze de gezochte 
familie van onze klasgenoot heel goed kende en ze 
gaf het nummer. Toen kreeg ik de gezochte persoon 
uiteindelijk aan de telefoon. Hij vertelde dat zijn huis 
te koop stond en de telefoon dientengevolge in  
gesprek gaf. Het kan verkeren!' 
 

‘Het was inmiddels januari 2009 geworden en we  
besloten de reünie op een zaterdag te houden. Tussen 
februari en juni 2009 bleek er slechts één datum te 
zijn dat iedereen zou kunnen: 4 april. Uiteindelijk  
waren er elf van de partij. Om verschillende redenen 
konden of wilden er vijf niet komen en de overige drie 
hebben we helaas niet kunnen traceren. 

De volgende vraag was: waar houd je zo'n bijeen-
komst? Nu zit er vlak naast het SNL, in de voormalige 
Kapel van het Lyceum, een restaurant, genaamd 
'Restaurant AS'. Een betere plaats is niet denkbaar! 
We stelden ons voor het programma om 16.00 uur te 
beginnen met een (hernieuwde) kennismaking na 45 
jaar, en foto's te maken voor de oude school. Daarna 
hadden we tijd uitgetrokken om iedereen in de gele-
genheid te stellen kort zijn levensloop te schetsen. 

Het SNL, begin jaren '60. Op de voorgrond de A-vleugel met de 24 
theorielokalen, haaks daarop de B-vleugel voor praktijklokalen, admi-
nistratie enz en beide gymnastiekzalen. Links kapel en klooster. Op de 
achtergrond is de bouw van de Pius MMS (de C-vleugel) in volle gang. 
Van de snelweg A10 was nog lang geen sprake. 

Op deze vier foto's staan alle leerlingen van eindexamenklas 5B2 uit 
1965!  
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Tenslotte zouden we met elkaar in de 'onderste kerk' gaan eten. Als verrassing hadden we twee leraren uitgeno-
digd die ook in 1960 waren begonnen; de heren Leo de Rijk (WI) en Loek van Nus (EN). Helaas moest Leo de 
Rijk zich twee dagen van tevoren afmelden omdat zijn vrouw in het ziekenhuis was opgenomen. Onze toenmali-
ge leraar Engels genoot van de verhalen van ''zijn'' eerste examenklas uit 1965, waarvan de meeste leerlingen 
op school kwamen in 1960, het eerste jaar dat hij als leraar actief was.' 
 

'Een interessante vraag was natuurlijk wat er van iedereen 
geworden was. Om u een idee te geven, schetsen wij van 
alle leerlingen (dus ook van degenen die niet konden  
komen, maar wel een stukje hebben ingeleverd) een korte 
levensloop. Het blijkt een wel heel bijzondere klas te zijn 
geweest, die 5B2 uit 1965, die op het SNL een basis legde 
voor uiteenlopende maatschappelijke carrières. 

 

Terugkijkend en luisterend naar alle verhalen trekken wij 
de conclusie dat onze SNL-tijd erg bepalend is geweest 
voor onze verdere ontwikkeling. Elf klasgenoten gingen 
naar de universiteit! Vijf van hen zijn scheikunde gaan 
studeren (Brunsmann, Kool, Mol, Van Noort en Tabak); 
drie (Schardijn, Schadé en De Koning) doken de medische 
hoek in. Peters deed Sociale Geografie en Planologie en 
Lommerse Biologie. Wegman, Smoolenaars en Keuss  
studeerden techniek aan de TU Delft, De Borst wiskunde 
aan de UvA. Verder zijn er drie (Deken, Van den Dungen 
en Van der Wal) die een HBO-opleiding gingen volgen. 
Maar liefst zes leerlingen promoveerden: De Koning, Kool, 
Mol, van Noort, Schadé en Schardijn. Tamelijk uitzonder-
lijk is verder dat drie mensen hoogleraar werden, te weten 
Mol, Schadé en Wegman. Opvallend is dat sommige leer-
lingen later een heel ander vak hebben gekozen. Een 
voorbeeld is Bert Tabak, die tot circa 1980 scheikundige 
was maar management consultant werd in de automatise-
ring.' 

 

'Het is wonderlijk dat in die tijd amper beroepsvoorlichting 
werd gegeven of dat er nauwelijks open dagen door op-
leidingen werden georganiseerd. Iets dat nu tamelijk  
gewoon is. Je moest het zelf een beetje uitzoeken, in die 
tijd. Zo kon het in onze klas gebeuren dat vijf leerlingen 
werden aangestoken door een enthousiaste leraar, om 
zijn vak te studeren. Dat gebeurde bijvoorbeeld met  
meneer Beckers. Wat frappeert is dat niemand Natuur-

Het eindexamen HBS-B uit 1965, van 9 tot 16 juni.  
Meneer van Nus alsmede Pater Ruth (men had hem zeker vergeten!) 
behoren tot het examinatoren-corps. Leerlingen 1-20 zaten in klas 
5B1; 21-39 in 5B2. De vormgever van dit blad, Koos van Langen, zat 
zoals u ziet in 5B1! Recent zijn de heren Van Nus en Van Langen tot 
erelid van Myrakel benoemd. 

 
2009, 45 jaar na het eindexamen. Van links naar rechts: Loek van Nus, Bert Schade, René van den Dungen, Gerard de Koning, Gus Schardijn, 
Carel Deken, Jos Mol, Paul van Noort, Bert Tabak, Fred Wegman, Peter Brunsmann en Guus Keuss  
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Naam Vervolgstudie Carrière Is nu 
Hans de Borst 1 jaar Wiskunde (UvA) Opleiding bij Defensie en KLM tot ICT-er; 

daarna 25 jaar bij CMG. Als directeur  
verantwoordelijk voor diverse groep-
staffuncties als marketing, QA, investe-
ringen enz, daarnaast crisis manager 

Op zijn 50ste gestopt 
met werken, na de 
beursgang van CMG 

Drs Peter Brunsmann Farmacie, apotheker  
(UvA) 

Van 1972-2005 bij farmaceutisch bedrijf 
MSD (diverse posities) 

Vervroegd met pensi-
oen 

Carel Deken Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding 

(Semi)-professioneel tafeltennisser, gym-
nastiekleraar op Fons Vitae, later conrector 
tot 2008 

Vervroegd met pensi-
oen 

Ing René van den Dungen Mechanische Technologie 
(HTS) 

Gewerkt bij ingenieursbureau en daar in de 
automatisering gerold, consultant in auto-
matisering tot 2007 

"Rentenier" 

Ir Guus Keuss Vliegtuigbouw, theore-
tische aerodynamica (HTS, 
TH Delft); filosofie en  
bedrijfsadministratie 

Volleyballer, vloerenlegger, administrateur Administrateur bij een 
grote apotheek 

Dr Gerard de Koning Medicijnen, gepromoveerd 
(specialisatie dermato-
logie) 

Hoofd geslachtsziekten GG&GD Amsterdam Beheert drie klinieken 
voor huid- en ge-
slachtsziekten; werkt 
nog 2 dagen per week 

Dr Tom Kool Scheikunde (UvA), gepro-
moveerd 

Fysische Chemie, onderzoek van halfgelei-
ders; onderwijs- en studieadviseur bij Geo-
logen, diverse management functies 

Docent natuurkunde, 
schei- en wiskunde op 
een lyceum 

Drs Anthony Lommerse Biologie (VU) Leraar aan Maria Goretti MAVO, daarna bij 
de Stichting Keizer Karel College, daarna bij 
Stichting Katholiek Onderwijs in Hoorn 

Sinds 2006 met de VUT 
en ''bouwvakker'' aan 
eigen huis in Gualdo 
Cattane (Umbrië, Italië) 

Prof dr Jos Mol Scheikunde (UvA), gepro-
moveerd 

Post-doc Erasmus Universiteit Rotterdam, 
wetenschappelijk hoofdmedewerker en 
vanaf 1989 hoogleraar Moleculaire Genetica 
VU 

Emeritus hoogleraar 
sinds 2004 (na een 
CVA) 

Dr Paul van Noort Scheikunde (UvA), gepro-
moveerd 

Post-doc in Leiden, milieutechnicus bij 
Rijksinstituut voor de Drinkwatervoor-
ziening, Stork 

Senior-onderzoeker bij 
Daltares (nieuw GTI); 
richt zich op ontwikke-
ling van de kwantitatie-
ve systeembeschrijving 
in milieuchemische zin 
(milieuhygienische 
risicobeoordeling) 

Drs Frans Peters Sociale Geografie en Pla-
nologie (UvA) 

Docent aardrijkskunde in het middelbaar 
onderwijs, laatste 20 jaar als schooldecaan 
in Uithoorn en Hoorn 

Met FPU sinds 2007 

Prof dr Bert Schadé Medicijnen (UvA), gepro-
moveerd 

Huisarts, UvA huisartsen opleiding, sinds 
1989 hoogleraar huisartsen-geneeskunde, 
afdelingshoofd en sinds 1997 voorzitter van 
de divisie Klinische Methoden en Public 
Health bij het AMC 

Hoogleraar/divisie-
voorzittr 

Dr Gus Schardijn Medicijnen, gepromoveerd 
(specialisatie reumatologie 
en nefrologie) 

Specialist Interne Geneeskunde in het  
Slotervaart ziekenhuis 

Reumatoloog en con-
sultant bij de Specialis-
tenpoli Buitenveldert 
(A'dam), de Monica 
Eeuwfeest-kliniek 
(Antwerpen) en het 
Medisch Centrum Rot-
terdam-Zuid 

Antoon Smoolenaars TU Delft onbekend Woont in Spanje; meer 
hebben we niet kunnen 
achterhalen 

Drs Bert Tabak Scheikunde (UvA) Kandidaatsassistent Plantenfysiologie, via 
ZWO een promotieplaats gekregen maar 
voor de promotie afgerond was, geswitched 
naar automatisering 

Management consultant 

Ing Ton van der Wal Weg- en waterbouw (HTS) Gemeente Amsterdam en vervolgens  
gemeente Waddinxveen, bezig met het tot 
stand komen en onderhouden van de  
openbare ruimte 

Sinds septemer 2005 
met VUT 

Prof ir Fred Wegman Weg- en waterbouwkunde, 
Verkeerskunde (TH Delft) 

Verkeerskundig ingenieur bij de gemeente 
Amsterdam, Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 
hoofd onderzoek, sinds 1998 algemeen 
directeur 

Sinds 2008 directeur-
bestuurder, hoogleraar 
Verkeersveiligheid 
(Transport & Planning) 
aan de TU Delft (een 
dag in de week) 
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kunde is gaan studeren, terwijl onze leraar Van Rood-
en fantastisch les gaf. Wellicht ontbrak toentertijd een 
aansprekend practicum.' 

'Tijdens de borrel en het diner vonden er boeiende 
gesprekken plaats. De Duitse rijtjes en het Commu-
nistisch Manifest werden opgedreund en levens-
ervaringen en levenswijsheden vlogen over de tafel. 
Het was half 11 voor iedereen er erg in had! We  
kunnen concluderen dat de reünie op 4 april een door-
slaand succes was. Het was zo succesvol dat we  
hebben afgesproken dat dit een vervolg zal krijgen, 
bijvoorbeeld over vijf jaar, als iedereen de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt.' 

 

Jos Mol, Adrie de Koning, Fred Wegman 

Pius 1928-1962 

Oud-docent Nol van Beurden is per 1 december 2008 
benoemd tot rector van het Sondervick College te 
Veldhoven. Van Beurden (51) was van 1984 tot 1999 
werkzaam op het SNL. Aanvankelijk als docent  
geschiedenis, maar later als decaan en profielcoör-
dinator. Begin 1999 maakte hij de overstap naar de 
Oscar Romeroschool (vmbo/havo/vwo) in Hoorn, waar 
hij conrector en rector was. Het Eindhovens Dagblad 
schreef over zijn benoeming. Want Brabant bleef  
trekken, 'natuurlijk'. Van Beurden, 'een Brabantse 
jongen' want geboren in Waalwijk, is nu dus weer 
thuis. 

Van zijn Amsterdamse tijd herinnert hij de concurren-
tie en de strijd om de leerling. Die gaat bij sommige 
scholen veel te ver, vindt Van Beurden. 'Je moet je als 
school verkopen, maar je bent geen wasmiddel. Ik 
heb scholen onder druk zien staan. Die hebben zich 
verkocht met toeters en bellen. Ik denk dat je ouders 
op basis van inhoud voor je moet zien te winnen.' 

Op zijn nieuwe school wil hij de nadruk leggen op  
internationalisering en talentontwikkeling. 'Daarin 
gaat het er toch vooral om hoe het kind tot volle  
wasdom kan komen. Dat staat voorop.'  
In de krant wil Van Beurden ook nog kwijt dat hij een 
man van de huisregels is. 'Ik ben erg voor duidelijk-
heid. Regels moet je handhaven, daar zijn ze ook 
voor.' 

Nol van Beurden: School is geen wasmiddel 

Vrijwel het gehele archief van de Pius MMS is in 1962 

bij een brand verwoest. Dat betekent dat we weinig 

informatie hebben over de leerlingen en docenten uit die 

periode. Natuurlijk, we kennen zr Elisia Timmermans, 

die de Pius oprichtte; we kennen zr Paschalis omdat die 

er ook na de brand bij betrokken was. We hebben een 

prachtige brochure over 40 jaar MMS en we kennen een 

paar leerlingen uit die tijd. Maar lang niet allemaal. We 

willen, bij het twintigjarig bestaan van Myrakel, een 

poging wagen het bestand weer op te bouwen. In ieder 

geval willen we proberen te achterhalen wie er in die 

jaren op school zaten. Tips, suggesties, namen en 

adressen, foto's – het is allemaal van harte welkom . 

De nieuwe rector Nol van Beurden in de hal van het Sondervick  
College in Veldhoven.  
Foto Eindhovens Dagblad 

Amsterdam bisschopsstad, Nicolaaskerk kathedraal? 
We ontkomen er niet aan, ook in deze Binder gaat het 
(weer) om Sint Nicolaas. Met reden: want het bisdom 
Haarlem is sinds februari 2009 het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Omdat ook de zetel van het bisdom van 
Haarlem naar Amsterdam verhuist, is Amsterdam dus 
in feite een bisschopsstad geworden. Voor de een 
'klein bier' maar voor anderen bijna een principezaak, 
maar 'de bisschop krijgt niet meer macht of autoriteit 
in Amsterdam', lichtte een woordvoerder toe. De 
naamsverandering maakt het wel mogelijk een kathe-
draal in de hoofdstad te krijgen. En dan is de St Nico-
laaskerk natuurlijk een goede kandidaat. Volgens het 

bisdom 'kan dat nog wel honderd jaar duren'.  
De naamswijziging heeft vanaf 1853 op zich laten 
wachten. In het religieus-politieke klimaat van toen 
koos men voor Haarlem, waardoor Amsterdam en de 
Letse hoofdstad Riga de twee enige Europese hoofd-
steden waren die géén bisschopszetel hadden. 
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Johan Pelk:  
Legendarische lichtwedstrijd in Olympisch Stadion 
Behalve Bergkamp, Braam, Van 
den Bergh en al die anderen blijkt 
de Nicolaas-geschiedenis nog een 
voetbalcoryfee te herbergen. Johan 
Pelk (HBS-A, 1959) speelde bij 
Volendam en was erbij op 26 juni 
1958, toen de eerstedivisieclub 
Volendam in het Olympisch Stadion 
de bekerfinale speelde tegen lands-
kampioen Sparta. En verloor, met 
4-3.  

Zestien was hij nog maar; het was 
de tijd van Dick ‘de Knoest’ Tol, de 
tijd dat de pastoor nog de geestelijk 
adviseur was van de club, het was 
de tijd dat vriendinnen en vrouwen 
meegingen met de spelers naar de 
uitwedstrijden. Volendam telde ze-
venduizend inwoners toen en onge-
veer de helft toog die doordeweekse 
dag naar Amsterdam om het elftal 
Keizer, Kroon, Maurer, 
Karregat, Schilder, 
Zwarthoed, Pelk, Steur, 
Tol, Smit en Veerman 
aan het werk te zien. 

Pelk en zijn teamgenoot 
Ben Steur keken, vijftig 
jaar later, voor de krant 
Nieuw-Volendam terug 
op de legendarische 
wedstrijd. Volendam 
had de finale gehaald, 
maar Pelk zat nog op 
school. Pelk: 'Ik herin-
ner me dat mijn klas-
genoten, de rector en 
de pater allemaal kwa-
men kijken. Spelers die 
al aan het werk waren, 
moesten die doorde-
weekse dag ook  
gewoon aan het werk 
en namen een halve  
snipper.' 

'Als jeugdspeler kreeg 
je snel een kans en je 
mocht jezelf ontwikke-
len. Qua sport was er 
bijna alleen voetbal, 
dus je had veel concur-
rentie', zegt Pelk. 
'Daarom moest je maken dat je op niveau bleef,  
anders waren er anderen om je plekkie over te  
nemen.' 

Volendam was toen nog niet de heen-en-weer die het 
later werd, ze hadden enkele keren tegen promotie 
aangehikt, maar nu werd het hele dorp gemobiliseerd. 
In Amsterdam kwam het verkeer vast te zitten en een 
bestuurslid van Volendam nam zelfs plaats in een zij-
span van de politie, om de bussen te begeleiden. Pelk: 
'Eenmaal in de kleedkamer keek je je ogen uit. Daar 
hadden ooit mannen als Faas Wilkes en Abe Lenstra 
gezeten.' 

De finale, gespeeld voor zestienduizend toeschouwers, 
begon met een incident rond Volendam-keeper Jaap 

'Aaltje' Keizer. Die had nog nooit een avondwedstrijd 
gespeeld, had moeite met het kunstlicht en vroeg de 
trainer om reservedoelman Greuter op te stellen. 
Maar Jaap had een superseizoen gedraaid en werd 
overgehaald toch te spelen. Na acht minuten gebeur-
de waar Keizer al voor vreesde. Hij blunderde. 

Pelk: 'Via Jaap 'Jut' Smit kwamen we nog op 1-1, 
maar we liepen eigenlijk steeds achter de feiten aan 
en konden ons in die wedstrijd nooit ontplooien zoals 
we hadden voorgenomen.' Het werd via 3-2 en 4-2 
uiteindelijk 4-3. Dat Sparta won werd meer dan van-
zelfsprekend genoemd maar de prestatie van Volen-
dam, als eerstedivisieclub, was uniek. De blunder van 
Jaap Aaltje werd het moment van de wedstrijd. 

Pelk: 'Het is ongelofelijk. Jaap kon zó goed keepen.' 
En Steur: 'Het strafschopgebied was altijd van Jaap. 
En toen gebeurde dit ...' Maar Volendam stond op de 
kaart, de kranten stonden er vol van en iedereen had 
het over die dorpsclub met al die jonge dorpsjongens. 
Het seizoen erna promoveerde Volendam naar de ere-
divisie. 'We bewezen geen eendagsvlieg te zijn.  

Daarom heeft die verloren bekerfinale ook niet zo lang 
doorgesudderd. Bij terugkeer in Volendam hebben we 
nog gezellig gezeten in Café Jan de Boer.' 

Pelk: 'Bij winst hadden we Europees voetbal mogen 
spelen, maar eerlijk gezegd was niemand daar zo mee 
bezig. Het was al zó speciaal dat een stel dorpse  
jongens zo ver was gekomen.' 

Johan Pelk terug op 
de plek waar hij een 

50 jaar eerder de 
bekerfinale  speelde  

De niet zichtbare Jaap Jut Smit heeft gescoord voor Volendam. Ben 
Steur rent juichend weg, links op de achtergrond jubelt ook Johan 
Pelk 
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Per 1 januari 2009 is Hans van Rooijen de nieu-
we rector op het Nicolaas. Frans Kwakernaat, de 
vorige rector, stopte per mei 2008 omdat het 
bouwen van een nieuwe school niet te combi-
neren bleek met rector zijn. Inmiddels is Van 
Rooijen redelijk ingewerkt en heeft hij "ont-
zettend plezierig" kennis gemaakt met het  
bestuur van Myrakel.  Waar anders dan in De 
Tobbe vonden we een interview met hem. 

Van Rooijen deed in 1970 eindexamen, studeerde 
Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en gaf 
acht jaar Nederlandse les op het Ignatius, dat toen 
net naar Purmerend verhuisd was. Als hij niet binnen 
vijf jaar een goede leraar zou zijn, was hij ermee ge-
stopt, vertelt hij. 'Want anders heeft het geen zin om 
er langer mee door te gaan'. Het Ig was een gymna-
sium. 'Ik dacht toen, nu vind ik dat natuurlijk onzin, 
dat je, als je heel lang alleen maar op een gymnasium 
werkte, ongeschikt zou worden voor de rest van het 
onderwijs'. Hij ging dus aan de slag als conrector, in 
Baarn. Daarna werd hij rector in Zoetermeer en 
schoolbestuurder in Nieuwegein. 'Toen wilde ik wat 
anders, en werd directeur van de VO Raad. Maar na 
een paar maanden had ik al gezien dat het niets voor 
mij was omdat het te weinig met het onderwijs zelf te 
maken had'. 

Een interim-opdracht in de Bijlmer volgde, 
met in het achterhoofd de gedachte 'terug 
naar het kleine of naar een nog grotere 
school'. Toen zag hij de advertentie voor 
een nieuwe rector op het Nicolaas. 'Ik ben 
eerst op de website gaan kijken en ik heb 
aan een aantal kennissen uit Amsterdam 
gevraagd wat zij over het SNL hadden  
gehoord. Allemaal heel positieve verhalen'. 
De keuze voor een kleine school, en het 
Nicolaas is voor Hans een kleine school, was 
dus heel bewust, omdat hij graag de leer-
lingen wil leren kennen. 'Ik ben scholen van 
drieduizend leerlingen gewend dus dit is een 
klein schooltje'. Hij vindt het heerlijk weer in 
Amsterdam te werken, en het Nicolaas 
noemt hij 'een lekkere Amsterdamse school'. Met 'een 
gebouw van niks', maar ja, daar wordt aan gewerkt. 

Onderwijs én zorg 
Het onderwijs op zich is gedurende zijn leven niet echt 
veel veranderd. Leerlingen zitten nog steeds in een 
klaslokaal, met een leraar die dingen uitlegt en op het 
bord schrijft. Wel zijn de omstandigheden veranderd. 

'Zo zijn de sociale structuren 
veel intensiever geworden. 
Iedereen heeft het veel druk-
ker buiten school: leerlingen,  
docenten maar ook de ouders. 
Vroeger gingen mensen bij-
voorbeeld maar twee weken 
per jaar op vakantie. Dat heeft 
ook invloed op het maken van 
huiswerk. Alles gaat sneller. 
Bijvoorbeeld ook echtschei-
dingen, waar helaas veel leer-
lingen mee te maken krijgen', 
legt Van Rooijen uit. En vroe-
ger hadden docenten maar 
één taak, namelijk les geven 
in hun vak. Tegenwoordig is 

een school behalve onderwijsinstituut ook zorginsti-
tuut. Zo heeft het Nicolaas nu mentoren, vertrou-
wenspersonen enzovoort. 'Één van mijn zoons is dys-
lectisch en kreeg speciale hulp op school. Twee broers 
van mijn vrouw zijn ook dyslectisch, maar wisten dat 
nooit. Vroeger werd daar ook geen enkele aandacht 
aan besteedt. Een school wordt betaald om les te  
geven aan groepen, maar eigenlijk wordt het onder-
wijs dus steeds persoonsgerichter'. 

 

Sociale vaardigheden 
'Vroeger waren kinderen ook al socialer voor-
dat ze op school kwamen, aangezien er veel 
grote gezinnen waren, met soms wel acht of 
meer kinderen. Leerlingen vonden het toen 
heel normaal als ze even hun mond moesten 
houden omdat de leraar met iemand anders 
bezig was. Zo ging dat thuis immers ook. Nu 
wordt er verwacht dat leerlingen die vaardig-
heden op school leren.' 

 

 

 

'Praten, heel veel praten' 
De eerste indrukken die hij kreeg, zijn positief: 
'aardige mensen en een relaxed sfeertje'. Het SNL 'is 
geen bekakte school, meer zo van: doe maar ge-
woon'. Om het weer te voelen, fietst hij naar school. 
Dat heeft één minpuntje voor iemand die jarenlang in 
de auto zat: 'Ik mis de journaals van Radio 1 op de 
fiets.' Maar afstand en stad maken veel goed. 

Wat hij precies gaat doen, vroeg De Tobbe. 'Ik doe 
waar leerlingen straf voor krijgen: praten. Heel veel 
praten, over van alles en nog wat. Daar vloeit dan 
werk uit voort'. Uiteraard vergt de nieuwbouw de  
nodige tijd en is hij zeer geïnteresseerd in de geschie-
denis van de school (eigenlijk scholen, want ook de 
Pius MMS/Havo heeft een lange geschiedenis).  

Van Rooijen is verder erg benieuwd naar het Grote 
Gebeuren: 'Ik deed vroeger op school ook veel aan 
toneel en andere activiteiten op school. Mede doordat 
mijn leraar Nederlands bij het toneel hielp, ben ik 
Nederlands gaan studeren.' 

 

[Met dank aan de redactie van De Tobbe] 

De nieuwe rector: "Ik doe waar jullie straf voor krijgen" 

"Aardige 
mensen en 
een relaxed 

sfeertje. Geen 
bekakte 

school, meer 
zo van: doe 

maar 
gewoon." 
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Het Nieuwe Nicolaas 
Met Van Rooijen hadden we het natuurlijk ook over de 
nieuwbouw, een onderwerp dat we enkele Binders 
nauwelijks belicht hebben, maar dat door de econo-
mische crisis natuurlijk weer zeer actueel is. Maar ook 
omdat er al bouwactiviteiten zichtbaar zijn in het  
bewuste plangebied Beethoven. Zo is begin 2009 in 
de uiterste hoek van het gebied (hoek A10 en Beet-
hovenstraat, tussen fietspad en gemeentewerf)     
begonnen met 'voorbereidingen voor de bouw van het 
hoofdkantoor' van Akzo Nobel en een ondergrondse 
parkeergarage, schrijft de gemeente aan de omwo-
nenden. Het gebied Beethoven krijgt 'een parkachtige 
sfeer waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan 
worden'. Klooster en kapel worden niet gesloopt, zoals 
het er nu naar uitziet, als resultaat van de lobby 
'groen voor rood'. Op de plaats van de huidige A-
vleugel komt vervangende nieuwbouw, waar nu B-, C- 
en D-vleugel staan, komt park. 

Verder is het kinderdagverblijf dat op de cour van het 
Nicolaas gevestigd was, al verplaatst. En wel naar een 
terrein achter het klooster, net tussen school en park 
in. De Prinses Irenestraat blijft 'in verkeer' maar het 
tunneltje onder de Beethovenstraat zal enkele weken 
niet gebruikt kunnen worden. Maar goed, da's minder 
belangrijk dan de nieuwe school natuurlijk. Die komt, 
zoals bekend, op de plek waar nu de Christus Geboor-
te kerk staat. 

We vragen Hans naar 
de stand van zaken. 
Hij wijst op een dik 
boek dat op tafel ligt. 
'Daar staat het alle-
maal in'.  

We kijken begerig 
naar het centimeters 
dikke boek en durven 
het bijna niet te vra-
gen.  

'Het is niet geheim, 
hoor' aldus Hans en 
dus zien we als een 
van de eersten de 
computertekeningen 
van het nieuwe Nico-
laas.  

Onze monden vallen bijna open! Wat een gebouw, de 
Zuidas meer dan waardig!  

Hans ziet ons enthousiasme en vertelt:  

'Kijk, hier komt de ingang, een grote trap die binnen 
het gebouw doorloopt.' De oplevering staat nog steeds 
gepland voor 2011. 

We vragen of de ideeën van Frans Kwakernaat nog 
actueel zijn. Het SNL had immers de ambitie een 
school neer te zetten met de gebruikers daarvan als 
uitgangspunt. De onderwijsvisie geïntegreerd in het 
gebouw, met spraakmakende architectuur, zowel bin-
nen als buiten. Hoe leerlingen (en docenten natuur-
lijk) die ruimte beleven, moest centraal staan. Vol-

gens Van Rooijen is dat goed gelukt. Architect DP6 
heeft deze wensen goed vertaald naar het ontwerp, 
dat in totaal 12 duizend m2 bedrijfsvloeroppervlakte 
behelst.  

Drie ruimten staan centraal: de entree en het atrium; 
de studiezaal, bibliotheek en mediatheek; en het res-
taurant, dat bewust geen kantine genoemd wordt. 
Ondergronds komen fietsenstalling en sportzalen, op 
het dak is een biologielokaal gepland. Aan de kant van 
Pr Irenestraat komt een gracht waar leerlingen eerst 

 1= SNL, 2 = woningen, 3 = advocatenkantoor Allen & Overy, 4 = 
museum, 5 = Akzo Nobel en 6/7 = woningen  

Van Rooijen bij een tekening van de 
nieuwe entree 
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overheen moeten en via het atrium komt er altijd licht in 
het gebouw. De lokalen zijn per vak geclusterd op een 
etage. De nieuwbouw is wel tien meter lager uitgevallen, 
vooral door de protesten en bezwaren van bewoners van 
de Princesseflat. 

 

En zo is de cirkel 
op een vreemde 
manier rond: de 
Amsterdamse bur-
gemeester Van 
Hall, die in 1965 
het bekende beeld 
onthulde dat voor 
het Nicolaas staat, 
woonde dus in de-
zelfde flat als 
waarvan de bewo-
ners zo geprotes-
teerd hebben tegen 
de nieuwbouw. 

 

De twee grote af-
beeldingen van  
de nieuwe school 
komen van de  
site van DP6, 
www.dp6.nl. 

De centrale entree annex atrium 

Het nieuwe SNL, met op de voorgrond de Pr Irenestraat (inclusief Irene-
gracht!) en rechts de Beethovenstraat, die verlaagd wordt  
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Aan deze Binder werkten mee 
 

Mariska Blokdijk  Tom Paffen 
Ferdi Frederiks  Leon de Rooij 
Joost Kenter  Cees Smit 
Adrie de Koning  Wim Teunissen 
Koos van Langen  Fred Wegman 
René Leijen 
Jos Mol   Redactie De Tobbe 
Dick Nieuwenhuis 

 

Verenigingszaken: twee nieuwe ereleden 
Gebruikelijk is dat u in de Binder een 
verslag kunt lezen van de Algemene 
Ledenvergadering. Ook het jaarverslag 
en het financieel verslag worden in de 
Binder gepubliceerd — het verenigings-
recht vraagt dat nu eenmaal.  
Het verslag van de ALV, gehouden op 
16 januari jl, het jaarverslag over 2008 
en het financieel verslag over datzelfde 
jaar houdt u tegoed tot de Binder die 
direct na de zomer verschijnt.  

In deze Binder maken we echter wel 
melding van het feit dat op de ALV twee 
super-leden van Myrakel tot ERELID 
benoemd zijn. Het zijn: 

»  Koos van Langen, oud-leerling, lid 
van het eerste uur en al vijftien jaar 
(van de twintig) de "one & only" vorm-
gever van de SNeL-Binder 

»  Loek van Nus, niet alleen oud-
leerling maar ook oud-docent Engels; in 
1989 het eerste betalende lid van Myra-
kel en zeer gewaardeerd lid van vele 
kascommissies. 

Myrakel waardeert hun bijdragen aan de 
vereniging zeer. En het twintigjarig  
bestaan is een goede reden de twee 
eens in het zonnetje te zetten.  
Loek en Koos, zeer bedankt voor 
jullie Myrakelse inzet! 

Met dit illustere duo erbij heeft Myrakel 
nu zes ereleden. Al erelid zijn:  

»  Gerdwin Lammers, mede-oprichter  
    en eerste voorzitter (erelid per  
    januari 1997)  

»  Jan Overwater, oud-leerling, oud- 
    docent, oud-rector en groot initiator  
    achter Myrakel (per januari 1997) 

»  Tom Paffen, mede-oprichter en oud- 
    voorzitter (per 2001)  

»  Cees Smit, mede-oprichter en jaren- 
    lang hoofdredacteur Binder (per 
    2001) 



Colofon

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

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

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

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

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

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

Kosten lidmaatschap

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




