


Colofon

De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging 
van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS te Amsterdam.  
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Website Myrakel  www.myrakel.nl
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Lidmaatschap
Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of
€ 12,-- (zonder machtiging).
Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,
tnv Oud LLV Myrakel, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 60 INGB 000 035 9877
De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.
Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).
Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

MYRAKEL

Administratieve mededelingen

Verzoek van de Administratie
Op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging, is aan 
alle leden waarvan ik een goed e-mail adres heb, een 
mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen? Dan heb ik dus geen 
goed e-mail adres van jou. Stuur dan een mailtje naar 
admin@myrakel.nl zodat ik je goede adres heb en je op 
de hoogte kan houden van nieuwe gebeurtenissen. Want 
brieven schrijven is voor ons veel te duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat wij ook in de 
toekomst op de hoogte gebracht worden van de wijzi-
gingen.

Van de penningmeester
Myrakel telt nu nog 20 wanbetalers! Let op het Myrakels 
getal op de envelop. Is dit LAGER dan 2014 dan ben jij er 
één van!
Maak in dat geval zo spoedig mogelijk de verschuldigde 
contributie (slechts 12 euro per jaar) over  naar rekening 
NL60 INGB 0000 359877 tnv “Oud LLV Myrakel Sint Nico-
laaslyceum”.

Heb je een machtiging afgegeven en is het Myrakels getal 
toch kleiner dan 2014? 
Dan incasseer ik de contributie van 2014 samen met die 
van 2015. Vanwege de kosten is het niet meer te doen om 
voor ieder nieuw lid apart een incasso te draaien. Je kan 
ook de verschuldigde 10,00 euro zelf overmaken, zie 
hierboven.
Heb jij in dit jaar een andere rekening in gebruik geno-
men, stuur mij die dan even op.

Mededelingen voor leden in het buitenland
De kosten van het verzenden naar het buitenland zijn 
door Post.NL spectaculair verhoogd. Daarom zullen wij 
de SNeL-Binders voor de buitenlanders voortaan digitaal 
versturen. Wil je toch nog een papieren exemplaar? Geef 
dan een adres in Nederland op. Wij versturen dan naast 
de digitale versie ook een papieren exemplaar voor 
dezelfde kosten.

Leon de Rooij
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Myrakel, ouder dan een scholier

Leerlingen op Amsterdamse scholen afgeperst
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Het SNL anno 1965

De Pius MMS anno 1954

Schrijf je in voor de Beroependatabase!

Kapel en klooster in 2017 aan het water

Algemene Ledenvergadering, 16 januari 2015

Aan deze Binder werkten mee

Vrijdag 16 januari 2015

Algemene ledenvergadering

Aanvang 20:00 uur

Docentenruimte St. Nicolaaslyceum

Aansluitend: oud-leerlingensoos

En dan is er ongemerkt alweer een jaar voorbij! Het 25e 
bestaansjaar van Myrakel nog wel. Onze oproep (via 
LinkedIn en Facebook) om jullie, de lezers, dit blad zélf 
een keer te maken, heeft helaas niks opgeleverd. Van-
daar dat we de Binder zelf maar gevuld hebben. Zoals al 
die andere keren … Want dat is wellicht nog het meest 
verrassend: dat er altijd weer genoeg Nicolasianen en 
Piïsten zijn die het nieuws halen, die iets doen waardoor 
ze (ons) opvallen, die hun herinneringen aan school wil-
len delen. Het is precies zoals good old Cees Smit in zijn 
Jubileumverhaal in de KerstBinder schrijft: "de vreugde-
volle herinnering [aan je school en je schooltijd]  is de 
brandstof" voor de volgende (25?) jaar in de geschiedenis 

van Myrakel. 
In deze Binder verder de vertrouwde mix van oud en 
nieuw, van jong en oud, van droevig en vrolijk nieuws. 
Plus het eerste interview dat Joost Kenter maakte, onze 
nieuwe star reporter die we de komende jaren nog heel 
vaak op pad willen sturen om oud-schoolgenoten aan de 
tand te voelen.
 
Het bestuur van Myrakel wenst u verder een gelukkig en 
gezond 2015 – én nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenver-
gadering. Kom eens meedenken over de komende Myra-
kelse jaren, we kunnen u goed gebruiken! 
René Leijen, voorzitter

Let op: Administratieve mededelingen
ter linkerzijde van deze pagina



2 Jaargang 25 SNeLbinder 2-2014 3Jaargang 25SNeLbinder 2-2014

In Memoriam: Paula Bekooy

Op 17 november jl. overleed, 81 jaar oud, Paula Bekooy, tussen 1977 en 1992 docente 
Levensbeschouwing/Gods-dienst aan het Nicolaas. Zij woonde en werkte, nadat ze 
het Nicolaas verliet, vele jaren in Nuuk, Groenland (zie de KerstBinder van 2008) waar 
ze zich als een vis in het water voelde, Deens leerde en religieuze boeken vertaalde. 
Ze keerde enkele jaren geleden om gezondheidsredenen terug naar Nederland. 

Een leerling die, midden jaren '80, enkele jaren les van haar kreeg, herinnert zich 
Bekooy als een "erg lieve vrouw, klein en zachtaardig". De lessen waren op de twee-
de verdieping in de C-vleugel, "een rustige, beetje saaie verdieping met maar weinig 
lokalen, waar behalve Godsdienst ook nog Economie (Blaas), Textiele werkvormen en 
Biologie (resp mevrouw Veltman en meneer Veltman) werden gegeven.
 
"Als brugpieper, en ook de jaren erna, waren we niet heel erg geïnteresseerd in de 
godsdienstlessen. De bijbel werd gelezen, teksten werden verklaard en er werd aan-
dacht besteed aan de (bijbelse) geschiedenis. Niet iets waar jongens en meisjes van 
12-14 jaar op zitten te wachten. De lessen werden ook niet heel aantrekkelijk 
gebracht, wat ik mij ervan herinner - als dat al mogelijk was gezien de stof en het 
publiek. Ze deed erg haar best, maar had het moeilijk met het lesgeven. En wij had-
den moeite haar te volgen in haar lessen. Ik denk dat de tijd en de jeugd haar voorbij 
gesneld waren, toen. Wellicht had ze het tien- twintig jaar eerder gemakkelijker 
gehad. Ik verwacht maar hoop vooral dat ze na haar werkzame leven nog mooie jaren 
heeft gehad en terug kan kijken op een mooie tijd op het SNL. Over de doden niets 
dan goeds."

In Memoriam: Harry Kolk

Juni 2013 overleed – we hoorden het niet eerder – oud-leerling Harry Kolk (HBS-B, 1967). 
Harry overleed plotseling, tijdens zijn werk als project manager voor BAM International in 
Sierra Leone. "Jouw bruisende en energieke leven kwam als een donderslag uit de Afrikaan-
se hemel ten einde", aldus de overlijdensadvertentie. Hij werd 62 jaar. 

SNL’ers in de media

Het Parool stelde, 27 juni jl, Vijf Vragen aan revalidatie-
expert Frans Nollet (Ath-B, 1976). Aanleiding was het 
tweede Europese poliocongres, dat in Amsterdam 
gehouden werd en waar Nollet HKH Prinses Beatrix 
mocht ontvangen.  Centraal stond het zogeheten post-
poliosyndroom (PPS), een verschijnsel dat optreedt bij 
mensen die polio – "het p-tje in de DTKP-prik" – hebben 
gehad.  Zestig procent van hen kampt met PPS, een 
terugslag die begint dertig tot veertig jaar nadat de pati-
ënt genezen is verklaard. "Je moet bedenken dat de poli-
opatiënten van de laatste grote polio-uitbraak in Neder-
land in 1956 twee à drie jaar oud waren. Die lopen nu 
tegen de 60. Het probleem zal dus nog wel even voortdu-
ren."  Volgens Nollet krijgt dat syndroom maar weinig 
aandacht. "De diagnose  is lastig, omdat de klachten 
sterk lijken op die van andere aandoeningen. Sympto-
men als spierpijn en gewrichtspijn zijn niet specifiek en 

kunnen ook duiden op artrose, pure overbelasting of een 
hernia. Achteruitgang en vermoeidheid kunnen ook het 
beginstadium inluiden van andere neurologische ziek-
ten, zoals Parkinson. Dat moeten we allemaal uitsluiten 
voordat we zeker weten dat het PPS is." Huisartsen schui-
ven de problemen vaak af op ouderdom en de patiënten, 
veelal zestigers, zijn bovendien gewend aan de pijn. 
"Niet zeuren, je hebt polio, dan moet je gewoon extra je 
best doen", verwoordt Nollet hun 'jarenvijftigmentali-
teit'. Voor PPS bestaan geen medicijnen en ook ontste-
kingsremmers werken niet. PPS-patiënten krijgen daar-

om een revalidatiebehandeling, ze hebben vaak overbel-
astingsklachten. Nollet ziet patiënten in 'een chronische 
uitputtingstoestand' – ze moeten op hun leeftijd nog 
ander gedrag aanleren en dat kost veel moeite. Nollet 
werkt in het polio-expertisecentrum van het AMC en ziet 
daar nog geregeld nieuwe poliopatiënten. Want dat 
komt nog steeds voor! Vooral oorlogsgebieden zijn vol-
gens hem brandhaarden. "De hele infrastructuur ligt 
daar plat, vrijwilligers zijn er niet meer, en de vaccins 
worden niet gekoeld". In Syrië is polio dus weer terug. 
Net als in Pakistan, Afghanistan, Nigeria.

Een auteur die een nieuw boek uitbrengt, komt meer dan gemiddeld in het 
nieuws. Dus ook Maarten Spanjer (HBS-A, 1970) die onlangs 'Gisteren liep 
ze nog' uitbracht. Spanjer deed de afgelopen jaren niet zo veel. Maar toen 
hij moest spreken op de begrafenis van zijn grote vriend Rijk de Gooijer, 
bedacht hij zich dat het wel weer eens tijd werd voor een boek. "Ik begreep 
wel dat het niet de bedoeling was dat ik een onemanshow van een uur zou 
houden, maar het werd toch een heel verhaal. Er kwamen toen zo veel her-
inneringen bij me naar boven dat ik dacht: het wordt weer eens tijd voor 
een boek. Maar een echte schrijver ben ik niet, daar heb ik de discipline niet 
voor. En ik heb nooit geambieerd om schrijver te worden. Maar op één of 
andere manier heb ik sterk de behoefte om mijn verhalen vast te leggen", 
aldus Spanjer in Het Parool (4 oktober 2014). Spanjer was begin dit jaar nog 
te zien - en te horen - als Rinus Michels in de tv-serie Johan. En hoewel hij 
niet het type is om te smeken voor een acteerklus, wilde hij die rol wel erg 
graag hebben. Hij kreeg de rol toen hij, met de stem van Michels, de regis-
seur belde en diens voicemail insprak. Spanjer 'zeilde ambitieluw door het 
leven', zoals de krant schrijft. Maar dat boek, dat werd bijna een obsessie. 
"Op het laatst werd ik er een beetje gek van, lag ik 's nachts over een woord 
na te denken. Tien keer mijn bed uit, steeds iets veranderen". Tijdens het 
maken dacht hij dat het één van de beste boeken aller tijden zou worden. 
"Een mijlpaal, zéker voor mezelf". En niet voor anderen. "Niemand zit er 
op te wachten". In zijn boek 'fileert' hij BN'ers. Veel inspiratie kwam uit zijn 
plakboeken waarin hij 'Nederlanders in aanstellerige poses' verzamelt. 
"Zoals Jan Mulder die in een Gronings landschap door een verrekijker staat 
te turen en blijkbaar de observator wil uithangen, dicht bij de natuur en 
zijn geboortegrond." Volgens Spanjer gaat het er daarbij niet om waar Jan naar kijkt maar om Jan zelf. Of zoals een 
foto van Jort Kelder die met blote voeten op een trap voor zijn huis staat. "Raar, een man op een trap met blote voe-
ten. Dat soort foto's knip ik uit". Hij noemt het een tik die hij van zijn vader meekreeg, die "zelfs de minste vorm van 
geëxalteerd gedrag overdreven vond". Spanjer herinnert zich nog hoe hij thuiskwam met zijn HBS-diploma, "waar 
nota bene een paar achten op stonden". Waar de jonge Maarten dacht aan een jaartje vakantie vieren, "zei mijn 
vader alleen maar: 'En, wat wil je hiermee worden?' Toen ik acteur zei, draaide hij zich hoofdschuddend om: 'Clowns 
hebben we al genoeg in de familie'." 

En ineens heette het het Plan-Truijens! In een column in 
De Volkskrant opperde Aleid Truijens (Gym-A, 1974) dat 
studenten alleen gaan betalen voor het onderwijs dat ze 
afnemen. Studenten kunnen dan net zo lang doen over 
hun studie als ze zelf willen. Wie een bijbaantje heeft, 
prima. Wie zich naast de studie wil onderscheiden met 
een extra stage, een bestuursfunctie, een jaartje buiten-
land, ook goed! Langstudeerders hoeven zo geen extra 
geld te kosten en het kost geen cent meer, aldus Truijens. 
"Als je de verhouding tussen wat de overheid betaalt en 
wat de student zelf bijdraagt aan collegegeld per volledi-
ge studie hetzelfde houdt, kost dat geen cent meer, of 
mensen nu vier, acht of twaalf jaar studeren". Per saldo 
nemen ze immers niet meer tijd van een docent in beslag. 
Colleges en hoorcolleges volg je in je eigen tempo, vol-
gens een programma dat door de universiteit is opge-
steld. En tentamens - niet onbeperkt geldig - kun je een 

vastgesteld aantal keren herkansen. Truijens kreeg veel 
bijval van lezers en haar idee werd opgepikt door onder-
wijskundigen, studentenvakbonden, universiteitsbe-
stuurders en zelfs kamerleden. Truijens' plan is volgens 
SP-kamerlid Jasper van Dijk "vele malen verfrissender" 
dan wat minister Jet Bussemaker allemaal presenteert. 
Volgens Van Dijk ziet het kabinet studeren als een kos-
tenpost in plaats van een kans. "Alleen dat is al reden 
genoeg om het plan van Truijens vooral te onderzoe-
ken". Zelf schreef Truijens  dat ze verrast was door alle 
aandacht. Dat haar model in Zweden al bestaat, wist ze 
niet. Maar het kan dus: 'mijn nog volkomen onuitge-
werkte en niet-doorberekende idee van studeren op 
eigen voorwaarden en eigen tempo, tegen gelijkblijven-
de kosten, blijkt in Zweden gewoon allang te bestaan en 
is dus uitvoerbaar'.  Wordt vervolgd dus ...
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Myrakel, ouder dan een scholier

In mei 1990 was monsieur Le Cock al een van de eerste gelukkigen om te worden geïnterviewd 
onder de veelzeggende titel Parlez-Vous francais? Jawel. Nog datzelfde jaar 1990 werd de 
redactie uitgebouwd in de DHL HQs in Hoofddorp, op de been gehouden door de lokale snack-
kar. Uiteindelijk zijn we weer op school verder gegaan, maar ook hierin geen vast stramien, 
pastorieën en penthouses met zicht over de Amstel behoren ook tot de uitwijkmogelijkheden. 
En wie heeft er nou nog nooit op een maandag avond voor een dicht lyceum gestaan, toch 
weer een andere datum, of, ze zijn er wel maar doen lekker niet open. Met de ontwikkelingen 
van Myrakel in Cyberspace kunnen we in de volgende eeuw allemaal achter onze laptop plaat-
snemen om de SNeL-Binder Aremote te HTMLen@, maar ook daar zal dan zo rondom het mil-
lennium toch wel wat fout gaan.

Tijdens de oprichting waren de huidige eindexamenleer-
lingen van het SNL nog lang niet geboren… Het is een 
vreemde gewaarwording dat Myrakel zich bijna ong-
emerkt vanuit een jonge club naar een ruim volwassen 
instituut heeft geworteld. In 1989 wisten we niet anders 
dan dat je als officieel verenigingsoprichter een prestatie 
zou leveren met een bestaansperiode van pakweg 6 tot 8 
jaar; dan zakt het wel in en is het op un momento dado 
voorbij. Die oprichtingstijd was leuk, met een groepje ex-
scholieren die nog konden meepraten over de periode 
van de eerste barakken aan 't Zand in de Prinses Irene-
straat,  een wat jonger groepje van belhamels die de 
beruchte jaren '70 nog steeds in hun aderen voelden 
stromen en wat enkelingen die pas net uit de SNL-banken 
waren bevrijd. De klik tussen die drie generaties was per-
fect, de humor verbond ons op spontane wijze.
Tja, het is zo maar gelukt! Een leeftijd van 25 jaren, Myra-

kel heeft het voor elkaar. Dat was al in februari van dit 
jaar, maar de drukte van alledag was toen wat machtiger 
dan de drang om precies op de verjaardag een ouder-
wets bacchanaal aan te richten. Geen probleem. Het 
hele jaar hebben we nog als jubileum kunnen benutten.
Je kunt er zo veel over zeggen. Het is niet nodig om het 
allemaal nu te bedenken, want als je SNeL-Binder van 19 
juli 1999 erbij pakt (kwijt? Die staat natuurlijk nog op 
Internet: zie

http://www.myrakel.nl/mediapool/66/663373/data/SNeL
Binders/SNeLBinder_10_01_02_1999_Jul.pdf.

Daar staat de historie, daar staat de missie, daar staat 
de unieke wereld van Pius en SNL. Een willekeurig 
citaat uit die 10-jarige Jubileumbinder over de 
werkwijze zegt genoeg: 

Zo ging dat met de pioniers van uw Myrakel, een clubje 
wild horses. Tja, wat zou dat “Aremote” trouwens zijn? 
Google geeft tienduizenden hits. Bijvoorbeeld: “Are-
mote is a mobile solution designed to work in a semi-
connected environment using a portable or in-car
Windows-based computer. It enables mobile clinicians to 
receive case information from their controlling centre 
whilst on the move, and to record encounter outcome 
information which is then automatically retrieved by the 
main Adastra system.”

Is iedereen er nog? Genoeg flauwekul, we gooien het 
over een andere boeg. Er zijn zoveel thema's die ergens 

aan onze jeugd doen denken dat we daar nooit een alle-
somvattende flashback van kunnen geven, want je kunt 
niet om Che Guevara heen, maar wel om Ja Zuster, Nee 
Zuster? Dat zouden ze nu JZNZ noemen, de tijden veran-
deren. Het is gewoon te veel en daarom een onderwerp 
dat toch wel inherent een SNeLle Bindende factor is voor 
heel veel oud-leerlingen: popmuziek. We gaan drie keer 
de Amsterdamse geschiedenis in voor dit onderwerp.

In Amsterdam verschijnt een huis-aan-huis blad, dat je als 
pure Myrakeliaan(se) eigenlijk niet mag missen, namelijk 
de De Oud-Amsterdammer. 

… Ook John Karelse reageert. “Destijds was ik 15 en zat ik op het Sint Nicolaas Lyceum in 
Amsterdam. Eerlijk gezegd vond ik The Beatles niet zo bijzonder, ik was voor The Rolling Sto-
nes, en je kon geen fan van beide zijn. Maar ik voelde aan alles dat dit een happening was waar-
bij ik per se bij moest zijn geweest, want zo veel gebeurde er in die tijd niet, zelfs nog niet in 
Amsterdam.”“Ik had een plek aan de Kloveniersburgwal, samen met mijn vrienden Jan Vos en 
Henk Vink. Het was een enorme drukte en ik heb me echt verbaasd over de gekte om me heen. 
Ik zag later op tv-beelden dat er jongens waren die het water indoken. Dat was niet waar ik 
stond, althans, ik heb het niet gezien. Maar iedereen was helemaal gek toen die open rond-
vaartboot voorbij kwam. En die Beatles maar zwaaien naar iedereen. Henk had kaartjes voor 
het concert in Blokker, maar daar gaf ik mijn geld niet aan uit. Een paar maanden later ben ik 
ook in het Kurhaus geweest toen dat concert van de Stones zo uit de hand liep. Dat heeft eerlijk 
gezegd meer indruk op mij gemaakt dan die rondvaarttocht van The Beatles.”

Zo! Dan kun je met recht zeggen: “Ik was erbij!”, het is een historische gebeurtenis. Goed, John!

Ja, in Amsterdam zijn meer pop-iconen op bezoek geweest. Nog niet zo lang geleden liep de stad uit voor Robbie Wil-
liams in de Ajax-tempel, maar in de hoogtijdagen van de rock waren het sterren van de buitencategorie die hier de 
boel op stelten zetten: Deep Purple en Led Zeppelin, legendarisch in de Oude RAI, de Rolling Stones al een paar jaar 

eerder in de Nieuwe RAI. We hebben het nog niet eens over andere mega-sterren, wat te denken van Pink Floyd in het 
Olympisch Stadion. De Redactie van de Snel-Binder weet dat er schoolgenoten binnen waren, en niet iedereen heeft 
daarvoor de legale weg (een ticket) gevolgd. Maar we verklappen de tricks niet, we laten het aan jullie fantasie over.

We blijven bij de Nieuwe RAI, de buurman van Pius en 
SNL. Een persoonlijke herinnering van schrijver dezes. 
Een volledig toevallige ontmoeting met een popgroep, 
een middag om nooit te vergeten, begin jaren '70. Aan de 
zijkant van de RAI is een TV-opname bezig, die kant waar 
we dagelijks twee keer langsrijden. We zien … Ad Vis-
ser…dus… Top Pop! In die allereerste jaren was het nog 
een Top 5, en de opname gaat om de niet al te bekende 
groep The Machine. Jawel, de eerdere Swinging Soul 
Machine, daar gaat al menig lichtje branden. Maar wat 
een dijk van een plaat. Wat een zanger. Een uithaal van 
jewelste bij de volta op het moment dat het woord 'Rain-

bow' uit de keel komt: The Voice of The Netherlands. The 
Machine is, in lekker gekke outfit, bezig met de opname 
van hun onvolprezen (want niet in de Top 2000) nummer 
Rainmaker. Slechts enkele passerende Piusmeisjes en 
Nicolasianen valt dit buitenkansje toe. 
Nu we het toch over Nederpop hebben. Wie waren de 
gelukkigen die Focus, CCC. Inc. of desnoods Left Side in 
Krasnapolsky op hun schoolfeest meemaakten? Beste 
Leden van Myrakel: wij willen verhalen! Stoned bij CCC? 
Let us know. Verliefd met Hocus Pocus als riedeltje vanaf 
het podium? Kom maar op.

Van popmuziek naar die andere grote bindende factor: 
sport! Omdat we hier in dit verhaal terugkijken op 25 jaar 
Myrakel èn op een veelvoud daarvan van MMS en lyceum, 
is elk jaartal even heilig. Het kan geen kwaad om een 
oud-leerling aan het woord te laten die afgelopen zomer 
gans Spanje en Brazilië op hun nummer zette: Louis. Hij 

kreeg op 6 december 2012 van Sinterklaas de uitnodiging 
op zijn schooltijd terug te blikken. Louis pakte deze kans 
met beide handen aan. Net bondscoach, nog anderhalf 
jaar vóór het WK. Wij citeren het eerste deel van zijn 
speech.
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DE GLIMLACH“

…Wat moet ik nog toevoegen aan wat De Sint zojuist heeft gezegd? Ik moest hier vandaag, bij 
de opening van het nieuwe SNL-gebouw, om twee uur zijn, want we moesten nog 'een aantal 
zaken doorspreken'. Nou, dan is van Gaal er al om kwart voor twee, en had ik de gelegenheid 
om het oude gebouw te zien. En op dat moment zag ik een gebouw dat in mijn herinnering een 
fantastisch gebouw was! Ik ben ex-leerling van negentienhonderddrieënzestig ..tot achten-
zestig. Dus dat gebouw was toen pas net twee jaar oud. Dát was een overweging om voor het 
Sint-Nicolaaslyceum te kiezen. Mijn oudste broer had op het Ignatius gezeten en wat een toe-
val dat alles nu weer bij elkaar is gekomen, leuk om dat hier te horen. Maar als ik terugdenk 
aan het SNL – en dat is niet zo vaak want ik leef niet in het verleden, ik leef in het heden – dan 
komt er altijd een glimlach op mijn gezicht. Alleen, ik heb het nooit weten te duiden. Pas toen 
de Rector mij vroeg om iets tot U te mogen zeggen, toen dacht ik, ja, ik ga toch eens kijken 
waarom ik altijd die glimlach op mijn gezicht heb, en wat de kernwaarden waren van dat Sint-
Nicolaas Lyceum. Ik was uit de tijd dat de Priesters van het Heilig Hart de dienst uitmaakten. Wij 
noemden ze geen priesters maar paters, en we hadden een Pater Prefect. Die organiseerde de 
voetbalwedstrijden en zelfs de selecties en ik was zo'n jongen die helemaal voetbalgek was. 
Dus ja, ik vond het een school uit duizenden! Fantastisch, 't sprak mij aan, en als ik dan nu zie 
dat er een Sport-Plus-pakket is, en een Cultuur-Plus-pakket, dan denk ik, ja, ze kijken wel naar 
het kind, de leerling. Wat wil iemand, en men geeft de gelegenheid daartoe. Maar 50 jaar gele-
den dus, deden ze dat eigenlijk ook. Met schoolvoetbaltoernooien, volleybaltoernooien, in de 
RAI en de hele school ging mee. Want wij reikten altijd tot de finale, ja, ongelooflijk misschien 
[gelach], maar in die tijd gebeurde dat echt. Alleen, tóen was ik speler [harder gelach]en wat 
was toen nog meer een gemeengoed? Dat was de discipline, de regelgeving, de normen en 
waarden, waar in deze maatschappij nooit meer over gesproken wordt en dat is eigenlijk een 
beetje triest. Dat is mijn bescheiden mening. Ik fietste iedere morgen uit Amsterdam-Oost naar 
Zuid, in regen, weer en wind. Hier naar de Prinses Irenestraat en ik deed dat met heel veel ple-
zier! En waarom was dat met heel veel plezier? Dat is niet alleen omdat ik hier kon voetballen 
en ook nog de basiskennis kon verwerven, nee. Dat is gewoon omdat je je hier prettig kon voe-
len en neem van mij aan,dat als je kaders hebt en daarbinnen vrij mag bewegen, dan voelt 
ieder mens zich heel prettig”.

Louis' glimlach verwarmde de zaal, het is symbolisch voor wat Myrakel is en wil zijn: de herinnering aan je jeugdjaren, 
met een zekere gloed en vreugde.

Al 25 jaar heeft de vereniging Myrakel zijn bestaansrecht 
weten te bevestigen, dat is een mijlpaal die er niet om 

eliegt. Dat geeft blijdschap en energie. Bij het 20  jaar is de 
geschiedenis van de oud-leerlingenvereniging sameng-
ebald in een CANON in 20 trefwoorden. Internet, van 
Google tot Bing, zal tot in lengte van dagen bevestigen 
dat er begrippen bestaan die wereldwijd uniek zijn en tot 
ons eigen erfgoed horen: typ in “Mutasnol” en je weet 
genoeg. 

Mogen we rekenen op weer nieuwe verhalen? Zoals 
Pater Prefect al zei: “er was altijd wel weer iets aan de 
hand, nooit was een er dag zonder reuring”. Myrakel-
leden, vertel ons wat er gebeurde! De vreugdevolle her-
innering is de brandstof voor een nieuwe periode voor 
onze vereniging.

Cees Smit
Examenjaar '75

Leerlingen op Amsterdamse scholen afgeperst

Begin november werd duidelijk dat leerlingen op diverse 
Amsterdamse middelbare scholen "op grote schaal" 
afgeperst werden.  Leerlingen werden mishandeld, 
beroofd, bedreigd en afgeperst. De politie is inmiddels 
een groot onderzoek gestart naar het fenomeen, dat op 
meer scholen blijkt voor te komen dan gedacht. Toen Het 
Parool (8 en 15 november 2014) schreef over een zaak op 
het IJburg College - waar vier leerlingen van 14, 15 en 16 
een jaar lang medescholieren en leeftijdsgenoten op 
andere scholen met de dood bedreigden, mishandelden 
en afpersten en waarbij zij hun slachtoffers van iPhone, 
horloges en geld beroofden en maandelijkse bedragen 
van vijftig euro of tot wel driehonderd euro eisten - ont-
ving de krant telefoontjes, mails en brieven van slachtof-
fers en hun ouders, waaruit bleek dat het IJburg bij lange 
na niet de enige school is waar het gebeurt. Ook op het 

Nicolaas werd begin dit schooljaar een leerling afgeperst, 
zei rector Hans van Rooijen tegen de krant. "Zo erg, met 
doodsbedreiging, hebben we het hier nog niet meege-
maakt". De leerling, onbekend van welke richting en 
klas, moest meer dan honderd euro betalen aan zijn 
afpersers, die geen leerlingen van de school waren. Van 
Rooijen zegt onmiddellijk te hebben ingegrepen. "Er is 
een goed contact met de leerling en zijn ouders. We heb-
ben ook meteen contact opgenomen met de politie en 
aangifte gedaan". Volgens Van Rooijen "ben je verloren, 
als je dit laat lopen". Hij wil niet zeggen wat de bedrei-
gingen inhielden. "Het gebeurde buiten de school maar 
ik kan niet uitsluiten dat ze ook binnen zijn gekomen". 
Sinds de herfstvakantie is het weer rustig, de jongen is 
niet meer bedreigd of afgeperst.

Cees Leurs: een leven lang ‚nucleair’

Cees Leurs deed  eindexamen HBS-B in 1963 en heeft, na 
een lange carrière, eindelijk tijd voor zijn hobby's. En 
voor een interview met de SNL-Binder. Joost Kenter trok 

richting Zeeland en vroeg Cees naar herinneringen aan 
zijn schooltijd én natuurlijk naar verhalen uit zijn post-
SNLtijd. 
Cees' prettigste herinnering aan het SNL is de omgang 
met zijn medeleerlingen. Hij heeft zijn jaren op het SNL 
als zeer relaxed ervaren. Twee docenten maakten op hem 
veel indruk: de heren Van der Harst en Bekkers. De eerste 
gaf wiskunde, was klein, afkomstig uit Indonesië, en 
enigszins gehandicapt. Desondanks had hij voldoende 
orde in de klas en gaf duidelijke uitleg van de materie. Bij 
scheikundeleraar Bekkers was de orde niet altijd aanwe-
zig, maar zijn enthousiasme voor de scheikunde was zó 
groot, dat hij Cees daarmee inspireerde om scheikunde te 
gaan studeren. Vooral de practica vond Cees geweldig. 
Van zijn studie scheikunde heeft hij daarom nooit spijt 
gehad!

Dat zijn SNL-schooltijd "de tijd van zijn leven" was, vindt 
Cees echter ook weer overdreven. Ja, hij vond het fijn om 
naar school te gaan. Ook naar het SNL. "Wat ik heel ple-
zierig vond was de structuur die de school bood, het 
schoolmatige van verplichte aanwezigheid, het verplicht 
huiswerk maken en leren en de controle op de uitvoering 
daarvan."
Na zijn eindexamen richtte Cees samen met een stel mede-

leerlingen van de HBS en het Gymnasium een volleybal-
club op. Deze vereniging heet Xenon – jawel, dat edelgas 
– en bestaat nog steeds. Vorig jaar vierde de club haar 50-
jarig bestaan. Door Xenon had Cees nog heel lang con-
tact met veel klas- en schoolgenoten, maar na zijn verhui-
zing naar Groningen en later naar Zeeland zijn deze con-
tacten verwaterd . Nu heeft hij nog slechts contact met 
twee oud-SNL'ers.

Na zijn eindexamen in 1963 ging Cees scheikunde met wiskunde en natuurkunde 
studeren, aan de Gemeente Universiteit (de huidige Universiteit van Amsterdam) op 
het Roeterseiland. Na zijn kandidaatsexamen koos hij radiochemie als hoofdvak en 
biochemie en microbiologie als bijvakken. In zijn gedachten speelde het idee in een 
ziekenhuis als nucleair geneeskundige te gaan werken. Daar is het echter nooit van 
gekomen, omdat in de loop van zijn studie hiervoor specialistische opleidingen ont-
stonden.

Eenmaal afgestudeerd, volgde een aanstelling als wetenschappelijk medewerker aan de 
Gemeente Universiteit. Hij was werkzaam op het IKO (Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, 
het huidige NIKHEF) en deed promotieonderzoek naar radioactieve stoffen die geprodu-
ceerd werden met behulp van een cyclotron: een radio chemisch onderwerp over het radio-
actieve verval van zwavel (S38), waardoor radioactief chloor (Cl38) ontstaat. Cees onder-
zocht hoe het gevormde Cl38 zich gedraagt in verschillende kristalroosters.
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DE GLIMLACH“

…Wat moet ik nog toevoegen aan wat De Sint zojuist heeft gezegd? Ik moest hier vandaag, bij 
de opening van het nieuwe SNL-gebouw, om twee uur zijn, want we moesten nog 'een aantal 
zaken doorspreken'. Nou, dan is van Gaal er al om kwart voor twee, en had ik de gelegenheid 
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val dat alles nu weer bij elkaar is gekomen, leuk om dat hier te horen. Maar als ik terugdenk 
aan het SNL – en dat is niet zo vaak want ik leef niet in het verleden, ik leef in het heden – dan 
komt er altijd een glimlach op mijn gezicht. Alleen, ik heb het nooit weten te duiden. Pas toen 
de Rector mij vroeg om iets tot U te mogen zeggen, toen dacht ik, ja, ik ga toch eens kijken 
waarom ik altijd die glimlach op mijn gezicht heb, en wat de kernwaarden waren van dat Sint-
Nicolaas Lyceum. Ik was uit de tijd dat de Priesters van het Heilig Hart de dienst uitmaakten. Wij 
noemden ze geen priesters maar paters, en we hadden een Pater Prefect. Die organiseerde de 
voetbalwedstrijden en zelfs de selecties en ik was zo'n jongen die helemaal voetbalgek was. 
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eliegt. Dat geeft blijdschap en energie. Bij het 20  jaar is de 
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Cees Smit
Examenjaar '75
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Parool (8 en 15 november 2014) schreef over een zaak op 
het IJburg College - waar vier leerlingen van 14, 15 en 16 
een jaar lang medescholieren en leeftijdsgenoten op 
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jarig bestaan. Door Xenon had Cees nog heel lang con-
tact met veel klas- en schoolgenoten, maar na zijn verhui-
zing naar Groningen en later naar Zeeland zijn deze con-
tacten verwaterd . Nu heeft hij nog slechts contact met 
twee oud-SNL'ers.

Na zijn eindexamen in 1963 ging Cees scheikunde met wiskunde en natuurkunde 
studeren, aan de Gemeente Universiteit (de huidige Universiteit van Amsterdam) op 
het Roeterseiland. Na zijn kandidaatsexamen koos hij radiochemie als hoofdvak en 
biochemie en microbiologie als bijvakken. In zijn gedachten speelde het idee in een 
ziekenhuis als nucleair geneeskundige te gaan werken. Daar is het echter nooit van 
gekomen, omdat in de loop van zijn studie hiervoor specialistische opleidingen ont-
stonden.

Eenmaal afgestudeerd, volgde een aanstelling als wetenschappelijk medewerker aan de 
Gemeente Universiteit. Hij was werkzaam op het IKO (Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, 
het huidige NIKHEF) en deed promotieonderzoek naar radioactieve stoffen die geprodu-
ceerd werden met behulp van een cyclotron: een radio chemisch onderwerp over het radio-
actieve verval van zwavel (S38), waardoor radioactief chloor (Cl38) ontstaat. Cees onder-
zocht hoe het gevormde Cl38 zich gedraagt in verschillende kristalroosters.
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Na zijn promotie werkte 
Cees twaalf jaar op het 
isotopenlaboratorium 
van de subfaculteit Biolo-
gie aan de Universiteit 
van Groningen. Maar 
omdat er steeds meer 
bezuinigd werd door het 
Ministerie van Onderwijs, 
ging hij er weg en kwam 
aan de andere kant van 
het land terecht: bij de 
Kernenergiecentrale van 
Borssele. "Bij mijn sollici-
tatie vroegen ze of ik er 
tegen zou kunnen als er 
af en toe ME-ers op mijn 
kamer zouden zitten". 
Het was de tijd waarin er 
nog veel  tegenstand 
tegen kernenergie was. 
Cees merkte ook een 
ander groot verschil tus-
sen de universiteit en de 
centrale: "Bij een kern-
centrale wordt geld verdiend. Dat maakte een wereld 
van verschil". 
Omdat de kernenergiecentrale Borssele de enige kern-
centrale in Nederland was, moest er, om ervaringen op te 
doen en te leren van andere centrales, veel naar het bui-
tenland gereisd worden. Als er bijvoorbeeld nieuwe met-
hodes werden ingevoerd bij andere centrales of als er 

nieuwe instrumenten op de markt werden gebracht en 
daar werden ingebouwd, dan bezochten Cees en colle-
ga's deze centrales om deze nieuwe methoden en instru-
menten te leren en om na te gaan of het zinvol was ze zelf 
ook te introduceren. Ook werden veel leveranciers 
bezocht, die bijvoorbeeld reactorsplijtstof leverden.

Namens het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in Wenen - een orga-
nisatie van de VN – voerde Cees als deskundige op het terrein van stralings-
bescherming, in internationaal samengestelde teams vaak drie-weken-
durende inspecties uit bij kerncentrales in Frankrijk, Zweden, Roemenië en 
Oekraïne. Deze inspectieteams bestonden uit experts op het gebied van 
onderhoud, bedrijfsvoering, chemie, management, organisatie, etc. Bin-
nen zo'n team was Cees verantwoordelijk voor de Stralingsbescherming: hij 
onderzocht of de stralingsbescherming van het personeel en het milieu aan 
de IAEA-eisen voldeed, maar ook of er voldaan werd aan de internationale 
praktijk. Cees rapporteerde in zulke gevallen aan de aanvragende rege-
ring, die van het land waar de centrale stond. "Ik vertegenwoordigde dan 
niet zozeer de Kernenergiecentrale Borssele, maar eerder Nederland". 

De laatste jaren in Borssele was Cees Manager Monito-
ring. "Ik was verantwoordelijk voor de reactorfysica, de 
stralingsbescherming, de chemie, het milieu en de radio-
actieve afvalverwerking. Bij stralingsbescherming moet 
je denken aan de stralingsveiligheid van de medewer-
kers, maar ook aan het milieu". 
Zes jaar geleden ging Cees met pensioen. Hij werkte nog 
een aantal jaren als nucleair consultant. In die hoedanig-
heid deed hij meerdere projecten voor zijn oude werkge-
ver, de kernenergiecentrale Borssele, waaronder de zoge-
heten Stress-test naar aanleiding van het grote reacto-
rongeval in Fukushima, Japan. Als onafhankelijk consul-
tant werkte hij, op uitnodiging van het IAEA, mee aan 
twee inspecties van kerncentrales in China en Frankrijk. 
Daar maakte hij als expert op het gebied van alarmplan-
nen (emergency preparedness) deel uit van het team en 
keek hij of de centrales voldoende waren voorbereid op 
calamiteiten, waarna hij rapporteerde aan de regering-
en..

Vooral aan zijn bezoek aan China heeft Cees zeer goede 
herinneringen. "Chinezen zijn een gastvrij volk, dat alle 
moeite doet om met buitenlanders in contact te komen". 

Vooral de jongelui, waarvan hij dacht dat ze op een mid-
delbare school zaten. Op de kerncentrale trof hij zeer 
goed opgeleide en enthousiaste jonge medewerkers aan. 
"Leergierig en vastbesloten beter te worden dan het 
westen". Als (relatief) grote man met westerse kleren en 
een westerse bril werd Cees veel nagekeken door de Chi-
nezen. "Ze vroegen geregeld of ze met mij op de foto 
mochten". 
Dat Chinezen vindingrijk zijn, ondervond Cees ook. Toen 
hij op een vrijdagavond in het dorp ging eten, bleek de 
kaart uitsluitend in het Chinees beschikbaar; de bedie-
ning sprak geen Engels. "Een fles wijn bestellen is niet zo 
moeilijk, je loopt naar de bar en wijst er een aan. Maar 
eten? Even later kwam de eigenaresse van het restaurant 
en gaf me haar mobiele telefoon. Bleek dat ze haar doch-
ter had gebeld die wel Engels sprak. Ik kon mijn bestel-
ling dus opgeven via de dochter die als tolk optrad". 

Tot vorig jaar deed Cees als consultant nog werkzaamheden voor de kernener-
giecentrale. Dat betekende dat hij gemiddeld twee dagen per week van huis 
was. Pas nu heeft hij meer tijd voor zijn hobby's: tennis, fietsen, koken, lezen en 
naar klassieke muziek luisteren. Maar ook daarmee valt de grote hoeveelheid 
vrije tijd, ontstaan door het wegvallen van zijn werkzaamheden, niet volledig te 
vullen. Daarom volgt hij sinds kort een cursus Moderne Kunst en is hij actief in 
de 'Literatuurfabriek', waar fanatieke lezers samenkomen om over literatuur te 
discussiëren.
En zo af en toe ontmoet hij een oud-gymnastiekleraar van het SNL (niet de zijne) 
en dan wordt er altijd nog even over de school gesproken … 

Zwaan krijgt vaste plek bij school

De Zwaan, het beeld dat 
N i c o l a a s - s c h o l i e r e 
Esther Oude Ophuis (17, 
Havo) deze zomer maak-
te voor de tentoonstel-
ling Art Zuid Junior, 
krijgt een vaste plek in 
de nieuwe vijver die bij 
h e t  s c h o o l g e b o u w 
wordt aangelegd. Het 
beeld stond van juni tot 
en met augustus in het 
Vondelpark, ter gele-
genheid van het 150-
jarig bestaan van het 
park. De expositie trok 
h o n d e r d d u i z e n d e n 
belangstellenden. 

Het beeld, drie meter 
hoog, zal ook in de Nico-
laas-vijver 'tal van echte 
watervogels onder zijn 
hoede nemen, net als in 
het Vondelpark spon-
taan gebeurde', schreef 
Dichtbij.nl.  
De beelden zijn op inter-
net nog te bekijken via 
d e  w e b s i t e : h t t p : / / -
bit. ly/artzuid-junior.
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Myra 60 jaar

Op 20 september 1954 
togen enkele leer-
lingen van het Nico-
laaslyceum, net vijf-
tien jaar oud en ent-
housiast begonnen 
met hockey op school, 
naar het bureau van 
de hockeybond. Ze 
wilden een club op-
richten en meedoen 

aan de competitie. De vader van een van de scholieren 
moest mee om een handtekening te zetten: HV Myra was 
opgericht! September 2014 vierde Myra haar zestigjarig 
bestaan. De club telt meer dan 1300 leden maar is nog 
steeds 'een gezellige familieclub' waar 'plezier, prestatie 
en respect' centraal staan. Naast hockey is er veel aan-
dacht voor 'het sociale aspect', zegt voorzitter Wim Boc-
xe. 
Ter gelegenheid van het jubileum zijn onder meer specia-
le mutsen, polsbanden en sokken met "Myra 60" te koop. 

"Een echte Myranees 
kan niet zonder". 
Ook is de Sixty ge-
maakt, een jubileum-
magazine met foto's 
van het befaamde 
Familietoernooi en 
interviews met echte 
Myra-liefdes, stellen 
die elkaar via de club 
hebben leren ken-

nen. Op de website hvmyra.nl staat een foto-impressie 
van het feest. 

Zo maar een klassefoto ...

Ko Balvert stuurde ons spontaan 
een oude klassenfoto. Het is zijn 
brugklas, schooljaar 1972-1973, 
het enige jaar dat Ko op het Nico-
laas zat. Wie weet wie wie is?

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De Mirakelkolom, opgebouwd uit overblijfselen van de 
beroemde Kapel ter Heilige Stede uit de twaalfde eeuw, 
keert terug naar het Rokin. De zuil werd in 2001 wegge-
haald voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn – inderdaad, 
daar zijn ze al zo lang mee bezig. Maar het 'verdwenen 

monument' keert terug, naar z'n oude plek, vermoedelijk 
in 2017. 
De Kapel ter Heilige Stede was een klein kerkje, dat tus-
sen de 12e en 15e eeuw bedevaartsgangers uit heel Euro-
pa naar de huidige Kapelsteeg trok. De kapel was 
gebouwd ter ere van het Mirakel van Amsterdam – het 
wonder dat nog elk jaar bij de Stille Omgang wordt 
gevierd. Volgens Walther Schoonenberg van de Vrienden 
van de Amsterdamse Binnenstad droeg de kapel veel bij 
aan de economische ontwikkeling van de stad. Tot 1578, 
toen het katholieke stadsbestuur werd afgezet. De kapel, 
katholiek bolwerk bij uitstek, werd hervormde kerk en 
uiteindelijk in 1890 gesloten wegens bouwvalligheid. In 
1908 werd het gebouw gesloopt, ondanks verzet. Uit dat 
verzet zou overigens de latere monumentenzorg zijn 
ontstaan. De brokstukken werden (gelukkig) bewaard en 
uit die brokstukken stelde beeldhouwer Hans 't Manne-
tje in de jaren 80 een 'nieuwe' kolom samen. In 1988 werd 
deze op het Rokin geplaatst maar al na een paar jaar 
bleek de kolom een flinke hinderpaal bij de werkzaam-
heden voor de nieuwe metrolijn. In 2001 was de kolom 
opeens 'miraculeus' verdwenen: de gemeente had het 
bouwwerk losgezaagd van de fundamenten en ingepakt 

in een ijzeren frame. De 
kolom lag jarenlang op 
d iver se  locat ie s  in  de 
gemeente. De Vrienden van 
de Binnenstad zijn blij met 
de aangekondigde terug-
keer van de kolom. 'De 
kolom herinnert aan een 
bijzondere periode uit de 
geschiedenis van de stad en 
staat symbool voor het 
behoud van monumenten'. 

 Over het Mirakel van 
Amsterdam en de Kapel ter 
Heilige Stede schreef Didi 
Zegers (Ath-B, 1975) in Bin-
der 2006/3 en 2008/1 fraaie 
verhalen. Deze Binders zijn 
via onze website nog te 
raadplegen. 
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Na haar MMS-examen ging Conny de By (Pius, 1971) direct naar de 
opleiding voor verloskundigen. Ze studeerde af in 1974 en vierde dus 
onlangs haar veertigjarig jubileum! Haar teller staat op tienduizend – 
"in Amsterdam-Zuid heb ik hele scholen ter wereld geholpen" – en ze is 
een van de weinigen die het al die tijd als 1e-lijns verloskundige vol-
hield, de huispraktijk. Velen stappen na enkele jaren over naar de 2e-
lijns verloskunde, het ziekenhuis. Vaste werktijden en minder nachte-
lijke uren. Conny's praktijk heet "Verloskundigen Amsterdam Zuid"en 
is gevestigd op de Churchilllaan en de Willemsparkweg. Op de Chur-
chilllaan begon het allemaal. Daar was al sinds de tweede wereldoor-
log een verloskundige praktijk gevestigd en die nam Conny uiteindelijk 
over. 
 
Conny herinnert zich dat ze bij de geboorte van haar derde kind 
gewoon dienst had toen ze zelf weeën kreeg. "Drie dagen na de 
geboorte bracht ik mijn oudste zoontje van vier jaar weer naar school 
en na 14 dagen werkte ik al weer fulltime in de praktijk". Uitkeringen 

voor zelfstandigen vanwege zwangerschap 
en bevalling waren er niet – "het was 
immers geen ziekte". 
In Conny's familie herkennen we meer oud-
leerlingen van Nicolaas en Pius. Zo hielp ze 
haar zus Marian de By (Pius MMS, 1970) - 
gehuwd met SNL-er Theo de Reijke (Gym-A, 
1971) – bij haar bevallingen. En is Marians 
middelste dochter Suzanne de Reijke (VWO, 
1998) inmiddels ook verloskundige. "Zij 
gaat mijn praktijk voortzetten". 

Conny de By is het meisje met het lange 
blonde haar in het midden

Conny de By veertig jaar verloskundige

"Wie verknocht is aan 'zijn' lyceum, zal er graag de kleu-
ren van dragen. Bij pater Prefect zijn de schooldassen 
verkrijgbaar tegen de prijs van ± f 5,-. Niemand is verplicht 
zich er een aan te schaffen, doch de meeste jongens zijn in 
het bezit ervan. De kleuren zijn bordeauxrood, wit en 
groen. Zij symboliseren het ornaat van de patroonheilige 
van de school: St-Nicolaas. Het wit spreekt bovendien van 
de frisse jeugd, het groen is de kleur van de hoop, die de 
jeugd wezenlijk eigen is. Menig hoofd siert zich in het 
kouder jaargetijde met het zogenaamde 'schoolpetje', 
uitgevoerd in dezelfde kleuren als de schooldas en 
bekroond met een wit konijnenstaartje. Pater Prefect kan 
het leveren tegen betaling van ± f 3,50. „

Dat lezen we in het programmaboekje voor het school-
jaar 1965-1966, dat ons werd toegestuurd door Ruud 
Louw (Gym-B, 1967) die onlangs de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikte. Een mooie reden om "thuis eens flink 

op te ruimen". Louw stuurde onder meer zijn toelatings-
examen (uit 1961), acht eindexamens én zes edities van 
De Tobbe. Die zullen we uiteraard digitaliseren en op 
onze website zetten. Op die website staan ook behalve 
oude edities van andere schoolkranten (Het Knuppeltje, 
Karwats, Onze Schoolkrant) bijna alle Tobbes uit de 
beginjaren 50. 

Over De Tobbe gesproken: in het programmaboekje 
wordt uitgelegd hoe de schoolkrant aan die naam kwam. 
"De legende van St Nicolaas verhaalt, dat een boze slager 
drie jongetjes in stukken gesneden in een kuip had 
gedaan en ingezouten. Op wonderbare wijze wekte de 
grote kindervriend de knaapjes weer ten leven. De door 
de leraren 'ingezouten' jeugd hervindt in het officiële 
lyceumblad De Tobbe leven en spraak. In De Tobbe 
beginnen de jongens hun leven als schrijver en dank zij 
De Tobbe zullen zij misschien eens een eervolle plaats 

onder de Nederlandse letterkundi-
gen innemen!!"
Vooruit, nog één prachtige alinea uit 
het programmaboek 1965:
"Het feit dat iedere leraar een groot 
aantal leerlingen heeft, verdeeld 
over verscheidene klassen, maakt het 
onmogelijk de controle op het huis-
werk zo intensief te doen geschieden  
als op de lagere school gewoonlijk 
het geval is. Voor de leerlingen is 
hiervan het gevolg, dat zij een veel 

groter vrijheid hebben, 
maar dientengevolge 
een veel grotere ver-
antwoorde l i j khe id 
dragen. Het behoeft 
wel geen betoog, dat 
van hen niet kan en 
mag geëist worden, dat 
zijn deze zonder meer 
aankunnen: zij moeten 
nog leren min of meer 
op eigen benen te 
staan. Om dit te berei-
ken heeft de jongen de 
steun van zijn Ouders 
hard nodig. Zij kunnen 
hem – voor zover het 
zijn werk op school 
betreft  –  d ie  hulp 
geven:  a) door hem 
onder zo gunstig moge-
lijke voorwaarden zijn 
taak te laten verrich-
ten, b) door erop toe te 
zien, hoe hij zijn taak 
vervult."

Het SNL anno 1965
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De Pius MMS anno 1954

"Midden in de dynamische Zuidas vormt het Beatrixpark 
een oase van rust en groen". Zulke ronkende zinnen 
staan meestal in brochures van projectontwikkelaars, 
vastgoedbeheerders én gemeentelijke diensten. Dat 
klopt, de tekst komt van Zuidas.nl, waar de ̀ Herinrichting 
Zuidelijk gedeelte Beatrixpark' een eigen pagina heeft. 
Daar staat onder meer te lezen dat er voor de oude plek 
van de school een nieuw ontwerp is gemaakt, samen met 

bewoners, gebruikers én leerlingen. 
Het zuidelijke gedeelte van het park gaat helemaal op de 
schop. Uitgangspunt is altijd geweest dat het park even 
groot blijft: als er wordt gebouwd, komt er ergens anders 
een stuk park voor terug. En dus komt er een ligweide, 
maar ook een "waterpartij" en een nieuwe speelplek. 
Langs kapel en klooster – hardnekkig Convict genoemd 
in alle plannen - komt een fietsroute. 

Kapel en klooster in 2017 aan het water

Schrijf je in voor de Beroependatabase

Myrakel had ooit de SPIN-gids, het Sintnicolaaslyceum – 
PiusMMS – Intra –Netwerk. Dat was een eenmalige pro-
ductie, nu zijn er LinkedIn en Facebook  en wat al niet 
meer. Omdat het Nicolaaslyceum méér wil doen met haar 
alumni, heeft het decanaat een Beroependatabase in 
aanbouw. Decaan Hester Blok, te bereiken via
 , doet daarvoor de volgende oproep.hblok@nicolaas.nl

Ieder jaar organiseert het St. Nicolaaslyceum verschillen-
de activiteiten voor de leerlingen in het kader van 
beroepsoriëntatie. Zo is er een beroepenmarkt voor de 
leerlingen van de bovenbouw, een beroepsoriëntatiedag 
voor de leerlingen van de 3de klassen en een maatschap-
pelijke stage voor de leerlingen van de 4de klassen.
Voor deze activiteiten wil het decanaat van het St. Nico-

laas graag een beroependatabase aanleggen, waarin 
zoveel mogelijk contactpersonen met hun beroep wor-
den opgenomen. Uit deze database kunnen wij dan put-
ten voor de verschillende activiteiten.
Vindt u het leuk om iets te vertellen over uw beroep(en) 
en opleiding(en) aan leerlingen van uw oude middelbare 
school en/of vindt u het leuk om een leerling een dagje 
mee te nemen naar de werkvloer? Meld u dan per e-mail 
aan bij de decaan van het St. Nicolaaslyceum. Zodra u zich 
hebt aangemeld, ontvangt u van de decaan nadere infor-
matie over de exacte inhoud van de verschillende activi-
teiten en kunt u aangeven waar u wel of niet voor open 
staat. 
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken en stellen uw mede-
werking dan ook zeer op prijs!

Voor een stuk Pius-geschiedenis gaan we zestig jaar terug in de tijd. 
We bladeren door Flitsen, de editie van december  1954 – uit de archie-
ven van lerares Do de Graaf. De Pius is nog gevestigd op het Valerius-
plein, er is nog lang geen sprake van een verhuizing, laat staan van een 
samengaan met een jongensschool. De december-Flitsen is het laatste 
nummer dat Trins Snijders als hoofdredactrice maakte – vanwege 
haar komende examen. 

Flitsen is geheel met de hand getikt, ook de advertenties ("Krachtig en 
sterk word je met echt volkorenbrood maar dan van Het Zeeuwse 
Meisje"). Twee bijdragen halen we hier uit, het interview met 'de 
sportleraar' en de Chronos waarin de maand werd doorgenomen.

De sportleraar geïnterviewd

Op zekere dag stapten we naar de sportleraar toe, die ons op 
verschillende vragen, sport en spel betreffende, een verkla-
rend antwoord gaf. 
Allereerst: hoe is de toestand momenteel op de M.M.S.?
Door verschillende omstandigheden is de sportbeoefening 
tot op dit ogenblik enigszins eenzijdig geweest. Buiten de 
gewone gymnastiekles, volgens de rooster, was er niet veel te 
doen; enkele enthousiastelingen daargelaten, die de tennis- 
en hockeysport beoefenden. Laten we echter niet stil blijven 
staan bij het verleden, doch met de hulp van de vooruitstre-
vende sportleraar een schoolgemeenschap trachten te vor-
men, die op sportgebied niet voor andere onderwijsinstel-
lingen behoeft onder te doen. 
Hoe kunnen we dat bereiken?
Op de eerste plaats door de leerlingen geestdriftig te maken, 
zodat ze komen trainen: dat is absoluut noodzakelijk, wil 
men tenslotte succes boeken. Zo zal er na enkele jaren een 
kern gevormd kunnen zijn, waarmee iets te beginnen valt. 
Wat zijn dan wel de mogelijkheden op 't gebied van de sport?
Deze zijn: zwemmen, volleyen, handbal, roeien, tennissen, 
hockeyen, wandelen en athletiek, waaronder bv het estafet-
te-lopen valt. Dus zoals je ziet, kunnen we ons toeleggen, 
zowel op de binnen- als op de buitensport. Daartoe bestaan 
vele mogelijkheden. Zo wordt jaarlijks in Amsterdam in de 
kerstvacantie het Famos-toernooi en omstreeks Juli de sport-
week georganiseerd. [..] Dus alles welbeschouwd is het 
geenszins nodig om een school met 'houten' leerlingen te 
blijven, want vele wegen staan open om op sportgebied iets 
te kunnen presteren.

Trins Snijders (geboren 1935) zou later triomfen vieren op het toneel. Ze studeerde in 
1959 af aan de Amsterdamse Toneelschool en speelde later bij het Rotterdams Toneel, 
de Haagse Comedie en bij Toneelgroep De Appel. In 1969 won ze de Theo d'Or en in 
1981 de Colombina. 
Tv-kijkers kennen haar wellicht nog als 'Merel Besselink' in Medisch Centrum West. 
Trins was getrouwd met acteur Guido de Moor, hun zoon Jasper werd 
acteur/kunstenaar, hun dochter Martine actrice. Uit Martine's relatie met acteur Aus 
Gradanus sr werd Kay geboren. Trins' kleinzoon is … het zal niet verbazen … inmid-
dels acteur. 

Chronos

28 November: Plechtige viering van de verjaardag van zr Paschalis en het Sinterklaasfeest. We beginnen de dag 
met een H. Mis in de Vredeskerk.  Dan trekken we op naar Pax en opent Annelies Sormanie de morgen met een 
'spiets'. Daarna worden we vergast op enkele een-actertjes van klas 1-2-3, 'n paar balletdansen en een parodie op 
Esmoreit van klas 5. En dan komt de H.Man, ditmaal met zijn toekomstige plaatsvervanger. Verschillende krijgen 
er weer flink van langs, en gaan gelouterd naar hun plaats terug. 
De docenten worden verrijkt met het begin van een servies, nl acht kopjes en de Zusters met een kunstkalender, 
tot grote vreugde van …

3 December: Klas 5 viert Sinterklaas tesamen met de docenten en de eerw. Zusters. De nieuwe duitse leraar Herr 
Fröhlich komt op bezoek. Hij is gekleed in het pak van de man van Netje en in het overhemd van de man van Bet-
je.Bij nadere beschouwing blijkt hij voor ieder een prismaboek te bevatten. Een goede tip voor een surprise voor 
het volgend jaar!!! Zr Cordula is afwezig maar viert (?) ook wat: haar verjaardag! Van harte gefeliciteerd Zr Cordu-
la en nog vele jaren!

5 December: Geritsel van papieren, voorlezen van gedichten, O..…h's en A.…..h's 

6 December: 's Middags om vijf uur vertrekken klas 4-5 per bus naar Bergen, alwaar zij drie dagen lang in een rusti-
ge omgeving hun geestelijk leven in ogenschouw zullen gaan nemen. 

9 December: Vandaag horen we pas dat Juffrouw Krouwels gisteren op de Koninginneweg een ernstig ongeluk 
heeft gekregen. We wensen haar van harte een spoedig herstel toe!

10 December: En meteen vallen we de proefwerkweek binnen. Leren, leren, leren en ter afwis
seling leren!!!

20 December: Kerstmiddag!
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De Pius MMS anno 1954
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Kapel en klooster in 2017 aan het water
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Aan deze Binder werkten mee

Ko Balvert

Conny de By 

Joost Kenter

Koos van Langen

René Leijen

Ruud Louw 

Leon de Rooij 

Cees Smit 

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt bij deze alle leden uit voor de komende Ledenvergadering. Traditioneel wordt die gehouden op 
de derde vrijdag van januari, oftewel op 16 januari 2015. We beginnen om 20 uur, in de docentenruimte. Na afloop 
van de vergadering is er oud-leerlingensoos! 
Op de voorlopige agenda staan: 

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag plus financieel verslag (de stukken worden op de vergadering verspreid)
3. Verslag kascommissie (plus décharge bestuur)
4. Plannen voor de toekomst 
5. Rondvraag en sluiting

Bij punt 4 past onze jaarlijkse omroep aan de leden om input. De vereniging bestaat 25 jaar maar belangrijker is de 
vraag wat we de komende jaren gaan doen. Gaan we door op de huidige weg, elk jaar een paar Binders en elke vijf 
jaar Reünie? Met een steeds grijzer wordend ledenbestand en nauwelijks beweging onder de 40-minners. Of moeten 
we ons opheffen? Omvormen, tot een alumni-vereniging? Alleen virtueel doorgaan (facebook, linkedin)? 

Het park krijgt verschillende onderdelen, met elk een eigen functie en sfeer.
1. In de Prinses Irenestraat komt een nieuwe brug als toegang tot het park. 
2. De Kapel en het Convict komen aan het water te liggen. Bij de Kapel is ruimte voor een terras aan het water. 
3. Het hart van het park wordt gevormd door een grote open plek aan het water, een zonneweide omsloten door 

bomen. 
4. Op de plek van het huidige basketbalveldje komt een speeltoestel. 
5. Het bestaande gebied wordt aantrekkelijk gemaakt door beter beheer, bloemrijk grasland en meer bankjes te 

plaatsen. Er komt een houten uitkijktoren die uitzicht geeft over het park en in de toekomst over de 
werkzaamheden voor Zuidasdok. 

6. Op deze locatie komt een tijdelijke inrichting met gras, voetbalveldje, bankjes en bloemrijk grasland. In de toekomst 
zijn er plannen voor ontwikkelingen op deze locatie (Project Beethoven Fase 2).

St. Nicolaaslyceum

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd tussen 2014 en 2017. Meer weten?
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/ 
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Wees wie u bent! (Her)ontdek uw innerlijke kracht (wijsheid) in onze persoonsgerichte trainingen, opleidingen
en coachingstrajecten. Ga de confrontatie aan met het eigen gedrag, in plaats van het leren van technieken en het
gebruiken van hulpmiddelen.

Wilt u buiten de gebaande paden treden? Ga op zoek gaan naar uw innerlijke kracht.
Op zoek naar uw verborgen talenten: een unieke en verrassende ontdekkingsreis.
Kom tot authenticiteit, kracht, bezieling en zingeving in uw werk en leven.

Reiki-behandelingen voor ontspanning, rust en verlichting van het lichaam en de geest. De Reiki-energie ruimt
blokkades op en stimuleert uw herstel en balans. Het helpt in het bijzonder bij lichamelijke, emotionele en
verwerkingsproblemen. Als u zelf Reiki wilt leren, dan kunt u deelnemen aan een Reiki-cursus.
Voor een Reiki-behandeling kunt u een afspraak maken. De eerste kennismakingsbehandeling is altijd gratis.
Reiki 4-daagse (inclusief volledige verzorging en drie overnachtingen)
Ontspannend, helend en intensief! U logeert bij ons in een sfeervolle logeerkamer of in Mayke’s Puzzelwagen.

Didi Zegers
Werk saam
Kerkstraat 69-71
6669 dc Dodewaard

06-23.331 967
0488-412.887
info@werksaam.nl
www.werksaam.nl




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 1

