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Voorwoord
Beste (oud)leerling,
Wat heb je nu voor je liggen? Een Tobbe? Of een SNLBinder? Of allebei? Ja, het is een gecombineerde
Tobbe/Binder! Toen de redactie van de SNL-Binder net
begonnen was met een reünie-uitgave hoorden we dat
de redactie van De Tobbe precies hetzelfde van plan was.
En ja, dan is het natuurlijk makkelijker om de handen
ineen te slaan en een gezamenlijk jubileumnummer te
maken. Als Tobbe wordt deze uitgave aan alle leerlingen
uitgedeeld, als SNL-Binder gaat-ie naar alle leden van de
oudleerlingenvereniging Myrakel en naar alle bezoekers
van de grote reünie op zaterdag 11 oktober 2008. De laatste reünie in het huidige schoolgebouw!
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Wat kunnen jullie verwachten in deze uitgave?
Natuurlijk vele verhalen en foto's uit de rijke geschiedenis van beide scholen. Beide scholen? Jawel, want laten
we vooral niet vergeten dat de Pius MMS (en later Havo)
een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van
het Nicolaas – en in het leven van vele Nicolaas-leerlingen
… We duiken dus de archieven in en wat we daar vonden,
lezen jullie in deze superdikke Tobbe/Binder. Veel plezier, een fijne feestweek en een geslaagde reünie toegewenst!
René Leijen, voorzitter Myrakel en Gijs de Rooij, redactie
De Tobbe.
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Uw Favoriete plek

SNeL-binder

Helaas, we hebben lang niet zoveel reacties gehad op het
eigenlijke thema van deze Reunie-binder dan gehoopt.
Vijf jaar terug was het thema De Tijd Van Je Leven en dat
leverde tientallen reacties op. Maar wat de Favoriete Plek

was, bij school, in school, of ergens rond de school – dat
riep kennelijk maar weinig herinneringen op. De reacties
die we wel kregen, staan hieronder. We beginnen met de
oudste herinnering.

Herinneringen aan de St. Pius MMS 1935-1938
Juliette Bos (Pius MMS, 1935-1938), opgetekend door haar dochter Juliette Daniëls (St. Pius MMS 1962-1968)
en haar kleinzoon Wieger Fokke (St. Nicolaas lyceum 1996-2000)
Mijn eerste twee jaar op de middelbare school zat ik op
de Mulo in de Banstraat. Niet echt een school waar ik
mij thuis voelde maar mijn vader vond het niet gepast
zijn dochter naar een school te sturen waarvan het
einddiploma niet erkend was. Maar toen de regering in
1935 de Middelbare Meisjesopleiding officieel erkende, mocht ik naar de derde klas van de St. Pius MMS. Die
zomervakantie zat ik elke dag te blokken om mijn
achterstand in wiskunde en kerklatijn weg te werken.
Maar vanaf september fietste ik elke dag vanuit de
o u d e b i n n e nstad naar het
Valeriusplein
waar de MMS in
een groot oud
herenhuis gevestigd was. De
huiskamers waren onze klaslokalen. De sfeer
intiem, heel anders dan ik op de
MULO gewend
was. Het was
nog een behoorlijk elitaire
school. We zaten
met tien meisjes
in de klas, allen
van goede afkomst. Ik herinner mij Emilia
Vroom (van warenhuis Vroom & Dreesmann) en Lola Hoying (Hoying
was toen een bekende zaak voor huishoudelijke
artikelen in de Kalverstraat).
Op school droegen we lichtblauwe schorten. Naast de
gebruikelijke vakken als de vier talen, veel literatuur,

aardrijkskunde en geschiedenis kregen we ook
kunstgeschiedenis en muziek. Heerlijke vakken vond ik
dat. De muzieklessen werden thuis, met een schoolvriendin, een nichtje van de dirigent van het Concertgebouworkest Eduard van Beinum, in praktijk
gebracht; zij zong, ik begeleidde op de piano. En door
de kunstgeschiedenislessen kregen de gesprekken met
mijn grootvader, die schilderijenverzamelaar was,
meer diepgang. Ook de lessen van zuster Paschalis, die
geschiedenis gaf, herinner ik mij nog levendig. Een
forse statige vrouw die op een heel boeiende manier
kon vertellen. Zij leerde ons niet alleen de feiten maar
vertelde ook meer over de achtergrond, het hoe en
waarom. Zij plaatste de gebeurtenissen in hun context,
eigenlijk heel modern en toen nog niet gebruikelijk. Zij
moet in die tijd nog heel jong geweest zijn, want toen
mijn oudste dochter in 1962 ook naar de St. Pius MMS
ging, was zij er nog steeds. Zij gaf geen geschiedenisles
meer, maar bestierde het reilen en zeilen van de school
als rectrix.
Een andere levendige herinnering heb ik aan de dag
dat de oudste dochter van Juliana en Bernhard geboren
werd. Eindelijk een troonopvolgster: Beatrix schalde
het door de school. Iedereen was enorm blij en we
kregen allemaal vrij om dit heuglijke feit te vieren. Ook
de toneelclub en de voorstellingen die wij gaven, staan
mij nog in het geheugen gegrift als iets bijzonders. Zelf
had ik maar een klein rolletje, de hoofdrol was voor
Emmy Huf, de zus van de later zo beroemde fotograaf
Paul Huf.
Over de dagelijkse gang van zaken in de school en
tijdens de lessen weet ik niet zo heel veel meer. Als
zevenentachtig jarige laat mijn geheugen mij af en toe
een beetje in de steek. Maar wel herinner ik nog de
rijtoer in koetsjes die wij maakten toen we geslaagd
waren voor het eindexamen. Heel bijzonder was dat.
De wereld lag nu voor mij open, een verblijf in Parijs om
het Frans goed onder de knie te krijgen was mijn
volgende doel.

Favoriete plek? Er waren er zoveel!
Paul Gomes (HBS, 1969)
Het is afhankelijk hoe je het bekijkt. Het kon soms in de
klas zijn omdat er boeiende onderwerpen als kosmografie werden verteld. Soms de kantine waar we voor
het eerst de schoolfeesten hielden en dansten maar
ook gewoon een kopje thee op een knipkaart kochten.
Eén van mijn favoriete plekken die ik me levendig
herinner, was toch wel het schoolplein met de lage
hekjes in de 2e klas, ik denk in 1964/1965. Zodra het
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signaal klonk en we 'vrij' gelaten werden, stormden we
naar buiten zodat we daar onze in de lessen opgekropte fysieke puberenergie kwijt konden. Hup, een team
formeren, een hekje als doel, een tennisbal als een
surrogaatvoetbal en hollen maar. Met onder andere
Wim de Groot en Louis van Gaal hebben we heel wat
energie ingestopt en plezier uitgehaald.
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De kantine bij Weber!
Ad Tiggeler (HBS-B 1973)
Mijn eigen plek op het Nicolaas was in de kantine bij de
familie Weber. Ik heb 3 of 4 jaar bij hen gewerkt. Het
leukste was dat ik in zilveren guldens en rijksdaalders
werd uitbetaald. Het was de periode dat het zilver er uit
ging en plaats maakte voor het 'blikken geld'. Herinner
me het klassefeest wat onder andere door mij werd
georganiseerd; we maakten winst en zijn van de winst
gaan bowlen bij Knijn. Wat was iedereen kwaad die
niet in de organisatie had gezeten! Als je zo nadenkt,
komt ook de Franse les van De Cock naar voren, wat had
die man een ijzeren geduld en wat hij bleef maar

dreigen met Lauwers en met Verschuren. Ik heb nog
steeds een Franse les, nu op cd staan, waar hij wat
klasgenoten de wacht aanzegt en ook daadwerkelijk
naar PP liet verdwijnen. Wanneer hadden we toch ook
alweer dat songfestival? De hele klas deed toen Il
Silentio. En wat hadden we een gein toen we de eerste
prijs hadden gewonnen, ik vond die avond een stapeltje stembilletten en die hebben we toen maar ingevuld
op Il Silentio. Ja, het was een leuke school, onze klas
was tot het laatst helaas ongemengd, maar het was dan
ook de bezemklas van 1973 HBS.

Floriade-insluipers
Cees Smit (Gym-B 1975)
Ach, ja, je eigenste Nicolaasplekje… Dat is moeilijk! Is
het de biologietuin van Veltman, de zogeheten ‘Dijk’,
die toen als vlakte ondanks de zandraketten en
korstmossen in z’n geheel minder waard was dan elke

vierkante meter Zuidas nu? Of is het dat ‘Kabinet’, de
kaartenkamer tussen lokaal 27 en 26, waar kameraad
Jos en ik bijna iedere week een sociodrama mochten
bedenken van Pater Duindam en vervolgens gingen
opvoeren voor de klas. Dan vliegen de gedachten weer

naar Klaassen-Handenarbeid, je weet wel, die email
wist uit te buiten, voordat ook maar iemand ooit repte
over e-mail? Ook een lichtvoetiger benadering,
namelijk de spannende tafereeltjes in donkere hoekjes
bij de school of in het Beatrixpark, kan hier de nostalgische gedachten voeden. Met dat Beatrixpark is meer te
doen. We schrijven voorjaar 1972.
Geloof het of niet, in die tijd gingen we nog op zaterdag naar school. Bêhh. En dan had je ook nog lessen als
Latijn op zo’n dag. Toch was er een lichtpuntje. In dit
schooljaar, we zaten in de 3e Klas en waren zo ongrijpbaar voor de schoolleiding dat we zelfs met de toen
gebruikelijke haarlengte ( ik houd het even op schouderbedekkend) niet bij de manen te vatten waren, ja, in
dit schooljaar ontstond ‘mijn Nicolaasplekje’. Het is een
plekje dat alleen de klasgenoten hebben gekend. In
ons vaste vrije 2e uur op die zaterdagen (van 9.15 uur –
10.00 uur) liepen wij wekelijks rond in de Floriade alsof
wij allemaal een abonnement hadden. Hier een
vruchtje, daar een bloemetje, al vóór de openingstijd
van het park liep deze rebelse klas 'de natuur te
begroeten'. En af en toe een boze bewaker in onze nek,
dat hoorde er natuurlijk bij. Het plekje was een zelf
geknipte opening in het gaas van het kilometerslange
Floriadehek. Nooit ontdekt, gecamoufleerd door dicht
struweel en struikgewas.

Bijna 50 jaar geleden, de eerste wankele schreden op het gloednieuwe
Sint Nicolaas Lyceum
Jos Mol (HBS-B 1965)
Het was medio 1960 en ik was 12 jaar oud. Het Sint
Nicolaas Lyceum was toen fonkelnagelnieuw. Ik weet
nog dat ik op de lagere school een toelatingsexamen
moest doen. Het geluk was dat ik naast een briljante
leerling kwam te zitten en bij dat examen heb ik daar
veel profijt van gehad..... Het gevolg was dat ik slaagde
en toegelaten werd tot het spiksplinternieuwe Sint
Nicolaas Lyceum. Mijn moeder schrok zich een hoedje
van de hoeveelheid studieboeken die moest worden
aangeschaft!?
De eerste jaren verliepen soepel. Maar langzamerhand
begon het duidelijk te worden dat twee vakken toch
wel heel sterk in mijn belangstelling kwamen te liggen.
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Op de eerste plaats vond ik wiskunde een mieters vak.
Dat vak werd me onderwezen door Leo de Rijk. Leo had
net de wiskunde opleiding afgerond en moest dus even
'wennen'. Ik heb vijf jaar genoten van Leo's wiskunde;
Gegeven-Te bewijzen-Bewijs was zo'n frase die ik nog
heb onthouden. Ik was zo verkikkerd op het vak dat ik
lange tijd gedacht heb daar in door te gaan. Er was
echter nog een tweede vak dat mijn bijzonder belangstelling had, scheikunde. Dat vak had ik van de heer F.
Bekkers. Die man wist je geweldig te enthousiasmeren
en hij liet je vaak de proeven zelf doen. Vooral dat
laatste aspect heeft de doorslag gegeven voor scheikunde te kiezen. Het gevecht Beckers-de Rijk op de
valreep beslecht! Dat heeft een dermate grote indruk
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op me gemaakt, dat daar zeker de basis is gelegd voor
alle activiteiten die daarna kwamen. Het werd dus een
scheikunde studie aan de universiteit van amsterdam,
waarna ik promoveerde bij Piet Borst op een biochemisch onderwerp. Na een postdoc werd ik tenslotte
hoogleraar op de afdeling Moleculaire Genetica aan de
vrije universiteit.
Ik kan me één gebeurtenis herinneren die veel stof
heeft doen opwaaien. We hadden besloten een keer les
te volgen op de Pius X. Daartoe hebben we integraal
een damesklas bezet en hebben toen gekeken wat er
ging gebeuren. Zelfs de conrectrix was 'badly amused'
en verzocht ons dringend het pand in omgekeerde
volgorde zo snel mogelijk weer te verlaten. Zo iets kun
je je tegenwoordig nauwelijks meer voorstellen!!!
Het scheikunde lokaal van F. Beckers in '63-'64. Voorste rij
(met hand onder kin): Ben Cocx, thans leraar Duits op het
SNL. 2e rij links (met zwarte trui, u raadt het al) Jos(je) Mol.

Ik ben er trots op dat ik bijna 50 jaar geleden op het Sint
Nicolaas Lyceum met zijn fantastische lerarencorps heb
mogen studeren.

Het Valeriusplein
Marianne Splint (Pius MMS)
In 1963 deed ik eindexamen op de St. Pius MMS. Ik heb
nog in de noodgebouwen gezeten, heb nog een jaar op
het Valeriusplein gezeten en heb de bouw van het

gedeelte waar de Pius over beschikte nog gebouwd
zien worden! Dit alles onder het wel zeer strenge
bewind van de nonnen onder leiding van Zr Paschalis.

En de Da Costa straat dan?
Nico Leliveld (HBS 1958)
Hebben jullie wel eens gehoord van de Koperen Cent,
het snoepwinkeltje tegenover de school, toen nog aan
de Da Costastraat, waar we niet mochten kopen? En
van de 'baas', Rector van Marrewijk die op de 2e etage
voor het raam stond tijdens de pauze om te zien wie er
toch die winkel ingingen? Of van biljarten in het café
op de hoek van de Kinkerstraat en de Da Costakade

tussen de middag? Of van de fietstochten naar de
Hemweg voor gymnastiek? Van de morgenmis in het
gebouw De Liefde boven de bioscoop en later af en toe
in de kapel van Fons Vitae toen we in de noodschool
zaten?
Nee echt, als jullie alleen maar aan de Prinses Irenestraat denken ......

Eerste verdieping B-vleugel
Lily (Berndsen) Tiggeler, directiesecretaresse van 1972-1981 op het SNL.
Mijn werkdag begon altijd vroeg om 7.45 uur, ik was
samen met broerder Wulfram een van de eerste die de
school opende. Ik was er meestal al eerder, even over
half acht, want wie stonden daar als vroege vogels
altijd te wachten? De heer Jan Haanen, hij moest uit de
omgeving van Zaandam komen dus was de file ver voor.
En de heer van Loon, die woonde zowat naast de
school, maar was ook altijd supervroeg aanwezig; Jan
Overwater was ook altijd een van de eersten. Jan
Haanen ging altijd gezellig mee naar het secretariaat,
want hij had zowat iedere ochtend stapels papier of
bladzijdes uit boeken die hij dan bij mij kopieerde.
Super gezellig altijd, even bijkletsen op de vroege
morgen. Met Sinterklaas lag er altijd een mooi gedicht
van hem op mijn IBM-typemachine.
De eindexamens
Van de jaren die ik op het SNL heb gewerkt kan ik mij
herinneren dat het ieder jaar wel weer raak was, dat er
werd ingebroken in een van de kamers van de rector/conrectoren of secretariaat. Het was dan vaak een
aardige ravage. En altijd gingen de inbrekers er zonder
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buit vandoor, hooguit wat postzegels of kopieergeld of
zelfs dropjes namens ze mee, maar geen eindexamenstukken. Wat ze niet wisten was dat Pater Verbruggen
zowat op de examenstukken sliep! Hij had een plek op
het klooster waar hij de verzegelde examenstukken
bewaarde. Als het examen was aangebroken kwam hij
's ochtends vroeg met de stukken onder zijn arm naar
school.
Pater Lauwers en de thee!
Als het 's middags alweer wat stiller was geworden op
school en het tijd was voor een kopje thee dan was het
zo'n beetje mijn taak om de rector/conrectoren en
pater prefect van thee te voorzien, maar als ik het te
druk had en dat kwam nog wel eens voor, dan schoot
dat kopje thee erbij in en dan hoorde je met grote
passen pater Lauwers op de gang lopen, want zijn thee
was hem heilig! Hij zette dan zelf thee in het keukentje
van de docentenkamer, en nam me dat niet altijd in
dank af.
De Paters en de sigaren!
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Al die jaren dat ik op het secretariaat heb gewerkt heb
ik aardig in de sigarenlucht gezeten. De paters wisten
binnen de kortste keren de kamers blauw te krijgen.
Vooral tijdens de vergaderingen. Ik heb ook menigmaal tussen de middag bij de sigarenboer op het
bruggetje van de Beethovenstraat / Bernhard Zweerskade sigaren voor de heren moeten inslaan.
En zo kan ik nog wel doorgaan met heel veel verhalen/anekdotes. Maar om het kort te houden wil ik nog
wel zeggen dat ik met heel erg veel plezier iedere dag
naar mijn werk ging. De sfeer was goed. Het was prettig
samenwerken met 'de staf', zoals we de rector en
conrectoren noemden. Het was reuze afwisselend met
zoveel docenten gewerkt te hebben. Het is bijna nu

niet meer voor te stellen hoeveel papier er per schooljaar door heen is gegaan. Het computertijdperk lag nog
ver van ons verwijderd. Alles maar dan ook alles werd
getypt op een elektrische schrijfmachine van IBM, met
allemaal losse bolletjes waarmee je andere lettertypes
kon gebruiken. Ook met het Niet Onderwijzend
Personeel was het prettig werken. Zoals een meneer
v.d. Klundert, die spontaan een keer een tafeltje voor
me heeft gemaakt, dat zelfde tafeltje staat nu nog
steeds bij mij in huis. En Ad Ruigrok v.d. Werve die altijd
tijd wist te vinden als hij iets moest repareren, en altijd
goedlachs. Kortom het was een fijne tijd op het SNL.
Met weemoed zal ik op 11 oktober afscheid nemen van
ons 'oude' schoolgebouw en wil ik nog een keer een
rondje maken door alle kamers op de 1e etage!

Rooie Leendert
Henk Stam (HBS-A 1958)
Over de schooltijd, bij de Westzaanstraat was een
bakker, een echte griezel, maar ja je wilde wel eens wat
lekkers. Zoenen in de fietsenstalling was er in onze tijd
niet bij, het was immers een jongensschool! Wel was op
de Da Costastraat een meisjesschool pal naast onze.
Met de meisjes mochten we van de paters niet omgaan.

De meisjes hebben daarop in een winter de conrector in
de sneeuw ten val gebracht en hem vervolgens van kop
tot teen de kleren volgestopt met sneeuw. Rooie
Leendert, de toenmalige rector sprak vaak met
consumptie, vooral als hij voordeed hoe moest declameren. En dat deed hij dan vlak voor je hoofd.

Vrij Nicolaas
Herman Huizinga (Ath-A 1976)
Mijn mooiste herinnering qua plek betreft het uitdelen
van de illegale schoolkrant Vrij Nicolaas bij de ingang
van de fietsenstalling en het daaraan verbonden
optreden bij destijds Radio Stad. Vervolgens uit de klas
geroepen via die malle telecom faciliteit uit de jaren
zestig; mocht me melden bij Pater Verschueren. In het

gesprek niet toegegeven aan de intimidatie naar
klasgenoten en mezelf, heb er van geleerd dat staan
voor je zaak geen reden tot nerveus worden is. Maar
dat wist ik toen nog niet. Trillend verliet ik de kamer op
de gang der officials. Het voor elkaar boksen van de
soos was daarna een fluitje van een cent.

De overgangsjaren naar een eigen gebouw
Aimée Versloot (Pius 1964)
Verwarrend veel locaties en een briljante oplossing.
Omdat ik van de Pius-generatie 1960-1964 ben, heb ik
een keur aan locaties meegemaakt. Wij waren de eerste bewoners van de tijdelijke splinternieuwe hoofdlocatie: het houten noodgebouw tegenover het Nicolaaslyceum, dat toen nog maar uit één gebouw bestond.
Voor handenarbeid gingen we nog naar het souterrain
van de villa aan het Valeriusplein, waar ook de hogere
klassen nog waren, totdat de laatste vijfde klas de
school zou hebben afgemaakt en waarvan we nooit iemand zagen! We wisten dat ze er waren, daarboven,
die geheimzinnige hogere klassers, maar ze waren werelden ver van ons verwijderd. Elders in de stad waren
er nog locaties voor gymnastiek, tekenles en natuurkunde. En ik moet tot mijn schande bekennen, dat ik
niet meer precies weet waar ik toen almaar naartoe gefietst ben. Dit was allemaal in de eerste klas. In de tweede klas werd het pas echt spannend. Het ruimtegebrek
was zo nijpend geworden en het gefiets tussen de verschillende locaties (dat door allerlei onvoorziene omstandigheden natuurlijk altijd meer tijd in beslag nam
dan de directie voor ogen had) zo onhandig en tijdrovend, dat er tot een drastische en voor een nonnenschool ingrijpende maatregel werd besloten: twee van
de tweede klassen werden ondergebracht in het Nico-
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laaslyceum, dat voor de prille meisjesziel zo gevaarlijke
jongens-bolwerk. We mochten niet binnen via de hoofdingang, maar moesten ons allemaal iedere dag verzamelen bij de nooduitgang en gezamenlijk de trappen
beklimmen naar de ons toegewezen twee lokalen aan
de uiterste rand van de school op de bovenste verdieping, zover mogelijk verwijderd van de verleiding. Dat
gezamenlijk bestijgen van het nood-trappenhuis was
ook heel onhandig als je te laat was, want de nooddeur
was dan dicht. Er zat dan niets anders op dan aanbellen,
een luide schel die in het hele gebouw te horen was,
waardoor het eigenlijk totaal not-done was-- want storend-- en een leerling de les moest onderbreken om alle
trappen weer af te lopen om de delinquent binnen te laten. Nooit was te laat komen zo gruwelijk opvallend en
ingrijpend! Bij de intrede van de Pius-meisjes in het
houten noodgebouw, waren de tijden van pauzes en
de begin en eindtijden van beide scholen zo ingericht,
dat de twee geslachten elkaar nooit zouden ontmoeten. Het gevolg was wel dat het wisselen van lokaal tussen de lessen in het Nicolaas tijdens onze lesuren plaatsvond. En ja, welke route neem je dan als Nicolaasleerling …Juist: de handigste route naar welk lokaal
dan ook, liep toch zeker over de bovenste verdieping
langs de laatste twee lokalen! Dus tijdens elke les weer,
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was er de aangename onderbreking van een défilé van
interessante jongelingen. En de verplichte Piusagenda's bleken heel geschikt om er een schema in op
te nemen van de passeertijden van de meest aantrekke-

lijke. Tsja, en na dat hoogtepunt dat een jaar duurde,
was ons eigen gebouw klaar en was er nog maar een locatie over, de onze. Prettig en jammer tegelijk.

Vensterbank
Sander Draak (Havo 1996)
Mijn favoriete plek was met grote voorsprong de
'vensterbank' bij de entree van de B-kantine. Vlak na
binnenkomst in de B-kantine, na ongeveer 5 meter
rechts bij de ramen, was het heerlijk vertoeven in de
vensterbank. Ik weet nog goed hoe we hier vaak met
ons groepje zaten, tijdens pauzes en tussenuren maar

ook na schooltijd. Op deze plek hadden we goed zicht
op alle scholieren (lees: vrouwelijk schoon) die de
kantine binnenliepen. Ook de heerlijke broodjes van
Co, ik dacht dat-ie zo heette, waren zo binnen
handbereik.

SNL 60 ...

De Tobbe

De geschiedenis van het SNL is al vele malen verteld. Zeer
uitgebreid in het jubileumboek bij het 40-jarig bestaan
en vrijwel bij elke reünie in wat kortere vorm. Natuurlijk
ontkomen ook wij er niet aan de schoolgeschiedenis een
plaatsje te geven in deze speciale uitgave. Iets uitgebreider staan we bij deze reünie stil bij de geschiedenis van de
Pius MMS/Havo. Had de Pius nog bestaan, dan zou zij dit
jaar het 80-jarig bestaan hebben gevierd! Uit het archief

haalden we het jubileum-nummer van Flitsen, de
schoolkrant van de Pius, verschenen in maart 1969 en
geschreven door Anne-Mieke Sieverding, Ans van den
Bosch, Karin Bakker, Irene Veling, Conny de By en Anneke
van der Tonnekreek. De geschiedenis van de Pius werd
opgetekend door oud-directeur Leo van der Pijll.
De geschiedenis van het SNL werd geschreven door Gijs
de Rooij (De Tobbe).

1948
Het is 1948. De oorlog is net voorbij en Nederland is druk
met opbouwen. Zo ook in Amsterdam. Al snel wordt
duidelijk dat er behoefte is aan een tweede katholieke
middelbare school voor jongens, naast het Sint
Ignatiuscollege. Op woensdag 8 september 1948 opent
het nieuwe 'rooms-katholieke lyceum voor jongens' te
Amsterdam, dat onder de bijzondere bescherming werd
gesteld van de Patroon van Amsterdam: de Heilige
Nicolaas, zijn deuren aan de Westzaanstraat in het
centrum van Amsterdam. Nicolaas is ook naamgever van
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het nieuwe lyceum. Er zijn 78 leerlingen, allemaal eerste
klas en verdeeld over drie parallelklassen, 9 leraren
waaronder 5 paters. De school is gehuisvest in een
voormalige lagere school van de Sint Magdalenaparochie, waarop in de oorlog een vliegtuig neerstortte.
Het gebouw is geheel opgeknapt en goed te gebruiken.
Het Nicolaas gebruikt slechts een paar lokalen en een
gymzaal. Op de eerste verdieping is een lokaaltje
ingericht als kapel. Één of twee keer per week wordt daar
de mis voorgedragen door pater van Buuren.
Dicht bij de voordeur is
de kamer van pater
Van Marrewijk, rector
en tevens oprichter
van het lyceum. In het
begin gebruikt Van
Marrewijk zijn kamer
niet alleen als kantoor,
maar ook als woon- en
slaap-kamer. Maar als
een inspecteur bezwaar maakt tegen
dat laatste, moet Van
Marrewijk op zoek
naar een andere slaapplaats. Dit geeft aan
hoezeer het in het
begin nog behelpen is.
Na het eerste jaar (van
de 78 blijven er maar
49 leerlingen over; de
rest wordt gewogen
en te licht bevonden)
moet het lyceum vol-
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gens planning naar een andere locatie verhuizen. Maar
de locatie die men op het oog heeft, is nog niet beschikbaar. Dit tot ongenoegen van velen, aangezien de school
niet op een erg geschikte plek ligt. Na het tweede jaar
krijgt het lyceum een aantal lokalen in een lagere school
in de Van Beuningenstraat, in het huidige stadsdeel
Westerpark. Helaas is deze locatie niet veel beter. Na
overleg tussen de beheerder van die locatie en de rector
wordt bijvoorbeeld om de leerlingen niet buiten te laten
spelen. In de pauzes moeten de leerlingen dus, keurig in
rij, achter de paters aan door de buurt lopen.
Al gauw is ook deze nieuwe locatie te klein. Het gymnasium blijft er gevestigd, maar de HBS verhuist reeds tijdens

het schooljaar 1950-51 naar de Da Costastraat.
Tegelijkertijd start een zoekactie naar een geschikt stuk
bouwgrond om een eigen lyceum te kunnen bouwen.
Ten zuiden van het Beatrixpark wordt een stuk grond
gevonden, maar er gaat nog flink wat tijd overheen
voordat met de bouw begonnen kan worden.
Eerst worden er barakken neergezet langs de waterkant,
waar een deel van zowel het Sint-Nicolaaslyceum, als de
Pius MMS zich vestigt. Het is een moeilijke tijd: er moet
heen en weer worden gefietst tussen de Da Costastraat
en de dependance bij de Beethovenstraat maar vanaf
1957 verandert deze situatie.

1957
Onder leiding van pater-rector van Marrewijk wordt in
1957 de eerste paal voor de huidige A en B-vleugels de
grond in geslagen. Na twee jaar bouwen is het gebouw in
1959 klaar en verhuist de school. Twee jaar later, in 1961,
wordt de C-vleugel in gebruik genomen door de Pius
MMS, en niet veel later ook de D-vleugel. Aangezien het

Sint-Nicolaaslyceum al die tijd een jongensschool is, de
Pius MMS een meisjesschool, wordt er heel wat rondgewandeld, soms tot wanhoop van leraren en leiding van
beide kanten. Het Sint-Nicolaaslyceum wordt pas in 1961
officieel geopend, door Pater van Uden, die in 1961 de
leiding overneemt van Pater Paalvast.

1968
Met de Mammoetwet in 1968 verdwijnt, behalve de MMS
ook de HBS. VWO heet het vanaf dan. Maar veel belangrijker is dat het SNL 'met ingang van de cursus 1968-1969
ook meisjes tot de cursus zal toelaten. De invoering van
'coëducatie' vangt aan met de brugklas en zal zich dus na
verloop van jaren over het gehele onderwijs uitstrekken.
Een en ander is door de schoolleiding in een schrijven aan
de ouders van leerlingen medegedeeld'. Het bestuur

motiveert het besluit door te wijzen op religieuze en
maatschappelijke veranderingen, 'speciaal in de
zienswijze op gemengde opvoeding'. De kranten
schrijven verder dat aan het besluit 'langdurige
besprekingen zijn voorafgegaan' en dat de
Mammoetwet 'een goede aanleiding was om dit reeds
lang in discussie zijnde besluit te nemen.' Nieuw is ook
de 'Havo-afdeling'.

1973
Het Nicolaas bestaat 25 jaar! In 1973 vindt de officiële
fusie plaats tussen SNL en Pius. De fusie wordt beze-

geld door de bouw van de verbindingsgang tussen
de huidige B en C vleugels.

1978
De school is in 30 jaar gegroeid van 78 leerlingen naar
1200. De jubileum-Tobbe schrijft: 'Van kattekwaad
uithalende schooljongen tot kritische jongeren; van
stiekeme knipoogjes tot openlijk genegenheidsvertoon;
van absolute hierarchie tot zich ontwikkelende democra-

tie; van familiare sfeer en eenheid naar een zakelijke, in
groepen verdeelde samenleving; van u tot jij; van
binnenlandse fietstochten tot buitenlandse busreizen;
van gezelligheidsmiddagen tot avondsoos; van schoolelftallen tot zelfstandige sportverenigingen'.

... maar Pius 80 ...

SNeL-binder

Had de Pius MMS/Havo nog bestaan, dan zou die dit jaar
het 80-jarig bestaan hebben gevierd. Reden genoeg om
in deze speciale SNL-Binder ter gelegenheid van 60 jaar
SNL ook terug te kijken naar het illustere Pius-verleden.
Uit het archief haalden we het jubileum-nummer van
Flitsen, de legendarische schoolkrant van de Pius. Het
verscheen in maart 1969 en bevatte een prachtige

beschrijving van de eerste veertig jaar, opgetekend door
oud-directeur Leo van der Pijll.
Alleen al die eerste regels van het voorwoord! "Als een
vrouw veertig wordt, vindt ze dat bedenkelijk, maar viert
een school haar veertigjarig bestaan, dan juicht iedereen
en worden er grote festiviteiten op touw gezet.'

1928
Het is 12 september 1928 als de leerlingen van de St Pius
Ulo, gevestigd aan de Prinsengracht 779, in de kapel van
het St Piusgesticht in de Kerkstraat (een gebouw uit 1868
met een interieurontwerp van Pierre Cuypers) met een
H.Mis hun nieuwe schooljaar beginnen. In de kerk zijn
ook aanwezig de eerste leerlingen van het net opgerich-
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te St Pius MMS, 'onder bescherming van Onze Lieve
Vrouw, Koningin der Maagden'. Het zijn er zes, afkomstig van de Pius Ulo of de Kostschool in Kuilenburg.
Samen zijn ze de eerste IV-e klas. De nieuwe school krijgt
als bestuur 'de Vereeniging tot Weldadigheid van den
Allerheiligsten Verlosser', het onderwijs wordt toever-
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trouwd aan de Congegratie van de Liefdezusters van
Tilburg, die al actief zijn op Piusgesticht en Ulo. De eerste
directrice is zr Elisia Timmermans, die de komst van de
MMS als volgt verklaart: 'De behoefte aan een opvoedingsinstituut, dat méér de vorming van het "meisje"
beoogde, deed zich vooral in onze groote steden steeds
meer gevoelen en gaf aanleiding tot de oprichting van
Middelbare Scholen voor Meisjes. Bij een aantal ouders
van leerlingen van de Ulo kwam hoe langer hoe meer de
gedachte op, dat HBS en Gymnasium niet de onderwijsinstellingen waren, die zij voor hun dochters wensten.' Er

wordt meteen hoog ingezet: naast de gebruikelijke
vakken staan godsdienstleer, Kerklatijn, opvoedkunde,
gezondheids- en verbandleer, tekenen en kunstgeschiedenis, zang, boekhouden en handelskennis, nuttige en
fraaie handwerken en gymnastiek op het programma.
Op twee na zijn alle docenten bevoegd en enkele zusters
worden 'aan de studie gezet' om hun MO-akte te
behalen. Zr Cordula begint zo in Amsterdam haar studie
Duits. Een volwaardige MMS met een volwaardig
programma, moet het worden. Vaste punten in het Piusleven worden de jaarlijkse retraite en het godsdienstexamen dat naast het reguliere eindexamen wordt
afgenomen. Op donderdagmiddag wordt een tentoonstelling bezocht of een van de 'bureaux van de arbeid en

van beroepskeuze'.
Het schoolprogramma groeit in de praktijk, zr Elisia
woont bijvoorbeeld alle lessen bij. Het onderwijs moet
goed zijn. Weliswaar is de MMS bedoeld om 'een ontwikkelende opvoeding te verschaffen aan meisjes uit den
gegoeden stand' maar je moest toch een behoorlijke
aanleg hebben om toegelaten te hebben. Strenge
normen dus, voor de overgang van IV naar V. Bij het
eerste eindexamen slagen alle zes de kandidaten.
Maar de school is duur en heeft weinig leerlingen. De
zusters krijgen geen salaris en een MMS die aan een Ulo
vastzit, kan slecht doorgroeien. In 1931 wordt voorgesteld de school maar weer op te heffen. De Congregatie
wil de zaak echter niet loslaten, 'een RK MMS in Amsterdam is noodzakelijk'. Erkenning, dat is waar het om gaat.
Zr Elisia regelt dat de heer G.Bolkestein, inspecteur van
het Middelbaar Onderwijs, in de eerste examencommissie plaatsneemt. Bolkestein schrijft: 'Wanneer er één
"schaduwzijde aan de aIgemeene ontwikkeling" van het
intellectueele onderwijs verbonden is, dan is het wel voor
onze meisjes. Aan zeer velen van haar, door de eerzucht
van de ouders naar gymnasium en hoogere burgerschool
gedreven, wordt daar eene misdaad begaan: haar
natuurlijke ontwikkeling wordt belemmerd door een
onder-wijssfeer, die met haar wezen in strijd is. Verblijdend is daarom de drang van onze tijd, om voor de
meisjes een eigen school te stichten, gericht op haar aard:
de echte middelbare meisjesschool'.
De pers wordt ingeschakeld, zr Elisia houdt een gloedvol
betoog op de radio. 'Nu de vrouwenbeweging over haar
moeilijk verworven inzicht "absolute gelijkstelling van
man en vrouw'' grootendeels is heengegroeid en
langzamerhand tot de conclusie is gekomen, dat juist de
superioriteit van de vrouw moet liggen in de ontwikkeling van haar specifiek vrouwelijke eigenschappen die
den eerbied van den man afdwingen, moet het meisjesonderwijs daarmede gelijken tred houden en zich
toeleggen op 't cultiveeren van dien vrouwelijken
aanleg. Welnu, dit doet de Middelbare Meisjesschool en
daarom is zij de Meisjesschool der toekomst!'
Er zijn ouderavonden, lijsten met potentiële leerlingen,
er worden huizen bekeken en begrotingen gemaakt.

1932
En dan komen op 8 september 1932 maar liefst 46
leerlingen, verdeeld over vijf klassen voor het eerst
bijeen op Valeriusplein 12. De inkomsten van de school
zijn begroot op 12 duizend gulden, vooral schoolgelden.
Van de 160 wekelijkse lesuren worden er 50 door leken
gegeven. Maar er komt slechts 8000 gulden binnen, niet
eens genoeg op de salarissen van de leken (9300 gld) te
betalen. Andere scholen kijken wantrouwend naar de
Pius MMS, trekken de waarde van de diploma's in twijfel
evenals de bevoegdheden van de docenten. Maar zr Elisia
zet door en krijgt in mei 1935 eindelijk de 'erkenning'
waar ze zo lang voor gevochten heeft. Maar erkenning is

nog geen subsidie. De kosten zijn zelfs hoger door de
erkenning: er moet nu een leerplan zijn, alle docenten
moet bevoegdheden hebben. Weer worden zusters aan
de studie gezet, en dit keer zonder rekening te houden
met de persoonlijke interesses van de zusters. Er moet
onderwijs gegeven worden, in alle vakken en met
bevoegde docenten!
Leken-docenten krijgen geen vaste aanstelling, soms
salarisverlaging; het verloop is daardoor groot. Een paar
bekenden blijven de Pius MMS trouw: mej Grimberg,
zuster Jesualda, zuster Marguerite en natuurlijk zuster
Paschalis.

1937
De situatie blijft lastig. Wel erkenning, geen subsidie, het
MMS begint een blok aan het been van de Congregratie
te worden. Zr Elisia krijgt de raad geen nieuwe leerlingen
meer aan te nemen. Het uitblijven van subsidie wordt

gezien als een teken "dat de Goddelijke Voorzienigheid
de school niet wil". Zr Elisia trotseert echter én de
Congregatie én de voorzienigheid en gaat gewoon door
met haar strijd.

1939
De oorlogsdreiging doet haar invloed gelden. Al in
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januari 1939 wordt een 'cursus gegeven tegen luchtaan-
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1938: Valeriusplein met 46 leerlingen

vallen, met gasmaskers e.d.' De ironie van de geschiedenis wil, dat terwijl het subsidieklimaat langzaam gunstiger wordt, er zoveel geld naar de defensiebegroting gaat

dat er in de praktijk nog geen geld komt. Als de Duitsers
in mei 1940 binnenvallen, heeft de Pius daar net zo veel
last van als alle andere scholen. Optimistisch begint

Gymnastiek op de Pius
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men ondanks alles aan de voorbereiding van het feest
voor het 12,5 jarig bestaan. Op 8 maart 1941 moet dat

gevierd worden, maar er mag vrijwel niets meer in de
stad. In kleine kring wordt het toch gevierd.

1943
De bezettingsperiode verloopt ogenschijnlijk zonder al
te veel problemen. Op 8 september 1943 wordt het derde
lustrum gevierd, evenals het 40-jarig kloosterjubileum
van zuster Elisia. Als het zuidelijk deel van Nederland al
bevrijd is, ontstaan er toch problemen. Er is geen contact
meer mogelijk met het bestuur, de treinen staken en
docenten kunnen de stad niet meer bereiken. Met kunsten vliegwerk wordt de school draaiende gehouden: 25
lessen in een 4-daagse schoolweek. Er rijden geen trams,

er is geen elektra of cv; de school draait één kachel per
twee lokalen. Leerlingen worden betrokken bij voedselverstrekkingen. Maar geloof het of niet, de school draait
door, de eindexamens komen er aan! Nog op 4 mei is er
vergadering over de 13 kandidaten van klas V. Een dag
later is Nederland vrij. Alles herstelt zich, en de Voorzienigheid lijkt de school nu wel goed gezind: op 24 september 1946 staat in de krant dat ook de Pius MMS subsidie
krijgt.

1948
April 1948 wordt zr Elisia door een beroerte getroffen. Zij
overlijdt een paar dagen later en komt niet meer toe aan
wat ze als haar belangrijkste taak zag: een nieuw
schoolgebouw. Zr Agnesa, als lerares al aan de Pius
verbonden, wordt directrice, maar niet voor lang. In 1952
wordt ze overgeplaatst naar de kweekschool in Arnhem
en komt zr Paschalis terug naar Valeriusplein 12, dit keer
als directrice.

Pius eindexamen in 1938

1953
Op grootste wijze wordt het 25-jarig bestaan gevierd. De
school begint haar exclusieve karakter wat te verliezen
en het toenemende aantal leerlingen maakt uitbreiding
noodzakelijk. Op nr 16 worden extra lokalen gehuurd, op
nr 12 komt een heuse directiekamer. In 1954 wijst de
gemeente de grond voor de nieuwe school aan. Het
schooljaar 1957/58 start met meer dan 300 leerlingen,
veel meer dan 'het plein' kan verwerken. Meerdere

noodlocaties worden gebruikt. De vier eerste klassen
verhuizen naar een noodgebouw op 'T Zand, waar zr
Generosa de scepter zal gaan zwaaien. Schooljaar
1958/59 begint al met 400 leerlingen, maar de noodlokalen zijn niet op tijd klaar en weer trekken docenten en
leerlingen van Plein naar Obrechtkerk, waar de directrice
elke ochtend trouw een potje koffie komt brengen.

1959
Op 25 juni 1959 wordt de eerste vleugel van de nieuwbouw aanbesteed. Zr Angelina wordt de eerste adjunctdirectrice, speciaal voor de eerste en tweede klas die dan
precies de helft van het totale aantal leerlingen uitma-

ken. Op 21 september 1959 wordt dan eindelijk de eerste
paal geheid. In deze periode worden ook de eerste
schoolreisjes gemaakt, meerdaagse reizen naar Duitsland, België en Parijs, onder leiding van docent Labey.

Zr. Elisia sluit voor de laatste keer de deur van het Valeriusplein

1961
Een grote gebeurtenis op 13 juli 1961: Valeriusplein 12 wordt voorgoed
verlaten. Alle derde, vierde en vijfde klassen betrekken de nieuwbouw, de
huidige C-vleugel. Brugklassers en tweedeklassers blijven voorlopig in de
noodbarakken. Maar ook die zijn snel te klein: er worden lokalen gehuurd bij
de nieuwe buren, het Nicolaaslyceum.
Die nieuwe school is een sensatie voor al die meiden, die jarenlang op het
Valeriusplein hebben gezeten. Wil Goddijn, in 1961 leerling van klas 5b, dicht
het volgende:
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Op 21 juni 1962 drijft zr Paschalis eigenhandig de eerste
paal voor de tweede vleugel (de huidige D-vleugel) de
grond in. In het schooljaar 1964-65 zijn alle docenten en
leerlingen (bijna 600 dan) eindelijk in weer in één
gebouw verenigd.

Zr. Paschalis heit eerste paal D-vleugel

1965
Aan het begin van het schooljaar is mej H. Giezen weer
terug op school, als 2e adjunct-directrice. Eind oktober
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wordt, met veel feestvertoon en onder grote belangstelling, het gebouw officieel geopend.
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1968
Met de Mammoetwet verdwijnt de MMS als onderwijsvorm. Veel van wat voor de Pius MMS al jarenlang
vertrouwd is, vakken als muziek en maatschappijleer en
keuzevakken, dringt tot het voortgezet onderwijs door.
MMS wordt Havo maar Pius probeert Pius te blijven, zo
kan het samengevat worden. Bespiegelingen over de
MMS worden behalve lyrisch ook realistisch. Wordt de
Pius MMS een Havo voor meisjes? 'De tijd schijnt ongunstig. Allerwege wordt het onderwijs gemengd en
"scholengemeenschap"lijkt een toverwoord dat succes
waarborgt. Toch lijken er in een stad als Amsterdam
perspectieven te zijn voor een Pius Havo Voor Meisjes.
Misschien met minder leerlingen, maar met, het zij in alle
bescheidenheid gezegd, de traditionele prettige, open
sfeer, het traditionele goede onderwijs op moderne leest
geschoeid, aangepast aan de moderne jeugd, het
moderne meisje, katholiek maar open voor de ander.'
Het 40-jarig bestaan wordt echter groots gevierd. De Pius
is in 1968 een school met 500 leerlingen, die trots zijn op
hun school:
'De argeloze wandelaar die voor het eerste het Beatrixpark doordrentelt, ziet tegen een meestal grauwe lucht
twee grauwe gebouwen afsteken: beton, spiegelende
ruiten, luxaflex. Hij zou, naderbij komend, en bemerkend
dat het twee scholen zijn, zich kunnen afvragen waarom
ze niet aan elkaar zijn vastgebouwd, tot hij ziet dat het
één voor het overgrote deel door gerokt, en het ander
door bebroekt leerlingenvolk wordt bewoond. Als hij het

linksgelegen gebouw betreedt, hij zal het intussen al het
meiden-aquarium gedoopt hebben, en hij komt daar
binnen bij het geluid van de hatelijke zoemer, dan kan hij
de "kleintjes" vergezellen die zich zuchtend naar het
talenpraktikumlokaal slepen. Toch zal hem de trotse
glimlach van zuster Paschalis niet ontgaan zijn, die zich
juist nog eens heeft verkneukeld bij de aanblik van dit
prachtige, nieuwe lokaal. Die glimlach spreekt niet alleen
van trots, maar ook van voldoening. Een school die zulke
moderne methoden gebruikt, mag er zijn!'
[..]
'En dan hebben we natuurlijk nog de sport. Minstens
eens in de drie weken een groots toernooi. Het spelpeil
staat enorm hoog, mede dankzij de voortreffelijke
training die wij tijdens de vele uren sport in de week
moeten ondergaan. Onze gymnastiekdocenten zitten
boordevol enthousiasme, zó vol dat het vanzelf overslaat
op ons leerlingen. En dit niet alleen bij gymnastiek, maar
ook in de wis-, natuur- en scheikundelokalen, waar
dagelijks ontploffingen te horen zijn en van waaruit
verstikkende en verblindende dampen, die door de
leerlingen zelf gebrouwen zijn, zich een weg banen. Ook
de talendocenten laten van zich horen. Wij spreken
vloeiend Frans, Duits en Engels, en op ons Nederlands valt
natuurlijk helemaal niets aan te merken. "Hee meneer,
zó'n schooltje, die Pius MMS". Duizelend liep de wandelaar het Beatrixpark weer in, happend naar zuurstof, die
hier door het groene park genereus werd toebedeeld.'

1972
Het laatste echte Pius-schooljaar gaat van start. Vanaf het
schooljaar 1973-74 gaan Pius (nog maar 181 leerlingen)
en SNL (1054 leerlingen) als één school verder. In Flitsen
staat een stuk over de Wet van Behoud van Zelfstandigheid, een 'onbeëindigd experiment'.
'We hebben 2 negatief geladen elementen, te weten:
element P(ius) en element N(icolaas). Element P is sterk
radioactief en heeft daardoor in de loop der jaren nogal
wat ë deeltjes (= L-deeltjes, Leerlingen) uitgestraald. Element
P heeft een kleinere massa dan element N (P ong 350; N ong
800). We voegen deze twee elementen samen en nemen
terecht waar, dat hier een zekere afstotende kracht werkt. Wil
er toch een binding tot stand komen, dan zal deze
kracht—tegen de WvBvZ in—overwonnen moeten
worden. Dit is alleen mogelijk als de, in dit geval combineerde, VanderPijlls-Verschuren krachten sterker zijn

dan de afstotende kracht. Onze verwachtingen zijn
echter somber ……… zeeeeer somber ………'
Directeur Van der Pijll is echter realistisch, net als vele
anderen: 'Als mij gevraagd wordt, hoe ik deze fusie vind,
dan kun je niet verwachten dat we een gat in de lucht
springen van vreugde. Van de andere kant moeten we
niet meer iets verlangen, wat blijkbaar in deze tijd niet
meer te verwezenlijken is. Ik geloof, dat de Pius in het
verleden zeer veel betekend heeft en gedaan heeft voor
het meisjesonderwijs in Amsterdam, dat we daar met een
goede herinnering op terug mogen kijken. Nu moeten
we verder werken aan de toekomst en dan heb ik er zeer
veel vertrouwen in, dat we hier in Amsterdam-Zuid in dit
scholencomplex een heel goede toekomst tegemoet
kunnen gaan.'

1976
De laatste Pius-Havo klas doet eindexamen en de naam Pius verdwijnt definitief van gevel en briefpapier.

Geschiedenis van de Soos

De Tobbe

Na een jarenlange strijd in de hogere schoolkringen die
gewonnen werd in het voordeel van de leerlingen,
startte in november 1976 de soos. Ze kreeg haar plaats in
de linkerbarak en met een zeer ruime steun van school in
de vorm van geld en magistrale hulp van de technische
dient kon een bar gezellige ruimte geschapen worden.
De leiding kwam in handen van de heer Blokdijk en deze
kreeg assistentie van de stoere heer van Hummel en

12

enkele fanatieke leerlingen.
De eerste soos was meteen een daverend succes en bleek
geschikt voor maandelijkse herhaling. Zo werden de rest
van het jaar sozen gehouden voor de 3e t/m 6e klas en af
en toe voor de 1e en 2e klas.
Het tweede jaar begon met een wisseling in de leiding;
biologiedocent Van de Vorm nam de taak van de heer
Blokdijk over. De taken werden opnieuw verdeeld en
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Verbouwing Soos

men begon met nieuwe moed en nieuwe ideeën. Deze
ideeën mondden uit in o.a. een middagsoos op vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur. Ook dit viel bij de
leerlingen in de smaak. Ook voor de avondsozen kwamen
nieuwe ideeën boven water, wat resulteerde in enkele
keren per jaar een popgroep en het draaien van films. Na
een aantal maanden succesvol gedraaid te hebben, was
er achteruitgang in de toeloop naar de middagsozen te
bespeuren. Daardoor, maar vooral door de behoefte
naar informatie omtrent actualiteiten op school, besloot
de soosgroep themasozen te gaan organiseren. Een wens
die al tijden in de koelkast lag.
Na uren en uren vergaderen werd er een programma
opgesteld, maar het bleek dat er voor velen te snel van
stapel was gelopen, want geledingen in de vorm van
directie en schoolparlement wilden ook nog een vinger
langs de taart halen. Hoewel de slagroom daardoor weg
was en het onvermijdelijk ook wel wat kwaad bloed zette

bij enige leerlingen, bleken er toch nog wel enkelen te
zijn die in een 'verzwaarde' commissie met ouders en
leraren, themasozen wilde organiseren. Zo kon deze
activiteit toch nog in leven blijven en zich verder ontwikkelen.
In 1980 kreeg de sooscommisie toestemming om een
speciale soosruimte te maken, in de voormalige fietsenstalling van de Pius MMS, onderin de C-vleugel. Een
groep leerlingen gaat met behulp van een aantal
leerkrachten aan de slag. Muren worden gesloopt en
weer opgebouwd, er wordt geschilderd en een heuse bar
wordt geïnstalleerd.
Nog steeds staat elke soos in het teken van een speciaal
thema, tegenwoordig onder leiding van mevrouw van As
(levensbeschouwing).
Henk Ligthart & J. van de Vorm

De Myrakelse 8

De Tobbe

2008 is het jaar van de reunie van het SNL, van de
Olympische Spelen in China, van presidentsverkiezingen
in de VS, van een extra schrikkeldag, van Fitna en Fritzl,
van Poetin en Medvedev, van Spaanse sportkampioenen,
van het opheffen van de Nederlandse Antillen, van het
invoeren van een rookverbod in de horeca.
2008 is een jaar met een 8, het Chinese getal voor 'geluk,
rijkdom en welvaart'. Het getal 8 heeft ook een
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Nicolasiaanse en natuurlijk ook een Piistische waarde.
Immers, de ene school is gestart in 1928 en de andere in
1948
Een foto-hommage aan het getal 8 in de geschiedenis van
het SNL oftewel: een redelijk willekeurige selectie uit het
Myrakelse Foto-archief.
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1928 Zr. Elisia, oprichtster Pius

1938? Piusleerlingen op het plein

1938? Alle Piusleerlingen
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1948 De eerste leerlingen van het SNL

1948 De eerste leraren van het SNL

1958 De nieuwbouw
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1958 De nieuwbouw (Pius)

1968 Eindexamen 1968
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1968 Feest op de Pius

1978 SNL 30 jaar
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1978 Spelcircus

1988 SNL 40 jaar

1988 SNL 40 jaar
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1998 Laatste les van Loek van Nus

1998 Klas A2a in 98

2008 Barbecue voor brugklassers

2008 Biologiepracticum
SNeLbinder 2-2008
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De geschiedenis van De Tobbe ...
Na de oprichting van het Sint Nicolaaslyceum gingen er
onder de leraren al spoedig stemmen op, dat de school
toch eigenlijk een officiële krant moest hebben. De toenmalige rector, pater van Marrewijk, vond echter dat het
initiatief daartoe door de leerlingen zelf genomen moest
worden. Dat initiatief kwam er ook, want al in het tweede schooljaar (1949-1950) circuleerde er van tijd tot tijd
een soort ondergronds, met de hand geschreven blaadje,
dat 'Knuppeltje' heette. Het was de bedoeling van de
redactie (de drie musketiers), dat Knuppeltje tijdens de
les doorgegeven en gelezen werd. In het derde jaar werd
Knuppeltje de krant van de HBS, terwijl door gymnasias-

Het stencilen van de Tobbe

ten een andere krant, 'de Spectator' werd opgericht. Er
was toen, en dat zou niet de laatste keer zijn, een
schreeuwend tekort aan kopij en vanzelfsprekend leverde het met de hand schrijven grote problemen op.
Daarom bemoeiden zich dat jaar op verzoek van pater
van Marrewijk de heer Rolf (Engels) en pater van Beurden
met het blad. Dit had tot gevolg dat er een redelijk verzorgde schoolkrant kwam. Op 12 mei 1951 verscheen
Knuppeltje voor het eerst gestencild. Dat betekende meteen het einde van de Spectator. In september 1951 werd
er een jaarabonnement ingesteld en werd de naam voorlopig Onze Schoolkrant (3e jaargang nr. 1). Een wedstrijd
leverde spoedig de naam Tobbe op, immers één van de

De Tobbe
attributen van Sint-Nicolaas.

De komende jaren daalde de animo voor de schoolkrant
steeds verder, tot het dieptepunt in 1969 werd bereikt: in
een half jaar komen slechts zes stukjes kopij binnen. Dit
feit, de hoge kosten (ca. 1000 gulden oftewel 500 euro
per uitgave) en de geringe actuele waarde van een nog
zelden verschijnende schoolkrant doen stemmen opgaan
de Tobbe grondig te veranderen. In het najaar van 1969
verschijnt de laatste aflevering (20e jaargang, nr. 1) en
het duurt tot 4 maart 1970 vooraleer er een nieuwe
schoolkrant uitkomt; een mededelingenblad met een
oplage van 900 exemplaren, dat eens per 14 dagen zal
verschijnen onder de naam Teiltje. Opvallend is dat de
redactie het tot in het voorjaar van 1971 weet vol te houden elke 14 dagen een nummer uit te brengen. Dan pas
dwingt een sterk versleten stencilmachine, die toch nog
tot 1973 gebruikt zal moeten worden, de redactie een
kleiner aantal edities (een maximum van acht per jaar
wordt daarna ook niet meer overschreden).
Tijdens het vierde jaar vinden er twee fusies plaats, namelijk die met het Ouderorgaan (slechts tijdelijk) en die met
Flitsen, de schoolkrant van de Pius-HAVO. Met deze laatste fusie wordt vooruitgelopen op het opgaan, in 1973,
van de Pius in het SNL. De oplage stijgt tot een record:
1450 exemplaren. Twee naamsveranderingen hebben
deze fusies tot gevolg: via TOF (Teiltje, Ouderorgaan,
Flitsen) naar Pepernoot. Op 7 september 1973 wordt de
naam echter al weer veranderd: ter ere van het 25-jarig
bestaan van de school gaat de schoolkrant definitief de
Tobbe heten.
In het schooljaar 1975-1976 wordt een tegenkrant uitgegeven: Vrij Nicolaas. Op 25 maart 1976 besluit het schoolparlement, dat de redacties van de Tobbe en Vrij Nicolaas
ieder nog één nummer zullen uitbrengen en dat daarna
beide kranten opgeheven moeten worden om met een
schone lei opnieuw te kunnen beginnen. In de herfst van
1976 verschijnt dan het eerste nummer van Tilt. Tilt gaat
echter vrij spoedig ter ziele en het duurt tot kerstmis van
het schooljaar 1977-1978 voordat er dankzij de inspanning van enkele docenten weer een schoolkrant komt: de
Tobbe.
Frank Ramakers (SNL 1968-1978)

1953: de eerste eindexamens ...
Hans van Wijk behoorde tot de groep leerlingen van de
allereerste klassen van het Sint Nicolaaslyceum. In 1948
bestond de school alleen uit eerste klassen. De beginlokatie was de Westzaanstraat. Hans bewaarde een krant van
juni 1953, vijf jaar na de opening van de school. Hans
citeert uit de krant:
'Woensdagavond heeft mgr. G.P.J.v.d.Burg, Deken van
Amsterdam, in een van de zalen van het I.C.C. de eerste
einddiploma's uitgereikt, die aan het Sint Nicolaaslyceum
zijn behaald. Het lyceum heeft in vijf jaar zijn volledige
uitbouw gekregen in gymnasium met A- en B-richting en
H.B.S. eveneens met A- en B-richting.

20

SNeL-binder
Mgr. spoorde de jongens aan de lijn verder te leggen
waarlangs zij hier hun leven hebben leren leiden. Niet
alleen goed katholiek, niet alleen een man van de wetenschap; maar beide verenigd in één man. Hierna reikte hij
de diploma's uit aan de volgende geslaagden
van H.B.S.-A:
J.P.W.Bieling, L.J.J. van Hilst, Th.H.M. Hoedemakers, J.W.
Smith, J.C. Steenvoorden, J.M. v.d. Wende, J. F.Wichers.
van H.B.S.-B:
R. de Boer, P.H.M. van 't Hoff, J.M. de Jong, P.J.M.
Leenards, J.F.M. Leuring, J.G. van Mierlo, E.C.M. Morcus,
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L.W.G. de Rijk, W.E.van Tulder, J.C. van
Wijk
Einde citaat.
Bijgaand een foto van de geslaagden op
de trappen van het paleis op de Dam in
Amsterdam. Herken je iemand? Laat het
ons weten! Reacties kunnen naar redactie@myrakel.nl.

PP

SNeL-binder

Een reünie zonder PP is eigenlijk geen reünie, maar hij is
er niet meer. Op 2 september 2005 overleed pater Wim
Lauwers, bij alle Nicolasianen (én bij veel Piisten) beter
bekend als PP, pater prefect. Lauwers was tientallen jaren
aan het SNL verbonden, vooral als prefect. Hij werd geboren in 1920 en priester gewijd in 1946. In 1953 krijgt hij de
opdracht mee te werken aan de stichting van het nieuwe
schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat. Hij was van
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1953 tot 1985 op het Nicolaas actief. In 1956 werd hij 'prefect'. Tot 1985 bleef hij dat.
In 1978, bij het 30-jarig bestaan van de school, verscheen
een jubileum-Tobbe. Daarin schreef Jorine Muiser het
volgende verhaal over PP, dat we in deze uitgave met
veel genoegen herhalen.
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Wie zijn er niet bij

SNeL-binder

Jaap Wormer (Gym-B 1958)
Ik kan jammer genoeg en zeer waarschijnlijk NIET aanwezig zijn, en dat betreur ik ten zeerste, aangezien dit jaar
het 50ste jubileum is van mijn eindexamen-klas (Gym-B
'58). Ik heb het geluk gehad dat ik de laatste reünie (2003)
nog heb kunnen bijwonen, maar toen werkte ik nog ...Uiteindelijk ben ik in 2004 opgehouden met werken, in eerste instantie omdat het steeds moeilijker werd om
medisch goedgekeurd te worden voor dat werk (schoolbus chauffeur!) vanwege te hoge bloeddruk. Niet lang
daarna kreeg ik te horen dat mijn nieren nog maar voor
10-15% werkten! Sindsdien, en vooral sinds Juni 2006,
ben ik op dialyse. Gelukkig heb ik nooit suikerziekte
gehad en dus heb ik maar een "everyday-type" nieraandoening, hier Endstage Renal Disease (ERD) genaamd,
waarmee ik, Goddank!, alleen maar Peritoneal Dialysis
hoef te doen. Dit houdt in dat mijn buikvlies gebruikt
wordt als een 'filter' waarbij "differential osmosis"
gebruikt wordt om mijn bloed te reinigen. Een heel interessante beweging maar te gecompliceerd om hier eventjes uit te leggen. Ben over het algemeen gezond en heb
nu en dan (soms angstaanjagende) complicaties. Ik sta nu

op de lijst voor een nier-transplantatie (sinds eind
November 2007), en verwacht een nieuwe nier te ontvangen binnen twee jaar. Zodoende ben ik, via een
pager/beeper, nauw verbonden aan Scripps La Jolla
Hospitaal hier in San Diego, en kan dus niet al te ver reizen.Doorgaans wordt het grootste deel van de medische
onkosten hier betaald door Medicare (onze Federale ziekte verzekering), en zelfs als ik zou gaan reizen, dan worden mijn medische voorzieningen (de dialysevloeistoffen en sommige bijbehorende 'accessoires') gratis bezorgd naar mijn tijdelijk verblijf. Hoewel mijn medische voorziener, Baxter Healthcare, ook in Nederland
(Utrecht) een groot pakhuis heeft, wordt het vervoer van
medische voorzieningen buiten de continentale US niet
door Medicare betaald, dus zou dat op mijn rekening
komen … Zoals je ziet, de logistiek alleen al, om maar niet
te spreken over de financiën, maken het onmogelijk om
voor de reunie naar Nederland te komen. Tenzij er een
wonder gebeurt en ik alsnog een nieuwe nier krijg. Het
ziet er echt niet naar uit, maar wie weet!

Hans Vemer (Gym-B 1967)
Ik ben op 11 october op weg van New York naar Lima, en zal er dus niet bij zijn.

Dicky de Blank (Pius 1930-1940)
Ik kan helaas niet van de partij zijn. Ben nu 83 en hoewel
gezond, heb ik echt geen zin om die lange reis [vanuit
Australië – redactie] te maken. Heb weinig familie meer

in Nederland. Vindt het in ieder geval erg leuk, dat ik niet
vergeten ben.

Gerdwin Lammers (Havo 1973)
Ik kan helaas niet aanwezig zijn op 11 oktober bij de
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reünie. Op 6 en 9 oktober is mijn aanwezigheid noodza-
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kelijk bij een tweetal persconferenties van de Steering
Committee waarin ik zitting heb namens het
Internationale bedrijfsleven in Roemenie en op maandag

13 oktober is de officiële lancering van ANTR op de ‘Europese dag van de verkeersveiligheid’.

Hans van Wijk (HBS-B 1953)
Ik behoorde tot de groep eerste leerlingen van het
lyceum in 1948 en ook van de eerste geslaagden in 1953.

Helaas ben ik verhinderd om op de reunie te komen.
Spijtig genoeg.

Joke Beekwilder (Pius MMS 1961)
Ik wil mijn aanmelding intrekken, omdat een groepje
klasgenoten (eindexamen MMS in '61) liever apart bij
elkaar wil komen. Wij verwachten dat er van onze "lichting" toch geen docenten meer zijn of kunnen/willen
komen en dat wij verder ook weinig mensen kennen. Wij

zijn nl. de laatste klas van het Plein en hadden daardoor
weinig contact met het SNL (alleen met schoolfeesten in
de laatste jaren; jongens en meisjes waren toen verder
nog streng gescheiden !!).

Eric Luiijf (HBS-B 1967)
Helaas moet ik mij afmelden - dat weekend blijf ik tussen twee dienstreizen over in Italië. Als ik het eerder geweten
had....

Siemone Griffioen (VWO 1998)
Helaas ben ik niet van de partij aangezien ik in sunny Californie vertoef, maar ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen!

Dick Jonker (HBS-B 1954).
Voor mij geen reünie, want ik heb geen dierbare herinneringen aan de soosruimte, cour, kantine, fietsenstalling,
luchtbrug naar de C-vleugel van het schoolgebouw aan
de Prinses Irenestraat 21. Wel aan de Westzaanstraat en
de Da Costastraat. Voor mij geen reünie, want welke ouddocent waarvan ik les gekregen heb, leeft er nog? Voor
mij geen reünie, want het vermoedelijke handjevol oudleerlingen uit het beginjaar 1948 is onvindbaar of

onzichtbaar tussen de uiteraard overweldigende aanwezigheid van latere generaties leerlingen. Als ik ergens
had kunnen merken dat voor de oud-leerlingen uit die
beginperiode (nu > 70 jaar) iets "aparts" (bijvoorbeeld
ruimte) geregeld was, zou ik wellicht hebben overwogen
mij in te schrijven. Nu vrees ik een grote massa totaal
onbekenden om me heen te zien, waartussen ik verloren
ronddwaal.

Co Groot (HBS-B 1959)
Ik zit in het buitenland die dagen en kom niet op de
Reünie. Alle succes gewenst. Misschien kom ik ooit nog in
de toekomst. Ik heb zojuist een betalingsopdracht voor €

19,50 aan de Rabo gegeven voor Myrakel, voor mijn virtuele komst, in gedachten ben ik bij de les tijdens de
Reünie. Hartelijke groet.

Denise Schwirtz (Pius MMS 1959?)
Het is reuze jammer dat al die Pius-gegevens zijn zoekgeraakt door een brandje. Ik had graag gekomen, maar dan
wel met het idee dat er meerdere bekenden zouden zijn.

Mijn geboortejaar is 1941 en dat is helaas niet vertegenwoordigd. Ik wens jullie heel veel reunie plezier.

Joris Ranzijn (VWO 2000)
Ik had het erg leuk gevonden maar ik ben volgend weekend niet in Amsterdam. Dus viel spass!!

Alex Natawidjaja (VWO 1995)
Gezien ik voor mijn werk in het buitenland ben, is het
voor mij niet mogelijk om aanwezig te zijn. Echter vind ik

het wel heel jammer, omdat het SNL voor het laatst te
zien is als het oude staat.

Geschiedenis St Pius en St Nicolaaslyceum
Elders in deze uitgave wordt, aan de hand van jaartallen,
al even stilgestaan bij de geschiedenis van de twee scholen. Gijs de Rooij van de redactie van De Tobbe maakte
een 'echt' jubileumverhaal!
Met dank aan Hans van Wijk (1948-1953), Ab van den
Broek (1952-1956), Hans Meerman (1964-1970), Karin
Bakker (1966-1972), Ineke van Gorp-Krützmann (1967-
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1973), Egon Verharen (1977-1983), Maria Freiria (19821988) en Geertje Janssen (1996-2002).

Pius
In 1928 werd de Sint Pius MMS (Middelbare Meisjesschool) opgericht. De school werd onder bescherming
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geplaatst van Onze Lieve Vrouw Koningin der Maagden.
De eerste directrice, Zuster Elisia Timmermans, werd vanuit Den Haag overgeplaatst naar Amsterdam.
"Een school, die door een uitsluitend op het meisje
ingesteld leerplan niet de kostelijke jeugdjaren onzer
meisjes bederft door het eischen eener overmatige
inspanning, waardoor haar lichamelijk en geestelijk
schade wordt aangebracht, waardoor teleurstelling
op teleurstelling haar neerslachtig, ontmoedigd
maken, waardoor het eigene, het persoonlijke in het
meisje wordt verstikt."
22 juni 1930, zuster Elisia over het waarom van een echte
meisjesschool

Jarenlang streed zr Elisia voor een zelfstandige MMS, met

erkende diploma's en subsidie om het voortbestaan te
garanderen. Maar al haar inspanning ten spijt kostte de
kleine school het bestuur teveel geld. In 1931 wordt voorgesteld om de school maar op te heffen.
Dit ging de congregatie (gemeenschap binnen de katholieke kerk) echter te ver. Een rooms-katholiek MMS in
Amsterdam bleef noodzakelijk. Op 3 maart 1932 besloot
het hoofdbestuur van de congregatie dat de MMS moest
blijven voortbestaan en dat het hoofdbestuur de reorganisatie op zich zou nemen. Het eerste doel van zuster
Elisia, een zelfstandige MMS, was nu bereikt. Op het
Valeriusplein 12 werd een geschikt herenhuis gevonden.
Op 8 september 1932 kon de zelfstandige MMS van start
gaan, met 46 leerlingen, verdeeld over vijf leerjaren.

SNL
Al snel na de oorlog werd duidelijk dat er in Amsterdam
behoefte was aan een tweede katholieke middelbare
school voor Jongens, naast het Sint Ignatiuscollege dat al
in 1895 gesticht was. Op woensdag 8 september 1948
opende het nieuwe rooms-katholiek lyceum voor jong-

katholieke basis was zeer duidelijk. De schoolmis 's morgens vroeg was vaak verplicht' aldus Hans.
Na het eerste jaar zou het lyceum volgens planning naar
een andere locatie verhuizen. Maar de locatie die men op
het oog had was nog niet beschikbaar. Tot ongenoegen
van velen, aangezien de
school niet op een erg
geschikte plek lag. Na het
tweede jaar kreeg het
lyceum een aantal lokalen
in een lagere school in de
Van Beuningenstraat.
Helaas was deze locatie
niet veel beter. Na overleg
tussen de beheerder van
die locatie en de rector
werd besloten om de leerlingen niet buiten te laten
spelen. In de pauzes moesten de leerlingen, keurig in
rij, achter de paters aan
door de buurt lopen.

Eindexamen 1953

ens, dat onder de bijzondere bescherming werd gesteld
van de Patroon van Amsterdam: de Heilige Nicolaas, zijn
deuren aan de Westzaanstraat (in het huidige
Westerpark). Nicolaas was tevens naamgever van het
nieuwe lyceum. Er waren 78 leerlingen, uitsluitend van
de eerste klas en van het mannelijk geslacht. 'Dat was wel
heel saai. Het risico was, dat je na het eindexamen nog
niet wist hoe een meisje eruit zag', zegt Hans van Wijk
(leerling SNL, 1948-1953).
Ondanks dat het gebouw van de Sint Magdalenaparochie in de oorlog beschadigd werd door een neergestort vliegtuig, was het gebouw goed bruikbaar als
lyceum. Overigens was het gebouw maar gedeeltelijk
beschikbaar gesteld: een paar lokalen en de gymzaal. Op
de eerste verdieping bevond zich een lokaaltje, ingericht
als kapel. Pater van Buuren droeg daar de mis voor. 'De
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Al gauw bleek ook
deze nieuwe locatie te
klein. Het gymnasium
bleef er gevestigd,
maar de Hogere
Burgerschool (HBS)
verhuisde reeds tijdens het schooljaar
1950-51 naar de Da
Costastraat.

In 1953 poseerde de
eerste groep geslaagden, van het SintNicolaaslyceum, voor
het eindexamen op de
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trappen van het Paleis op de Dam in Amsterdam. Tot de
dag van vandaag zijn leerlingen van 55 leerjaren hen achterna gegaan. Hans: 'Een speciale situatie was dat we

altijd de hoogste klas waren. Dat gaf toch wel een soort
pioniersgevoel om steeds op het lyceum degene te zijn
die dingen voor het eerst meemaakten.'

Nieuwbouw
Ondertussen werd haastig gezocht naar een geschikt
stuk bouwgrond om een eigen lyceum te kunnen bouwen. Dit werd een stuk grond ten zuiden van het
Beatrixpark, maar er zou nog enige tijd voorbij gaan
voordat met de bouw begonnen kon worden.

jes naar de jongenslokalen en andersom. Het was een
soort bezetting van de andere school. Sommige leraren
gingen daar heel leuk mee om en anderen raakten er volledig van in de stress,' herinnert Ineke van GorpKrützmann (leerling Pius, 1967-1973) zich.

Eerst werden er barakken neergezet langs de waterkant,
langs de Prinses Irenestraat, waar een deel van zowel het
Sint-Nicolaaslyceum, als de Pius MMS zich vestigde.
Onder leiding van pater-rector van Marrewijk werd in
1957 de eerste paal voor onze huidige A en B-vleugels de
grond in geslagen. Na twee jaar
bouwen was het gebouw in 1959
klaar en verhuisde de school. Twee
jaar later, in 1961, werd de Cvleugel in gebruik genomen door
de PIUS MMS, en niet veel later ook
de D-vleugel. Aangezien het SintNicolaaslyceum al die tijd een jongensschool was geweest en de Pius
MMS een meisjesschool, werd er
heel wat rondgewandeld, soms tot
wanhoop van leraren en leiding
van beide kanten. 'Ik weet nog de 1
april grappen die gedaan werden
en eigenlijk alleen spannend
waren omdat de jongens en de
meisjes dat samen deden. De meis-

Het Sint-Nicolaaslyceum werd pas in 1961 officieel geopend, door Pater van Uden, die in 1961 de leiding overnam van Pater Paalvast.
Burgemeester van Hall was bij de opening aanwezig en

'De eerste paal'

onthulde het beeld dat nu nog
steeds voor de school staat. Het
nieuwe schoolgebouw was
uiterst modern voor zijn tijd,
wat veel leerlingen wel aansprak. Geertje Janssen (leerling
Pius, 1967-1973): 'Ik wist meteen toen ik in het lichte, grote
trappenhuis liep dat ik naar het
SNL wilde.'

Burgemeester van Hall van Amsterdam opent de nieuwbouw

Met de Mammoetwet in 1968
verdwenen MMS en HBS en verschenen Havo en VWO. Voor
het eerst in de geschiedenis van
het lyceum en de MMS kregen
de leerlingen les met klasgenoten van het andere geslacht. In
1973 vond de officiële fusie
plaats en werd de Pius MMS
opgenomen in het SintNicolaaslyceum. Een verbindingsgang tussen de B en C vleugels verbond beide scholen.

Lessen, leren en diploma
De scholen kende gedurende de eerste periode een
lesrooster met zes dagen in de week les; ook op
zaterdag(ochtend). Dagen begonnen om half negen, ook
een tijdje om negen uur, en ze duurden meestal tot half
vier, soms langer.
Aan leerlingenbegeleiding werd niet veel gedaan in de
beginjaren. Op een gegeven moment werden wel
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klassedocenten ingesteld, maar deze ondersteunden de
leerlingen niet met leren of problemen op school. Hij/zij
was er meer voor de buitenschoolse activiteiten.
Diploma-uitreikingen waren niet veel soeps. 'Meteen na
het mondeling kreeg je de uitslag in een leslokaal en werd
je gefeliciteerd in de kantine door je ouders', ervoer Ineke.
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Kantine en pauzes
De pauzes waren kort, meestal zo'n 20 minuten. De Pius
had één kantine, met een etenswaar verkopende conciërge. 'Dat was knokken om iets te kunnen kopen aan de
balie, want automaten bestonden nog niet. Liever gingen we naar buiten, afspraakjes met de jongens van het
Nicolaaslyceum', aldus Karin Bakker (leerling Pius 19661972). Het Nicolaaslyceum had zelfs de beschikking over

twee kantines: ééntje voor de 1e (en 2e) klas en de grote
B-kantine was voor de hogere klassen. Geertje: 'Ik vond
de kantine vreselijk. Ik zocht altijd een rustig plekje
ergens op de gang of een leeg lokaal, soms met een paar
vriendinnen. Of ik ging naar Paul, de toa, daar was het
ook altijd gezellig en rustig.'

Feesten
Lange tijd werden feesten door het Sint-Nicolaaslyceum
in samenwerking met de Pius georganiseerd. Karin: 'Er
waren klassenfeesten met Pius meisjes en Nicolaas jongetjes. Allebei aan een kant van het versierde lokaal.
Zenuwslopend!'
Af en toe waren er live optredens. '1969, flowerpower
tijd met de groep ZEN. Die speelde muziek uit de Musical

HAIR. Deze herinner ik mij goed, want toen leerde ik mijn
eerste vriendje (een Nicolasiaan natuurlijk!) kennen.' Al
lange tijd bezoeken de leerlingen rond kerst/Sinterklaas
bejaardentehuizen in Amsterdam.
Het bekendste feest is, en was, het Grote Gebeuren rondom Sinterklaas. Vroeger alleen een cabaretavond, tegenwoordig komen ook dans, toneel en muziek aan bod.

Excursies en reizen
'Ieder jaar moesten we enkele dagen op "retraite" naar
een klooster. Bidden, mediteren, overwegen en discussiëren. Ook gingen we naar jeugdconcerten in het concertgebouw. En naar de film van de Mattheus Passion', legt

zaten in gigantische sneeuwstormen, een wonder dat we
allemaal heel terugkwamen. Soms zakte je tot je middel
in de sneeuw en het was te koud om stil te staan!' zegt
Geertje. Bij Maria Freiria (leerling SNL, 1982-1988) ging

Hans van Wijk uit. Ja, in de begintijd van het lyceum
waren de excursies alleen nog maar gericht op de ontwikkeling van de (katholieke) jeugd. Enkele jaren later kregen de excursies al een ander karakter.

Ab van den Broek (leerling SNL, 1952-1956): 'De hele klas
ging met de bus op bezoek bij de Koninklijke Militaire
Academie in Breda, waar het hoogtepunt was het zitten
aan de knuppel in een straaljager.' Maar het duurde nog
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jaren voordat de reizen een internationaal karakter kregen. Zo waren er reizen naar Zwitserland, Trier, Rome,
Parijs en Londen. De reizen dienden niet alleen een
onderwijzende functie, maar waren er ook om plezier te
bieden aan de leerlingen. 'Heel veel gelachen met Roos,
Niels en de begeleiders Hummel, Kühler en Keijzer. We

het er ook heftig aan toe: 'We hebben flink gedronken
(voor ons doen) en aangezien sommigen niet gewend
waren te drinken was een aantal flink ziek geworden. Ik
herinner me de bustocht terug naar school –volgens mij
een van de eerste katers voor velen van ons...'

Sport
Sport is al sinds het begin een belangrijk onderdeel van
het Sint-Nicolaaslyceum. 'Er werd veel aan sport gedaan.
Op sportvelden in de buurt maakten we kennis met
allerlei sporten. Altijd groots en goed georganiseerd.'
Een, al in 1938 opgericht, clubje tafeltennissers was na de
tweede wereldoorlog op zoek naar betere speelzalen,
welke in 1958 werden gevonden bij het SintNicolaaslyceum. De tafeltennissers gingen verder onder
de naam Wilskracht SNL. Een paar jaar en een fusie later
verandert de naam weer. Dit keer, als eerste sportclub
van Nederland, naar de naam van een sponsor, wat
uiteindelijk de naam Tempo-Team oplevert. Ook
hockeyvereniging Myra en voetbal- en basketbalclub
Wilskracht/SNL zijn voortgevloeid uit het lyceum.

Losse herinneringen van oud-leerlingen
'Ik vond het belachelijk dat ik bij verzorging om 9 uur 's
ochtends verplicht gehaktballen moest bakken als vegetariër. '
'Ieder jaar werden bergen echte "certificaten" uitgereikt

door de rector. De inhoud was dan bijvoorbeeld: 'Hans
van Wijk, leerling der 1e klasse C verwierf bij het einde
van de cursus 1948-1949 de eerste plaats voor Algebra en
Meetkunde en een eervolle vermelding voor godsdienstleer.'

Zomaar een brugklas
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'Ik geloof dat ik op school vijf keer ben voorgelicht over
seks en SOA's, compleet met video's. Er werd niets meer
aan de verbeelding overgelaten. Één keer bij levensbeschouwing, één keer bij Algemene Natuur Wetenschappen, nog één keer bij verzorging en twee keer bij
biologie.'
In de vijftiger jaren zei een docent: 'Ik wil jullie even voorlezen uit het fijne werk van Bert. Het is een boek waardig
en daar kwam het ongetwijfeld uit vandaan. In dit werkje
van drie bladzijden staat op pagina twee: op dit punt zal
in het vierde hoofdstuk op bladzijde 134 nader worden
ingegaan!'
'Het was een moeilijke tijd. De meisjes van het Fons Vitae
zaten ver weg.'
'Tijdens het mondeling examen voor plant- en dierkunde
vroeg de gecommitteerde wat de bloedsomloop van een
vlieg is. Ik antwoordde dat een vlieg geen bloedsomloop
had, want – zei ik – als je een vlieg doodslaat zie je geen
bloed. Fout dus!'
'Het belangrijkste was het soort tas waarmee je op school
kwam. Zolang het maar geen schooltas was, zat je goed.

Op een gegeven moment waren ijzeren mandjes met een
tasje erin in de mode. Die mandjes kon je met een klem
vastzetten op je fiets of brommer.'
'Bij het 40-jarig bestaan van de Pius MMS in 1968 had elke
klas een lokaal omgebouwd tot een andere wereld. Wij
hadden een Oosterse wereld gemaakt. De blote buiken
van de buikdanseressen werden niet gewaardeerd door
de nonnen.'
'Elk jaar was er een Fancy Fair met attracties die geld
moesten opleveren voor een goed doel. Elke klas ontwierp er één. Onze inzet was het vangen in een netje van
pingpongballen die omhoog geblazen werden door een
omgekeerde stofzuiger. Dat was ook een avond dat de
meisjes van het Fons Vitae het gebouw konden binnentreden.'
'Ik mocht zelf bepalen of en wanneer ik naar school
kwam van thuis, aangezien mijn cijfers altijd hoog waren.
Van mijn moeder kreeg ik een stapeltje afwezigheidbriefjes met handtekening mee, dus als ze me omriepen
haalde ik een stapeltje tevoorschijn en vulde de betreffende uren in. Later vond te studieleider dit ook goed,
toen werd het makkelijker.'

Gijs de Rooij (leerling V4C)

"Meneer Ruijter", al vanaf 1974

De Tobbe
'In augustus 1974 kwam ik op het SNL werken. Ik begon
als docent geschiedenis wat ik nog steeds ben.'
Welke functies heeft u nog meer gehad?
'Ik ben begonnen als leraar, later ben ik de man van
veel clubjes geweest, zoals de schaak- en damclub,
womi- en vrijmi-ak (middagactiviteiten), buitenlandse
reizen (DDR, Praag). Sinds de Tweede Fase ben ik conrector vwo geweest, maar sinds vorig jaar geef ik alleen
nog maar les.'
Wat is er veranderd in de tijd dat u op het SNL heeft lesgegeven?
'Vroeger zaten er vooral leerlingen met een katholieke
achtergrond en leerlingen die in de buurt woonden op
deze school. Nu komen de mensen overal vandaan en
speelt het katholicisme bijna geen rol meer. Onze leerlingen zijn veel internationaler.'

"Meneer Ruijter" is een van de vele SNL-docenten die al
jarenlang op school te vinden. Om precies te zijn al 34
jaar! Lisanne van Bree (leerling V5D) en Stijn Aartsen
(leerling G3A) van De Tobbe stelden hem de volgende
vragen:
Wanneer bent u op het SNL komen werken en in welke
functie?
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We nemen aan dat u met veel enthousiasme bent
begonnen als leraar, geeft u nog steeds met hetzelfde
plezier les of is daar toch wat in veranderd?
'Ik geef nog steeds met veel plezier les. Vroeger werkte
je met boek, bord en wandkaart, nu is de wereldgeschiedenis digitaal en via internet indringend brutaal in
het klaslokaal.'
Wat vindt u van de nieuwe generatie leraren? Kunt u
hen wat leren? En hoe zit dat andersom?
'Ook nu komen er steeds weer enthousiaste mensen
voor de klas. Wel meer parttimers en minder beloond
dan vroeger. Hopelijk doet de VO-Raad daar iets aan.
Jonge leraren brengen veel nieuwe ideeën in, maar
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kunnen nog veel leren van de oude rotten in het vak.'
Wat is het leukste wat u in uw loopbaan als leraar heeft
meegemaakt op het SNL?
'De eerste tien die ik uitdeelde... het blije gezicht van die
leerling. Zoiets vergeet je niet. Wat ik ook erg leuk vond,
is dat er leerlingen waren die direct na de val van de
Berlijnse muur daar foto's hebben gemaakt en naar mij
opstuurden.'
Hoe bent u als leraar op het SNL terecht gekomen?
'Een studiegenoot, Jan van Mook, was gevraagd om op
zijn oude school enkele lessen geschiedenis te komen
geven. Hij wilde liever een baan als student-assistent op
de Vrije Universiteit. Ik nam de uitdaging van het lesgeven wel aan! Bij het sollicitatiegesprek bleek weldra dat
mijn oude gymnasium in Bergen op Zoom, Het Juvenaat,

ook behoorde tot de Priesters van het H. Hart. Eigen
kweek dus. Voorts meldde pater Verbruggen, conrector,
dat hij tijdens de hongerwinter in 1944/45 door mijn familieleden geholpen was. Het verleden speelde dus ook een
rol.
Dat betekende overigens niet dat ik direct een vaste aanstelling kreeg. Misschien was ik wel te veel een kind van
de jaren-60, in de ogen van de toenmalige rector, pater
Verschuren.'
Ten slotte, bent u omkoopbaar? Of doen we dit interview
voor niks?
'Nee, sorry...Ja toch, …… voor een PO'

Lisanne van Bree (leerling V5D) en Stijn Aartsen (leerling G3A)

Leerlingenwijzer 1978 - 2008

De Tobbe

Het SNL geeft jaarlijks een Leerlingenwijzer uit. Daarin staan onder meer de schoolregels vermeld. Een
vergelijking tussen de Leerlingenwijzers van 1978 en 2008 levert een mooi tijdsbeeld op .

1978

2008

Er mag in de school niet gerookt worden Er is één
uitzondering: de B-cantine van 13.40 uur tot 15.00
uur.

Roken in en op het schoolterrein is verboden.
Roken is alleen toegestaan op de gekleurde tegels
van de A-cour.

Het bezitten, verhandelen of gebruiken van drugs is
wettelijk verboden en kan dus op school niet
worden toegelaten.

Drugs bezitten, verhandelen of gebruiken is
verboden.

Leerlingen die met de fiets naar school komen
hebben voor hun fiets een vaste plaats in een der
stallingen. Bromfietsen kunnen gestald worden in
de ruimte onder de C-cantine en op de Dbinnenplaats.

Leerlingen stallen hun fiets in de fietsenstalling.
Brommers en scooters maak je buiten aan een rek
vast.

Als een leraar te laat is wacht je met de klas bij of in
het lokaal. De klasseburgemeester gaat informeren
bij pater Verbruggen. Deze geeft dan door wat er
moet gebeuren. Je verlaat nooit het schoolterrein.

Als een docent niet op tijd bij het lokaal kan zijn,
dan wacht de groep voor het lokaal. De
klassenvertegenwoordiger vraag na 5 minuten aan
de afdelingsleider wat er gedaan moet worden.

Het kan voorkomen dat je uit de les gestuurd wordt.
Je moet je dan, ook als dit niet uitdrukkelijk wordt
gezegd, altijd melden. Na de les ga je naar de
desbetreffende leraar toe om de kwestie uit te
praten.

Als de docent je de klas uitstuurt moet je het lokaal
verlaten. Als je dit weigert gaat de docent naar de
afdelingsleider. De weigering wordt bestraft met
schorsing. Je voert een gesprek met de docent over
de regels van de les.
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2008

1978
Als je driemaal uit de les bent gestuurd wordt
schorsing overwogen. Komt het daarna weer voor
dan kan tot een langere schorsing overgegaan
worden, in uiterste gevallen kan verwijdering van
school plaatsvinden.

Als je er drie keer uitgestuurd bent dan wordt er
een brief naar huis gestuurd. Er volgen
maatregelen in je vrije tijd: je blijft drie middagen
twee klokuren na. Als je er 10 keer uitgestuurd
bent, dan word je geschorst.

Het is ten strengste verboden om je, vòòr 8.20 uur,
tijdens lestijden en in de pauzes onnodig op te
houden in gangen en op trappen.

Tijdens de lestijden mag je niet in gangen, op
trappen, in de kluisjesruimte en in de stallingen
zijn.

In de archieven van De Tobbe vonden we meerdere uitspraken van leerlingen over de schoolregels. De mooiste
zochten we voor jullie uit.
"Je kreeg een bepaald deel van de fietsenstalling toegewezen (soms zelfs met nummer) en je moest je daar strikt
aan houden. Soms was je te laat en gooide je je fiets neer, die dan door anderen verplaatst werd, wat tot
frustrerende zoektochten leidde."
"Te laat met de fiets gebeurde nogal eens. Smoes was meestal: brug open, of lekke band. We kwamen er over het
algemeen goed mee weg."
"In de lagere klassen werden we nog wel eens op de gang gezet. Bij sommige leraren mocht je daarna weer
binnenkomen, anders was het door naar PP en nakomen. Dus met andere overtreders in klasjes na het laatste uur.
Daar alvast wat huiswerk maken, soms strafwerk."
"Bij te laat komen stond zuster Paschalis je op te wachten met de beroemde woorden: en vertel eens welke smoes
je vandaag bedacht hebt. Mijn dode cavia vond ze een goede smoes, terwijl dat echt waar was."
"Ook de straf van de Duitse leraar Labey was beroemd en voor iedereen hetzelfde: drie keer het stukje 'de post'
overschrijven."

Deze uitgave werd gemaakt door
Stijn Aartsen (redactie Tobbe, leerling G3A)
Lisanne van Bree (redactie Tobbe, leerling V5D)
Koos van Langen (vormgeving, leerling SNL 1960-1965)
René Leijen (oudleerlingenvereniging Myrakel, leerling SNL 1970-1976)
Henk Ligthart (leerling SNL 1973-1980)
Frank Ramakers (leerling SNL 1968-1978)
Gijs de Rooij (redactie Tobbe, leerling V4C)
Jan van de Vorm (docent Biologie)
Hans van Wijk (leerling SNL 1948-1953)
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