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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
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Voorwoord 

In Memoriam Paul Kreetz 

In Memoriam Ludy Meijer 

In de media … 

Oproep: Welke bluesband is dit? 

Oproep: Tobbes uit de jaren '50 

Rob Ferretti haalt herinneringen op (1) 

Twee burgermoeders 

Jaarverslag 2014 

Verslag algemene ledenvergadering, 16 januari 2015 

Aan deze Binder werkten mee 

En daar zijn we weer! Ook al hoort u niet veel 

van/over Myrakel, we zijn 'still going strong'. Al 25 

jaar – and counting! – proberen we de banden tus-

sen oud-leerlingen (onderling) en hun oude scho-

len levend te houden. Omdat ook de namen van 

vereniging en clubblad al 25 jaar bestaan, zijn beide 

bedenkers van die namen, op de onlangs gehouden 

jaarvergadering, tot erelid benoemd. Tragisch is 

dat dit in het geval van Paul Kreetz, bedenker van 

de naam Myrakel, postuum gebeurde – Paul over-

leed eind 2014. 

Twee hoofdartikelen hebben we in deze Binder. 

Het ene is van Rob Ferretti, die zijn zolder ging 

opruimen en op vele SNL-herinneringen stuitte. 

Deze keer zijn brugklas, in volgende Binders zijn 

belevenissen uit hogere klassen. Het tweede is een 

interview met twee “burgermoeders”: onze razen-

de reporter Joost Kenter sprak uitgebreid met twee 

burgemeesters van gemeenten rond Amsterdam. In 

deze Binder verder de gebruikelijke zaken: oud-

leerlingen die de pers (krant, tv) haalden, oproe-

pen, nieuws. O ja, dat u niet veel van ons hoort, wil 

niet zeggen dat wij niks van u willen horen! Blijf ze 

ons dus sturen, die herinneringen, foto's, anekdo-

tes … 

Namens het bestuur, René Leijen          

Amy Koopmanschap

Pag. 17: Interview met twee burgermoeders

„Sterker nog, ik bén je oude gymjuf"

„We moesten nog toelatingsexamen doen“
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In Memoriam Paul Kreetz

Rond kerstmis hoorden we dat Paul Kreetz (Gym-A, 

1968) enkele maanden daarvoor was overleden. De 

laatste jaren woonde Paul in verpleeghuis Boerhaa-

ve te Haarlem. Hij werd 64 jaar. 

Paul is de naamgever van onze vereniging. Hij 

bedacht de naam Myrakel - inmiddels 25 jaar een 

begrip. Reüniebezoekers zullen Paul wellicht ken-

nen van het tafeltje in de hal, waar hij zijn 

poëziebundeltjes verkocht. Onder de naam Paul 

Katoen was Kreetz een fervent - en internationaal 

gewaardeerd! - maker van haiku's. In de loop der 

jaren stonden veel van Pauls gedichten in de Bin-

der, de laatste keer in het kerstnummer van 2013. 

"Paul dicht in een tempo waarin een ander een 

boterham eet", schreven we in Binder 2/1998 waar-

in natuurlijk enkele van zijn dichtsels gepubliceerd werden. 

In 1992 haalde hij in de Binder over zijn schoolherinneringen op. We 

herhalen dat verhaal, met veel respect en dank voor Pauls bijdragen 

(op de ledenvergadering van januari 2015 heeft het bestuur hem daar-

om tot Erelid benoemd) aan de vereniging.   

"Wat ik me van het Nicolaaslyceum herinner, zijn leuke en minder 

leuke dingen. Mijn oude klasgenoten van 1968 heb ik op de laatste 

nieuwjaarsborrel niet meer gezien. Bij mij is de verbondenheid met het 

Nicolaas gebleven, een strenge maar rechtvaardige school. Die verbon-

denheid leek wel een soort moederbinding. Toen ik slaagde voor mijn 

eindexamen werd een navelstreng doorgesneden. Ik moet het verder 

zelf redden in de nieuwe maatschappij. 

Nu in 1991, opgezadeld met diploma's, denk ik aan de schaakpartij met 

meneer Kramer, de spanning op het gezicht van Rob Ferretti toen hij 

herexamen had, mijn acht voor mondeling latijn, de voordracht van 

pater Lockefeer, de schop die ik kreeg van pater Lauwers toen ik 

sneeuwballen goide, mijn eerste onvoldoende (5,5) bij de Hongaarse 

leraar Lujber, die soms moeite had met zijn Nederlands (aangezien, 

omdat …), de lege bladzijden in De Tobbe uit protest tegen de cen-

suur, de problematiek van marxistische instelling van bepaalde leer-

lingen, mijn knokpartij met Wil van der Knaap (leuke jongen overi-

gens), mijn 8,5 voor een opstel over Daedalus en Ikarus, mijn chocola-

dereep voor woordjes onthouden bij pater van Buuren, de nerveuze 

leraar Bank (geschiedenis), Arno van Rheenen die moest voorbidden 

bij een protestante leraar, de Napoleonhouding van Hans Martens op 

de klassefoto, de Honda die ik verloor toen Henk Wolfs me een lift gaf, 

Hans Blom die al snel zijn typediploma haalde, de eeuwige proefwerk-

jes van Wolfs, Short'66 en de Centaurs, mijn negen voor Frans bij pater 

Verbruggen, mijn eerste gedicht 'Mijmeringen' in De Tobbe, mijn val 

over de melkkrat, het voetballen, de eeuwige beurten van Frans Hel-

merhorst, de goede cijfers in de beginjaren, het herstel toen ik voor 

alfa koos, mijn slechte cijfer voor Engels (het hoogste cijfer voor die 

taal was een zeven), de diplomauitreiking tenslotte.   

In Memoriam Ludy Meijer

Op 21 maart 2015 overleed oud-leerlinge Ludy Meijer (Ath-A, 1980). Ze werd slechts 55 jaar oud. 

In de media ..........

Het zijn moeilijke tijden voor aartsbisschop Wim 

Eijk (Gym-b, 1971). Maar hij twijfelt niet, zegt hij in 

NRC Handelsblad (4 april 2015). Veel katholieken 

klagen over het beleid van Eijk, tot bij de paus aan 

toe. Eijk vergelijkt het met de weerstand die ook 

Jezus ondervond. 'Mijn toon is niet hard, maar rus-

tig en duidelijk'.  Dat 'Rome' zijn beleid steunt, 

doet niks af aan de onvrede bij velen. Critici spreken 

over 'dwingend opgelegde richtlijnen',  over 'mas-

sale kerksluitingen' en klagen dat er niet geluisterd 

wordt. Eijk schreef eerder dat het aantal parochies 

in zijn aartsbisdom tot 2028 nog verder zal afne-

men, van 326 in 2008 via 48 in 2015 tot rond de twin-

tig in 2028. De kritiek zwol aan toen emeritus hoog-

leraar Wissink schreef dat Eijk een masterplan zou 

hebben, per decreet zou regeren en dat zijn leider-

schap dictatoriale trekjes heeft. Eijk noemt de kri-

tiek 'een optelsom van verdraaide feiten, overdrij-

vingen en verzinsels' en zegt dat de critici geen reke-

ning houden met 'de ernst en de urgentie' van de 

financiële positie van het aartsbisdom. 'Tien pro-

cent van de parochies is nagenoeg failliet, tachtig 

procent schrijft rode cijfers'.  Sluiting van kerken is 

dan welhaast onvermijdelijk. 'Vergelijk het met 

verhuizen. Een ander huis kan na verloop van tijd 

ook je thuis worden'.  In het interview gaat het ook 

over zijn schooltijd. 'Ik ging in 1965 naar het Nico-

laas Lyceum in Amsterdam. In de eerste klas gingen 

alle leerlingen met hun ouders naar de kerk. In mijn 

eindexamenjaar in 1971 nog maar twee. En de 

pubers van toen zijn de grootouders van nu. Het 

geloof is niet doorgegeven aan volgende genera-

ties. We hebben in Nederland niet te maken met de 

consequenties van mijn beleid, maar van keuzes die 

vijftig jaar geleden gemaakt zijn. De kerkgang 

loopt niet terug door kerksluiting. Nee, kerken 

gaan dicht omdat er geen kerkgang meer is'. En al 

die regels hoe de mis te vieren? Die zijn niet van 

hem zelf, 'ik verkondig de leer van de Kerk'. Als hem 

gevraagd wordt of het nog wel leuk is, antwoordt 

hij dat hij Christus niet nagevolgd is om het leuk te 

hebben. 'Ik geloof in de dood en de verrijzenis van 

Jezus Christus, zoals we dat met Pasen vieren. Soms 

bevind je je in hele benarde situaties, maar dan is er 

altijd de hoop op het eeuwig leven met Christus. 

Daar doe ik het voor. Daar blijf ik het ook voor 

doen'. Net als zijn wapenspreuk: Noli recusare labo-

rem – weiger het werk niet. 

Medio mei neemt burgemeester Amy Koopman-

schap (Pius mms, 1970) afscheid van 'haar' gemeen-

te Diemen. Ruim twaalf jaar was ze er burgemees-

ter, ze wil geen derde termijn. En geen afscheidska-

do's. Haar afscheid zal vooral gevierd worden op 

een jazzfestival, georganiseerd door de Stichting 

Duke op het Diemerplein, en dat geheel in het 

teken zal staan van Duke Ellington. Het festival is 

op 7 juni as. Meer informatie:

 https://www.facebook.com/DukeophetDiemerplein 

https://www.facebook.com/DukeophetDiemerplein
https://www.facebook.com/DukeophetDiemerplein
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In Het Parool (9 mei 2015) en De Telegraaf (9 

december 2014) vertelt ex-Ajacied Robin Mul-

ler van Moppes (Havo, 2001) over de keuzes 

die hij in zijn leven moest maken. Robin was op 

zijn twaalfde tenniskampioen van Nederland 

maar speelde ook bij Ajax. Op de basisschool 

kon hij beide sporten goed combineren, maar 

op het Nicolaas werd dat lastiger, zeker toen 

het aantal trainingen werd opgeschroefd. 'Ik 

koos voor voetbal, omdat ik niet weg wilde bij 

Ajax en omdat ik diep in mijn hart meer een 

teamsporter ben dan een individuele sporter'. 

Maar Muller van Moppes, generatiegenoot 

van Wesley Schneider en John Heitinga, kwam 

bij Ajax niet verder dan het tweede, onder 

meer vanwege een gescheurde kruisband, en 

vertrok. Via België kwam hij op Cyprus terecht, 

waar het 'geen zuivere koffie' was. Hij spreekt 

van "gekleurde tabletjes" die de spelers moes-

ten innemen voor de wedstrijd. 'Ik vertrouwde 

het niet helemaal, maar dacht: het zal wel goed 

zijn'. Het was niet eng, zegt hij, 'maar ik was er 

niet helemaal gerust op'. Na de wedstrijd had 

hij moeite om op te staan, 'alsof mijn lijf was 

gecrasht'. De vermoeidheid was 'tien keer' zo erg als anders. Behalve met doping kreeg Robin op Cyprus 

ook te maken met duistere geldzaken; hij heeft nog steeds drie maanden salaris tegoed van zijn oude club 

Onisilos Sotira. 'Daar kan ik naar fluiten omdat de club failliet is'. Ook omkoping maakte hij er mee. 

Ondanks dat de voorzitter, 'weggelopen van de set van The Godfather', een vette premie had uitgeloofd 

en Robin 'met een schitterende goal' zijn ploeg op 2-0 schoot, moesten twee spelers in de rust even naar 

de andere kleedkamer. Een van hen speelde later verkeerd terug, de ander liet een houdbaar afstands-

schot door. Robin, die op Cyprus op hbo-niveau commerciële economie studeerde, koos ervoor terug naar 

Nederland te gaan. 'Ik moest stage lopen en mijn scriptie schrijven'. Inmiddels is hij afgestudeerd en als 

marketeer aan de slag, 'voetbal staat niet meer op de eerste plaats'. Dat hij sportief niet alles uit zijn moge-

lijkheden heeft gehaald, daar berust hij in. 'Er zijn factoren die een rol spelen in het welslagen van een 

voetballoopbaan. Je moet niet geblesseerd raken, op de juiste momenten pieken en soms geluk hebben. 

Misschien heb ik dat in mijn achterhoofd altijd geweten en daar met mijn studie op geprobeerd te antici-

peren'. 

Achtste op de kandidatenlijst voor het Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht, maar niet gekozen, is Linda Maasdijk (Ath-B, 1975). Linda is, 

namens de PvdA, nog wel lid van het gewestelijk bestuur van Noord-

Holland. Tussen 2006 en 2010 was ze raadslid en raadsvoorzitter in 

stadsdeel Zeeburg en daarnaast zelfstandig adviseur voor lokale over-

heden.  Na studies biologie en psychologie werd ze gegrepen door de 

politiek, waarin ze dus nog altijd actief is. Linda werd in haar klas 

legendarisch door een voorval uit beginjaren '70, in de toenmalige 

Floriade. Klas 3Gym-B 'was weer eens bezig'. Met z'n twaalven waren 

ze de Floriade ingeglipt, nog voor de officiële openingstijd. Dat werd 

ontdekt natuurlijk. En toen bewakers achter de leerlingen aansto-

ven, kon iedereen zich net uit de voeten maken. Behalve Linda, die 

bleef als enige aan het hek met uitsteeksels haken en werd als enige 

in de kladden gegrepen. 

Jos Mol (HBS-b, 1965) was medio februari in Het 

Parool de 'Lezer van de week'. Die krant leest hij, 

sinds 1970, van voor tot achter, hij begint met de 

sudoku maar vooral het wetenschapskatern heeft 

zijn aandacht. 'Ik vreet wetenschap. Je kunt me 

altijd lastigvallen als het om mijn vak gaat'. Daar 

heeft hij ook de tijd voor, als emeritus hoogleraar 

moleculaire genetica. Pagina's met alleen maar 

foto's slaat hij over, te veel beeld en te weinig 

inhoud. Jos en zijn vrouw lazen de krant een tijd-

lang online, maar hebben nu weer een papieren 

abonnement. 'Dat heeft waarschijnlijk met de leef-

tijd te maken. Ik kan niet helemaal verklaren waar-

om, maar met de Mac zit je niet zo lekker'. 

Grote gezinnen. Vroeger 

heel normaal,  tegen-

woordig zo speciaal dat 

kranten er aparte verha-

len over schrijven. 'Vier is 

het nieuwe twee', aldus 

Het Parool (13 december 

2014). Een van die grote 

gezinnen is van Bregtje 

van Dam, docente en 

brugklasmentor. Vier 

kinderen hebben zij en 

haar man Victor, ook 

werkzaam in het onder-

wijs. Van Dam wilde altijd 

al een groot gezin, zegt 

ze. Haar uitgebreide kin-

derwens kreeg te erdoor 

door 'te pushen – letterlijk'. Het gezin, de kids zijn tussen vier en twaalf jaar oud, woont op het Steigerei-

land in IJburg, de kinderrijkste buurt van Amsterdam. Daar hebben ze de ruimte, een huis met vier verdie-

pingen. Bregtje werkt fulltime, haar man parttime. 'Dat is ook wel eens andersom geweest. Als we allebei 

fulltime zouden werken, redden we het waarschijnlijk niet. Straks weer, als ze ouder zijn'. Ze ervaart ook 

de minpunten van een groot gezin:  'als ze alle vier tegelijk beginnen te gillen, word ik gek'. Of 'de zooi 

die ze maken'. Als je daar niet tegen kunt, zegt Van Dam, moet je er niet aan beginnen. 'En je moet al hele-

maal geen smetvrees hebben'. 

Waarom stemmen zo veel scholieren op de PVV, 

vroeg Aleid Truijens (Gym-a, 1974) zich af. 'Wij 

stemden, begin jaren zeventig, op een katholiek, 

door paters geleid lyceum, bij de schaduwverkie-

zingen massaal op de PSP, de partij met dat naakte 

meisje op de verkiezingsposter. Waarvoor die partij 

precies stond, wisten we ook niet, behalve dat ze, 

net als wij, heel erg tégen de oorlog was en vóór vrij 

blowen. Maar het was zeker de partij die het verst 

af stond van de meest gehate – rechtse, kwezelig-

roomse – leraren, en van onze KVP-stemmende 

ouders'. Kiezen jongeren-anno-nu om dit soort 

redenen nu voor de PVV? Om (ouders en school) te 

provoceren, om leraartje te pesten; veel leraren 

stemmen op een linkse partij. Om stoer te doen? Of, 

en dat zou erger zijn, vanwege de 'keiharde twee-

deling in de klas'. Op veel scholen, schrijft Truijens 

(de Volkskrant 21 maart 2015) zitten kinderen uit 

alle windrichtingen, religies en sociale lagen samen 

in één klas. Dat scholieren juist op die scholen mas-

saal PVV willen stemmen, toont volgens haar het 

failliet van dat 'samen' feilloos aan. Omdat het aan-

tal PVV-aanhangers afneemt als het opleidingsni-

veau toeneemt, blijft ze hardnekkig geloven dat 

lessen in filosofie, economie, geschiedenis en litera-

tuur mensen 'op den duur wél laten nadenken over 

de wereld'.
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Tja. Ook Ajouad El Miloudi (Havo, 2005) haalde 

weer eens het nieuws. Maar vermoedelijk niet op 

een gewenste manier."Kindervriend" Ajouad zat 

voor opnamen van het tv-programma Willem 

Wever (11 mei 2015) in de Python-achtbaan in De 

Efteling. En niet op z'n gemak, zo leek het. Tijdens 

het ritje zat hij doodsangsten uit: Ben je er klaar 

voor, vroeg hij aan zijn jonge maat. 'Ik niet', riep hij 

bang. Eenmaal in de achtbaan was Ajouads angst 

goed te horen: hij riep onder meer 'Allahoe akbar'. 

En als iemand Allah erbij haalt, op de publieke tv 

nota bene, dan zijn de rapen gaar. Veel ophef dus 

over de uitroep van Ajouad: van PVV-zijde werden 

zelfs Kamervragen aangekondigd. Volgens Kro-

Ncrv, dat Willem Wever uitzendt, is er niks aan de 

hand en is Allahoe Akbar helemaal geen omstre-

den of beladen term. 

Oproep: Welke bluesband is dit?

De datum? Die weten we, 6 

september 1969. De locatie? 

Die is (uiteraard) ook be-

kend: de B-kantine van de 

oude school. En de band is …. 

Tja, hier stokken de geheu-

gens. De foto's zijn gemaakt 

door de broer van Cecile 

Schoonebeek (Pius mms, 

1970). Haar broer zat niet op 

het Nicolaas, ze heeft geen 

idee hoe hij, fan van blues en 

jazz, bij dat optreden terecht 

kwam. Volgens haar herinne-

ring heet de band Desolated 

Blues en woonde de manager 

van die groep in de Jeker-

straat. Maar ja, ondanks flink 
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googlen komt ge-

noemde groep niet 

boven water .  U 

begrijpt, we zijn 

zeer geïnteresseerd 

in tips over dit op-

treden én de groep 

uiteraard. Was het 

e e n  ' g e w o o n ' 

schoolfeest? Was 

het een andere ge-

legenheid? Had de 

band een link met 

school? 

Tips svp naar de re-

dactie van de SNL-

Binder.
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Rob Ferretti haalt herinneringen op (1)

De schoolherinneringen van Ruud Louw in de vorige Binder, deden Rob Ferretti  (Gym-a, 1968) denken 

aan zijn eigen archief. Op naar de zolder! En daar lag zó veel dat het niet in één editie van de Binder kan – 

vandaar deze keer: Rob in de brugklas, 1962-1963.

Op de hierna volgende pagina’s vertelt Rob zijn eigen verhaal.

, 1962
Van de R.K. SCHOOLVEREENIGING, Pieter de Hooghstraat, naar het SINT NICOLAAS LYCEUM

Je carrière op de lagere school loopt ten einde en je moet nadenken over het vervolgtraject. Wat te doen 
na de lagere school? Voor mij was dat niet zo moeilijk. Ik voetbalde bij RKAVIC, de club van het Sint 
Ignatius College, en keek dagelijks op de cour van de school aan de overkant. Daar werd altijd gevoetbald, 
met name door oudere RKAVIC jongens waar ik tegenop keek. Toezichthoudende paters, dat kende ik 
wel. Mijn lagere school, de R.K. Schoolvereeniging, in de Pieter de Hooghstraat, tegenover het gebouw 
van het St. Ignatius College. Dat gebouw kende ik van trainingen in de wintermaanden.

Echter, moeders dacht er anders over en ook het hoofd van onze school gaf het advies om eens een kijkje 
te gaan nemen op het St. Nicolaas Lyceum. Brugklas, nieuw gebouw en moderner onderwijs? Ik vond dat 
wel spannend, waarom zou ik dat niet doen. Voorwaarde was wel dat je voor het SNL, in tegenstelling tot 
het IG, een toelatingsexamen moest doen. Daar had ik geen bezwaar tegen. Drie jongens van onze zesde 
klas namen de uitdaging aan: Ton Romijn, Hans Martens en ik, Robert Ferretti.
Ik weet niet meer of we tips kregen om ons op een bepaalde manier voor te bereiden. Het lijkt me van wel, 
want ik heb nog wat hoofdstukken uit het geschiedenisboek doorgenomen. Rood Wit Blauw heette die 
methode. Hoe zat het ook weer met die Zonnekoning? Of de Verlichting? Een periode waar ik niet veel 
grip op had. We waren er klaar voor. Achteraf kan ik zeggen, ik heb voortreffelijk les gehad op de lagere 
school.

Mei 1962, fietsen vanaf de Kerkstraat naar de rand van de stad, door de Beethovenstraat, aan het einde 
van de straat naar links, en dan een bijzonder schoolgebouw. Dat oogde heel wat aardiger dan dat oude 
gebouw aan de Hobbemakade. Fietsen in de kelder en melden in de kantine/aula. Rijen tafels, een echte 
examenopstelling en zoeken naar je plekkie. De pater die het woord voerde keek streng. Was hij 
belangrijk? Hij was de conrector van de eerste klassen, pater L. Rebers. Dat klonk indrukwekkend.

Nederlands, o.a. spelling en samenvatten, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, veel weetjes, dat staat 
me nog bij. Ik voelde me best op mijn gemak, het was allemaal te doen. Vergeet niet prins Maurits, zei de 
surveillant die langs schuifelde en rare schaatsbewegingen maakte. Een zekere meneer A.W.J. (Toon) 
Noyons. Liet hij windjes? Wij drieën, Ton, Hans en ik, konden een aardrijkskunde vraag niet 
beantwoorden. Dat vertelden we later aan het hoofd van onze school. Jongens toch, dat is het 
Yellowstone National Park. We hadden er nog nooit van gehoord.

In de pauze hadden we buiten gestaan en daar stonden ook oudere jongens, o.a. de broer van Hans 
Martens, Kees, die eindexamen HBS deed. Dit is nou mijn kleine broertje, zei hij, grappig kereltje niet? 
Zo’n moment dat je weet dat je nog een lange weg hebt te gaan. Je voelde je aanvankelijk toch wel groot, 
maar nu wist ik het zeker, je moest beginnen onder aan de ladder, als brugklassertje..

Korte tijd later, klas 6 van de Pieter de Hooghschool, de heer Van den Hout, hoofd van onze school, komt 
de klas binnen en vraagt om stilte. Ton Romijn, Hans Martens en Robert Ferretti zijn toegelaten tot het St. 
Nicolaas Lyceum. Felicitaties van onderwijzer en klasgenoten. We waren apetrots, want andere 
klasgenoten waren toegelaten tot het IG louter op basis van hun rapporten. Veel jongens gingen 
trouwens naar de Handels ULO, R.K. Schoolvereeniging, in de Moreelsestraat.

SINT NICOLAAS LYCEUM
KLAS 1A 1962-1963

Wat weet ik nog van dit eerste jaar op de middelbare school? Veel heb ik bewaard, dus ik kan me wagen 
aan een reconstructie.

Volgens mijn agenda (ƒ 1,75) kwam ik in een klas van 27 leerlingen. Eén leerling haakte af rond de kerst. 
Zijn naam had ik doorgestreept. Klasdocent was Drs. A.F. de Cock.

Ter voorbereiding hadden we een programmaboekje gekregen. Informatie, vooral voor de ouders, over 
alles wat er op school speelde. Het was ook een instructieboekje. Het ging over studeren, de jongen 
lyceïst, het verschil tussen de lagere en de middelbare school, en (studie-) adviezen:
Zorg voor zoveel mogelijk regelmaat in het gezin door:
1. Op een vast uur aan tafel te gaan;

Oproep: Tobbes uit de jaren ’50

Arnoud Pollmann (HBS-b, 1960) zoekt oude exemplaren van De Tobbe, uit de jaren '50. Hij is specifiek op 

zoek naar de tekening van de omslag, gemaakt door de tekenleraar. 

Reacties svp naar de redactie van de SNL-Binder.
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Reacties svp naar de redactie van de SNL-Binder.
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2. het kind op een vast uur naar bed te sturen;

3. te zorgen voor een zo weinig mogelijk afleiding: dus geen radio of televisie;

4. verder in de tekst:

De jongen die niet geregeld repeteert, raakt onverbiddelijk achter. Daar weet ik alles van.

Wie uit te grote toegevendheid toestaat, dat de jongen te veel verstrooiing heeft, te veel tijd besteedt aan 

sport of spel, bewijst zijn zoon een slechte dienst en kan er de oorzaak van zijn….etc. dat het fout gaat. 

Ouders zijn altijd schuldig, toch?

Boekenlijst
Voor de zomer kregen we dit bericht
Wat een gedoe, die boekenmarkt. 
Zoeken naar gebruikte exemplaren. Je 
kon merken welke leerlingen gehaaide 
vaders hadden. Ellebogen werk. Vaak 
bleef zo’n exemplaar over dat aan alle 
kanten bijgesneden was en opnieuw 
gebonden. Nauwelijks open te vouwen. 

De schoolmis: de indeling wordt nog bekend gemaakt, staat in het boekje. Ik weet het nog. Controle door 
Pater Rebers. ‘Kalwij, je was vanmorgen niet in de mis. Ja pater, mag ik het dan morgen inhalen?’ Watje.

De schooldas: wie verknocht (is) aan 
‘zijn’ lyceum, zal er graag de kleuren 
van dragen. Bij Pater Prefekt zijn 
schooldassen verkrijgbaar tegen de 
somma van ƒ 5,-. Daar liep ik dan met 
mijn RKAVIC das. Pater Prefekt was er 
niet blij mee, maar dankzij mijn presta-
ties bij het schoolvoetbal werd het 
‘gedoogd’.

Al vóór de zomer hadden we een 
brief
ontvangen van W.S. Lauwers, SCJ 
prefect.

Proefwerken: drie proefwerkweken per jaar. November - februari/maart - juni/juli, ook op zaterdag! Hoe 
zwaar overhoringen meetelden wist je niet. Je was volledig afhankelijk van de willekeur van de docent. 
Het was me vaak een raadsel hoe mijn cijfers waren berekend.
In de proefwerkweek zat je als eersteklasser in de bank naast een tweedeklasser. De helft van 1A en 2A, in 
lokaal 1 , de andere helften in lokaal 2. Naast mij zat dan een onbekende jongen. Zou hij me willen 
helpen? Altijd proberen. Soms met succes!
Vaak stond onder de proefwerkopgaven: inleveren na afloop. Dat deed ik blijkbaar niet, foei.

Godsdienst
Het Oude Testament en werkboeken. Twee uur in de week les van Pater Rebers.
Vraag aan Ferretti: wat betekent ‘inspiratie van de Heilige Geest’? Ik antwoordde maar wat. Johannes eet 
sprinkhanen in de woestijn. Wat is daar bijzonder aan? Was dat vasten? Geen idee, pater! Pater Rebers 
nam de tijd, wachtte, de klas moest voelen hoe dom ik was. Ik staarde maar wat naar buiten. Uiteindelijk, 
het hoge woord kwam eruit ‘dat was een lekkernij, Ferretti.’ Ik was niet onder de indruk, maar bleef 
beleefd.
Bespreking van het eerste rapport: ‘Ferretti, je hebt een matig rapport.’ Dat verbaasde me, ik haalde 
prima resultaten. De aap kwam uit de mouw, ik had een 5 voor godsdienst. Ik liet het wel uit mijn hoofd 
om te zeggen, oooooh! Werd je eruit gestuurd, dan vroeg je braaf, ‘moet ik me nu melden bij Pater 
Prefect?’ Rebers: ‘Neen, want ik ben hoger dan Pater Prefect!’

Proefwerken godsdienst en liturgie:
In de eerste klas gingen de vragen over het Oude Testament, een atlas Bijbelse landen en een boek, Zoekt 
eerst het rijk Gods, deel 1.
Opvallend was dat er altijd een aangepaste versie was voor klas 1F. Een bijzondere klas, daarin zaten alle 
doubleurs. Heeft die constructie later nog bestaan?
In november 1962 vroeg docent Rebers in de toets:
Welke voorafbeeldingen van Christus hebben we tot nu toe gezien en wat is het kernpunt van elk? Je 
mocht tijdens het proefwerk het Oude Testament niet gebruiken. Volgens mij was het een kwestie van het 
werkboek en je aantekeningen in je kop stampen en dan maar reproduceren. Het overgangsproefwerk 
was een invuloefening. Simpel.

 

 

Nederlands
Vier uur in de week les van de heer G. Breukels. Wat me is 
bijgebleven is dat 2e uur op zaterdag, na gymnastiek, dat 
waren ‘Struikelblokken’, daar kon je je hersens op kraken. 
Spelling, dat was precisiewerk. Zou je nu eens aan leerling-
en moeten voorleggen!
Ik heb daar veel van geleerd.
Op maandag 1 juli 1963 moest ik mijn kunsten vertonen. 
Zie de eindtoets

Engels
Pleasant English, zo heette de methode. Drie uur les in de week van de heer A.F.M. Noyons, een paar jaar 
later Drs. Noyons, dat stond toen op zijn bordje naast de deur. Voor mij een bijzondere man. Klas 1, klassen  
5 en 6 gym, en jaren later op de Hogere Economische School, drie jaar. We kwamen elkaar veel tegen en 
onze band werd bijzonder. Eind jaren ’70 ontmoette ik hem op een reünie, hij sleepte me naar zijn vrouw 
en sprak de woorden, ‘deze schurk moet ik aan je voorstellen’.
Wat moest je kennen en kunnen in klas 1? Enkele voorbeelden:

Frans
De dreun van meneer De Cock is nooit verloren gegaan: ais, 
ais, ait, ions, iez, aient, als een dirigent tikte hij met de 
zijkant van zijn hand op de lessenaar.
of
beau, bon, joli
haut, long, petit
jeune, large, grand
vieux, mauvais, méchant
Ons leerboek: Tour de France I. Vijf lesuren!

De drie proefwerken heb ik nog.
Het overgangsproefwerk 

Op de Pieter de Hoogh had ik in klas 5 en 6 Franse les 
gehad.In de eerste klas SNL heb ik niet veel nieuws geleerd.
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Zo te zien was ik wel aan het worstelen.

Geschiedenis
Vijf jaar lang heb ik les gehad van Dr. C. van de Wansem (lokaal 16). Jan Bank jr., de latere hoogleraar, 
heeft ons in klas 4 gym een jaar zoet gehouden met klassieke geschiedenis. In klas 1 vier uur les in de week. 
Ik ben later geschiedenis gaan studeren. Dankzij pater van de Wansem, het was een pittig en interessant 
vak, en ondanks hem, niet doen, geen droog brood in te verdienen.
Het was nog niet de tijd van werken met bronnen. Kennis en inzicht, dat werd getoetst.

Aan het einde van het jaar werd het hele jaarpro-
gramma bevraagd

Aardrijkskunde
Dat volgden we drie uur in de week bij de heer C. 
Cortie. Fijne leraar, maar voor mij vooral de goede 
spits bij de Zouaven in Lutjebroek, de club van de 
broertjes De Boer. Heb ik de foto nog dat Cortie 
hoog in de lucht boven iedereen uittorende?
Het verhaal van de zouaven, dat kende ik, zij 
vochten dapper voor de paus, dat was op de 
Lagere School uitgebreid behandeld. De heer 
Cortie woonde dan ook in de P.J. Jongstraat, 
vernoemd naar de bekendste zouaaf, in Lutje-

broek. Hij heeft jaren op de Universiteit van Amsterdam gedoceerd. Terecht, ik vond hem een voortreffe-
lijke docent. Wat stond er op de boekenlijst? De Bosatlas uiteraard, die is er nog in huize Ferretti, in ‘goed’ 
gebruikte staat. Verder was er een Aardrijkskunde leerboek, met werkbladen. Verplicht was de aanschaf 
van een schrift met harde kaft. Dat heb ik nog, met de werkbladen, gekleurd en ingevuld, ingeplakt. Daar 
ben ik altijd zuinig op geweest. Europa stond centraal. Wat moest ik allemaal in de eerste klas kennen en 
kunnen? Het paasproefwerk en het eindproefwerk:

Moest ik aan het einde van het schooljaar al iets zeggen over kolchozen en sovchozen, het communisme 
en de DDR? Goede genade. Wat heb ik daarvan gebakken?
Twee pagina’s uit mijn schrift:
Zie het paasproefwerk over kusten en mijn aantekening over een kolchoze:

Wiskunde
Drie uur meetkunde en twee uur algebra van de heer J. van Mierlo. In 2014 sprak ik hem aan de haringkar 
in de Bilderdijkstraat. Uiteraard kende hij mij niet (meer). Ik heb tenslotte na hem vijf jaar les gehad van de 
heer Veldman (lokaal 17). Toch leuk om even bij te kleppen en te praten over het nieuwe schoolgebouw.
Proefwerken eerste klas heb ik niet. Wat is mij bijgebleven? Ik was geen ster in wiskunde, maar kon wel 
altijd (net) voldoende scoren. Ik hoop dat de heer van Mierlo het volgende ooit leest.
Hij heeft mij uitgelegd hoe een vraagstuk op te lossen m.b.t. het berekenen van afstand. Dit is mij jaren 
bijgebleven. Jaren later, toen ik les gaf op VWO 5 over de filosoof Thales, heb ik iets kunnen uitleggen met 
behulp van mijn kennis van jaren geleden. Ook op de bèta’s maakte ik indruk. De afstand van schepen in 
zee tot de kust bepalen met behulp van congruentie!

Biologie
Dat stond voor twee uur in het 
rooster. Docent, de heer A. Veltman. 
Later in mijn schoolcarrière was hij er 
weer. Was hij weg om af te studeren, 
ik weet het niet. Wat staat me nog 
bij? Het lokaal, een echt biologie 
lokaal, boven de ‘herenstraat’ . Een 
proefwerk in de tweede toetsweek

In mijn agenda staat: donderdag 7 
maart, proefwerk, na Nederlands: Biologie, Spieren en spijsvertering. Cijfer 7½. In juli moesten we kennen 
hoofdstuk 7 t/m 10, dat ging o.a. over bloedvaten en bloedtransfusie. De rest is in mijn agenda onleesbaar, 
dat heb ik te fanatiek doorgekrast.
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Tekenen
De leerlingen dienen in het bezit te zijn van de tekendoos met inhoud, die verkrijgbaar is bij de firma Van 
Beek, Stadhouderskade 63 en bij de conciërge van de school. Prijs ƒ 6,-. Conciërge was toen Jan Hooft. Op 
maandag hadden we twee uur tekenen in lokaal 10 van de heer A. van de Veen. Dat was balen, want veel 
klassen hadden tekenen in het echte tekenlokaal van T. Noyons in de andere vleugel. Je hoorde dan 
spannende verhalen van anderen. Wat deden we dat eerste jaar in een gewoon talenlokaal? Geen idee. 
Dan maar wat bladeren in mijn oude agenda. Op alle maandagen is niets terug te vinden. Alleen op 3 juni 
1963: RKAVIC kampioen, promoveert naar 1 e klasse! Helemaal niets in mijn archief m.b.t. tekenen. We 
deden echt niets. Ik vermoed dat we tekenden in onze agenda, woordjes gingen leren of huiswerk maak-
ten.

Muziek
Dit zal ik niet gauw vergeten. Een teleurstellende start. Mijn eerste kennismaking met de middelbare 
school was het eerste uur op donderdag 6 september 1962 in lokaal 33, het vak muziek van een blinde 
leraar, de heer L. Hageman. Daar gebeurde heel weinig. De leraar rammelde wat op zijn braille machine, 
administratie, namen etc. Dat ene uur per week, het was niet motiverend. Eigenlijk heel zielig voor die 
docent. Ja jongens, Jules de Korte is een goede vriend van me, maar nu gaan we aan het werk.
Bedenk een uitdrukking en we maken er een melodie bij. Als de kat van honk is, dansen de muizen op 
tafel, dat kan ik me herinneren.

Het boekje heb ik nog

We rommelden maar wat aan. 
En of de duvel er mee speelde, 
Ferretti, kom eens naar het 
bord. Een bord met magneten, 
noten etc. Zet de noten op de 
goede plek. Ik deed maar iets, 
tot grote hilariteit van de klas. 
De brave man kwam controle-
ren en had uiteraard een ver-
nietigend oordeel.

Handvaardigheid
Maandag het laatste uur in lokaal 34, die vleugel boven de gymlokalen. Nu weet ik het weer, je moest 
dwars door het muzieklokaal (33). Op de heenweg geen probleem, maar wanneer je eruit geknikkerd 
werd, en dat was standaard twee leerlingen per les, of je moest plassen, dan moest je door lokaal 33, waar 
op dat moment een toch al gespannen (Ak?) docent explodeerde, omdat hij gestoord werd. Dan had je 
een (extra) probleem. Die handvaardigheid les van de 
heer N. Klaassen was echt niet aan ons besteed. De eerste 
lessen moesten we in ons schrift het reglement noteren. 
Wat mocht er allemaal niet? Staat me bij het verhaal dat 
als je op een bepaalde manier het stanleymes hanteerde, 
het eindpunt automatisch je dijbeen was. Maandag het 
laatste uur, we wilden naar huis. Op een zeker moment 
gingen we wel wat doen. Wat heb ik geproduceerd? Dit 
product durf ik wel te tonen. De heer Klaassen heeft wel 
geholpen (het bekkie). IJzerdraad, wat solderen en 
zwarte verf. Het hangt in mijn studeerkamer. In mijn 
agenda vind ik de schets van deze vis terug op donderdag 
24 januari 1963. Een ander product was een volgende les 
uit mijn vakje verdwenen, een plantenhanger. Ik heb toen een ander exemplaar achterover gedrukt. Foei! 
Die heeft jaren in oma’s kamer gehangen.

Gymnastiek
De leerlingen moeten in het bezit zijn van: een paar gymnastiekschoenen met witte zolen, een zwart 
gymnastiekbroekje en een shirt in de kleuren van de school. Dit shirt is uitsluitend op school verkrijgbaar 
en moet bij de aanvang van het schooljaar worden aangeschaft. Prijs + ƒ 6,50. 
Een blokuur (van de heer P. Blokdijk) op dinsdag en een uurtje op zaterdagmorgen in prima gymzalen. Ik 
heb positieve herinneringen aan zijn lessen. De eerste beginselen van verschillende balsporten. Ik vond 
sport fantastisch. We droegen het voorgeschreven sporttenue. Bij de opstelling stond ik altijd als derde in 
de rij. Op lengte! Van klas 2 t/m 6 had ik de heer J. Blijboom als docent.

TOBBE
De legende verhaalt, dat een boze slager drie jongetjes in stukken en in een kuip had gedaan en ingezou-
ten. Op wonderbare wijze wekte de grote kindervriend de knaapjes weer tot leven. De door de leraren 
‘ingezouten’ jeugd hervindt in het officiële lyceumblad ‘DE TOBBE’ leven en spraak.
Ik bezit alleen nog het exemplaar van november 1962, jaargang XIII, nr. 3. Aardig wat sponsoren, als je al 
die advertenties ziet. Wim van Binsbergen (Jiskefet?) verzorgde de inleiding. Hadden we toen klassebur-
gemeesters? Hij verwijst ernaar. Leerlingen zouden volgens hem vechten om de nieuwe Tobbe? Artikelen, 
gedichten, hij kondigt het aan. Lange epistels, ik lees het nog eens, maar haak snel af. ‘Vertraagde’ 
berichten over oud-leerlingen die trouwen. Als eersteklasser heb ik dit nooit kunnen lezen of begrijpen. 
Dit was niet aan mij besteed. Onder leiding van Vincent Bakker zou jaren later wel iets veranderen bij de 
Tobbe.

Agenda
Alle leerlingen moeten de schoolagenda van het St. -Nicolaaslyceum gebruiken. Deze wordt op de eerste 
dag van het schooljaar tegen contante betaling aan de leerlingen verstrekt à ƒ 1,75. Een agenda vol foto’s, 
gedichten, informatie voor het leven en ieder week een spreuk, al met al behoorlijk stichtend. Verder nog 
de posttarieven, lijsten van onregelmatige werkwoorden uit de moderne talen, titulatuurlijst, formules 
uit de wiskunde, scheikunde, natuurkunde en mechanica. Wanneer las je dat? Tijdens muziek of tekenen?

Mijn exemplaar is volledig bewerkt

Alle momenten van verveling druipen ervan af.
Ik had trouwens stallingnummer 16, dat werd je 
toegewezen.. Vervelen deden we ons zeker niet 
in de pauzes. Harry Kalwij, Leo van Galen en ik 
voetbalden altijd met een tennisbal. Het lage 
hekje langs het grasveld diende als doel. Ik had 
een plastic zakje bij me, want de bal raakte 
menigmaal in de sloot. Dan kon ik dat smoelige 
balletje tenminste in mijn, toen nog klassieke, 
schooltas bewaren zonder mijn boeken te 
besmeuren.

Woensdag 5 september 1962: H. Mis in de 
Obrechtkerk. De hele school in de kerk? Daar 
weet ik niets meer van. Donderdag 6 september, 
de school begint om 9.00 uur met muziek, lokaal 
33. Mijn teleurstelling beschreef ik al eerder. Ma 
4 t/m za 9 maart proefwerkweek: ook op zater-

dagmorgen! Het moet wel een strenge winter zijn geweest, want de voetbalcompetitie begint voor de B- 
junioren weer op zondag 17 maart. RKAVIC – DCG, een derby.
De agenda staat blauw van het huiswerk. En elke keer weer onderaan de pagina een uitspraak van een of 
andere filosoof.
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Op woensdag 10 april is het eindelijk raak: voetballen tegen de Breitner ULO. Zullen we wel gewonnen 
hebben, want me mochten nog een keer. Toen was er nog geen poulesysteem, dat was pas een jaar later. 
Op dinsdag 30 april winnen we van het Ignatius College, 5-1, wat zal pater Lauwers blij zijn geweest met 
mij. Ik knokte voor het SNL tegen mijn RKAVIC makkers. De volgende wedstrijd vlogen we eruit.

Woensdagavond 10 juli 1963:
toneel o.l.v. de heer een trotse A. Noyons
Welke Noyons?

In die laatste periode van het 
schooljaar, op een vrijdag-
avond, het was warm weer, een 
fancy fair samen met de Pius 
MMS. Uiteraard voor een goed 
doel .  Ik  hield gemengde 
gevoelens over aan die avond. 
Het was heel gezellig, pater 
Rebers was in een opperbeste 
stemming en het optreden van Ivo (Niehe) & the Furies
vond ik geweldig, al die nummers van Cliff & The Shadows. 
Echter, het meisje waar ik verliefd op was liep daar met een 
vriendje. Dat deed pijn. Ze was wat ouder dan ik, dat wel, 
maar ze zwaaide ’s morgens altijd zo lief naar me in de 
Ruysdaelstraat. Zij op weg naar het Fons Vitae, ik naar het 
SNL. Mijn vlindertjes heb ik thuis in het wijwaterbakje boven 
mijn bed verdronken. Ik zou het verder die zomer moeten 
doen met de hit van Cliff Richard Summer Holiday, dromend 
van dat lieve meisje.

Donderdag 11 juli: klas 1A, fietstocht o.l.v. mentor drs. A.F.M. de Cock. Om 9.00 uur vertrekken we van 
school. Meenemen: brood voor ’s middags, zwemspullen en ƒ 2,-. 
Richting ’t Gooi, dat weet ik nog wel. Onderweg een pauze, koppeltje duiken in het weiland over de verse 
hooibergjes. Een brullende, vloekende boer die op de heer de Cock afkomt en hem zijn waarheid vertelt. 
Ik wist niet dat iemand in één zin zoveel krachttermen kon gebruiken, zei meneer de Cock later heel 
laconiek. Zaterdag 13 juli: vakantie. Op naar de kust van Noord-Holland, Camperduin, genieten van de 
Noordzee en van Atlantis van de Shadows. Op naar de tweede klas van het gymnasium samen met Michel 
Boyer, Gerard van Beek, Dik Denteneer en Gijs Berends.

Robert Ferretti (1962-1968) ,

Twee burgermoeders
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Je hebt voorleesmoeders, luizenmoeders, overblijf-

moeders, oversteekmoeders. En je hebt burger-

moeders. Van de twaalf direct aan Amsterdam gren-

zende gemeenten, hebben er maar liefst zeven een 

vrouwelijke burgemeester. En van die zeven heb-

ben er weer twee een achtergrond c.q. verleden dat 

zich aan de Prinses Irenestraat afspeelde. Amy 

Koopmanschap ging naar de Pius MMS, Mieke 

Blankers-Kasbergen was jarenlang 'gymjuf' op het 

Nicolaaslyceum. Vanwege het afscheid van Amy – 

ze ambieert na twee burgemeesterstermijnen geen 

derde meer – stuurde Myrakel sterverslaggever 

Joost Kenter op pad om beide dames eens aan de 

tand te voelen. 

Joost trof de dames na veel pogingen op het 

gemeentehuis van Ouder-Amstel, in de werkkamer 

van Mieke Blankers. Burgermoeders blijken een 

overvolle agenda te hebben die ook nog eens regel-

matig door de 'waan van de dag' veranderd wordt. 

Raadsvergaderingen, bezoeken aan 100-jarigen, 

commissiewerk, regionale overleggen, een 60-jarig 

bruidspaar, werkbezoeken, vergunningaanvragen, 

het 'opperbevel' bij branden en ongevallen, het 

toezicht op de openbare orde – en dan ook nog 

eens een oud-docent/collega die daar tussendoor 

een interview wil. Blankers en Koopmanschap zijn 

het volledig met elkaar eens dat het burgemees-

terswerk heel veelzijdig is, dat ze in hun ambt "echt 

iets voor mensen kunnen doen en betekenen". 

Elkaar kennen van school doen ze niet. Amy ging 

eind jaren '60 naar de Pius, deed haar eindexamen 

in 1970 en Mieke werd pas in 1975 lerares op het 

Nicolaas. Het gemeenschappelijk verleden speelt 

dan ook nauwelijks een rol in hun relatie. "Het was 

wel leuk te ontdekken dat we een verleden hebben 

dat elkaar raakt. We hebben het er natuurlijk ook 

wel eens over, maar verder dan dat gaat het niet". 

Hun relatie was en is altijd prima. Ze hebben "heel 

fijn samengewerkt" op verschillende vlakken. Op 

politiegebied uiteraard, de burgemeester heeft het 

toezicht op openbare bijeenkomsten en op voor 

het publiek openstaande gebouwen, zoals horeca-

gelegenheden, en is bevoegd noodbevelen te 

geven en noodverordeningen vast te stellen. Maar 

ook op bestuurlijk gebied, in DUO+ , de ambtelijke 

samenwerking tussen de gemeenten Diemen, Uit-

hoorn en Ouder-Amstel. 

Een van de leukste momenten beleven ze vaak bij 

min of meer officiële gebeurtenissen. Dan is er 

altijd wel een kind dat vraagt wanneer de burge-

meester nou eens komt. "Want dat is voor kinderen 

nog altijd een man in een heel net pak en een hoge 

hoed".

Terug naar de schooltijd. Wat herinneren ze zich 

nog van die tijd? 

Amy heeft heel prettige herinneringen aan de Pius. 

Met drie meisjes van haar lagere school ging ze 

naar de Pius MMS. Ze vond haar Piusjaren (1964-

1970) een heel leuke tijd. "We moesten nog toela-

tingsexamen doen, in de barakken, en begonnen 

ons brugjaar in de net- opgeleverde nieuwbouw". 

In de eerste klas voetbalden ze op de cour. Vooral 

de schoolreizen, in de derde klas naar Duitsland en 

in de vierde naar Parijs, "waren geweldig". Het was 

"een echte meidenschool". Toen ze in de derde klas 

zat, verhuisde het gezin tot haar spijt naar Ouder-

kerk, "een saai dorp want er was daar helemaal 

niets te doen".

Ook Mieke heeft aan haar SNL-tijd prettige en 

goede herinneringen. Ze leerde er onder meer haar 

echtgenoot Jan kennen. "Mei 1975. Meteen al tij-

dens de fietsenrally voor de brugklassen, vooraf-

gaand aan mijn start als docente L.O."

Vooral de paters op het Nicolaas maakten op Mieke 

een positieve indruk. "Voor hen was het een hele 

opgave om met vrouwelijke collega's te werken, 

die door de fusie met de Pius waren binnengeko-

men. Er waren nogal wat vrouwelijke docenten 

maar de paters deden vreselijk hun best en waren 

aardig voor ze!" Grote indruk maakte ook zuster 

Angelina, die meeging op aardrijkskunde-

excursies.

Amy komt met meerdere namen. Ze noemt spon-

taan juffrouw de Graaf ("die gaf goed les en kon 

mooi vertellen"), juffrouw Hillebrand ("een lief 

mens"). Meneer Bekkers vond ze "een toffe vent" 

en niet alleen omdat die tijdens haar schooltijd uit 

het priesterambt trad om te kunnen trouwen. Ook 

herinnert ze zich de "altijd fluitende" Pius-directer 

Van der Pijll, die zich enorm heeft ingezet om de 

havo te integreren.
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Jaarverslag 2014

Een feestjaar, Myrakel bestond in 2014 maar liefst 

25 jaar. Opgericht in 1989 is het een van de nog 

'slechts' circa tachtig oud-leerlingenverenigingen 

en - stichtingen die bij de Kamer van Koophandel 

staan ingeschreven. Een feest is het echter maar 

beperkt geworden. Er verschenen twee feestelijke 

edities van de Binder maar een oproep aan oud-

leerlingen om de Kerstbinder zélf te vullen, met 

wat voor 'content' dan ook, bleef helaas zonder 

resultaat. De conclusie kan niet anders zijn dan dat 

Myrakel weliswaar een trouwe groep leden/lezers 

(zie de ontwikkeling van het ledental) heeft maar 

ook dat die groep nauwelijks van zich laat horen. 

Deze passiviteit doet de vraag rijzen 'hoe verder? 

In 2014 daalde het aantal leden van 563 naar 557. 

De opzeggingen gingen opvallend vaak over het 

nieuwe gebouw – de binding tussen leerling en 

schoolgebouw is kennelijk groter dan die tussen 

leerling en school. Toch is het ledental redelijk sta-

biel, al sinds de eeuwwisseling tussen de 550 en 600. 

Topjaar was het reüniejaar 2003 met 624 leden. 

Het bestuur van Myrakel bestond ook in 2013 uit 

drie personen: René Leijen (voorzitter en hoofdre-

dacteur SNeL-Binder), Leon de Rooij (penningmees-

ter en administrateur) en Joost Kenter (lid). Koos 

van Langen deed als vanouds de lay-out van de Bin-

der. 

In 2014 verschenen wegens tijdgebrek bij redactie 

en bestuur 'slechts' twee Binders. Daarin werd ver-

haald over dertig oud-leerlingen en oud-docenten. 

Het Binder-archief - plus een groeiend aantal oude 

Tobbes! - werd door Koos van Langen online gezet. 

Bij provider Strato werd verder meer serverruimte 

verkregen zodat het digitale deel van de schoolge-

schiedenis nog flink uitgebreid kan worden. De 

Facebook-groep Myrakel telde begin januari 413 

leden, de LinkedIn-groep al 437. 

Ter promotie van de vereniging 'sponsorde' Myra-

kel altijd het t-shirt dat eindexamenkandidaten 

kregen bij hun diploma. 'Keep in touch – www.my-

rakel.nl stond daar jarenlang op. De school is in 

2014 gestopt met deze actie, vanaf dit jaar ver-

schijnt een heus 'Yearbook' waarin een plekje voor 

Myrakel moet komen. 
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Contact met hun oude schoolgenoten hebben ze 

nog vaak en veel. Amy had zelfs enkele reünies met 

oude klasgenoten, zoals Marion de Bruin, Mache-

lien Veling en Andy van Kollenburg. Die Andy, her-

innert Amy zich, kreeg nog eens problemen op 

school. "Andy was zaterdags regelmatig aan de late 

kant, ze werd dan door haar broer op de brommer 

naar school gebracht. En dat viel uiteraard op bij de 

zusters. Die belden dan steevast naar Andy's  moe-

der: Weet u wel dat uw dochter door een jongen 

naar school gebracht wordt?"

Mieke heeft nog steeds veel contacten met oud-

collega's, maar ook met oud-leerlinge Jeannette 

Pouw. Verder komt ze in Ouderkerk en Duiven-

drecht natuurlijk heel veel oud-leerlingen en oud-

collega's tegen. Tot vorig jaar was Kees den Blank-

en (Gym-b, 1987) wethouder bij haar in de gemeen-

te en op De Toekomst, waar de Ajax-jeugd traint, 

ontmoet ze geregeld Ed Lefeber (Ath-b, 1980) en 

natuurlijk Dennis Bergkamp (SNL, 1987). Ze begint 

spontaan te lachen als haar te binnenschiet hoe ze 

ooit, bij het toekennen van een koninklijke onder-

scheiding, met familieleden van de gedecoreerde 

praatte. Een van de gasten vertelde Mieke dat ze 

haar heel erg deed denken aan haar vroegere gym-

juf. Waarop Mieke antwoordde: "Sterker nog, ik 

bén je oude gymjuf". 

Na haar eindexamen MMS in 1970 vertrok 

Amy als au pair naar Genève. Ze bracht daar 

een jaar door bij een gezin, "een werelderva-

ring" die haar leven zou beïnvloeden: de (Ne-

derlandse) moeder van dat gezin was werk-

zaam in de zorg. Amy werd er door 'aangesto-

ken' en ging op zoek naar een opleiding in die 

richting. Het werd verpleegkunde. Amy (Hil-

versum, 1952) werkte lang in de verpleging, 

deed allerlei opleidingen, maar toen ze wilde 

gaan studeren, bleek dat onmogelijk met haar 

MMS-diploma. Via een colloquium doctum 

kreeg ze toch toegang tot de universiteit. Ze 

behaalde haar kandidaats Andragogie en 

deed daarna doctoraal examen in Bestuurs-

kunde en Organisatiekunde.

Haar eerste liefde was het niet. Eigenlijk had 

Amy, na de MMS, naar de Hogere Hotelschool 

gewild. Dat bleek niet mogelijk. Diep in haar 

hart vindt ze het nog steeds jammer dat ze dat 

naderhand niet nog eens geprobeerd heeft – 

zonder overigens spijt te hebben van zoals het 

gelopen is. 

In de tussentijd was Amy politiek actief 

geworden en was ze druk met regelen en 

besturen, onder meer in enkele actiegroepen. 

Ze sloot zich aan bij GroenLinks, werd in 1987 

deelraadslid en in 1990 voorzitter van stads-

deel de Pijp.  

Na haar middelbare schooltijd in Gouda ging 

Mieke (toen nog Mieke Kasbergen) naar de 

kweekschool. Ze wilde eigenlijk naar de ALO 

maar volgens haar vader kon ze het onderwijs 

wel vergeten als ze daar geblesseerd raakte. 

Op de kweekschool haalde zij haar hoofdakte 

en vervolgens akte J (lagere akte Lichamelijke 

opvoeding) en ging lesgeven op een huis-

houdschool in Utrecht, waar zij in alle AVO-

vakken les gaf, van Nederlands tot Aardrijks-

kunde. In 1973 ging ze alsnog naar de voltijds-

opleiding van de ALO. Na het examen in 1975 

solliciteerde ze, met succes, als lerares Licha-

melijke Opvoeding bij het St Nicolaaslyceum. 

De politiek werd Mieke (Oudewater, 1950) 

van huis uit meegegeven: haar vader was poli-

tiek actief voor de KVP (voorloper van het 

CDA) in Oudewater. Mieke werd in 1980 lid 

van het CDA en kwam uiteindelijk in de 

gemeenteraad van Haarlemmermeer terecht. 

Het combineren van politiek en school werd 

steeds lastiger, zeker toen ze in 1999 in de 

gemeente Haarlemmermeer wethouder voor 

verkeer werd. Ze ging met buitengewoon 

verlof. In 2006 nam ze ontslag als wethouder 

maar besloot in de politiek te blijven. Toen er 

in 2007 een vacature was voor de burgemees-

terspost in Ouder-Amstel, solliciteerde ze met 

succes. Inmiddels is ze bezig aan haar tweede 

termijn, die duurt tot 2019.

Mieke Blankers

Amy Koopmanschap

http://www.myrakel.nl
http://www.myrakel.nl
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Verslag algemene ledenvergadering, 16 januari 2015

Rob Ferretti 
Joost Kenter
Koos van Langen

René Leijen
Leon de Rooij
Cecile Schoonebeek

Voorzitter meldt allereerst het overlijden van oud-leerlingen Michel Versluis (HBS-A, 

1970), Brigitte Schrijer-Van Rooden (Ath-A, 1976), Paul Kreetz (Gym-A, 1968) en oud-

docente Paula Bekooy. De vergadering staat even stil bij hun dood. Voorzitter meldt 

verder dat Ruud Louw een flink pakket Tobbes heeft gestuurd en dat deze gedigitali-

seerd op de site worden aangeboden. Ook Johan Olsthoorn heeft opgeruimd en het 

nodige (ter digitalisering) aangeboden. Voorzitter meldt verder dat rector Hans van 

Rooijen na zes jaar de school gaat verlaten. Een nieuwe rector zal per augustus 2015 

aantreden. 

Het 25-jarig bestaan van de vereniging is voor het bestuur aanleiding om de leden 

voor te stellen twee ereleden te benoemen. Het zijn de bedenkers van verenigings-

naam en clubblad, respectievelijk Paul Kreetz (Myrakel) en Frans Smit (SNL-Binder). De 

leden gaan akkoord.

Het verslag  van de ALV2014 wordt goedgekeurd, evenals het jaarverslag en het finan-

cieel verslag. Myrakel realiseerde in 2014 een winst van ruim 3,5 mille, vooral omdat 

maar twee Binders verschenen en er drie waren begroot. Het eigen vermogen van de 

vereniging steeg tot ruim twintigduizend euro.

De kascommissie meldt tevreden te zijn over het financiële beleid, waarna de verga-

dering het bestuur décharge verleent.

De bestuurssamenstelling verandert niet. Met dien verstande dat nieuwe bestuursle-

den altijd welkom zijn! 

Dat Myrakel in 2014 haar 25-jarig bestaan vierde, doet hier en daar de wenkbrauwen 

fronsen. Zó veel oud-leerlingenverenigingen zijn er niet meer, en zeker niet zulke 

grote. Dat neemt niet weg dat 'vieren' eigenlijk niet het goede woord is. Er was geen 

feest, geen diner, geen extra dikke Binder – een uitnodiging aan de leden om de jubi-

leumbinder zélf te vullen, bleef zonder resultaat. Op ledenvergadering zijn vrijwel elk 

jaar dezelfde gezichten te zien;  het aantal leden dat input levert, blijft laag. Niette-

min: Myrakel is een gezonde vereniging, met voldoende geld in kas om bijvoorbeeld 

projecten te financieren of onderzoeken te stimuleren. Voorstellen van leden zijn 

welkom!

In 2014 is verder voorzichtig contact gelegd met de ouderraad over een mogelijke 

'doorstart' dan wel bundeling met enkele alumni-initiatieven die op school gaande 

zijn. Deze gesprekken zullen in 2015 worden vervolgd, waarbij het afwachten is wat 

de rol/visie van de nieuwe rector zal zijn. 

Het bestuur roept de leden op om hierover van gedachten te wisselen. Uw mening, 

visie, kijk, ideeën en tips zijn van harte welkom!

Opening en 

mededelingen

Benoeming

ereleden

Bestuurszaken

Jubileum en 

verder

Op vrijdagavond 16 januari jl hield Myrakel haar (verplichte) jaarlijkse ledenvergadering. In deze Binder 

een kort verslag. Er waren zeven aanwezigen: de leden Jan Boven, Johan Olsthoorn, Tom Paffen en Marjo-

lein van der Veeken, en de bestuursleden Joost Kenter, René Leijen en Leon de Rooij. 

Aan deze Binder werkten mee
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Colofon

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

Bestuur   bestuur@myrakel.nl
René Leijen (Voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl
   Byzantium 14
   3823 KL Amersfoort
   Tel. 06 - 413 769 74
Leon de Rooij (Penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl
Joost Kenter (lid)
Monique Reeders (Ledenadministratie)

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

Website Myrakel  www.myrakel.nl
Website St. Nicolaaslyceum     www.nicolaas.nl

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 St Nicolaaslyceum, Diemen.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL60INGB0000359877
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

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

MYRAKEL
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