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Van de penningmeester
Ik heb op de dag dat deze SNeL-Binder op de post ging
alle leden, waarvan ik een goed e-mail adres heb, een
mailtje gestuurd.
Heb jij geen mailtje ontvangen, dan heb ik dus geen
werkend e-mail adres van jou.
Zou jij mij dan een mailtje willen sturen (naar
admin@myrakel.nl ) zodat wij jullie in de toekomst op de
hoogte kunnen houden van nieuwe gebeurtenissen.
Want brieven schrijven is voor ons veel te duur!
Zet ons adres ook in jouw adresboek, zodat wij ook in de
toekomst op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen.
Leon de Rooij

Inhoudsopgave

Jaargang 26
nummer 2
December 2015

De tekst voor deze Binder is afgesloten
per 1 december 2015

ALV

Voorwoord
In Memoriam Pieter Groot
In Memoriam Paul Louman
In de media
Nicolaas Nu: Joséphine Rutten nieuwe rector
Nicolaas Nu: In top-5 populairste scholen
Nogmaals: de burgemeesters
Bluesband heette inderdaad Desolated Blues
Rob Pieters: Ieder kind dat het niet redt,
maakt je nog fanatieker
De schooljaren 1963-1965 van Robert Ferretti
Patty Klein schreef Bommelboekje
Algemene Ledenvergadering
Aan deze Binder werkten me

1
2
4
4
7
7
7
8
8
10
19
20
20

2015
Vrijdagavond 15 januari 2016, 20:00 uur
Docentenkamer St. Nicolaaslyceum
Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam

Voorwoord
In deze rumoerige tijden is er altijd nog … de SNL-Binder.
We hebben weer ons uiterste best gedaan uw kersttijd
een beetje te verlichten met nieuws en verhalen over
oud-klas- dan wel schoolgenoten, oud-docenten en de
school(gebouwen) waar u zo veel herinneren aan heeft.
We gaan vooral terug naar de jaren 60, aan de hand van
de agenda's van Robert Ferretti, en naar de jaren 70, de
tijd dat kinderoncoloog Rob Pieters school ging. Maar we
letten uiteraard ook op wat er nu gebeurt. Helaas is er
dan niet altijd goed nieuws te melden. Zo overleed
onlangs wiskundedocent Pieter Groot – de man die de
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eerste Myrakelse ict-stappen zette. Een interview met de
nieuwe rector – voor het eerst een vrouw! – kon helaas
niet op tijd gemaakt worden, dat houdt u tegoed.
Het bestuur van Myrakel wenst u een gezond en veilig
2016!
O ja, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd voor de
ledenvergadering (zie hierboven) en de aansluitende
oud-leerlingensoos.
René Leijen, Leon de Rooij, Joost Kenter
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In Memoriam Pieter Groot
Op 26 september jl overleed oudwiskundeleraar Pieter Groot, 73 jaar oud.
Pieter gaf les op het Nicolaas tussen 1968 en
2002 en was bij vele generaties leerlingen
bekend. Hij was getrouwd met oudleerlinge Marie-Josee Link, die in 2005 overleed.
Zijn collega James Gerritsen schreef een In
Memoriam, veel oud-leerlingen van hem
reageerden, onder meer via Facebook.
Daaruit blijkt goed hoe verschillend herinneringen aan leraren zijn, na soms enkele
decennia

Pieter Groot
Op 26 september 2015 is Pieter Groot op 73jarige leeftijd overleden aan de gevolgen
van darmkanker. De jaren na zijn arbeidzame leven, Pieter gaf les van 1968 tot 2002,
waren voor hem alles behalve gemakkelijk.
Pieter verloor zijn vrouw Marie-Josée veel
te vroeg en kwam zelf, na een hersenbloeding, in de rolstoel terecht. Maar klagen?
Nooit!
Pieter leerde ik kennen toen ik in 1979 op
het Nicolaas werd aangesteld in de wiskun-

desectie. Zijn spijkerpak, woeste haar en baard deden
vermoeden dat we hier met een toffe peer te maken hadden, bij wie het in de les niet anders dan feest kon zijn.
Toffe peer was hij zeker, maar in de les moest er gewoon
gewerkt worden; wat dat betreft had Pieter de normen
en waarden hoog zitten. Hij was behoorlijk streng en dat
vonden leerlingen prachtig (lekker veel houvast) of ze
verafschuwden het. Een tussenweg was er niet.
Pieter was bijzonder goed in zijn werk, maar kritisch en
principieel was hij wel. Zeg maar zeer principieel. In de
wiskundesectie merkten we dat ook.
Notulen van de sectievergadering? Die toch maar in een
la verdwijnen? “Nee, die maak ik niet!” En inderdaad, die
maakte hij niet.
Maar als Pieter iets toezegde, was hij daarin zeer
betrouwbaar en had hij het eerder voor elkaar dan je
verwachtte. De kwaliteit van dat werk was altijd uitstekend.
Om die reden werd Pieter ook vaak gevraagd als corrector. Als de school schriftelijk informatie wilde presenteren, dan ging hij er eens goed voor zitten. Uiteraard met
als resultaat dat de uiteindelijke tekst perfect was.
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Hij was zeer ontwikkeld met een bijna encyclopedische
kennis. Hij fungeerde, in het tijdperk waarin we het
woord internet nog niet konden schrijven, als vraagbaak
voor wie maar wilde. Zijn huis stond boordevol met boeken en Pieter had over van alles en nog wat gelezen. Daarbij had Griekenland een streepje voor en was de reden
dat hij tijdens zijn pensioen Nieuwgrieks ging studeren.
Naast zijn wiskundebevoegdheid beschikte hij ook over
het diploma MO-A Engels, maar zijn hart lag bij de wiskunde. De laatste jaren had hij veelal brugklassen en kon
dan (in lokaal C37) proefwerkdagen organiseren.
Vanaf het eerste uur tot en met het laatste uur zwoegden
de leerlingen dan op de opgaven, terwijl Pieter tijdens
het tweede uur de toets van het eerste uur nakeek. Aan
het eind van de dag had hij dan nog maar één toets over
om na te kijken.
Uiteraard wijzigde Pieter in de verschillende uren wat
getallen in de toets, zodat verder op de dag antwoorden
voorbij kwamen die eerder op de dag goed waren…
Pieter is ook jarenlang brugklasmentor geweest en heeft,
samen met Rob Wevers, daarbij belangrijk werk voor de
school verricht. Leuk was dat hij tijdens de Olympische
Spelen in toga leiding gaf aan zijn brugklas.
Op 2 oktober hebben zijn dochters Irene en Lillian, bijgestaan door familie, vrienden en een grote groep oudcollega's, afscheid genomen van Pieter via een mooi
geschetst beeld hoe Pieter privé was. Ook daarin kwam
hij als een warm en bijzonder mens naar voren.
Pieter is in het familiegraf op begraafplaats Buitenveldert bijgezet.
James Gerritsen

Tom Paffen herdenkt Pieter vooral als 'brein achter mutaSNOL en pcfile admin', de eerste digitale stappen die Myrakel begin jaren 90 zette. Groot 'interfacete' samen met Theo van Scheppingen op Nicolientje, de eerste school-pc van
pater Verbruggen. 'Zoeken en backups maken duurde nog een eeuwigheid en toen we het bestand ook buiten
school wilden overzetten in iets snellers voor Myrakel waar de privacy-rapen gaar...'
Annemarie Semeijn vond het 'een van de fijnste leraren' en dat nog wel in het voor haar 'vreselijkste vak'. Ze herinnert
zich dat Groot mee ging op schoolreis naar Parijs. 'Geloof me, hij kon enorm lachen. Als een ketting, met hem in het
midden zwalkten we door Parijs. Hij was degene die tenminste begrip had voor ons jongehondengedrag'. Annemarie
ging 'dankzij Groot' van de derde naar de vierde klas. 'Hij begreep dat ik zijn vak toch nooit onder de knie zou krijgen'.
Marianne Stroober vond hem 'samen met Marie José een mooi stel', maar ook 'een hele fijne en leuke leraar'. Ingrid
Bos waardeerde de regelmaat in zijn lessen. 'Iedereen kwam aan de beurt en omdat hij of links of rechts vooraan
begon kon je uitvogelen welke som je moest voorbereiden - zodat het leek of je je huiswerk had gedaan'. En dat hij
pas naar de kapper ging als hij 'een soort van afro had gekweekt'. Ingrid herinnert zich ook nog discussies over "groter
dan" vs "groter als". 'Volgens Mr. Groot werd "groter als" alleen door Belgen gebruikt want die snappen geen goed
Nederlands. Laat er nou net een Belg in de klas zitten die later in de les dus keurig "groter als" antwoordde ipv "groter
dan".
Volgens Wybe Vonk had Groot niet alleen 'het beste voor met leerlingen' maar ook een apart soort humor. Wybe had
drie jaar les van Groot. 'Veel geleerd wat ik niet snel meer vergeten zal'. Debbie Spaan vond hem echter streng, 'soms
tot het onredelijke af' maar ervaarde zijn lessen nooit als vervelend, 'vele medeleerlingen wel'. Martijn Stokhof zegt
dat hij Pieter zelden zag lachen. 'Mindere leerlingen hadden het zwaar bij hem'. Ook Sylvia van Gorp spreekt over zijn
'boze lessen'. Ze had Groot alleen in de bruglas, maar 'begreep hem niet'. Ze was altijd enorm zenuwachtig voor de
beurten. 'Mede daardoor is het op het SNL niet meer goedgekomen tussen mij en wiskunde'. Groots bekende opmerking over delen door nul is wel blijven hangen. 'Dat vertel ik nu aan mijn eigen kinderen'.
"Wie deelt door nul is een lul, delen door nul is flauwekul" – Pieter Groot
Dennis Raps was 'nooit heel goed in wiskunde' en herinnert zich dat hij een keer een beurt kreeg. 'Ik was als vanouds
met hele andere dingen bezig en als antwoord riep ik in het wilde weg "Pythagoras". Dat bleek het goede antwoord
op de vraag te zijn. De klas lachte hartelijk en sindsdien kon ik bijna niets meer fout doen bij meester Groot'.
Groot liet Geneviève Sabajo 'wiskunde begrijpen en van wiskunde houden'. Ze herinnert zich dat ze nooit kauwgom
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mochten in de les 'want we waren geen stelletje koeien, dat waren de herkauwers'. Gregory van Deventer noemt hem
'niets minder dan meesterlijk'. Hij had een oplossing: bij twijfel altijd Pythagoras roepen. Groot was voor hem een
'zeer bijzondere, geweldige man die zeer zeker gemist zal worden' waaraan hij 'nog vaak met een glimlach' zal terugdenken. Bianca Delvers schrijft dat wiskunde haar slechtste vak was 'maar door zijn methode van huiswerk nakijken
kon ik precies uitrekenen wanneer ik aan de beurt was'.
Ook Monique Zijl heeft 'alleen maar leuke herinneringen' ondanks dat ze met wiskunde 'een hopeloos geval' was.
Groot 'zag het verschil tussen een leerling die lui was maar het wel begreep, en iemand die het gewoon niet in zich
had'. Johan Rozestraten leerde van Groot de uitdrukking "Zonder kloten naar de hoeren gaan" - als je je geodriehoek
vergeten was. Pandora Post noemt hem 'oprecht en echt, een zeldzaam goede leraar'. Groot gaf haar 'met humor en
discipline een enorme interesse en zowaar een talent voor wiskunde mee'. Voor haar was hij 'een van de weinige leraren die me heeft kunnen inspireren'. Rogier Pijlman denkt terug aan 'C vleugel... spijkerbroek... hoofdrekenen.....' en
Anneke Naipal was vooral blij dat hij veel geduld met haar had. 'Ik had geen talent voor wiskunde maar gelukkig had
hij altijd wel geduld met mij'. Adi Van Koningsveld vond hem 'de enige docent die mij in het gareel wist te houden'.
Het jaar voor ze bij Groot in de klas kwam, haalde ze tienen. 'Bij meester Groot had ik plots een 3.5. Ik kon het niet
geloven. Nou dan maar even goed opletten. Dat was zijn manier om iedereen er meteen bij te krijgen vanaf dag 1. Een
ouderwetse manier van doceren maar wel heel doeltreffend'. En Andrea Esveld ten slotte vond hem een 'apart en
sterk mens'.

In Memoriam Paul Louman
Op 26 mei jl overleed Paul Louman (Gym-a, 1965). Hij werd 68 jaar.

In de media ......
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José Manshanden (Ath-a, 1976) is eind november gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar. José is als 'themadirecteur Sociaal' binnen de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de decentralisatieoperaties die de overheid
momenteel uitvoert, bij onder meer jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Thema van de verkiezing dit jaar
was Lef, ook wel (volgens het juryrapport) Moed, Durf, Branie en Dapperheid genoemd.
De jury vond dat José het lef had 'om barrières te doorbreken en risico's te nemen'. Het juryrapport is zeer lovend over
José: 'Door de nadruk te leggen op vernieuwing, weet ze de onontkoombare bezuinigingen in het transitieproces te
realiseren. Ze is een bevlogen regisseur en heeft een breed spectrum van kijken en handelen. Inhoudelijk sterk, procedureel krachtig, onverzettelijk en charismatisch. Ze heeft de zaken met lef en durf aan-gepakt en een echte doorbraak tot stand gebracht'. José wordt een 'authentieke en open leider' genoemd, die met haar aanpak alle partijen
mee kreeg waardoor de gemeente Utrecht grote stappen kon zetten. ((http://www.overheidsmanager.nl/)
Architect Rudy Uytenhaak (HBS-b, 1967) maakte zich (De Volkskrant, 17 juli 2015) kwaad over de status van architecten bij open aanbestedingen. Architecten zijn het namelijk zat dat ze niet of amper betaald krijgen voor voorlopige
ontwerpen. Uytenhaak enqueteerde onder zeventig bureaus over aanbestedingen waarbij niet betaald wordt voor
ontwerpen of die later niet eens doorgaan. Soms honderden uren arbeid worden dan niet of nauwelijks vergoed. En
dat in de branche die zwaar getroffen is door de crisis. Uytenhaak spreekt van 'een keten van uitbuiting' waarin veel
kleine bureaus nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. 'Archictectuur is mijn lust en mijn leven' zegt
Uytenhaak, maar 'voor een slavenloon doen wij mee aan dit circus'. Bij Uytenhaak werkten voorheen 45 medewerkers, nu nog acht. 'De meeste jonge architecten, tussen 20 en 35, behoren tot een verloren generatie' die alleen nog
gemeentehuizen en scholen ontwerpen. En dan vaak ook nog afgescheept worden door opdrachtgevers. Hij hekelt
vooral het gebrek aan transparantie. 'Vroeger werd je uitgenodigd, je vertelde wat je kon, er was een dialoog. Nu
komen opdrachten van ambtenaren en commerciele selectiebureaus die gedoe moeten voorkomen' en soms alleen
een schriftelijke afwijzing sturen. 'Helaas voor u geniet een ander ontwerp onze voorkeur'. Terwijl het bij deze open
aanbestedingen 'niet in de eerste plaats' om de prijs moet gaan maar 'om kwaliteit en innovatie'.
Een oud-leerling die het "beste cabaret van de afgelopen
jaren" maakt. Tim Fransen
(Gym, 2006) wordt in alle
recensies van zijn eerste programma Het Failliet van de
Moderne Tijd de hemel in
geschreven. 'Een van de
sprankelendste cabaretervaringen', met 'soepelheid
van geest en vlijmscherpe,
venijnige humor' (De Volkskrant, 2 november 2015). Fransen studeerde na zijn eindexamen (cum laude) filosofie
en psychologie, won hoofdprijzen op het Comedy Concours, het Amsterdam Studenten Cabaretfestival en het
Leids Cabaret Festival, was lid
van de Comedytrain, schreef
mee aan Dit Was Het Nieuws
én aan oudejaarscon-ferences
van Theo Maassen. Hij was
bevriend met René Gude, de
(inmiddels over-leden) Denker
des Vader-lands, die hem inspireerde tot een voorstelling
waarin Friedrich Nietzsches gedachtengoed een plek kreeg. Maar ook Chopin, Mariah Carey en een bamischijf. Gude
krijgt alle eer. 'Door hem vond ik mijn podiumpersonage: iemand die het in theorie allemaal weet maar in de praktijk
een kluns is'. Door Gude, zegt Fransen (in Het Parool, 16 oktober 2015), werd de synthese tussen cabaret en filosofie
mogelijk, kon het banale gecombineerd met het intellectuele. Hij vind het leuk te werken met tegenstellingen: twee
academische studies en 'een simpele jeugd' in de Bijlmer. 'Hoge cultuur versus lage cultuur, het pretentieuze tegenover het triviale. Als ik er een zou kiezen, zou ik dit spel niet kunnen spelen. Dat wordt het filosofische droog en saai.
En ik kan ook niet een hele voorstelling bouwen rondom mijzelf als zogenaamde r&b zanger'. Ook Nietzsche inspireerde. Fransen reisde naar plekken waar Nietzsche woonde of verbleef. Die reizen hielpen hem 'uit zijn eigen hoofd
te stappen'. Fransen: 'Ik ben redelijk theoretisch ingesteld, terwijl je voor het theater juist de verbeelding moet aanspreken. Een vreemde omgeving dwingt mij om uit die theorie te stappen'. Grappen schrijven voor een ander zal hij
niet snel meer doen, denkt hij. 'Ik ben een echte solist, ik wil mijn eigen grappen vertellen, op míjn manier'.
De voorstelling ging eind oktober in premiere. Zie http://www.timfransen.nl/ voor de speellijst van 2016
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Een Kratje Gezond – dat won Gerard Smit (Gym-B, 1972)
half november in de gelijknamige rubriek in Het Parool.
De lokale bezorgservice De Krat verloot elke week zo'n
krat met lokale en biologische boodschappen. Gerard en
zijn vrouw Eleanor wonnen met hun antwoord op een
vraag over het verschil tussen grofwild en kleinwild. Gerards lievelingsgerecht, aldus de krant: ouderwetse andijviestamppot met een gehaktbal.
Na 32 jaar bij het NKI is Marcel van Herk (Ath-b, 1978) naar Engeland verhuisd, samen met vrouw Els Couenberg (Gymb, 1978). Naar Manchester om precies te zijn, waar hij door de universiteit gevraagd is een nieuwe vakgroep op te
zetten en te leiden. Van Herk, volgens The Guardian (26 augustus 2015) "the world expert on targeted cancer treatment", gaat er lesgeven, veel onderzoek doen en vooral hard aan het werk. In Manchester kan hij werken in een therapiecentrum dat de nieuwste protonenaanpak heeft, 'een krachtige kanker-infrastructuur die je nergens anders ter
wereld vindt', maar ook gebruik maken van de 'kritische massa van netwerken en expertise' die er de afgelopen jaren
verzameld is. "Wat me boeit en naar Manchester heeft gebracht, is de kans om de hele behandeling van de kankerketen goed te krijgen. Het gaat over veel meer dan apparatuur. "
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Presteren. En niet langer 'meekabbelen. Aan dammers die de A-status van NOC*NSF als doel zien – en niet als middel
om een droom te verwezenlijken – heeft dam-bondscoach Rob Clerc (Ath-b, 1974) niks. Clerc is met een nieuwe generatie dammers hard aan de slag om weer de wereldtitel dammen terug naar Nederland te halen. Dat doet hij onder
meer door een topsportcultuur in te voeren. 'Er is een wereld te winnen buiten het dambord', zegt Clerc (De Volkskrant 18 november 2015), wijzend op toppers uit het verleden die het nét niet haalden. 'Dammen is ook een mentale
sport', zegt Clerc. 'Je moet uren maken' en mentaal weerbaar zijn. Zo belde Clerc zijn dammers tijdens een trainingskamp eens om vier uur 's ochtends uit bed om met elkaar te gaan dammen. 'Dat riep weerstand op. Maar ik wilde
slechts testen of onze dammers 24 uur per dag topsporter wilden zijn'. Volgens hem is zijn missie pas geslaagd als
Nederland weer een wereldkampioen heeft. 'Dat heeft veel te lang geduurd', 31 jaar al om precies te zijn.

Nicolaas Nu: Joséphine Rutten nieuwe rector

Na het vertrek van Hans van Rooijen eerder dit jaar, heeft het Nicolaaslyceum
in Joséphine Rutten een nieuwe rector gevonden. Rutten, die ook zitting
neemt in het bestuur van de Stichting VO-Amsterdam-Zuid, was de afgelopen
jaren rector van OSG De Meergronden in Almere.

Nicolaas Nu: In top-5 populairste scholen
Het Nicolaaslyceum hoort tot de vijf populairste scholen van de stad, schrijft Het Parool (9 juli 2015). Zowel voor
havo'ers als voor vwo'ers is de school een van de geliefdste in Amsterdam. Het Nicolaaslyceum moest ook de meeste
leerlingen uitloten, zo bleek juli jl uit een analyse van het nieuwe matchingsysteem waarmee achtstegroepers op
scholen geplaatst werden. In totaal werden voor het Nicolaaslyceum maar liefst 487 leerlingen uitgeloot, het een-nahoogste in de gehele stad (Spinoza: 601).

Nogmaals: de burgemeesters
De inkt van het interview dat Joost Kenter in de vorige Binder had met 'onze' twee burgemeesters was nauwelijks
opgedroogd of de dames waren alweer in het nieuws. De een, Amy Koopmanschap, ging in Diemen, na twaalf jaar,
met pensioen maar werd enkele maanden later alweer benoemd tot – tijdelijk – burgemeester in Velsen. Daar neemt
ze de honneurs waar totdat er een nieuwe burgemeester is gevonden.
De andere, Mieke Blankers-Kasbergen, kwam op een andere manier in het nieuws. Tegen haar is aangifte gedaan in
de zaak rond een omstreden sportterrein in Ouderkerk. Volgens de aangever, een PvdA-raadslid uit 'haar' eigen
gemeente, laat Blankers 'bewust een milieudelict voorduren' (Het Parool, 29 augustus 2015). Volgens deze Dirk-Jan
Hoekstra wéét Blankers dat er op de hindernisbaan, het zogeheten Obstacle Cource Training Centre, honderden
gedumpte autobanden in het water liggen maar doet zij daar niks aan. Hoekstra zegt dat de aangifte niet persoonlijk
is, maar gericht tegen de gemeente. Juristen noemen de aangifte zeer merkwaardig en Blankers zelf 'trok haar wenkbrauwen op' toen ze er van hoorde. In de zaak draait het om de vergunning van het OCTC en de handhaving daarvan.
Blankers is er nuchter onder. Ze zag geen reden om op te treden. En: 'ik zou niet weten waarom dit een lastig dossier
is. Dit is gewoon mijn werk'.
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Bluesband heette inderdaad Desolated Blues

Carlo Huffener

Ronald Huffener

We kregen drie reacties op onze oproep uit de vorige
Binder over de bluesband die, september 1969, op
school speelde. Zowel Ed Tan (Gym-a, 1970) als Ruud
Röben (HBS-b, 1970) melden dat de band inderdaad
Desolated Blues heette, ook al veranderden bandnamen in die tijd soms maandelijks. Twee van de bandleden zaten op het Nicolaas, aldus Ed, namelijk de broers
Carlo en Ronald Huffener.
Ook Bert Paschedag (HBS-b, 1970) noemt Carlo als de
gitarist op bladzijde 7 linksboven; broer Ronald zingt op
pagina 8 rechtsonder. De groep speelde inderdaad op
een schoolfeest, in de kantine. 'Ze speelden minstens
twee keer Suzy Q', herinnert Ed zich terwijl Ruud de
band ook wel eens in Paradiso zag spelen.

Rob Pieters: Ieder kind dat het niet redt,
maakt je nog fanatieker
Het grootste kinderkankercentrum van Europa staat over
een paar jaar in Utrecht. Begin 2016 gaat de eerste paal
de grond in, maar er is nu al een eerste afdeling - binnen
de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Een van
de initiatiefnemers van dit Prinses Máxima Centrum is
kinderoncoloog Rob Pieters (Gym-b, 1978), die aan Joost
Kenter uitlegt waarom het centrum er komt. "Per jaar
krijgen in Nederland 550 kinderen kanker. Het gaat om
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verschillende soorten kanker en de meeste vormen van
kinderkanker komen maar tussen vijf en vijfentwintig
keer per jaar voor. Nu vinden onderzoek en behandeling
plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook worden de behandelingen
steeds complexer. Door die versnipperde aanpak is het
moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek
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op één locatie voorkomt deze versnippering. Bovendien
biedt dit ook financiële voordelen." Elk kind krijgt het
beste behandelteam, bevindingen uit research worden
direct toepasbaar en de koppeling tussen research en
behandeling leidt uiteindelijk tot betere zorg.
Rob Pieters legt ook uit waarom dat centrum bewust naar
prinses Maxima is genoemd. Die was immers al bijna 'koningin' toen de plannen uitgewerkt werden. Rob: "de
helft van onze patiënten identificeert zich meer met een
prinses dan met een koningin …."
Hoe wordt iemand kinderoncoloog?
"Ik ben er in gerold. Na mijn eindexamen wilde ik naar de
Academie voor Lichamelijke Oefening, ik werd er toegelaten maar omdat mijn rug dat waarschijnlijk niet zou
redden, ben ik naar de VU gegaan. Ik schreef me in bij
Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, nu Faculteit Bewegingswetenschappen geheten, en dacht daar te leren
hoe ik onderzoek zou gaan doen op sport- of revalidatiegebied. Ik leerde inderdaad perfect wetenschappelijk
onderzoek doen maar ik wilde méér weten over het terrein waarop ik dat onderzoek deed. Dus ben ik ook
Geneeskunde gaan studeren. Toen ik steeds vaker in
aanraking kwam met kinderen die kanker hebben, werd
ik daardoor gegrepen en wist ik wat ik wilde: patiëntenzorg én onderzoek bij deze kinderen. Ik kreeg een
promotieplaats aan de VU, promoveerde op het onderwerp kinderleukemie en volgde een opleiding tot kinderarts".
Rob specialiseerde zich steeds verder in de kinderoncologie, werd hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en
hoofd kinderoncologie in het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis. "Ik merkte toen al dat behandeling van kinderen met kanker en het onderzoek naar kinderkanker,
uitgevoerd in zeven verschillende centra, veel te versnipperd was. Samen met ouders dacht ik dat het beter zou
zijn als dat in één centrum gedaan wordt, alle onderzoek
én behandeling onder één dak. Eind 2014 opende de
eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum, binnen
de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht. Daarnaast komt straks onze nieuwbouw", vertelt Rob enthousiast.
Niet te versieren
We gaan terug naar Robs schooltijd. Zijn prettigste – en
dagelijks terugkerende – herinnering aan het Nicolaaslyceum is uiteraard zijn vrouw Caroline Wellens die een
jaar eerder eindexamen deed. Caroline was volgens Robs
klasgenoten "niet te versieren", lacht hij. Dat leek hem
zo onwaarschijnlijk dat hij er een weddenschap op
afsloot. "Op het eerstvolgende schoolfeest werd ik keihard afgewezen, een enorme knauw voor mijn ego
natuurlijk". Maar Rob hield halsstarrig vol en vier maanden later kreeg hij zijn eerste zoen. "En nu zijn we al 35
jaar gelukkig getrouwd."

Zijn schooltijd herinnert hij zich als "ontzettend leuk".
Vooral pater Lauwers als pater prefect maakte veel
indruk door de manier waarop hij veel aandacht schonk
aan leerlingen die "op het randje" verkeerden. Natuurlijk kwam het Rob ook goed uit dat Lauwers de vele keren
dat hij te laat kwam, vergoelijkte met de historische woorden 'niet meer doen he'. Docenten als Wevers en Sterrenburg roepen nog steeds positieve gevoelens op.
Hij vond de sfeer in de jaren '70 op school erg relaxed en
genoot een grote mate van vrijheid. "We hebben er ontzettend gelachen. Zoals die keer dat Fons van der Donk
en ik onze fietsen naar de tweede verdieping tilden en
door de gangen fietsten. Had je broeder Wulfram moeten zien … Maar pater Verschuren, toen rector, vond het
kennelijk niet zo erg want we zijn er nooit op aangesproken."
Of die examenstunt: "Een stel leerlingen had allemaal vijf
gulden gestort en daarvan hebben we kettingen en sloten gekocht. Tijdens een pauze hebben we toen beide
uitgangen van de personeelskamer vergrendeld zodat ze
een langere pauze hadden. Pater Verbruggen stond
vanaf het balkon de leerlingen naar de lokalen te dirigeren maar dat werd uiteraard genegeerd."
Rob herinnert zich ook een brandje. "Een van de leraren
gooide altijd zijn sigarettenpeuken ongedoofd in de
prullenbak. Ik dacht een goeie grap uit te halen door in
die prullenbak een stuk in benzine gedoopt papier te
leggen. Dat pakte helaas anders uit. Het resultaat was
een forse steekvlam en een zeer kwade leraar. Dit keer
moest ik wel bij de rector komen."
Met veel klas- en schoolgenoten is het contact al die jaren
gebleven. Soms privé - "Els van Gils en Corinne Gerritsen
zie ik op verjaardagen of op vakantie - , soms komt hij
beroepsmatig oude klasgenoten tegen: met Marcel van
Herk, Monique Jaspers en Tom Huizinga, die ook hoogleraar zijn en betrokken bij kankeronderzoek en reumaonderzoek. "En met Vincent Pijpers natuurlijk. Toen ik
dertien jaar terug met vrienden KiKa oprichtte, vroegen
we Vincent als lid van het bestuur. Hij is nu bestuurssecretaris van het Prinses Máxima Centrum.
Plezier
Terugkijkend op een indrukwekkende carrière in de kinderoncologie, zegt Rob dat hij nog steeds ontzettend
veel plezier in zijn werk heeft. "Ik doe nog steeds patiëntenzorg en kom dus veel aan het bed, ben betrokken
bij allerlei onderzoeken naar leukemie. Ik werk samen
met buitenlandse instituten en ziekenhuizen en heb nu
een gigantische klus als lid van de raad van bestuur van
ons nieuwe centrum. Ik praat met de bouwers, met banken over de financiering, met mensen van KiKa en de
onderzoekers over research, met de artsen over patiëntenzorg enzovoorts. Gelukkig is er ook nog wel eens
tijd om te tennissen, te zeilen of te reizen."

Eenvoudig en snel direct doneren aan Stichting Steun het
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie?
http://www.prinsesmaximacentrum.nl/steun-ons/
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Prof. dr. Rob Pieters
1978

eindexamen Gymnasium-B

23 april 1987

doctoraal examen Lichamelijke Opvoeding
(nu: Bewegingswetenschappen) VU Amsterdam

24 april 1987

doctoraal examen Geneeskunde VU Amsterdam

1991

gepromoveerd op kinderleukemie VU Amsterdam

1995

opgeleid tot kinderarts, VU Amsterdam

1999

benoemd tot hoogleraar en hoofd afdeling kinderoncologie, Erasmus
MC-Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

2002

betrokken bij oprichting KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij

2007

mede-oprichter Stichting Kinderoncologie Nederland (STION)

2013

mede-initiatiefnemer, medisch directeur en lid raad van bestuur
Prinses Máxima Centrum, Utrecht (opening nieuwbouw 2017)

Rob Ferretti haalt herinneringen op (2) 1963-1965
In de vorige Binder las u de herinneringen van Robert Ferretti (Gym-A, 1968) aan zijn brugklas. Hoe verging het hem in
de tweede en derde klas?

1963 VAN BRUGKLAS NAAR GYMNASIUM II b
Hoe was het ook alweer? Op basis van je cijfers werd bepaald voor welke richting je geschikt werd geacht: HBS of Gymnasium. Was er overleg met de leerling, ik wilde naar het gymnasium, en/of de ouders? Moest je aangeven wat je zelf
wilde? Een formuliertje? Er staat me niets meer van bij.
Met 21 andere jongens werd ik geplaatst in klas IIb. Dat betekende veel nieuwe gezichten. Hans Martens kende ik nog
van de lagere school en Gijs Beerends van de vorige klas 1a.
Nieuwe docenten? Veldman voor wiskunde, Duindam voor aardrijkskunde, Louman voor Nederlands, Bosse voor
Frans, Blijboom voor gymnastiek en Sluyter voor Engels. Twee nieuwe vakken: Latijn (van Lujber) en Duits (van Van
Straaten).
In mijn herinnering was de overstap naar klas II niet een enorme verandering. Ik voelde me wel op mijn gemak op
school. Echter, bij Latijn en Duits heb ik het begin wel wat aangemodderd. Wel toevallig twee vakken met die ellendige naamvallen. Daar lag het toch volgens mij niet aan. De start bij Duits was slecht, want de school had moeite een
docent te vinden. Na eerst een student en toen iemand die er duidelijk geen zin in had, meldde zich een derde kandidaat voor de rest van het jaar, Van Straaten. Ik gooide er met mijn pet naar met als gevolg een vette 4 op mijn kerstrapport. Voor Latijn gold hetzelfde, een onvoldoende met kerst. Thuis waren de rapen gaar. Of je werkt de onvoldoendes
weg of je gaat zondags niet meer naar Ajax of het Olympisch Stadion. Ik koos uiteraard voor het eerste en met succes.

Proefwerk Latijn. Aan het einde van het
seizoen moest ik de volgende zinnen
kunnen vertalen. Dat lukte me met een
ruime voldoende.
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Waarom deed ik aanvankelijk zo weinig voor Latijn? Het was wel wennen om les te hebben in Latijn van een Hongaarse docent die af en toe een potje maakte van zijn Nederlands. De Grieken scheepten zich in, vond hij maar niks. Zeg
maar gewoon: de Grieken stapten in de schip. Jaren later heb ik van zijn vrouw gehoord dat Lujber het vreselijk vond
dat we zo'n lol hadden om zijn Nederlands. Geloof het of niet, ik ontmoette het echtpaar in 1985 in Griekenland en
heb nog een tijdje contact gehouden. De heer Lujber was nog niet eerder in Griekenland geweest, ik was bij zijn vuurdoop. Op de Akropolis vroeg hij me, naar aanleiding van het begrip katacombe: Robert, weet je nog wat kata betekent? Hij leerde ons trouwens een Hongaars woord: Latijn is boeiend = lebilincselö.
Godsdienst hadden we één uur in de week van pater Rebers. Centraal stond het Nieuwe Testament. We hadden een
Bijbels Werkschrift met invuloefeningen onder verwijzingen naar evangelisten, Mt 5, 13-14 of Lk, 4 vs 33. Daarnaast
één uur Liturgie van pater Van Langen, weliswaar het laatste uur op maandag, maar ik vond het toch wel interessant.
Ik blader in mijn schrift van toen en lees aantekeningen over de Liturgische eredienst. De ontwikkeling in de Liturgie.
Zoals wij de Liturgie kennen, zo is ze niet altijd geweest, er is een groei in geweest. De historische ontwikkeling werd
uitgebreid behandeld. Een hoofdstuk gaat over het kerkgebouw, de vorm, de bouwstijl, de aanwezige elementen en
de rang van de kerken. Weet u het nog? Rectoraatskerken? Echt interessant vond ik de ontstaansgeschiedenis van de
symboliek in de Liturgie. Een symbool heeft dus altijd iets geheimzinnigs, iets geheimvols, iets mysterieus (…) omdat
de godsdienst meestal gaat over onstoffelijke dingen die wij proberen in stoffelijke tekens en gebaren duidelijk te
maken. De kleuren van de misgewaden en de betekenis van die kleuren. Heerlijk om iemand die in het paars is
gekleed te vragen of die soms aan boetedoening doet. Bij groen is er nog altijd hoop. Pater van Langen was een jonge
pater in opleiding. Hij werkte maar één seizoen voor een paar uurtjes op het SNL. Jaren later ontdekte ik hem op een
foto uit 1970 van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. Bijschrift: (werd) de zichzelf groep 4/7 noemende jonge
religieuzen niet tot de concilieaula toegelaten (…)Bron: bladzijde 120 van De Kerk gaat uit, van Michel van der Plas.
Pater van Langen, een lange jongeman, zit midden voor. Een man dus van protest en vernieuwing. Hij is mijn liturgisch
symbool van de verandering geworden!
Geschiedenis. Naast het boek Commissaris, Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis, foto's , knipbladen van
Kleio, kunstgeschiedenis, Griekse tempels en tekeningen – dát was aan mij besteed. Ik hoop dat Nicolaasgeschiedenisdocent Joris Ruiter dit leest, want die zal het herkennen. Wat heb ik later als docent met plezier dit
onderwezen aan mijn leerlingen. Pater van de Wansem zette mij op het spoor van de (kunst)geschiedenis.
We abonneerden ons op zijn aandringen op de Reflector, voor f 3,75.
Wat en hoe werd er getoetst?
Een voorbeeld uit maart 1964.

Over het kerkgebouw, de bouwkunst, het
pausschap. En wat te denken van de
onderstreepte vraag, en dat voor een tweedeklasser! Pater van de Wansem was ook
niet kinderachtig met zijn vraag 10. Dat
beslaat enkele bladzijden uit een handboek.

Aardrijkskunde kregen we niet meer van de heer Cortie maar van pater Duindam. Het schrift met de harde kaft van
klas II heb ik, volgens het etiketje, nog in klas III en IV gebruikt. In IV ook bij pater Duindam. Ik miste de heer Cortie. In
klas III zouden we elkaar weer tegenkomen, maar dat kon ik toen nog niet weten. De flauwe grappen van de pater
vielen bij mij niet in goede aarde. Hoe heet je? Guus de Haan, pater. Guus? Ja pater. De pater in een slappe lach. Zo
heette bij ons het paard van de schillenboer. Leuk toch? Arme Guus.
Wiskunde.
De heer Veldman heeft mij van klas IIb tot en met Via
wiskundig door het gymnasium geloodst. Geen
probleem voor u om een domme alpha dit vak bij te
brengen? Geen probleem jongen, ik kan koeien leren
fietsen!
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Hoe spannend was verder dit tweede jaar? Mijn bronnen, namelijk proefwerken, agenda, fotoalbum en Tobbes, leveren het volgende op:
Proefwerken waren nog steeds stenciltjes, van opzet niet verschillende van die van de eerste klas. In de proefwerkweek zat ik naast een eersteklassertje. Iedere leerling had verplicht een eigen proefwerkbloc! Meneer Noyons, ik hou
't niet meer, mag ik even naar het toilet? Nee, de deur van het toilet is op slot (Tobbe, december 1963)
Agenda: Deze agenda is beter leesbaar dan die van klas 1. Mijn stallingnummer was 256, de H.Mis voor klas IIb was op donderdagmorgen om 8
uur, vak C!. Al met al had de school een fraaie kapel. Dat kruis in die lichtcilinder, prachtig! Jaren later, jaren '90, liet ik mijn vriendin de kapel zien.
Ik wist dat het toen een galerie was. Toch moest ik even slikken. Het wijwaterbakje was een overvolle peukenbak. Herinvoering van de brandstapel, dat leek me op dat moment het overwegen waard. In de rubriek aantekeningen noteerde ik onder andere de hits van dat schooljaar. Altijd
weer Cliff & The Shadows, maar nu ook eind 1963 The Beatles, Françoise
Hardy en The Dave Clark Five. Filmsterren, onder andere die van de West
Side Story, George Chakiris.
Vulde je dat allemaal in tijdens de les? Net als in de eerste klas, de momenten van verveling waren er volop. Zeker in oktober, want dat bewijst de
volgende prent in mijn agenda.

Zondag 13 oktober 1963: RKAVIC moest tegen OSV uit Oostzaan, 1-1. Bij OSV speelde een jonge gozer, wat was die
goed. We weten het nog, Robbie Rensenbrink, het slangenmens!
Vrijdagavond 22 november 1963: Proefwerkweek. In de achterkamer van ons huis in de Kerkstraat was ik bezig met
het voorbereiden van een proefwerk aardrijkskunde (leren §1 t/m §4, voor zaterdag 23 november). Mijn moeder komt
huilend de kamer binnen en vertelt dat president Kennedy is neergeschoten. Wat een herinnering! Proefwerk: een 7 !
Het antwoord op de bekende vraag, wie weet nog wat hij deed toen hij hoorde van de aanslag/moord op Kennedy?
Zaterdag 6 juni 1964: The Beatles in Amsterdam. SNL 4 tegen het Leeghwaterlyceum 2, finale schoolvoetbal. Ik heb er
eerder over geschreven. We waren de besten. Dachten we. Hoogmoed komt voor de val. Verlies 1-4 !.

Aandenken: een speldje en
een foto.
Foto: Het schoolvoetbalteam. Ik zit links voor. Ben
Cocx, de latere leraar Duits,
zit rechtsvoor.
TOBBE. September 1963: Het grootste mankement aan deze school is, dat de gangen aan de verkeerde kant liggen. Nu
klagen de jongens, dat ze als hanen aan het spit worden gebraden, als de zon schijnt; terwijl de zonneschermen defect
zijn. Op 12 september was pater van de Wansem 25 jaar in ’t klooster (geprofest). Op deze heuglijke dag was er voor
de leraren een auto-rally georganiseerd, vandaar dat wij die dag geen les kregen. De equippe Bosse, Van Nus, Claassen en v.d. Wansem won met de Renault Dauphine van de heer Bosse.
Januari 1964: onder het kopje SCHANDE, vermeldingen van alles wat gestolen en vernield wordt. Urinoirs verstopt
door etenswaren. Vol gekraste banken. Waarom worden er waar dat maar mogelijk is, schroeven en moeren losgedraaid?
April 1964: Maar het moet ons van het hart, dat er een opvallend gebrek bestaat speciaal aan kritiek. Slechts drie
stukken in de rubriek ‘Opinieschuiven’, klaagt de redactie. Tafeltennis: dankzij o.a. Karel Deken won het SNL het
nationale kampioenschap. De beker staat wellicht nog in de prijzenkast. Mei 1964: De redactie heeft last van kopijgebrekneuroses. Want er zijn veel meer leerlingen die voor het schoolblad zouden kunnen schrijven dan er in feite doen.
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Iedereen maakt toch wel eens een opstel, heeft toch wel een hobby of een onderwerp dat hem interesseert?
Tot slot nog even mijn agenda: op zaterdag 18 april 1964 emigreert mijn oudste zus naar de U.S.A. Ze vliegt met een
DC 8. Spannend. Pas in 1975 zal ze met man en twee kinderen weer terugkeren in Holland. Ik zou haar erg missen
gedurende mijn verdere schoolcarrière.
Dinsdag 23 juni t/m vrijdag 3 juli, de laatste twee proefwerkweken voor de overgang. Het gaat me goed af. Zoogdieren bij biologie, ‘wortels’ bij algebra, struikelblokken bij Nederlands, het wezen van de H. Mis bij Liturgie, het Concilie
van Constanz bij geschiedenis, het was allemaal te doen. Ik beloon mezelf, volgens een notitie, met een single van
Doris Day, Move over Darling.
Maandag 6 juli: fietsenrally richting de kust. Samen met Harry Kalwij, Leo van Galen en Rob Bassant dacht ik dat we
net als het jaar daarvoor, toen we als eersteklassers in de prijzen vielen, weer zouden scoren. Helaas, zoals bij de
schoolvoetbalfinale viste ik met de anderen achter het net. Niet getreurd, het was al met al een prima jaar.
Op naar klas III.

1964 KLAS III b
In mijn agenda, op de pagina KLASGENOTEN, zie ik de mutaties t.o.v. klas II b. Enkele nieuwegezichten, van heren die
gedwongen zijn tot een tweede ronde klas 3. Eén van hen, Vincent Bakker, zal zich in de volgende jaren doen gelden
als smaakmaker in de ‘woelige’ jaren ’60. Pater van de Wansem zou zeggen, nou ja woelig, meer een storm in een glas
water.
Sommige leerlingen van klas II b waren overgestapt naar de HBS.
ROOSTER: nog steeds les ook op zaterdagmorgen: Grieks, Latijn. L.O., godsdienst en wiskunde (algebra). Het schiet me
nu te binnen dat sommige docenten op zaterdagmorgen niet helemaal bij de les of in vorm waren. Enkele heren
gaven nl. ook les op een avondschool. Aan de salarisschalen moest toentertijd nog flink worden gesleuteld. Wat was
nieuw? Andere docenten, pater Lockefeer (Ned), Wolfs (Du), en Van Nus (En). Ne/Fa/Du/En, met oud-klasgenoten nog
weleens over gehad op een reünie, deze lessen hebben geen bijzondere indruk op ons gemaakt. Pater Klaassen voor
godsdienst? Deze laatste is volledig uit mijn geheugen gewist. Nieuwe vakken? Natuurkunde van de heer van Loon.
In mijn herinnering een zeer beminnelijke man. Hij was echt verdrietig wanneer we zaten te klooien. Ik voel nu nog
schaamte. Wat moest ik kennen? Ik scoorde gemiddeld 6½ / 7. Onderstaande proefwerken kon ik blijkbaar toen nog
aan. De opgave moest je inleveren, dat deed ik niet. Of was de surveillant nalatig?

Nog een nieuw vak, Grieks. Zes lesuren in de week! Allemachtig, dat was ik even vergeten! Latijn, idem dito. Niet
vergeten ben ik de leraar Grieks, pater van Buuren. Toen was ik onder de indruk van hem. Nu, na zoveel jaren zelf in
het onderwijs gewerkt te hebben, zeg ik, deze man was een kanjer. Hetzelfde gold voor mij bij voetbaltrainers, je ging
door het vuur voor je trainer, omdat er iets klikte. De herinneringen aan pater van Buuren zijn me zeer dierbaar.
Ik probeer aan de hand van de proefwerken nog een beeld te krijgen van wat me moesten kennen en kunnen. Zet uw
vertaalmachine maar aan. De bello Gallico, Caesar.
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Geschiedenis: de onverdraagzaamheid van het Calvinisme? Dat ging dus over ketters, die waren echt fout, en
niet de ‘tolerante’ katholieken.
Frankrijk, Engeland en Pruisen, de Republiek had het
moeilijk. Een stukje Europese geschiedenis, geen
probleem blijkbaar voor een derdeklasser.

Wiskunde: algebra en meetkunde.
Waarom heb ik het meetkunde schrift bewaard? Sinus, cosinus, t/m VI a vond ik dit interessant

Nog wat bladeren in mijn agenda. Ik ging regelmatig naar de film.
Een tante van mij had een sigarenzaak op de Keizersgracht. Door
het ophangen van de filmagenda kreeg zij vrijkaartjes voor de
bioscoop. Daar profiteerde ik van. James Bond had ik goed in
beeld.
Vrijdag 4 september 1964: rooster halen.
Zaterdag 10 oktober: opening van de Olympische Spelen van
Tokio.
Vrijdag 23 oktober: mijn moeder komt vroeg in de ochtend mijn
slaapkamer binnen en roept, Robbie, Anton Geesink heeft
goud!!!
Zaterdag 24 oktober: sluiting van de Spelen.
De agenda staat, alle 6 lesdagen, stijf van het huiswerk. De rode
draad in deze agenda is echter de voetbaldraad. De weekend
wedstijden van RKAVIC 1, mijn elftal de A 4, een enkele interland,
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en alle Europa Cup wed-strijden van DWS/A staan
vermeld. Als klap op de vuurpijl, de SNL successen in het
schoolvoetbal. Mijn team, SNL 3 werd kampioen in
afdeling C, na 16 voorronde wedstrijden. De finale werd
gewonnen met 3-1. Alles staat uitgewerkt in mijn agenda. Wat was pater Prefect trots. Twee elftallen
kampioen. Nicolaas 5 met Louis van Gaal.

TOBBE: Oktober 1964, een andere standaardkaft. Af en toe wat variatie rond Sinterklaas en Kerst.
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Was er verder iets veranderd?
Vertrokken redactieleden, uiteraard na het eindexamen.
Censor pater Lockefeer (ned) wordt bedankt en de heer
Klaassen (hv), die vorig jaar die fraaie kerstomslag had
gemaakt.
Die zoek ik toch nog even op. Komt ie.

De redactie richt zich tot de ouders. Wij weten niet of u de Tobbe geregeld leest, maar het gevolg hiervan is, dat het
grootste deel van de leerlingen een betrekkelijk negatieve houding aanneemt t.o.v. het eigen blad. Dat is uiteraard
niet de bedoeling. De zin is wat merkwaardig, oorzaak-gevolg, maar de ouders moeten hun kinderen stimuleren de
Tobbe te lezen. Weer wordt er melding gemaakt van een start van het schooljaar, in dit geval in de Agneskerk. Ik kan
me daar niets van herinneren. Er lopen lieden rond die in de vakantie hun baard hebben laten staan. Maar paters en
heren van de schoolleiding, toont u toch begrip voor deze lieden! Als zij hun baard eraf halen lopen ze voor gek. Over
hun bruine gezichten loopt dan een wit spoor (….).
27 mei 1964: gehuwd L.G. van Nus met L. van Nus-van der Kort. Hoe zag zij er toen uit? We stoten elkaar aan, het was
tijdens een voorstelling/toneelstuk in de gymzaal. Kijk, de vrouw van Van Nus. Hoge hakken en pittig getoupeerd
haar. Met hem? We keken elkaar verbaasd aan. Jaren later, ergens in de jaren ’90, ben ik met een collega bij de heer
van Nus thuis geweest, in Hoofddorp. Hij was bereid ons van advies te dienen m.b.t. het organiseren van een grote
reünie. Hij had ervaring. 4a2 was in juli naar Frankrijk geweest op BOUWKAMP. Aalmoezenier: pater Verbruggen. Er
werd gebouwd voor een weeshuis. Leuk verslag. Mijn lichting, 1962-1968, heeft nooit spannende excursies gehad.
Wat ik heb begrepen is dat voorgaande lichtingen het enigszins voor ons hadden verpest.
November 1964. Over de te volgen lijn. Zullen wij de esthetica gaan beoefenen en het blad omhoog trekken (of
duwen?) tot het niveau van een lyceum, of zullen we met ieders smaak rekening houden, en er opstellen over
vakantie in plaatsen en bespiegelingen over het cowboyleven?
1964, Flitsen en Tobbe. SNL en Pius MMS, een uitgave van twee scholen, onder de naam UCA,Ubi Caritas et Amor ibi
Deus est, waar hulpzaamheid en liefde zijn daar is God,. Over het vak sociologie op de MMS. Maatschappijleer? Het
gaat over de medemens en sociabiliteit. Een oplage van 1600 exemplaren. UCA bedankt de medewerkers. Toen ons
door de UCA werd gevraagd of het mogelijk zou zijn via onze bladen in brede kring bekendheid te geven aan het
bestaan en de doelstellingen van de UCA hebben wij dat verzoek met graagte ingewilligd.
December 1964. Kerstnummer, de Tobbe 1964. Een indrukwekkend nummer, vol verhalen, fraaie illustraties en een
tekst van leraar Duits, de heer Wolfs. Weinachtsfest in Deutschland.
Het jaar 1965. Nog even een aantekening uit mijn agenda. Op zondag 24 januari 1965 vertelde de broer van mijn
moeder, dat hij voor de missie een schip naar Indonesië moest varen. Hij was kapitein. Of mijn aanwezige neef en ik
het leuk zouden vinden om morgen, maandag, in Dordrecht de inwijding van het net afgebouwde schip mee te
beleven en dan mee te varen naar Rotterdam? Schrijf maar een briefje naar school zei hij tegen mijn moeder. We
kregen toestemming van de ouders. Een hele belevenis, dat werd het ook. Waar was je maandag gvd, Ferretti, zei
meneer Blijboom een paar dagen later. Een overigens stille man in de docentenkamer, zei de heer Lujber, maar wij
kenden hem als iemand met een batterij vloeken waar je u tegen zei. Meneer Blijboom, mijn oom brengt een schip, de
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Bhakti, voor de missie naar Indonesië. Ik was uitgenodigd. Het verhaal staat uitgebreid in de Katholieke Illustratie.
Vertel Ferretti, geweldig, hoe ging het allemaal. Mijn 9 voor gym is nooit in gevaar gekomen. Trouwens, de heer
Blijboom, grote sigaar in zijn mond, was gek op ons en wij op hem. We deden oefeningen, Martens, Ferretti laat zien,
een krachtoefening op de evenwichtsbalk, dat wordt niks zei hij, het lukte ons, en de heer Blijboom ging helemaal uit
zijn dak. Kom hier, gvd, kom hier, zei hij dan. Hij omhelsde ons niet, maar hij duwde wat. Klas 2 t/m 6, gymnastiek,
dierbare herinneringen.
Maart 1965. Eindeloos gezanik om meer copy, dat wil Max Verschure niet meer. Hebt u overigens het laatste nummer
van het periodiek onzer buurvrouwtjes gezien? Wij ‘mannen’ (?) zoeken iets anders. Enkele VI alpha-ers hebben
pittige stukjes geschreven in het Algemeen Handelsblad.(??)
Juni 1965. Hoofdredactie: Thera Coppens en Max Hattinga Verschure. Weer een ronde Flitsen en Tobbe. Wat hebben
we aan elkaar, SNL en MMS? Was het dus toch geen goed idee, om de bladen eens te combineren? Men vroeg ons
bijvoorbeeld: Wat hebben nu de eersteklassertjes aan zo’n blad? Welnu, op de omslag en de nietjes na, geen pest.
Maar dat hindert niets, want hun tijd zal nog wel komen.

Culturele activiteiten op het SNL:
Songfestival, Programma, s.n.l. ~ pius
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Wat kan ik me herinneren? The Clifters: Tobacco Road. Het origineel kende ik, leuke act..
https://www.youtube.com/watch?v=eGuZY6NVXqU
Thera Coppens had altijd leuke nummers. Wat te denken van de jury? Er was een verrassing, een toegift. Ivo and the
Furies?
ROMULUS DE GROTE. Komedie van Friedrich Dürrenmatt.
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De muziek in de foyer wordt verzorgd door de “Nicolosians”. Hier heb ik geen herinneringen aan.
Einde onderbouw zeggen we nu, op naar de bovenbouw, klas IV gymnasium.

Patty Klein schreef Bommelboekje

Met 'gedichten, waarmee zij zich in de top
van de hedendaagse Nederlandse poëzie
heeft genesteld', heeft Patty Klein (Pius,
1964) haar plek in de Nederlandse letteren
meer dan verdiend. Klein, publicerend
onder het pseudoniem Patty Scholten,
publiceerde onder meer zeven bundels
met dierensonnetten. Maar daarnaast is ze
ook al veertig jaar lang (!) schrijfster van de
strip Noortje, de oudste strip die nog steeds
door dezelfde tekenaar en schrijver
gemaakt wordt - tekenaar Jan Steeman is
inmiddels 82.
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Patty stuurde ook nog een klassefoto: Pius-klas 5b
uit (vermoedelijk) schooljaar 1963-1964.

Ze is ook stripschrijfster bij Toonder Studio's, onder haar eigen
naam. Een paar jaar geleden schreef ze Heer Bommel en de Ipadden, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de NVB, de
beroepsvereniging van informatieprofessionals. In het boekje ontdekt de heer Bommel, samen met zijn metgezel Tom Poes, de meerwaarde van de digitale opslag van informatie. Het verhaal van Patty
werd getekend door Gerben Valkema.

Algemene Ledenvergadering
Traditioneel vindt op de derde vrijdag van januari de Ledenvergadering plaats. In 2016 is dat dus op vrijdagavond 15
januari. Aanvang 20.30 uur (in de docentenruimte).
Op de agenda staan al even traditionele agendapunten:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag, financieel verslag (de stukken liggen op de vergadering ter inzage)
3. Verslag kascommissie plus décharge bestuur
4. Myrakel in 2016 en hoe nu verder
5. Rondvraag en sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de oud-leerlingensoos – ook al een traditie op de derde vrijdag! –
te bezoeken.

Aan deze Binder werkten mee
Robert Ferretti
James Gerritsen
Joost Kenter
Patty Klein
Koos van Langen
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René Leijen
Bert Paschedag
Ruud Röben
Leon van Rooij
Ed Tan
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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

