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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

MYRAKEL

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
Leden in het buitenland krijgen de Binder digitaal 
toegestuurd, via e-mail, vanwege de hoge portokosten.

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 wijzi-
gingen.

Leon de Rooij
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Voorwoord

Inhoudsopgave

Voorwoord

In Memoriam

In het nieuws

35 jaar Ooievaarsstation De Lokkerij:

                        35 jaar vrijwilligerswerk

Matthijs de Ligt: Europees debuut

Loek Bosch: Op zoek naar Genade

Dick Backer: Je bent een echte

                         Nicolaas-leerling als …

Robert Ferretti's laatste twee

                         schooljaren: 1966-1968

Klooster biedt flexplek

Nicolaas Nu: een nieuwe visie

Algemene Ledenvergadering

Aan deze Binder werkten mee

En weer is er een jaar voorbij. Het lijkt wel alsof elke 
maand sneller voorbij is dan de vorige. Gelukkig vinden 
we in de kerstperiode vaak weer wat rust, om de batterij 
voor het volgende jaar weer op te laden. Myrakel heeft 
die energie hard nodig: in 2018 bestaat de school 70 jaar 
en er zijn al vragen geweest over een reünie. Dat bete-
kent dat we weer aan de bak moeten maar ook dat we uw 
hulp daarbij hard nodig hebben. 
in deze Binder, de 81e als we goed geteld hebben, treft u 
wederom de bekende mix van lief en leed, van vroeger en 
nu, van leerlingen en docenten. We sluiten Robert Ferret-

ti's schoolherinneringen af met zijn eindexamenjaren, 
we spraken met gastenbroeder Loek Bosch – even terug 
in Nederland. We eren 35 jaar vrijwilligerswerk met ooie-
vaars, we herdenken enkele overledenen en we vonden 
nog een schrijver en een voetballer. That's all dit keer – 
plannen genoeg maar nauwelijks tijd om die uit te wer-
ken. 
Het bestuur van Myrakel wenst u fijne feestdagen en een 
gezond & gelukkig 2017. Tot ziens op de ledenvergade-
ring of de oud-leerlingensoos!
René Leijen. 

Algemene ledenvergadering
vrijdagavond 20 januari 2017

aanvang 20:00 uur (docentenkamer)
aansluitend: Oud-Leerlingensoos
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In Memoriam Op 26 augustus overleed Laurens Tan (Gym-A, 1971). Hij werd 62 jaar. Laurens was musicus, 'blokfluitist' om pre-

cies te zijn, en maakte meerdere cd's. Zijn dood werd op de radio herdacht. Zie 

http://www.concertzender.nl/programma/radio_muziekessay_352794/?date=2016-09-18

Op 6 oktober overleed, midden in de voorbereidingen 

voor een reis naar Indonesië, oud-docent Luuk van Krui-

ning. Hij was, sinds eind jaren 70, jarenlang docent 

Natuurkunde. Op de crematie sprak oud-collega en wis-

kundedocent Peter de Winter mooie woorden over Luuk. 

Een selectie daaruit: 
"In de beginjaren waren Luuk en ik beiden mentor van 

een tweede klas en in die hoedanigheid verkenden we de 

binnensteden van Haarlem en Leiden, op zoek naar mar-

kante gebouwen en wetenswaardigheden om speur-

tochten voor het jaarlijkse dagje uit met de leerlingen 

samen te stellen. Luuk bleek goed te kunnen typen en 

typte de eindversies van de speurtochten uit. Behalve 

typvaardigheid bleek Luuk ook te beschikken over een 

scherp gevoel voor humor en een goede zangstem, wat 

hem geknipt maakte voor het lerarencabaret Fiasco. De 

brainstormavonden, het samenstellen van teksten en de 

uitvoeringen voor de eindexamenleerlingen en hun 

ouders op de diploma-uitreikingen en eens in de vijf jaar 

tijdens de lustrumvieringen waren hoogtepunten in 

Luuks beleving van het schoolleven". 
"Een andere grote bron van vermaak en voldoening was 

de soos. Inmiddels van Gaasperdam verhuisd naar Buiten-

veldert op vijf minuten fietsen van school, bleken de 

mogelijkheden voor Luuk schier onbeperkt. Iedere soos 

was Luuk beschikbaar. Deurwacht, bardienst, tosti's bak-

ken , na afloop de vloer aanvegen, alles pakte hij aan. De 

beloning daarvoor lag in de nasoos. Nadat de leerlingen 

huiswaarts gegaan waren, werd er vaak met een aantal 

trouwe soosbezoekende collega's uitgebreid nagepraat 

en veel doorgepraat tot in de kleine uurtjes (waarvoor de 

beveiliging toch maar weer gebeld werd om het alarm 

een uurtje of zo op te schuiven).  Lief en leed werd daar 

gedeeld en vooral werd er veel gelachen".  
"Reizen was voor Luuk ook een onmisbare bron van ener-

gie en toen hij eenmaal Indonesië ontdekt had bleef hij 

daar jaarlijks naar toe gaan. Ook zijn opfrisverlof spen-

deerde Luuk in Indonesië waar hij verkwikt en weer opge-

laden vandaan kwam. Hij leerde 'bahasa indonesia' spre-

ken. Ik weet niet of hij daar een diploma voor gehaald 

had. Luuk had wel wat met diploma's. Zijn rijbewijs was 

naar zijn zeggen eindelijk een diploma waar je echt wat 

aan had. Hoewel trotse bezitter van een automobiel is 

rijden nooit echt zijn hobby geworden". 
"De veranderingen in het onderwijs, de tweede fase, het 

Op 17 mei jl overleed, na een lange periode van ziekte en 

behandelingen,  Wim Noor (HBS-A, 1957). Hij werd 76 

jaar. Wim was, naast een werkzaam leven bij onder meer 

de Maggi-fabrieken, maar liefst vijftig jaar penningmees-

ter van voetbalvereniging De Meer, de grote concurrent 

van Wilskracht SNL. Hij was ook zeer actief in de Hofkerk, 

ook bekend als de RK parochie Martelaren van Gorcum, 

aan het Linneaushof in Amsterdam-Oost. In de nieuws-

brief van de kerk werd Wim uitgebreid herdacht (zie 

http://hofkerk.amsterdam/).

Wim was trouw aan club en kerk, ook nadat hij met zijn 

vrouw Ineke naar Weesp en Laren was verhuisd. In de 

kerk assisteerde hij bij het kosterwerk, was hij collectant 

en penningmeester van het parochiebestuur. In de club 

richtte hij de zaterdagafdeling op en later ook de 

tennisafdeling. Hij kreeg in 2004/2005 de Diamanten 

"Meer" Speld, voor zijn "ongekende, vaak strenge maar 

rechtvaardige, inzet voor zijn cluppie". Hij bleef actief 

tot hij ziek werd  en 'zijn ijzersterke voetbalconditie 

hem steeds meer in de steek liet'.

veranderende beleid met de komst van een nieuwe 

schoolleiding, het moeten bevechten van zijn gelijk, 

maakten het voor Luuk steeds moeilijker. In die tijd ging-

en we steeds vaker vrijdagmiddag na school nog wat 

drinken om wat stoom af te blazen teneinde weer enigs-

zins opgeruimd het weekend in te gaan. We kregen al 

gauw gezelschap van andere collega's en zo ontstond de 

vrijdagmiddagborrelclub die inmiddels uitgegroeid is tot 

een vriendenclub van pensionado's. De situatie op school 

werd voor Luuk steeds onverteerbaarder en de vrijdag-

middagborrel bood niet meer voldoende soelaas. Toen 

Luuk een vacature vond op het Buitenvelderts lyceum 

waar inmiddels een oud-leerling de scepter zwaaide, die 

Luuk wel op zijn merites wist te schatten, was de overstap 

snel gemaakt. Luuk bleef een trouw lid van onze borrel-

club, want ook al was de overstap een verademing, er 

bleef voor Luuk genoeg om over te fulmineren. Het ont-

breken van diploma's bij een zeker persoon wiens naam 

tot in lengte van jaren beter niet genoemd kon worden in 

Luuks aanwezigheid, het onderwijsbeleid, het verdring-

en van goede Nederlandse termen door Engelse, ook in 

de dagmenu's vaak nog verkeerd gespeld (wat Luuk 

menigmaal noodzaakte om verbeterend op te treden 

tijdens ons borreluur), het bankwezen, de marktwerking, 

de graaicultuur, het opschuiven van de AOW leeftijd, het 

fooienstelsel, de quasi wetenschappers op tv, de religies, 

(wat overigens niet wegneemt dat Luuk wekelijks wist te 

vertellen wat nu weer op radio Maria gedebiteerd was). 

De lijst ergernissen scheen schier eindeloos en Luuk ver-

zuchtte menigmaal tijdens of aan het eind van een tirade: 

“Ik zie weer dat er niemand aantekeningen maakt ?!”
"Luuk genoot intens van onze dagjes uit, meestal met 

een museumbezoek als kernpunt, maar ook altijd met 

een goed glas wijn ter afsluiting. Zo heeft Luuk ons vorig 

jaar rondgeleid in zijn onvolprezen Rotterdam. Hij toon-

de ons met trots allerlei markante gebouwen en vertelde 

veel. Hij nam ons mee in de metro en liet ons door de brie-

venbus gluren van het huis waar hij zijn jeugd door-

bracht. Zelfs wist hij ons te tonen waar Patricia Paay 

gewoond heeft. Een onvergetelijke dag". 
„Luuk heeft nu de staat van rust en vrede bereikt. Zijn 

laatste reis is onverwacht met gepakte koffer geëindigd 

nog voor die begonnen is . We zullen nog vaak aan je 

moeten denken“.

Dat de rosse buurt in 

Amsterdam wordt over-

spoeld door toeristen, 

dat op de Wallen de 

overlast en verloede-

ring weer toenemen, 

zal u – als u het nieuws 

volgt – niet zijn ont-

gaan. Maar waar het 

aantal  tradit ionele 

seksbedrijven fors is 

teruggedrongen, zijn 

het nieuwe ondernemers die de boel herontwikkelen. 

Een van hen is Jackie Krielaart (Havo, 1981) die recent 

haar bric-à-brac zaak Sapora opende (Het Parool, 24 sep-

tember 2016). De winkel is gevestigd aan de Oudezijds 

Voorburwal  97, waar vroeger prostituees achter de 

ramen zaten en dat in 2007 door de gemeente werd aang-

ekocht en herontwikkeld. Jacky verkoopt er zelfgemaak-

te sieraden, schilderijen en (vooral)  Italiaanse wijn en 

olijfolie, maar organiseert ook wijnproeverijen. Druk is 

het nog niet: veel kijkers, weinig kopers. 'Veel mensen 

komen voor het red light district en hebben geen idee dat 

ze hier ook kunnen winkelen'. Ze denkt er dan ook aan 

een 'airdnd' te beginnen, een besloten restaurant voor 

klanten. 

In zijn tv-serie Kaaskop of Mocro onderzocht Ajouad El 

Miloudi (Havo, 2005) wat hij nu precies was. Hij is het 

alletwee: opgegroeid in twee culturen. In de serie ging 

hij terug naar zijn oude buurt, Amsterdam-Oost waar hij 

ooit de goede keuzes maakte. Van zijn oude vrienden-

groep is namelijk niet veel meer over. 'Er zijn er een paar 

bij die de krant hebben gehaald'. Ajouad koos echter (De 

Volkskrant, 29 augustus 2016) een andere richting. 'Ik 

wilde studeren, aan mijn toekomst bouwen en niet in de 

problemen raken'. Hij was naar eigen zeggen heel gedis-

ciplineerd. 'Toen ik naar de middelbare school ging, sloot 

ik mezelf op, omdat ik gevoelig ben voor verleidingen. Je 

gaat met de jongens op pad, blijft tot laat op straat en het 

is altijd lachen. Het ging om de lol. Ik isoleerde mezelf, 

werd een soort boekenwurm.' 

In het nieuws

In het Volkskrant-katern V ging het eind augustus over 

concentratie. Over mail, smartphone en kantoortuin, 

over mensen die het altijd maar druk-druk-druk hebben. 

Een van de geïnterviewden was Carlijn Geijsel (VWO, 

1998), al vijftien jaar luchtverkeersleider op Schiphol. 

'Hoe meer verkeer, hoe rustiger de werkvloer', zegt Car-

lijn die zich na haar eindexamen inschreef voor meerdere 

studies. "Toen ik in 6VWO zat, wist ik niet wat ik wilde 

studeren. Mijn oudere zus wilde piloot worden en had 

overal folders van, ook van de luchtverkeersleiding. Daar 

solliciteerde ik, maar omdat ik me ook voor vier andere 

studies ingeschreven had, viel ik met mijn motivatie door 

de mand". Carlijn ging communicatie studeren, zag drie 

jaar later alleen nog het schrikbeeld van een kantoor-

baan en solliciteerde alsnog bij de luchtverkeerleiding. 

Nu wil ze niet meer anders. Als luchtverkeersleider is ze 

altijd met meerdere vliegtuigen tegelijk bezig en zorgt 

ze ervoor dat ze fit en uitgerust aan een dienst begint. 

'Heb ik een griepje dan denk ik niet: ik neem een parace-

tamol en zie wel'.  Concentratie is hard nodig. 'Je kunt 

niet even stoppen om even naar buiten te staren. Die 

vliegtuigen vliegen gewoon verder'. Hoe ze dat doet, als 
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moeder van twee kinderen? 'Wanneer ik aan mijn dienst 

begin, is het alsof ik een andere wereld binnenstap. Mijn 

leven buiten de verkeerstoren bestaat dan niet'. Er is 

geen tijd voor geklets en als ze merkt dat haar aandacht 

verslapt, vraagt ze om aflossing. 'Ik werk maximaal 2 uur 

en 20 minuten achtereen. Daarna moet ik minimaal een 

half uur pauzeren'. Na het werk doet ze het liefst iets 

waarbij ze niet hoeft na te denken. 'Even onderuit op de 

bank bijvoorbeeld. Het heeft geen zin om meteen je bed 

in te duiken; er zit dan nog veel adrenaline in mijn 

lichaam'. Lachend vertelt ze over een luchtverkeersleider 

die na iedere dienst twee uur lang naar een aquarium 

keek. ' Gelukkig heb ik dat niet nodig. Zit je er na elke 

dienst helemaal doorheen, dan hou je dit werk niet vol.'

Tot veler verrassing werd de initiatiefwet van D66-

Kamerlid Vera Bergkamp (Ath-A, 1989) door een kamer-

meerderheid aangenomen. Bergkamp, op school nog 

Chaouqui geheten, was zelf ook verrast. "Dit is uniek". Ze 

spreekt (Het Parool, 23 september 2016) van een door-

braak: de wietwet maakt gereguleerde teelt mogelijk 

waardoor "de controle terugkomt" bij politie en burge-

meesters. Zelf houdt ze niet van roken, maar ze sprokkel-

de de laatste maanden wel een meerderheid bij elkaar. 

Vooral omdat de huidige wet niet te handhaven is. "Ter-

wijl je de ene illegale kwekerij sluit, ontstaat de volgende 

al weer". Met haar wet "kunnen we enorm veel ellende 

wegnemen. Dan schrijven we geschiedenis". 

Penningmeester Leon de Rooij (HBS-B, 1966) was in sep-

tember jl op tv. Hij deed, met plaatsgenoten uit Diemen, 

mee aan de Postcode Miljoenenjacht. Leon was echter 

niet in beeld. Hij zat op vierde rij, helemaal links, op de 

lege stoel naast de trap, en … maakte de foto …

Waar cabaretgroep NUHR onlangs de ´cabaret-oscar' de 

Poelifinario won, ging Tim Fransen (Gym, 2006) er van-

door met de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste 

cabaret-talent. Tim won met het programma Het Failliet 

van de Moderne Tijd waarin hij zowel op filosofische 

wijze naar de wereld kijkt maar ook 'piemelgrappen' 

maakt. De jury spreekt (AD, 25 september 2016) dan ook 

van 'een mooie mix van hoge en lage cultuur'. Het caba-

ret van Fransen 'zet je aan het denken maar is ook toe-

gankelijk' en 'ondanks die zware kost, creëert hij een 

sfeer waarin heel veel valt te lachen'. 

Het Facebook-bericht dat er op school een nieuw compu-

terlokaal in gebruik genomen wordt, én dat het oude 

computerlokaal dan een ruimte wordt waar leerlingen 

zelfstandig aan het werk kunnen, deed Ward de Jager 

(Havo, 1989) direct terugdenken aan zijn eigen school-

tijd. "Ik was er bij toen het eerste computerlokaal in 

gebruik werd genomen. Dat moet rond 1985/1986 zijn 

geweest. Een bank had het SNL gesponsord en daarmee 

konden 15 (!) pc's gekocht worden. De ruimte op A3 

bestond uit twee samengevoegde lokalen en was bevei-

ligd met draadstaal". Voor die tijd was er een ruimte 

waarin twee Philips P2000 systemen draaien, plus enkele 

Commodore 64s. "Maar met dit echte lokaal kon er ook 

les worden gegeven", aldus Ward die bekent dat dit de 

start van zijn latere carrière was. Samen met Theo van 

Scheppingen haalde hij herinneringen op. "Weet je nog 

dat lokaaltje in het trappenhuis tussen de B en C vleugel? 

Elke pauze ramvol. Het was zaak om voor de pauze de 

sleutel te halen. Hiermee had je zeker een computer. Die 

sleutel kon je halen in de gang bij de lerarenkamer. Daar 

mocht je eigenlijk niet door en dus moest je omlopen. 

Kostbare tijd omdat pauzes natuurlijk te kort waren". 

Petra van Oort (Gym-A, 1992) trad met haar Rondane 

Kwartet onlangs voor het eerst op in Moskou, 'een 

geweldig avontuur'. Ze speelden daar in een stampvolle 

(1600 mensen) Svetlanov Hall in het Moscow Internatio-

nal House of Music. 'Geweldig om voor zoveel mensen te 

mogen spelen'. Het kwartet speelde meer pianoconcer-

ten van Bach en uiteraard Canto Ostinato van Simeon ten 

Op de site van de Cedergroep, een bundeling van vijf middelbare scholen, 

lazen we dat Henk Ligthart (Ath-B, 1980) met ingang van het nieuwe school-

jaar rector is op het VeenLanden College (VLC) in Mijdrecht/Vinkeveen. Henk 

was de laatste zeven jaar rector van de Christelijke Scholengemeenschap 

Buitenveldert. Binnen de Cedergroep was hij eerder al docent, afdelingslei-

der en conrector bij het Hervormd Lyceum West.  De vijf Ceder-scholen "dra-

gen dezelfde christelijke waarden uit en maken gebruik van elkaars erva-

ring, kennis en kunde", aldus de site  ) . Henk http://www.cedergroep.nl

wordt er omschreven als een "bevlogen en doortastende schoolleider" die 

"een passie voor onderwijs" combineert met expertise op het gebied van het 

versterken van onderwijskwaliteit en het inrichten van een goede en finan-

cieel gezonde organisatie. " Ligthart weet mensen aan zich te binden en 

mensen te stimuleren hun kwaliteiten in te zetten. Met deze capaciteiten zal 

hij in verbondenheid met de medewerkers van het VLC het onderwijs en de 

professionele cultuur op de locaties Mijdrecht en Vinkeveen verder ontwik-

kelen."

Holt. Dat werk was onbekend in Moskou, maar het 

publiek reageerde uitzinnig. De Russische pers - u ziet, we 

speuren wereldwijd naar Nicolasianen - was verheugd 

over het concert en schreef over 'vier virtuoze pianisten 

die niet alleen vloeiend klassieke meesterwerken beheer-

sen, maar ook beschikken over de gave van improvisatie 

en vaardigheid om hedendaagse muziek te spelen'. De 

laatst verschenen cd van het Rondane Kwartet, Mean-

dres, werd positief ontvangen. Met Meandres, ook een 

werk van Simeon ten Holt, hebben Petra en haar collega's 

een complete live-registratie van de vijf grote werken 

voor vier piano's. OpusKlassiek spreekt over stuwende 

ritmiek, een bijna jazzy energie en perfect gestemde 

piano's. 
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35 jaar Ooievaarsstation De Lokkerij;
                                               35 vrijwilligerswerk

In 1981 openden Els en Frits Koopman (HBS-A, 1955) een ooievaarsstati-

on in De Schiphorst in het Reestdal. Tot 1990 was dat een privé (hobby) 

activiteit, sindsdien als stichting. De familie Koopman werd beheerder 

en is dat nog steeds! Dat betekent dat ze nu al 35 jaar actief zijn voor de 

instandhouding van de ooievaarspopulatie in Nederland en het 

Reestgebied in het bijzonder.  En dat is nog steeds hard nodig: zo 

verdween er de afgelopen jaren steeds meer goed voedselgebied voor 

ooievaars. 
Het ooievaarsstation wordt druk bezocht: in 2015 door 5200 mensen 

(1250 in groepsverband en 3950 individueel). Buiten de openingstijden 

hebben vele honderden wandelaars en fietsers een goed beeld van de 

ooievaars en de keur aan nesten. 
Meer informatie:  ofwww.delokkerij.nl
 www.facebook.com/delokkerij

Matthijs de Ligt: Europees debuut

Wat goed is komt snel. Die bekende uitspraak van de legendarische 

sportjournalist Joris van den Bergh lijkt prima te passen bij Matthijs de 

Ligt (Havo, 2016), die het in zich heeft de zoveelste beroemde Nicolaas-

voetballer te worden. De Ligt, geboren in 1999, werd eind oktober al 

overgeheveld van de A1 naar de A-selectie, maakte eind november  als 

centrale verdediger zijn Europese debuut in de thuiswedstrijd tegen 

Panathinaikos. Hij was de jongste op het veld, bleef "moeiteloos over-

eind" en kreeg (Het Parool, 25 november 2016) drie sterren. September 

jl had Matthijs, drie maanden na zijn eindexamen, al zijn debuut 

gemaakt in Ajax 1, tijdens de bekerwedstrijd tegen Willem II. Hij 

bekroonde dat eerste optreden direct met een doelpunt. In zijn tweede 

optreden in de hoofdmacht, ook in de beker, "strooide 

hij met passes, dribbelde hij regelmatig het middenveld 

in en verloor hij nooit het overzicht in complexe situa-

ties". De Ligt begon het vorige seizoen in de B1, ging dit 

seizoen naar de A1 en Jong Ajax maar dus al snel naar 'het 

eerste' doorgestuurd. Oud-schoolgenoot Dennis Berg-

kamp riep hem op een dag naar kantoor. "Daar werd me 

verteld dat dit mijn beloning was". Onbekend is of ze het 

ook nog over school gehad hebben, maar De Ligt 

bedankte de coaches Bosz, Spijkerman en Kruzen netjes. 

Nuchter, trots en blij. "Als je naar buiten loopt, is de blijd-

schap moeilijk te onderdrukken". Hij heeft nu een vaste 

plek in de kleedkamer én een Ajax-pak. 

Het SNL heeft door de jaren heen al meerdere voetballers 'afgeleverd' die in het 

betaald voetbal hebben gespeeld. Matthijs is (voor zover bekend) de zevende. 
Johan Pelk (HBS, 1959) 
Louis van Gaal (HBS, 1968)
Bram Braam (HBS-B, 1969)
Dennis Bergkamp (Havo, 1987)
Dave van den Bergh (Ath, 1995)
Robin Muller van Moppes (Havo, 2001)
Matthijs de Ligt (Havo, 2016)

Loek Bosch: Op zoek naar genade

Hij is inmiddels 70+ maar nog altijd druk bezig: minder-

broeder-franciscaan Loek Bosch ofm (HBS-A, 1962), oud-

leraar, priester en gastenbroeder in het franciscanen-

klooster in Megen (gemeente Oss) . 
Joost Kenter sprak uitgebreid met zijn generatiegenoot 

Loek die jarenlang zocht naar de diepere zin van het 

bestaan en daar ook consequenties aan verbond. 
Een van die keuzes maakte hij toen hij herintrad bij de 

Franciscanen en, na een proeftijd in Brussel, terecht-

kwam in Megen. "Ik was daar toen al jarenlang gasten-

broeder. Ik ontving de bezoekers (per jaar zo'n 700, 

waarvan een kwart jonger dan 30) die allemaal een 

aantal dagen in de communiteit verbleven". 
Van 2003 tot 2007 woonde hij in het klooster San Damia-

no in Assisi. "Een zeer gelukkige tijd ook al bleef ik min of 

meer een vreemdeling in de communiteit. Maar daar-

door kreeg ik wel ruimte om in mijzelf te groeien".
Na een herseninfarct zat hij een half jaar in de lappen-

mand maar kreeg hij ook de kans mee te werken aan het 

tv-programma Kruispunt in het Klooster (RKK-KRO). "Ik 

heb toen geleerd mezelf los te laten en te durven vallen 

in de handen van God. Ik heb geleerd de regie van het 

leven over te durven geven. Want zeg nou zelf: de 

belangrijkste dingen in ons leven zijn niet te koop. 

Liefde, respect, vrede in je hart, vergeving enzovoorts, 

dat kun je allemaal niet kopen. Terwijl iedereen er naar 

hunkert en het geven en ontvangen ervan gratis is! Het 

oude woord hierbij is “Genade”, iets wat je toevalt, 

zonder dat je er recht op hebt". 
Loek kwam in Megen terecht na een levenslange 

zoektocht. In zijn laatste schooljaren ontstond het plan 

om priester te worden. Praat daar eens over met je 

ouders, adviseerde een van de SNL-paters hem. Op 

nieuwjaarsdag 1962, enkele maanden voor zijn eind-

examen, stapte hij over zijn schroom heen en besprak het 

met hen. "Gelukkig vonden ze het goed". Na zijn 

eindexamen werkte hij twee jaar bij een groothandel in 

papierwaren en kantoorbenodigdheden en studeerde 

hij Latijn en Grieks op het convict Antonianum, waarna 

hij in 1964 intrad bij de minderbroeders Franciscanen (in 

oude setting). Het was de tijd van het Tweede Vaticaans 

Concilie. Januari 1969 vertrok hij daar echter: hij voelde 

zich nog niet volwassen, ging op kamers wonen maar 

maakte wel zijn theologiestudie af. 
Tussen 1969 en 1975 gaf Loek (godsdienst-, geschiedenis- 

en maatschappijleer-) les aan Mavo Oudenrijn in De 

Meern en was hij pastoraal werker in De Bilt/Bilthoven, 

waar hij woonde. Vanaf 1975 werkte hij volledig in het 

pastoraat. "Ik vond dat ik een keuze moest maken. Je 

doet óf het pastoraat óf het onderwijs, maar dan wel 

voor 100%. Een tussenweg is er niet". Hij koos voor het 

eerste: in 1977 werd hij priester gewijd, in 1982 werd hij 

priester in Utrecht-Overvecht bij een jonge parochie in 
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voetballer te worden. De Ligt, geboren in 1999, werd eind oktober al 
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bekroonde dat eerste optreden direct met een doelpunt. In zijn tweede 
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eerste' doorgestuurd. Oud-schoolgenoot Dennis Berg-

kamp riep hem op een dag naar kantoor. "Daar werd me 
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ook nog over school gehad hebben, maar De Ligt 
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Het SNL heeft door de jaren heen al meerdere voetballers 'afgeleverd' die in het 

betaald voetbal hebben gespeeld. Matthijs is (voor zover bekend) de zevende. 
Johan Pelk (HBS, 1959) 
Louis van Gaal (HBS, 1968)
Bram Braam (HBS-B, 1969)
Dennis Bergkamp (Havo, 1987)
Dave van den Bergh (Ath, 1995)
Robin Muller van Moppes (Havo, 2001)
Matthijs de Ligt (Havo, 2016)

Loek Bosch: Op zoek naar genade

Hij is inmiddels 70+ maar nog altijd druk bezig: minder-

broeder-franciscaan Loek Bosch ofm (HBS-A, 1962), oud-
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Joost Kenter sprak uitgebreid met zijn generatiegenoot 

Loek die jarenlang zocht naar de diepere zin van het 

bestaan en daar ook consequenties aan verbond. 
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Franciscanen en, na een proeftijd in Brussel, terecht-

kwam in Megen. "Ik was daar toen al jarenlang gasten-
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no in Assisi. "Een zeer gelukkige tijd ook al bleef ik min of 

meer een vreemdeling in de communiteit. Maar daar-

door kreeg ik wel ruimte om in mijzelf te groeien".
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mand maar kreeg hij ook de kans mee te werken aan het 

tv-programma Kruispunt in het Klooster (RKK-KRO). "Ik 

heb toen geleerd mezelf los te laten en te durven vallen 

in de handen van God. Ik heb geleerd de regie van het 

leven over te durven geven. Want zeg nou zelf: de 

belangrijkste dingen in ons leven zijn niet te koop. 

Liefde, respect, vrede in je hart, vergeving enzovoorts, 

dat kun je allemaal niet kopen. Terwijl iedereen er naar 

hunkert en het geven en ontvangen ervan gratis is! Het 

oude woord hierbij is “Genade”, iets wat je toevalt, 

zonder dat je er recht op hebt". 
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nieuwjaarsdag 1962, enkele maanden voor zijn eind-

examen, stapte hij over zijn schroom heen en besprak het 

met hen. "Gelukkig vonden ze het goed". Na zijn 

eindexamen werkte hij twee jaar bij een groothandel in 

papierwaren en kantoorbenodigdheden en studeerde 

hij Latijn en Grieks op het convict Antonianum, waarna 

hij in 1964 intrad bij de minderbroeders Franciscanen (in 

oude setting). Het was de tijd van het Tweede Vaticaans 

Concilie. Januari 1969 vertrok hij daar echter: hij voelde 

zich nog niet volwassen, ging op kamers wonen maar 

maakte wel zijn theologiestudie af. 
Tussen 1969 en 1975 gaf Loek (godsdienst-, geschiedenis- 

en maatschappijleer-) les aan Mavo Oudenrijn in De 

Meern en was hij pastoraal werker in De Bilt/Bilthoven, 

waar hij woonde. Vanaf 1975 werkte hij volledig in het 

pastoraat. "Ik vond dat ik een keuze moest maken. Je 

doet óf het pastoraat óf het onderwijs, maar dan wel 

voor 100%. Een tussenweg is er niet". Hij koos voor het 

eerste: in 1977 werd hij priester gewijd, in 1982 werd hij 

priester in Utrecht-Overvecht bij een jonge parochie in 
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een beginnend multiculturele wijk. 
In de tussenliggende jaren was hij naar eigen zeggen 

soms "zeer onrustig". Na vier weken Burkina Faso in 1978 

was de grote vraag voor Loek wat nu eigenlijk armoede is 

en wat rijkdom. "En dan bedoel ik niet in financieel 

opzicht", lacht hij. 
Nadenken daarover lukte hem goed tijdens lange 

wandeltochten. "Ik liep in 1986 al eens de pelgrimstocht 

Utrecht-Assisi, in 1989 naar Santiago de Compostella en 

in 1992 nog eens van Utrecht naar Rome". 
Op die reizen leerde Loek om zijn levenskeuzes te maken: 

"wat is de diepere zin van je bestaan en welke conse-

quenties moet ik daaraan verbinden?"
Zoals hij aan het eind van zijn Nicolaas-tijd ook al keuzes 

maakte, zo maakte hij ze in zijn leven vaker. "Ik ben mijn 

eigen weg gegaan en heb daar geen spijt van". Waar 

iedereen altijd roept dat je schooltijd 'de tijd van je leven' 

is, kwam die voor hem pas later. 
Oud-klasgenoten ziet hij dan ook zelden of nooit. Maar 

als bekende oud-leerlingen als Jos van Kemenade, Louis 

van Gaal of Dennis Bergkamp op tv zijn, kan hij het toch 

niet laten om zijn medebroeders erop te wijzen dat zij op 

dezelfde middelbare school zaten als hij. 
Zijn schoolherinneringen zijn "dankbaar". Hij genoot er 

een stuk van zijn opvoeding en leerde er waarden en 

normen. Een keer werd hij voor drie dagen geschorst. "Ik 

had een trekbommetje bij me. Dat werd door anderen 

tijdens een les van een jonge leraar Frans tot ontploffing 

gebracht". 
Spontaan vertelt hij Joost over de gebeurtenissen op 1 

april 1960, een beruchte datum in de schoolgeschiedenis. 

"Toen stond er ’s morgens ineens op het bordes op de 

cour een H. Hartbeeld met in de handen een bordje 

'Ingang' en een pijl. Het beeld was afkomstig van het 

Ignatius College. Rector pater Paalvast vond het maar 

niets en liet het naar zijn kamer brengen. Die middag 

kwam, zoals te verwachten was, een groepje Ig-

leerlingen langs. Ze bezetten de fietsenstalling en 

vroegen om een onderhoud met de rector. Deze ontving 

hen aan zijn deur. Zij vroegen hem naar het  beeld, dat 

voor hen onzichtbaar achter de deur stond. Pater 

Paalvast wist van niets en maakte duidelijk dat ze naar 

hun eigen school terug moesten. Dat deden ze in arren 

moede dus maar. Een van de volgende dagen is het beeld 

weer ‘s nachts teruggezet in de vijver van het Ig."
Loek herinnert zich, soms geholpen door Joost, nog veel 

docenten uit die tijd. Vooral de paters: pater Paalvast was 

"een uitstekende rector, rechtvaardig en streng. Er was 

goed met hem te praten: als je het had, kreeg je ook 

gelijk". Over pater Lauwers "is geen kwaad woord te 

bedenken", en pater Van der Vleuten was een zeer 

goede geschiedenisdocent. "Ik kreeg op mijn mondeling 

examen een 10 omdat ik bij de eerste vraag begon met 

antwoorden en vervolgens de hele beschikbare tijd 

volpraatte."  Ook de heer Rolf maakte grote indruk op 

hem. "Bij mijn afscheid wenste hij mij veel geluk in het 

leven en ook een redelijke mate van tegenspoed." Hij 

heeft ook goede herinneringen aan de paters Van de 

Wansem en Hommels en de heer Blijboom. "En van 

tekenleraar Toon Noyons herinner ik me dat hij altijd 

achter in de klas zat te tekenen. Tijdens een Sinterklaas-

viering kwam hij, terwijl Sint en Piet al op het podium 

zaten, verkleed als Rooie Klaas uit Moskou de zaal in. 

Toen hij begon te vertellen over zijn collega’s, leidde dat 

tot grote hilariteit onder de leerlingen."
Nog altijd is Loek actief in Megen en omstreken. Hij is dus 

gastenbroeder, gaat nog voor in kloosters, bij de zusters 

Clarissen bijvoorbeeld en parochies in de omgeving. Hij 

begeleidt mensen op hun individuele levensweg maar 

doet ook gewoon de was in het klooster. 
En hij wordt af toe nog gevraagd voor tv-werk. Zo werkte 

hij mee aan de tv-serie over Franciscus en, onlangs nog, 

aan de serie In de Ban van de Paus, waarin Andries Knevel 

probeert het geheim van paus Franciscus te ontrafelen. 
Tijd voor hobby's is er dus nog steeds niet. Toch vind hij 

nog wel eens tijd om te wandelen, om een film te kijken 

op zijn laptop, om te schrijven. Of om voor de zoveelste 

keer een reis naar Assisi te organiseren natuurlijk. 

"Eigenlijk zijn het reizen naar Franciscus en Clara."'

Dick Backer (Havo, 1977) ging elk jaar over met een 
prachtige lijst van zesjes en de toegestane 2  vijfjes. In 
de 4e klas koos hij een pretpakket met Nederlands, 
Engels, Duits, geschiedenis,  handelswetenschappen 
en economie. Deze 4 HAVO was in combinatie met zijn 
instelling, de hormonen en de zittenblijvers gedoemd 
om te doubleren. Wat ook prompt gebeurde.  De 4e klas 
een jaartje overdoen was zo gek nog niet, want de 
lesstof was bekend en zo was er nog meer tijd om aan 
leukere dingen te besteden. Ook dit schooljaar ging 

weer snel voorbij en Dick kwam voor een herexamen te 
staan want anders moest hij van school. Dat was 
schrikken. Het herexamen was geschiedenis van pater 
Lexmond. Met de hakken over de sloot mocht hij naar 
het eindexamenjaar. In 5 HAVO verraste hij zichzelf, zijn 
familie, klasgenoten, leraren en de schoolleiding. Op de 
diploma-uitreiking dacht iedereen dat Dick voor de 
gezelligheid langs kwam want geslaagd, neen dat kon 
niet. Met de beste cijferlijst uit zijn 6-jarige HAVO-
carrière ( 1 x zeven, 1 x vijf en 4 x zes) stond hij aan de 
vooravond van een nieuw hoofdstuk in zijn leven: 
studie. En studeren dat zag Dick niet zo zitten, tenzij het 
iets zou zijn waar hij achter stond. Dus er was maar één 

Dick Backer: U bent een echte 
                             Nicolaasleerling als ...
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Robert Ferretti’s laatste twee schooljaren:
                                                                1966 - 1968

In de serie Schoolherinneringen van Robert Ferretti 

(Gym-A, 1968)  zijn we aan de twee laatste jaren toe. Zijn 

(alfa-)klas in de vijfde bestaat nog maar uit acht jongens. 

Er is Grieks en Latijn, acht lessen van elk in de week. Zijn 

eindexamenklas telt één leerling meer maar ook zijn er 

lessen samen met "VI β" waarin wel 28 leerlingen zitten. 

Robert slaagt, met een herexamen voor Latijn,  schrifte-

lijk en mondeling. 
Na het lezen van de schoolverhalen van Robert Ferretti 

besloot Theo Durenkamp (HBS, 1966) om lid van Myrakel 

te worden. Theo zat bij Robert in de eerste klas 'en alles 

wat hij schreef was heel herkenbaar'. Op Schoolbank 

schreef Theo al eens uitgebreid over zijn onderwijscar-

rière. Na drie jaar HBS op het Nicolaas ging hij naar Magis-

ter Vocat, toen de kweekschool voor onderwijzers. Van 

1971 tot 2016 was hij leerkracht en directeur op drie 

Amsterdamse scholen, St Jozef Sloten, Petrus Canisius en 

Catharina. De laatste zes jaar was hij bestuurlijk mede-

werker bij de ASKO en sinds een half jaar is hij met pensi-

oen. Na 45 jaar in het onderwijs is dat pensioen 'nog een 

beetje onwezenlijk'. Er lijkt, zo mailt hij, 'opeens ruimte 

te ontstaan om in het verleden te duiken en die tijd weer 

te herwaarderen'. In de volgende Binder méér van Theo. 

 KLAS V α

De laatste twee jaren middelbare school in de alfa richting. Wat stond ons te wachten? Grieks (Lujber) en 
Latijn (Kramer), beide vakken 8 lessen in de week, geschiedenis (Van de Wansem) 4 lessen, en veel 
vakken slechts 2 lessen. Toch ook nog 1 les biologie en 1 les natuurkunde. Voor onze algemene 
ontwikkeling? Van biologie heb ik het schrift bewaard. De heer Veltman heeft ons interessante informatie 
gedicteerd. Kern en celdeling, de wetten van Mendel, het geslachtschromosoom, en dan uitgebreid de 
Voortplanting van de mens, met alles erop en eraan, inclusief tekeningen van de organen. De heer van 
Rooden, docent natuurkunde, probeerde ons alfa’s ook nog iets bij te brengen. Ik weet echt niet meer 
welke onderwerpen aan de orde kwamen. We mochten ook wel een onderwerp aandragen. Hans 
Martens opperde eens de werking van een pick-up te behandelen. Helaas, daar had meneer van 
Rooden geen zin in. De klas bestond uit 8 jongens. Wat een weelde zou je denken, maar er zat een 
keerzijde aan. Je kreeg veel te vaak de beurt. Dat betekende strakke controle op het huiswerk. Gewoon, 
druk op de ketel. Elke dag was je thuis bezig met vertalen. Ik heb nog de schriften Grieks, Herodotus en 
Homerus, mijn hemel, wat een woordenlijsten. De kans op een beurt de volgende dag was levensgroot, 
dus je deed je best. Achteraf zeg ik, het heeft mijn kansen op een diploma echt vergroot. Zonder die extra 
aandacht had ik beslist langer over die laatste schoolfase gedaan. Het uitgaansleven nam te veel tijd in 
beslag, dat zie ik in mijn agenda. En er moest natuurlijk ook nog getraind en gevoetbald worden bij 
RKAVIC. Voetbal, de eerste successen van Ajax staan genoteerd in mijn agenda.
Wat gebeurde er verder op school. Toch weer even de TOBBE er op naslaan. Welke exemplaren heb ik 
nog? November 1966. We zien duidelijk de inbreng van Vincent Bakker (V β). N.a.v. het grote sloopwerk 
rond het Waterloo plein heeft Vincent een fraaie reportage gemaakt over de rommelmarkt, geïllustreerd 
met foto’s. Dat veel slechte panden moeten wijken voor een nieuw stadhuis, daar kan hij niet over 
treuren. Heel bijzonder in deze schoolkrant is een interview door Hans Nieuwenhuis en Vincent Bakker 
met rector pater C.E. van Uden. Wat niemand toen kon weten is dat hij 6 maanden later zou overlijden, 30 
mei 1967. Pater van Uden was tijdens dit interview pas 57 jaar oud en 5 jaar rector van het SNL. Wat 
opmerkingen van hem: Ik vind dat een jongen met lang haar zo’n onnozel gezicht krijgt (…). Ik zou altijd 
graag als missionaris naar de Scandinavische landen zijn gegaan. (….) Ik heb maar één bezwaar tegen 
de moderne jeugd en dat is dit: ze eisen recht van spreken en dat gun ik ze, maar ze moeten het de 
ouderen niet misgunnen. Hij heeft moeite met de toon in de vorige schoolkrant. De ingezonden stukjes 
waren feller dan voorheen, dat weet ik nog. Die aflevering heb ik helaas niet meer. Sigaret in een pijpje, 
pater van Uden spreekt netjes en duidelijk. Vóór het seminarie heeft hij vier jaar gewerkt op de grote vaart 
naar Amerika. Hij was als ‘dekboy’ aan boord van de ‘Nieuw Amsterdam’ vier keer de oceaan 
overgestoken en had ‘New York gezien’ (Pater W. van der Vleuten later in zijn In Memoriam juni 1967). 

optie en dat was zich inschrijven voor 
de school van de journalistiek in 
Utrecht.  1200 Aanmeldingen voor 
400 studenten. En u raadt het al: 
uitgeloot. En wat nu? Hij had zich niet 
ingeschreven voor een andere 
studie als bijvoorbeeld de Pabo, wat 
toen erg populair was als 2e keuze, 
maar Dick had daar geen enkele 
feeling mee. Uiteindelijk is Dick 
gewoon gaan werken en kwam via 
kantoor, militaire dienst, de horeca, 
reclamebureau S & S Promotie, Inter 
Football, het sportmarketingbureau 
van Maarten de Vos, in de LED-
business terecht bij Q-Lite als 
salesmanager waar hij nu al meer 
dan 18 jaar werkzaam is.
Wat is er dan van die ambitie voor de 
journalistiek terecht gekomen? 
Inderdaad niet erg veel maar de 
afgelopen jaren is er toch een soort 
‘coming out’ op bescheiden lokaal 
gebied. Dick is al jaren crea-bea in 
vrienden- en familiekringen met 
(ludieke) nieuwsbrieven, kerst- en 
vakantie-speeches, verkleedpartij-
en, fotoboekjes, etc. In 2013 schreef 

hij een boek van 225 pagina’s over 
zijn vader met de titel: ‘Cor Backer 
een leven lang sport en meer’. 
Naast de sportieve kant schrijft Dick 
ook over de familiegeschiedenis: 
‘eeuwig zonde als deze verhalen 
verloren gaan’. In 2014 en 2015 gaf 
Dick het boekje uit ‘Je bent een 
echte Ouderkerker als…’. Een 
boekje met circa 100 foto’s en 
prentbriefkaarten met herinnering-
en van ‘echte’ Ouderkerkers. Nu, 
anno 2016 heeft geboren Duiven-
drechter Dick het boekje ‘Je bent 
een echte Duivendrechter als…’ 
uitgegeven. Onze oud-leerling heeft 
het ritme te pakken en denkt op 
breed lokaal niveau nog wel met 
enkele titels in de toekomst te 
verrassen. 

Wil je meer weten over deze 
uitgaves of in contact komen met 
D i c k  B a c k e r :  d i c k b a c k e r 
@gmail.com
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Robert Ferretti’s laatste twee schooljaren:
                                                                1966 - 1968
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 KLAS V α
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Voortplanting van de mens, met alles erop en eraan, inclusief tekeningen van de organen. De heer van 
Rooden, docent natuurkunde, probeerde ons alfa’s ook nog iets bij te brengen. Ik weet echt niet meer 
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gezet. Grieks (Lujber), 8 lessen, Latijn (Kramer), 9 lessen.
Bij de Slegte verzamelden we alle vertalingen die er te vinden waren. Hans Martens en ik ploeterden op 
de tragedies van Euripides. Door de vertalingen wisten we in ieder geval waar het verhaal over ging. 
Echter, een tragedie goed vertalen was niet eenvoudig. Je kreeg de beurt, en je dacht slim te zijn door te 
vertellen waar het over ging. De heer Lujber zei dan: jij jonkeman, jij moet niet vertellen, maar vertalen. Er 
waren momenten dat we toch wat recalcitrant werden, maar ernstig was het niet, vonden we. Heer 
Lujber: Jij, jonkeman, ga uit. Leerling: Meneer, aangezien ik niets verkeerds heb gedaan, ga ik niet weg. 
Heer Lujber: Brutale jonkeman, aangezien of dat, jij gaat uit. Een proefwerk Latijn:

Op maandag 4 september kwam ik te laat op school.
Ik was onschuldig. Bewijs?

Mijn bronnenmateriaal is beperkt.
De agenda levert niets spannends op, omdat ik mijn uitstapjes niet meer noteerde.
Wel wat voetbaluitslagen. De hoogtijdagen van het schoolvoetbal waren voor mij echter voorbij.

TOBBE. Een extra bulletin rond Sinterklaas 1967. Problemen met de drukker:
 -  een door de heren adviseurs terecht afgewezen passage is door de drukker, ondanks                  

duidelijke aanwijzingen onzerzijds toch geplaatst.
 -  de uitvoering was niet zo best. We noemen hier slecht en vlekkerig afgedrukte foto’s , kleuren en 

zetfouten.
De uitgave is teruggestuurd. De inhoud van het extra bulletin is tamelijk knullig.
Laatste nummer van 1967. Een gestencild exemplaar. Adviseurs: de heren de Cocke enHaanen.De 
inhoud is niet erg spannend. De nieuwe rector W.J. Verschuren wenst ons een Zalige Kerstmis!
TOBBE, mei 1968. Een fraaie uitgave, half A4, in de lengte gesneden. Een artikel met het kopje
JOHNSON OORLOGSMISDADIGER. Oeps, weer leven in de brouwerij? De schrijver reageert op een 
artikel in de vorige Tobbe. Hij wil de schrijver van dat artikel nog wel even meedelen dat het een volgende 
keer aanbeveling verdient zich eerst te informeren en in een artikel met argumenten te komen. Het is de 
tijd van de Vietnam oorlog en de schrijvers nemen stelling: vóór of tegen de U.S.A.
Zijn onze bevrijders nu bezig als oorlogsmisdadigers? Martin Luther King is vermoord, een grote 
tekening van hem staat op de middenpagina. I have a dream.

In mijn AGENDA vind ik het rooster van de tentamens in februari 1968. Dat waren voorbereidingen, als 
oefening bedoeld, op het examen. Ik bakte er niet veel van, maar ik wist dat het allemaal niet meetelde. 
De heer Wolfs gaf mij na die vette 3 geen schijn van kans op het examen. Ik had mooi een 6 op het 
examen!

Na het seminarie is hij gaan studeren in Amsterdam aan de gemeentelijk universiteit. Eén jaar Duits, 
daarna Engels. Hij zou graag lesgeven, maar hij heeft het als rector te druk. Het verslag wordt op zijn 
verzoek afgesloten met een gedichtje van de Engelse schrijver Hilaire Belloc (1870-1953):
From quiet homes and first beginning,
Out to the undiscovered ends,
There is nothing worth the wear of winning
But laughter and the love of friends.
Dierbare herinneringen aan een beminnelijk mens, deze pater van Uden.

Wat ik toentertijd ook al vernam in de kleedkamer van RKAVIC, staat nu in een artikel onder het kopje 
SCHOOLFEEST ST. IGNATIUSCOLLEGE. Daar weten ze hoe een goed schoolfeest moet worden 
georganiseerd. Behalve de goede organisatie viel op: de vaak overbodige vormelijkheid van 
schoolfeesten werd hier gelukkig weggelaten. Het SNL moest ook maar eens aan de bak! Gebeurde dat 
ook? Ja, de schoolraad was er in geslaagd een feest te organiseren met een echte beatgroep, DE 
MASKERS (zonder ZZ, maar met gitarist Jan de Hont). Waar lees ik dat? In de volgende aflevering. 
December 1966 / januari 1967. Maandag 5 december, op sinterklaasmiddag, dat weet ik nog, bij 
daglicht, een feest in de SNL kantine voor de hogere klassen van de Pius en het Nicolaas. Vincent 
Bakker doet verslag en plaatst foto’s. Een geslaagd feest, enthousiast publiek, en de leden van de band 
zijn tevreden. Vincent heeft de bandleden uitgebreid geïnterviewd en gefotografeerd. Over deze TOBBE 
heb ik al eens eerder geschreven. Een paar exemplaren van deze aflevering is door Vincent gered van 
de brandstapel. Wat was er gebeurd? De redactie was van censor veranderd. Het was voor de redaktie 
een probleem achter de reden van het afzetten van pater Lockefeer te komen. Uiteindelijk vertelde pater 
rektor desgevraagd dat meningsverschillen over het beleid van de censor ten aanzien van de laatste 
twee uitgaven van de tobbe hebben geleid tot het vervangen van pater Lockefeer door twee nieuwe 
censoren. De heren A.O. Duttenhofer (?) en drs. A. de Cock. Veel vragen hebben de redactieleden over 
de gang van zaken. De redactie was van plan de (gecensureerde) schoolkrant toch uit te geven, 
desnoods met blanco pagina’s. De schoolleiding besloot de inmiddels gedrukte schoolkrant te
vernietigen. Dat is gebeurd. Enkele exemplaren werden dus gered. TOBBE, nummer 6, 1967. (….) want 
al leek de Tobbe gestorven en onder de mesthoop ter aarde besteld, zij is als een phoenix herrezen. Een 
nieuwe redactie, want de vorige is afgetreden n.a.v. verschillen van inzicht met de heren censoren. De 
vorige redactie meende in een aflevering het verschil van inzicht op hinderlijke wijze te moeten 
accentueren, zodat U dit nummer nooit heeft gelezen: De hele oplage werd in beslag genomen en 
verdween ter vernietiging …… . De opmaak, lay-out, van deze Tobbe kan niet tippen aan de uitgaven van 
de vorige redactie. De schwung is er behoorlijk uit.
TOBBE, nummer 7, juni 1967. Een beter verzorgde schoolkrant. Echter, Jaros Janssens (V α) is des 
duivels over de vorige aflevering. Een fantasieloze opmaak, een walgelijke reportage over een 
herenmodeshow met tekeningen van een bedroevend niveau. Hij spreekt zijn dank uit voor de twee 
foto’s (toneelstuk Doña Diana/ RF), waarbij vooral die van een onzer leraren (A.F.M. Noyons/ RF) mijn 
bijzondere aandacht kreeg, welke foto nu bij mij thuis een eervolle en welverdiende plaats boven mijn 
bed inneemt, en waarnaar ik bij het uitspreken van mij avondgebed deemoedig opkijk. 
MEDIA VITA IN MORTE SUMUS. Te midden van het leven zijn we in de dood. In memoriam pater C.E. 
van Uden. We zijn geschokt, onze pater rector is overleden.Het bidprentje heb ik nog. Collega’s nemen 
afscheid. Conrector J.P. Louman: Ik beschouw het als een groot voorrecht deze eenvoudige en hartelijke 
priester te hebben mogen leren kennen en de herinnering aan hem is voor mij onuitwisbaar. Hij ruste in 
vrede.
Voetbal: SNL II, met Louis van Gaal, werd kampioen in afdeling B. Bevorderd, ja, naar VI α, met veel 
zesjes.

 KLAS VI α

Een klas van 9 leerlingen. Echter, niet meer de luxe van klas V α. Een aantal lessen samen met VI β, een 
klas van 28 leerlingen. O.a. bij Nederlands, Frans, Duits, Engels en LO, dus een volle bak. In het eerste 
halfjaar stond ook nog godsdienst, twee lessen, op het rooster. Pater Hommels? Vanaf januari nog maar 
één les LO. Sorry, meneer Blijboom. Op 28 augustus 1967 werd de vertaalmachine weer in werking 
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Ik beëindig het relaas over mijn middelbare schooltijd op het SNL met een waarschuwing aan ouders uit 
de TOBBE van mei 1968. Jaros Janssens (VI α) en Wout van der Heijden (V β) waarschuwen voor een 
naderend onheil. Jaros en Wout willen U wijzen op de volgende gevaren van het besluit van de rektor 
S.C.J., W.J. Verschuren, inhoudend gemengd onderwijs met ingang van het studiejaar 1968-1969.
Oorzaak het femina! Gevolgen:
 1.  Achteruitgang studieresultaten.
 2.  Zedenverwildering.
 3.  Anti- en profeministsche terreur.
 4.  Onvermogen van de leraren zich aan te passen.
 5.  Perkussies ‘vrouwelijke intuïtie’ en Mannelijke Logika.
Wij en wij, wij raden U aan, alles uitvoerig te overwegen, acht te geven op de voor- en Nadelen, en het zal 
U derhalve niet moeilijk vallen, gemêleerd onderwijs af te wijzen. Met vriendelijke groeten. Jaros verliet 
samen met mij het SNL in 1968. Wout moest nog een jaar. Hoe heeft hij het ervaren, toen de eerste 
meisjes op het SNL rondliepen? We kunnen het hem niet meer vragen, want Wout is alweer langgeleden 
tragisch aan zijn einde gekomen. Hij heeft in 1969 zijn diploma gehaald. Ik zie in een jubileumboek dat hij 
tenslotte eindexamen VI α heeft gedaan. Moest hij toch een beetje bijsturen? 

Jaros en Wout hadden het mis. Het is goed gegaan met het SNL. De herinneringen aan mijn middelbare 
schooltijd op het SNL in de jaren ’60 zijn me dierbaar en vormen mijn BINDER met de school.

Robert Ferretti 1962-1968 (Gym α)

In het oude klooster, waar vroeger de paters woonden, 

hebben twee jonge ondernemers onlangs 'Flexplek Bea' 

opgezet, een plek waar in totaal dertig ondernemers 

onderdak kunnen vinden. Bea is een idee van Stijn Meijer 

(19) en Rutger de Rijk (21) die al langer met het idee 

liepen iets te creëren voor 'toffe mensen waar toffe 

dingen kunnen gebeuren'. Van de dertig plekken zijn er 

al twintig vergeven, schreef Het Parool (6 september 

2016), aan fotografen, boekhouders, designers, coaches 

en marketeers. Zij moeten vooral 'met de deur open' 

werken, 'dat als je iets bereikt hebt, je iedereen in het 

pand een high five kunt geven omdat iedereen wist dat je 

met dat project bezig was en er misschien wel een 

steentje aan bijgedragen heeft'.

Klooster biedt flexplek

De resultaten van het schriftelijk examen?
Had je daar enig zicht op? Ik had mijn resultaten bij Latijn en Grieks enigszins overschat. Met een 
herexamen Latijn, schriftelijk en mondeling, ben ik geslaagd.

Mondelingen
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Dick Backer

Loek Bosch

Robert Ferretti

Joost Kenter

Koos van Langen

René Leijen

Leon de Rooij

Peter de Winter

Aan deze Binder werkten mee:

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal in 2017 wederom plaatsvinden op de derde vrijdag van januari. Dat is dus op 

vrijdagavond 20 januari 2017. Vanaf 20 uur zijn alle leden van harte welkom – in de docentenkamer – om het wel en 

wee van de vereniging te bespreken. Daarna heffen we het glas op de oud-leerlingensoos.
 
De voorlopige agenda is als volgt: 
 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen ALV 2016
 3. Jaarverslag plus financieel verslag 2016 (de stukken liggen op de vergadering ter inzage)
 4. Verslag kascommissie plus décharge bestuur
 5. Bestuurssamenstelling 
 6. Reünie 2018 (70-jarig bestaan) 
 7. Toekomst van de vereniging
 8. Rondvraag en sluiting

De eerste agendapunten zijn natuurlijk 'verplichte nummers' , maar uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de 

agendapunten 5 en 6. Het bestuur is op zoek naar iemand die (een deel van) de administratie kan en wil overnemen. 

Penningmeester Leon de Rooij heeft steeds minder tijd beschikbaar maar ons databestand – de kern van het 

Myrakelse netwerk – moet wel actueel blijven. Wie o wie wil helpen?
 
In 2018 bestaat de school zeventig jaar. De vraag is dan actueel óf we weer een reünie gaan organiseren, net als bij 

veel voorgaande lustra – lustrums mag ook, zegt Wikipedia – maar ook wanneer we dat gaan doen en wie dat 

organiseert. Ideeën en tips zijn welkom! 

Nieuwe rector, nieuwe koers? De school heeft de 

afgelopen maanden een nieuwe visie verwoord. 

Kernbegrippen daarin zijn de woorden zelfstandig, 

verantwoordelijk en betrokken. De school is in 

beweging, schrijft rector Joséphine Rutten in de 

nieuwsbrief Nicolaas Nieuws 
(http://www.nicolaas.nl/Portals/0/Sintnicolaas/Nieuws/Ni

colaasNieuws2.1.pdf ) .
"Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament voor 

de toekomst van onze leerlingen: voor studie, loopbaan, 

leven. Een fundament van kennis, vaardigheden en 

houding waardoor onze leerlingen, ook nadat zij hun 

diploma hebben gehaald, kunnen blijven leren en 

groeien. Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot 

sociaal betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige 

volwassenen die vol zelfvertrouwen de toekomst 

tegemoet gaan."
Dat betekent in het kort: meer regie bij de leerlingen, 

meer keuzes voor leerlingen, meer aandacht voor 

positieve benadering en meer ruimte voor ontwikkeling. 

Nicolaas Nu: een nieuwe visie
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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

MYRAKEL

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
Leden in het buitenland krijgen de Binder digitaal 
toegestuurd, via e-mail, vanwege de hoge portokosten.

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 wijzi-
gingen.

Leon de Rooij
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