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VOORWOORD
Aan het begin van dit nÍeuwe schooliaar en -alweer- de derdejaargang van onze SNL-binderhebben wii u
veel te veftellen. Natuurliik is de officiële status van onze verenigingbelangrijknieuws; elderc leest u van de
hand van Jan Overwater een verslag van de eersteAlgemene Ledenveryaderingdie wij op 14 septembetj,t.
hebben gehouden, Het is bovendienplezierig om te vemelden dat wii er in ziÍn geslaagd om onze gelederen
uit te brciden met een aantal nieuwe aktieve leden, die bovendien uit "de jarcn tachtig' stammen. Zoals u
weet willen wii meer aandacht besteden aan de diverse genercties ín onze vereniging, hetgeen door een
over-enthousiasmevan de "zeventigers" noga! in het gedrang kwam, Ook is ons van een aantal kanten
beloofd dat er tekst zit aan te komen. Kortom. het belooft een Myrckels goed jaar te woÍden, Wij hebben er
weer veel zin in en wii vertrouwen eÍop dat u wederommet plezier kennisneemt van a e SNL-bindeB.
Gerdwin Lammers
VoorzitterMyrckel

EERSTEALEEMENELEDENVERGADERING
MYRAKEL
Zaterdag 14 september was het dan zover. De
eercte algemene ledenvergadering van MynAKEL wed gehouden.
Na al ruim twee jaat aktief te zijn geweest wed
het zittend bestuur nu een definitief bestuuÍ, De
concept-statuten, onder leiding van nota s Jan
Neyzen opgesteld, werden goedgekeurd en de
akte wetd gepasseed. Een echte begrcting en
een heuse kascommissie completeerclen het
geheel. Allemaal heel officieel, zoals het een
jonge vercniging betaamt. Maar gelukkig ook in
een ongedwongen, vriendschappeli,ike sfeer.
Als onze vereniging meer wil zijn dan een vrijblijvend clubie hebben we rcchtspersoonlijkheid,
statuten en bestuur nodig. Niet als doel op zich,
maar om op terug te kunnen vallen wanneer dat
nodig mocht zijn. Maar dat alles steeds ten
dienste van alle betrokkenen bii onze vereniging
en bij het Nicolaas. Zoals het nu staat in onze
statuten: het in stand houden en bevordercn
van de vriendschapsbanden tussen oudJeerlíngen en (oud) leraren van het Sint-Nicolaaslyceum te Amsterdam en het bevorderen van de
goede betrekkingen van haar leden met die
school,
Een belangrijke dag dus voot Mvrakel en voor
het Sint-Nicolaastyceum, We zijn er als school
trots op te behorcn tot de kleine groep van
scholen met een oudJeerlingenvereniging.

En veheugd over het íeit dat zoveel oud-leerlíngen, vaak na tientallen jaren, zich nog zo verbonden voelen met elkaat en het SNL dat ze tiid
en energie willen investeren in de contacten met
elkaar en met de school.
Na het officiële gedeelte bleven de aanwezigen
zonder uitzondering nog een flinke tiid naprcten
en wat drinken. Want na de veryadering was el
de "Nieuwjaarsborrel", De tweede al, kenneliik
borrelen we líevet dan we vergaderen, En dat
moeten we maar zo houden.
Jan Overwater
LÍd Myrakel, rector SNL.

HETBESruUR STELTZICH VOOR...
Ceos Smit (Gym 8,1975)
Cees is een actieve
SNL-binderen daarcm
bestuurslid van Myrakel. Hij verzoryt
het veelbesprcken en
gelezen Tobbedansen
en behattigt de beIangen van de uitstromers van de jaren

1976-1979.ln de woetigeperíode 1969-1975
bewoog hij zich op het SNL, Een periode die
zich o,a. kenmerkt door de tangharige jeugd.
Ook die wilde haren raak je eens kwijt getiige
hijgaande foto. Thans is Cees werkzaam als
chemicus bij TNO in Detft, bij de afdeting
kunststoffen.

UIT DE SCHOOLGEKLAPT...
.Ít*

Uit de school g*lapt is een rubdek ovar jongen
schoofue atqs met eett interessant verhaal. Tips
en suggesties ovor deze groep oud-leerlingd, zíjn
van harlo welkom bii do radactie,

Cecile kwam terccht op de Universiteit van Xiamen, aan de oostkust tegenover Taiwan. " Dit is
een economisch voorgetÍokken gebied en vertoont zelfs overeenkomsten met Amsterdam. M'n
fiets is dus gestolen!"

*tt

Hàewel het reizen door China niet gemakketijk is,
tickets zijn slechts sporadisch verkrijgbaar, is
Cecile er toch in geslaagd om rond te trekken.
"Belaties (Guanxil zïn in China heel belangrijk. lk
heb Hong-Kong, Mongolië en Thailand kunnen
bezoeken, En binnen China: Peking, Shang-Hai en
tal van andere mooíe bezíenswaadigheden.

ln dit interview klappm we as/nsflink uit de
school. Lottqliik en figuurlïk gpan we hat ver.
SML-hindorspnk met Cdle van de Weyden
IGYM '851,ging op ontdekkingsrcisdoor Chinaen
kwam via een fla(je in Buitenveldertwear terug in
China.Leesma....
Wat nog ontbreekt is het naambordje: 'Drs. C,
van de Weyden, Chinoloog'. lk maak mijn entÍee
in een typisch stewardessenflatiein Buitenveldeft.
Dezenieuwe huisvesting van Cecileonderccheidt
zich door de chineseinvloedendie ik opmerk,Een
chineesbaby-draagzakjeversiert de wand, 30 kilo
chinese literatuur, paddestoelen, eetstokjes in
diverceuitvoe ngen en wat díes meet zij, zíin de
herinneingen aan een recent China-avontuur.

Zoals het een goed opgevoede SNL-er belíeft
heeft Cecile met kerst het goddeloze China
verlaten om het kerctfeest op het -katholiekestrand van Mani a (Filipijnenl te vieren, met een
kerctstal en een boom (hoewel dit een zeer
heidens gebruik is, red.),"|k heb in dat ene jaal
drie maal oud en nieuw gevierd. ln China vaft dat
in februari en in Thailand in aDril, Het is daar
gewoonte om met water de beste wensen over te
brengen, ik was dus de hele dag kletsnat, "

ln | 985 is Cecilebegonnenmet de studie Chinees
in Leiden. "Het is eigenlijktoevallig, een open-dag
wiskunde kon mii niet ovettuigen", aldus Cecile.
Wat is immerc het veíschil tussen oneindig en
aftelbaar oneindig ?

China is geen duur land, et wordt helaas wel met
twee maten gemeten. Buiten het volksgeld,
waarmee een brcod ongeveeÍ 50 cent kost, is er
de Foreign Exchange Currency voor buitenlanderc,
waarmee a es gelijk twee keet duurder wordt.

'Een kennis zou beginnen met Chinees en zodoendeheb ik me ook ingeschreven," De studie
viel de eercte twee jaar mee. "5O/" van het
studieprogrammawordt hesteedaangrcmmatica,
schrijven en talenpractica,De anderehelft was ik
bezig met geschiedenis, literctuur, cultuur en
antrcpologie."
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Ook op de universiteit zijn er verschillen. "Bij
chinese studenten ging het licht al om I uur uit
en wetden zij verylicht (militair) appel te houden
op de campus. Verder werden we toch min of
meet apatt gehouden van de chine2en. We kregen
aangepaste colleges, weliswaar in het Mandarijn,
maar gescheiden van de chinese studenten,"

iets

,ao"r. "tk krees toen wet aíÁíjetijkheid
om
keuzevakkente volgen". Zo is Cecile aan de VU
in Amsterdambegonnenmet rcchten. Dit sloegzo
aan dat ze het volledigestudieprogrammais gaan
volgen, ook met het oog op een toekomstige
baan." Ovedag in Leiden en 's avonds op de VU
is best te combineren", volgensijverige Cecile,

Voor wie inmiddels watm loopt voor China: Cecile
gaat heel binnenkort weet naat China als reisleidster voor een grcep nederlandse toe sten (wellicht een Myrakels idee voor de rcdactieleden om
het overcchot op de onlangs gepresenteetde
begroting '91/'92 wee te we*en).
"lk koppel zelf nog een paat weken vakantie aan
die reis vast om buiten alle toetistische plekjes,
ook míjn eigen voorkeurspldatsen te bezoeken."
lnmiddels wordt ik zelf steeds enthousiaster door
de 3O, sterk naar motteballen iekende, fotoboeken, die deel uítmaken van mijn (privé)rcndleiding,
"De trcnspottkist moest vol met motteballen,
vanddar. "

ln het dede studiejaar bestond de mogelijkheid
om naar China te gaan. Het ministerie van onderwiis stelt ndmelijk iederjaat beutzen beschikbaar
voor studie in china.'lk stond op het punt van
vertÍek toen de studentenopstand uitbrak." Alle
contacten met chind werden vervolgens op een
laag pitje gezet.
Cecile heeft een iaar moeten wachten voor het
beloofde land in zicht kwam. ln dat jaar heeft ze
haar 'Chinese'bul gehaald, "Je kriigt in al die
jarcn dat ie studeert toch een bepaaldeindruk van
China.Het is dan natuurlijk geweldig om alles in
het echt te zien. Als je daar dan eindeliikbent sta
ie toch met je mond vol tanden."

"Ze blijven me vragen voor Chinareizen. Als ik wil
kan ik daar wel permanent bivakkercn. Het doctoraal examen rechten heeft nu mijn grootste
prioríteit. " Specialisatie Chinees rccht stel ik voor.
"lk hoop dat ik een hoogleraar zo gek kan krt:gen," Guanxi wellicht ?
T.P.
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PERSONALIA
I Daan Boddeke(AtheneumB, 1985) heeft bij
de wereldkampioenschappenroeien een bronzen
medaillebehaaldin de lichte dubbel-twee.
' Pat cia Ringeling (GymnasiumA, 1982) is op
18 september geprcmoveerd aan de Erasmus
UniveBiteit op een proefschrift getiteld: "nat
livet íenition, hiochemical and micrcanalytical
aspecfs".
' Kioê BingYap (AthèneumB, 19741is op 17
augustusjl. in het huwelijk getredenmet Cissy
ong.

GEEFEEN MYRAXELS KADO !!!
Had je ook nooit het leukste kadootie....?
Nu is er de mogelijkheid om ie beste vriend of
vrÍendin aangenaam te vefiassen met een
- jaatabonnement
SNL-ElNDER +
het
lidmaatschap
van Myrakel:
DE Oudlee ingenvereniging van het St. Nicolaaslyceum.
Gegarandeed het o gineelste kado.

Hoe werkt het ?
Maak Fl, 12,5Oover via gironummer4402775
t.n.v. de Bankgirocentrcle en schrijf bij de
mededelingen "t.g.v. 48.97.45.776/SNL-Binderkado". Myrakel neemt dan kontakt op voot het
verzendadres.
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IN MEMORIAT'
Op 7 dugustusil, is
brceder Chrispinus
Slissers,c,j. op de
leeftijd van 69 jaar
ove eden,
Eroeder Chris heeft vele jarcn gewerkt in Kongo
Zaïre. Na terugkomst in Nederland wed hij in
| 973 amanuensisaan het Sint-Nicolaaslyceum,
Nadat hij gepensioneerd was, kwam hij nog
steeds een paar keer per week naar school om
hier en daar wat te helpen.
Broeder Ch s was een bescheiden mens, die
grcag be2ig was en het fiin vond andercn behulpzaam te ziin. Met veel gevoel vooÍ humol
kon hij situaties of gebeurtenissenbeschrijven.
Veel werd et met hem gelachen, nooit ten koste
van andefen.
Hij heeft in zíjn leven veel vrienden gemaakt en
velen missenhem nu dan ook.
ln de overtuiging dat hij, na een teven in dienst
van de medemensen na zijn ziekte nu rust heeft
gekrcgen, zullen wij nog lang met gevoelens
van warmte en sympdthie aan hem denken.
J. OverwateL rector.

SAMENSTELLINGBESTUUR
Voorzitter
Sekrctaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: Gerdwin Lammers
: Leo Jenneskens
Stephan Valk
Marjolijn van der Veeken
Tom Paffen
Cees Smit
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Een (beloofd veNolg uit de vorige
SNL-bindeL Het laatste dee! van de
Oostenrijk-reisuit 1981.,.,,,.

DO YOU REMEMBER
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De steÍlniD8 sloeg snel oE toeÀ het S{L iÀ zicht kríao
(net aIleoaá1 vachtende papli€s etr EaEoiês, gelukkiA),
;r otrtstond buitea dê bus êen eooree zoedpart;j ,aar
nêniB€ oualer van olgekekeÀ zal hebbeÈ, naar zo koDdeÀ
ze meteen de stenxoing proeven die er de hêle $eek
onder ors geÍeest is.
'e
willeÈ even (en Íe deD](eo dit BaneD,siedereen te
doeD) iedereeÀ bedanken, aliê deze excusie heeft
nogelijk geoaakï. Prida excursie
waariD nenige kick
opgelopeo werd I
Bedatrkt RiEie, Han-Eie, Janr nob eD Dick!
Tol op ale reunie I

gevoelÍge 1Íedjei
Íeak en
er noB: Dic nêt zj.iÀ uiterst
René Eet eeÀ uitstekenale inprovisatie
I Jerrt net z:jÀ têr
plekke aankondligingêÈ alie er8 aansfeogen en ile ochtêoal?arl een sketch v€lx een stel slaperi.Ee
6y!mastiek-sketch
; icolasiasteD. eÁ oiet te verÊeteo dê verschilleDde
liedjes (Dsêr'bovetr, io die Bèrsenl) van verschjllende
groepJes 6et de gebeurtenissêa van afgelope!ègen
eril1
verwerkt. Prioa actie allemaal dus:
Rob, Eanoie, Janr Rilrie, Dic, Jo eu [ick *erden allêoaal
D o g e e n s _ b e d a n k t . o D ' . z ea I t i J d B l i E l a c b e n a l e B a s t h e e r k r e e g
een Dor.tanctae jonge
aangeboden êD er yerdeo Àog heel
wat foto's ceschotenlrê eenpaar iurtjes
steviE danseo zijr vre gean pitteo
oet
het arnzalige vooruitzicÉt de vol6;Dde dáG thuis te zjJa.

IrEa ea litia.

dinsdag
wê ooesteÀ Áa eeÀ vermoeienale veek o:rdêÀselijk vroe8 opstaan eÀ also biÈoeÈ een hal"f uu.: bepakt etr bezaldc ian
h"t ontbtt versch\ireo. VTeemd Benoe8 is dab ons aIIeoaaI
getukt.
rÀkeIea, die bij bet ortbilr at bll bun positieveÀ
wafea, zagrn.dê! een aantaf be8elêiders van de hoLef_
ergessêr op àuE Áucbtera Eir6É eea scbnaFs aanSeboden
Dez; dag.hebbeÁ He Dog de gêIe8eaneid gek.re8eo een prinê
KrcK,rê IcrUEen, waat ee zU! fangs de waterTaII.E
van
geredeE (van zo.iers wordL je hleI vrakkê!).
u1e Àeooeo we dao ook eens goeal kuanen b€kijkeD.
Na-een. zêÊr laoge zitlhaD&/Íi8
iÀ de bus k;amea wê iD
rarKenourg aÊn, wasr He, voor het laatst EeL ziin alle=
aTa tefel zaten en onder eDdere (hoe kaÀ het siders?)
d o p e r i í È je s e À p a t a t a t e n .
!e.reaEsre
senr,-sentiEeDtele
E e d e d e l i n g v a n R o b l J e v e r slui.dde daarDa dat r|ê nu voor de leatstà keer verclen
g-"Leld, voor ale zit.vaD. de Iaatsre paar kiloosÈers,
rn ryeoerwe€rt Daoen víê oÁtroerd afscbeld vaÀ Jo. de
bu3chauffeur,
eÀ toen Íord het íe1 duidetijk daa'dii
echt het einde was van 'n priEa excursie dosteDriik.
Terlijl de lasrsre 50 kilonèter
door d; bus ;;;d;;-gevreteor uerd er ia de bus beslist over bet êl daÁ
nley.voorcDestaaD van e€D aaÊËa] vaksÁtieliefdes die
rn.Elcr(leIÍ! oÀtstaau uaren.
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