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VOORWOORD
Wegens ziekte van onze voorzitter Gerdwin Lammers (beterschap!) in dit nummer een
voorwoord van de secretaris en de penningmeester.
Uit het dal ? Gelukkig heeft de oproep van onze voorzitter effect gehad ! Het aantal
betalende leden is weer gelijk aan dat van december í 990. ls het recessiespookgetemd
-? Desalniettemin vragen wij jullie ons actief te steunen om oud-leerlingen tot Myrakel te
bekeren. Alleen met nieuw bloed blijft Myrakel myrakels.
ln dit nummer een oproep voor een MYRAKELACTlEFiteÍt ! Wij hebben het voornemen
op zaterdag í 3 juni a.s. een groots volleybaltoernooi te organiseren. Willen jullie ook
(af)reageren, oude afrekeningen vereffenen etc. Laat wat horen of schrijf een briefje !
Overig ens veel leespIezier.
Leo Jenneskens
secretaris

Stefan Valk
penningmeester
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HETBESru.'R STELTZICH VOOR...

LEDENBAROMETER

Toott vtn fuht íHBS-B'58t
Toon r's sinds
september j.t. bii de
oud-leerlingenvereniging met name
omdat hij het fotoarchief op de school
aan het inventaÍiseren
is, waarvan julf ie bij
tijd en wijlen een
product in "Myrakel"
aantreffen.
Hii was van | 9521958 leertÍng aan het
SNL, verzorgt o,a. de tekstverwerking van het
"lnfo" en was vcnaf lggg tid van de Medezeg_
genschapsreadnamens de ouders.

DO YOU REMEMBER
HERINNERINGEN VAN
SCHOOLVERLATER

EEN

Onder de ogen van een vetbouwereefdemeneer
De Cock zette de hele klas zich dan het
schransen. Was tot op dat moment de stemming
in de klas van een nogal zakelijk kalakter, na het
nuttigen vdn enkele plastíc bekerties "Chateau
Migrcine" werd over de leerlingen een geheel
anderc geest vaardig, De stemming steeg ahas,
zodat zelfs meneer De Cock, die in het begín zijn
poging om ons te laten genieten van de Franse
belcanto geírustreerd zag, zich een bekeltie rode
wijn Ín de hdnden liet drukken. Meneer De Cock
gaf het enigszins se/r'euslesgeven maat op en
stoftte zich met overgavein het bacchanaal.Zjn
enige vootwdade was dat eL tíjdenshet nuttigen
van de lekkernijen,nog gezongenwerd. Uitercad
leverde dat voot de hele groep weinig prohlemen
meef op.

JONGE

Het moet zijn geweest in het jaar í 9g,-l996, dat
tidens een les Frans dhr. De Cock bezig was de
klas het zeer interessante leebtuk van de
subjonctií uiteen te zeften. De meest kleuniike
fíguur van 5 VWO, te weten Marc Vedaat, haatde
op zeker moment een trcsje druiven tevootschiin.
Nadat hij enkele van de vruchtjes had verorberd,
wed hij opgemerkt door dhr, De Cock en
toegesprcken.

Meneer De Cock 86 het eniSszin's
seriew lesgeven nxcat oP en stonÍe
zich met overgavein het bacchanaal

Nadat deze alternatieve les zich zo nog de volle
45 minuten had voottgesleept, kondigde de hel
het einde van de les aan, Snel werden alle taíels
weef op hun plaats gezet en vetvolgens ging
iedercenop weg naar de volgende les, Het viel op
dat met name enkele meisjes, die de zegeningen
van de goede god Bacchus kennelijk níet i
gewoon waren, zich zwalkend over de ganàí
voottbewogen, zodat zii tenslotte op handen en
voetenbii hun eindbestemmingaankwamen.Naar
wij later vernamen waren zij nog bijzonder
uitgelaten en werden eventuele vragen van de
docent niet ddn met dikke tong beantwoord. Tot
na het eindexamen bleeí lokaal A-37 bij dh
selecte groepje bekend staan onder de naam
"Bistrc De Cock".

"Haalt U dat ooft weg, alstublieft", bastedht. De
Cock. Hierop reageerde de onverlaat vol
veftazing: "Wat zegt U, mijn hoofd?",
Nadat dht, De Cock hem had uitgelegd dat het
wootd "ooft" door de beaumondevan de P nses
lrenestraat 21, waarvan dht. De Cock bij uitstek
een exponent was, wetd gebezigd als synoniem
van het beg p "ftuit", was dit misverstandgauw
uit de wereld geholpen en bory hij het trosie
druivenweer op.
Nu had de ieugdige levenslust die de meeste van
onze klasgenotenuit de ogen strcalde, bí ons
reeds eedet het idee doen postvatten, dat zi het
vak Frans niet zozeer in hun pakket hadden
opgenomen vanwege een diepgewottelde
intercsse voor de Franse taal en cultuur, maat
eerder op grond van hun zoete
vakantieheinne ngen en de dwangmatige
associatie van het land van "Marianne" met de
Folies Beryèrcs, lekkere wijn, haute cuisine en
langbenige Frangaises. Dat vermoeden werd
geheelbevestigd,

Hans van der Liet
Geert-DavidHageman
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tN REAKTTE
OP... lvervotg)

Het zoekpldatie uit nummer I van dezejaarydng
wordt van steeds meer vraagtekens ontdaan.
Dick Jungst en Frans Sam (hij wéér) hebben de
redactie een handje verder geholpen; ook Ad R.
v/d W. lwie kent hem niet?) deed een poging
maar zijn suggesÍrbs lijken een dwaalspoor. De
volgendepersonen werden ontmaskerd: 6) Theo
Wels; 14) Gerard Swinkels; í7) Han de Vtieger;
l& Ron Plattèl; 19) Nars Gottmer en 22) paut
Vloothuis. Zezo, dat begint op te schieten. Nog
een laatste kans voor de oveàliiveB. Wie zijn
nr. l, 5, 7, 9, lO en 3l? N.8. De foto in het
jubileumboek is wat scherpet dan die in onze
vorige SNL-Binder's, dus maak er gebruik van
(pas.9Olr

7)jn enige voorwcurde wos dot er,
tijdens het nuttigen vcmde lel<kernijen,
nog gezongenwerd.
ln de taatsteles voor de kerstvakantie wilde dhr.
De Cock tonen een liefhebber te ziin van Frcnse,
stichteliike chansons.
Op zeker moment brck achter in het lokaal een
licht rumoer tos. ln iiltempo schoven enkele
teerlingen wdt tafels bii elkaar eh produceetden
enkelegrote boodschappentassen,die een aantal
foíf'e stokbrcden en een nog groter aantal vins de
tabte bevatten, die, naar latet bleek, van een
nogat koppig karakter waren. Natuu iik ontbrak
ook een keur aan Frcnse kazen niet.
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Als u hie|oot in aanmetking wift komen wotdt
u verzocht uw bijdrage over te maken naal
4651 143 ten name van ActiePostbanknummer
fonds Sint-Nicolaaslyceum.

& .9,T'TSPONSORLOOP
fO APHL f992 13.15 uur
Niet alle Mwakelieten en Myrakelitessen zullen
het jaarlijks evenementvan de sponso oop hebben meegemaakt tijdens hun school carrière.
Daaromeen kofte beschrijving.

Welkom in de sponsorclub, u helpt uw school
en u helpt een ontwikkelingsprciect!
C.M. Sais-Bettelsmann
CoórdinatorSNL-Sponsorloop| 992

De SM-Sponsorloopheert vorig jaar
het tríyraculetuebedragvail FL90m,-

PS Redactie: Ook Myrakelleden kunnen natuulliik komen aanmoedigen,lopen behoort vooralsnog niet tot de (legalel mogeliikheden...

opgebracht
De sponsorloop vindt eens per jaar plaats. De
lee ingen lopen rondjes om het schoolgebouw
gedurende één uur. Per rondje ktijgen ze een
rondekaatt uitgercikt steeds a/s ze langs de
hoofdingang komen. De lee ingen zoeken zelí
sponsorsmet wie ze een contract hebben vool
een bepaald bedrag per rondje. De sponsor
-erplicht zich dat bedrcg zoveel maal uit te
*ttalen als de leerling Íondies heeft gelopen.
Het is dus voor de leerlingen om te beginnen al
een spott om zoveel mogelijk sponsors voor
zichzelí te vinden onder leraren, ouders, familieleden etc., daana komt de sport van het
lopen. Het één en andet vindt plaats onder zorgvuldige controle bij het uitdelen van de kaarten
en het uitrckenen van de bedragen, De leerlingen zijn vercntwoordelijk voor het innen van het
bedregdtt ze Ujelkttr hebbca gdopen.

MINPUNTJES
Waar mdrson werken worden fouten gemaan.
Ook de rdactíe van de SNL-tn d* lond$Jkdrt
dit probhcnt, Daze ruhri* poogt varooaaakt
lead wad racht ta zaítan..,
- ln de SNL-Bindervan vorige keer hebben wij u
attent gemaakt op het prcefschtift van Eric van
der Donk. Per abuis waren enige essentiële
woorden van de titel geheel incofiect. Voor de
goede orde: Studies on 5- and 12- lipoxygenases frcm rat basophilic leukemiancells", Toch?
- Hebben wii u vorige keer geschreven dat Muguette en OscarBrons ons zelf van hun trcuwpaftij op de hoogte zouden hebben gebracht.
Niets is minder waar. lemand andeB blijkt ze
vool geweest. Alsnog bedankt!

De SryL-Sponsorloophecft vorig jaar het MWaculeuze bedrcg van F|,9OOO,-opgebracht. Dit
geld is besteed aan een project in EurkínaFaso
in Afrika, waar we twee jaar geleden twee
schoollokalen hebben gebouwd en daar vorig
iaar latines bii konden zetten, en anderc soortelijkeprcjecten.

' Een b eí op (hoge) poten uit London. Sven
Kramer (Gym F '8O) vraagt zich af waarom
nooit is vermeld ddt hij teeds op 2 februari
| 991 met Ma ies van den Ende is getrouwd.
Foutje.....7?Sven bericht verder dat hii op 5
augustus 1991 door Shell is uitgezonden naar
London. Alwaar zij alweer een half jaar geriefeliik wonen.

"Wj zoekensponsors"
Voot degenen onder u die de clou van dit verhaal nog niet doorhebben, hieí komt de aap uit
de mouw: Wij zoeken sporsors, Niet ioor de
gelopen rondjes, maar om de bíjkomende kosten
te dekken, zoals daar ziin: drukwe* (sponsotformulieren, rondekaaften, consumtiebonnenJ,
affiches, PR activiteiten en misschien een klein
aandenken voor de deelnemeB in de vorm van
een lintie of een button.
Voor u als oud-leerling bestaat tevens de mogelijkheid om als sponsor genoemd te worden in
de SNL-Binderen in het informatiebulletin van
het SNL.De gezamenlijkeoplage van deze
periodiekenbedraagt | í 50 stuks. Dat levert dus
een nict tc ondqschattcn nogdijkha'd voor
spr.iding vdr nensbêkqrdhcid.

- Onder de noemet beter laat dan nooit: Anneke
Kaandorp (HAVO '81) en Dick van Hummel
(HBS-A '7O) bereíkten op Eerste Ke6tdag l99O
de top van de hoogste bery van de wereld, buí
ten de Himalaya, de Aconcdgua van 6.959 meter in Aryentiniê, Dick gaat nu alsnog terug om
eanMynkcls vlteCetje te poten...,
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PEBSONALIA

ZOEKPLAATJE...

' Maliek de valk lAth A '7 en Henk Settels
(Gvn B '79 melden voor de tweede keer ge'
zinsuitbrciding aan de SNL-Binder:Soíie kie de
SNL-Bindervan oktobet 199q heeft een zusie:
Mariin Susan. Het gehele gezin wordt (weder'
om) betoond met een gratis lídmaatschap voor
het komendeiaar! Hint....

Het zoekplaatie ven deze keer sluit .en bij het
interview ín de vo ge SNL-Binder: lO jaar nieuwe soosl Myrakel was natuu ijk actief in die
soos tijdens de recente oud-leerlingensoos(iederc 3e wijdag van januaril, De redactieleden van
de SNL-Binder hebben bezoekes op geheel
eigen wiize laten kennismaken met de Binder.
Veelal werden leden herinnert aan hun betaling.
ln een enkel geval kon een nieuw lid worden
genoteetd, Voor de resultaten verwijzen we
naat de ledenbarcmeterin dit nummeL Een persoonliikebendderinglijkt te we*en,...

' Mariek's wetbekende jaaígenoot' Jos Hee'
melaar, vetwelkomde eveneensziin derde babY,
Julius Comelis, drie weken later dan Mariin' in
zijn wíeg te Landsmeet.

Terug naar de soos, Wat is hier gaande en
wedrom en hoe? Één hint: De foto is dus niet
ouderdm l0 jaar....

' Op 24 februari í992 heeít Marcel van Herk
(Ath 8 '79 ziin proefschtift verdedigd ter verkiiging van de grcad van doctot aan de Universíteít van Amsterdam. De títel: An electronic
Poftal lmdging Device Physics, Development
And Applicatíon. Mdrcel was tevens lid van de
allereercteSooscommissie.Prcficidt!
' Per I dpril is oud-SNLJeerlingprof. dr. J.A. van
Kemetlade(GymB, | 95A de nieuwe Commissdris
der Koninginin Noord-Holland.Wij felíciterenhem
van harte met ziin benoeming en wensen hem
veel succes bij het besturen van deze dietbarc
prcvincie. De heer Van Kemenade schiint er
overigens een gewoonte van te maken om vlak
voor het verschijnen van een nieuwe SNL-bindel
in het nieuws te komen. Wezijn benieuwd wat hij
vooÍ de maandiuni in petto heeft, wanneer ons
volgendenummet uitkomt.
* Jan Wesseling(HBSB, | 96fl promoveerdeop
3 april j.l, aan de Universiteit van Amsterdam op
zijn dissertatie getiteld "Amstedamse inzetafzettabellen:analyseen gebruikin eenbeleidsondersteunendsysteem". Van hatte geíeliciteed !

Reactiesgrcag naar: SNL-Bindet
p/a Sint Nicolaaslyceum
Ptinseshenestraat2l
1077 WT AMSTERDAM

* In het kader van Albertville en Barcelona | 992
heeft het de PTT behaagdom een viertal postzegels uit te geven, waarcp enkele Olympische
sportlieden staan dígebeeld. Tussenmeer gercnommeerde dtleten als Yvonne van Gennip en
Ron Zwerver stddt ook een oud-lee ing van het
SNLaígebeelden wel Bart Peters (AtheneumB,
1985), die de edele roeisport beoefent, Het SNL
is alom veltegenwoordigd!

attaaraarItaratattoaattataaaaataraa

MYRAKEL ACTIEFiteiten
VOLLEYBALTOENilOOI
Myrakel is voornemens om op zgkdeg_l;Uulrj
1992 een "grcots" volleybal toernooi te organiseren. HAVO '82 tegen HBS-A '63 etc. verzin
ze maaL.,ledercen die geïntercsseerdis kan zich
aenmelden,individueel of per tecm!,
Ammelden kan via teleíoonnummer O2963 4526 bij Dhr. Toon van D el of per post:
Myrakels Volleybaltoernooi| 992
p/a Sint Nicolaaslyceum
Prinseshenestrcat2l
IO77 WT AMSTERDAM
toaaaataoataaaattaaaaaaaaaaaattaaaa
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