Oud-Ieerlingenvereniging "Itlyrakel"
Amsterdam
St.lliicolaaslyceum

Prinses lrenestraat 2l
1077 WT Amsterdam
Tel.:02O - 644 51 51

, r p g c r i L hl tl f c h r u r r r li a ) i q .

SÀ\rL- BIT]DER
o

r

Jaargang 3. nummer 4
Juni 1992

r

w

Het kan geen toeval ziin dat Het Nicolaas Lyceum bij de Europese Kampioenschappen voetbal Ín Zweden een belangrijke rol speelt. Want was het niet onze
eigen DennÍs Bergkamp die het belangrijke doelpunt maakte tegen Schotland.
Op zo'n moment bli.ikt een middelbare schoolopleiding toch weer de basis te
vormen voor ínzicht, doorzettingsvermogenen doelgerichtheid; ingrediënten die
op het SNL met verve worden toegevoegd. Je moet er niet aan denken dat
Dennis op een of ander "kleurloos" lyceum terecht zou zijn gekomen. Dan
hadden we na de voorronden al naar huÍs gekund. Van Multi Copy, onze
huisdrukker, kregen we een aardig presentfe; een loupe en een liniaal. Opdat we
bij het vervaardigen van volgende SNL-bindersde boel een beetje recht zouden
zetten. We zullen ons best doen. Overigensís de loupe op aanvraag beschikbaar
voot die oud-leerlingendíe problemenhebben om het daor Cees Smit geselecteerciestuk uit Teiit.iete ontcijferen. lk vraag uw speciale aandacht voor het
verslag van de volleybalwedstrijd, en voor de kreatieve geesten onder ons
hebben we dezekeer een heuse kleurplaat.
Kortom, meï Myrakel en de SNL-binderkomt u de zomer wel door. Heel graag
tot ziens op de Algemene Ledenvergaderingop | 9 september a.s.

Gerdwin Lammers
Voorziïter Mvrakel.
HET EESTUUR STELT

ztcHvooR.....

NIEUWJAARSRECEPTIE
Noteert u nu rceds in de agenda:
Zatedag l9 septembet a.s.
Nieuwjaarcreceptie.
Tijdens deze tweede algemene ledenvergade_
nng, tevens de derde nieuwjaarsborrcl, zal de
ieget)darische íitm St. Nícolaas en het meisje
worden vertoont. tn de hoofdtotten René Jool
en Didi Zegers en Ca a Kramer als scriptgirl.
Alle leden zijn van hatte uitgenodigd!
Plaats: St. Nicolaaslyceum- C-kantine
l4d:
14..30 uur

Gerdwin Lammers B7)
Havo 1973. Voorzitteí
van Myrakel. Na de
HEAO-CE wetkzaam in
diverse funkties als Marketing Manager, o.a. bii
ExDHL WorldwÍde
press. Heeft recent zijn
eigen bedrif opgericht
ats Marketing Consultant. Eewaart zeer plezíerige herinneingen aan het SNL, hetgeen hem
motiveert om de gedachte aan het LYceum bi
de oud-leerlingen Ievendig te houden' School'
voorbeeld van hoe ie met fte) weinig inspanníng
op school, toch nog redeliik terccht Aunt ko'
men.

DO YOU REMEMBER...
De hístorische commissie graaft niet alleen in
tobbes, maar neust ook gÍaag in teilties, kuipen
vaten, ktibbes en aanvetwante bakken. vandaag is het de beurt aan teiltje- Teiltje werd
uitgegeven als rcectie op de "brave" Tobbe. De
aítikelen en teksten in Teiltje warcn ptogressiever en lang niet altijd "SNL-censuur"-waardig.
lJitercad was dít een produkt van de wilde
jaren 1966-1972. Het SNL had heel wat te
stellen meÍ het rebelse karakter van vele leerlin'
gen. Lees een het volgende verhaal uit iuni
1970:
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IN REAKTIE OP....

wE H^D 4 VSÀY G00D
,'CH00L-1/ILLEY3,,4LL-TEÁ,À1

* De oproep voor sponsors binnen de geledíngen van Myrakel, voor de sponsorloop van lo
apríl j.l. heeft het grandioze bedrag van Fl. O,OO
gulden opgeleverd. Gelukkig hebben de huidige
leerlingen van het Nícolaas Lyceum toch nog Fl.
1 | .0O0,- bi elkaar gelopen.

Têkening van Dirk vah Oosterbosch
Gym4ll9nul

'De

volleybalwedstriid, aangekondígd in de
voríge bindet, ís met 15 - O beslist ín het voordeel van de docenten. Reeds velen iaren opgekrcpte frustraties jegens het docentenkorps
konden niet worden rechtgezet. Onderzoek naar
deze veryletterende overwinning laat zien dat er
namens Myrakel niemand is komen opdagen,
zodat de partij zich snel liet beslissen. Myrakel
kon slechts één aanmelding notercn. Eme tustector Teeuwen belde de bewuste morgen om
kwart voor acht! Als herinnering aan deze legendarische'match' onderstaande kleurylaat
voot de kleintjes. Onder de mooiste inzendingen
'ordt een prisje verloot (Géén grammofoon,í,,aat van het Nícolaaskoo . Reakties en suggesties over Myrakel ACTIEFiteiten zijn van
haÍte welkom bij de redeactie.
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'lk moest op tiid thuis zijn
en
altiid mijn bord Ieegeten'

" lr"=',ï"1'ilï:ilï,
iii

ceum.De derdeklasvande llBS.
Ik vc de lessenop schoolecn
nood.;lijk kwaad.Darjê in een
bankjemoestzit(en,dtt je ntoest
opletten.
datallesvanbovenafop
gelegdwerd.Zo hooÍthetook en
hct is heelgoed.nraaralsje jong
bent,vind.jedatntinderprctrig.
lk wasdejorrgslevitnde klas
en datbenik al die.iarcngeweest.
wanlik wasin augustus
jarig en ik
ging elk jaar gcwoonover. Hoe
verderik kwamop school,hoeouderdeandcrejongcns
waren,want
er kwanrennatuurlijkmcerzi er)blijversbij. Ik was cle jongsre,
gccslclijken lichrnrclijknrindcÍ
rjp dandc Íest,mitarik washnantic dc ectstcin spon.En dat was
l'.palcDd,
u'ilntdatteltop die lecftijd. lk was aanvoerder
van hel
schoolelftalen we werdenin die
tijd ookkampiocn.

INTÉRvlEw:
AUKIEHOLTROP
/ FOTO:AN?

Ik wus redeltk populairbij dc
lerren, en ook bij de jongens.Ik
was ecn goede leerling, haalde
ovcral voldoendesvoor. en ik was
wel ecn aardigejongcn. denk ik.
Misschicn ben ik wcl ecns een
kccr de les uitgestuurd.maar ik
was niet lastig. Met de gynrnasliekleraar hird ik naruurlijk een
spccinlê band. Hij nrcrkre dar ik
verderwilde. En hij raaddenre al'
onl nilarde spoíacadctniete gaan.

Louisvan Gaal
(40) voetbal-

trainer

De schoolrijd is de mooiste
tijd, vind ik. Omdar je dan heel
vecl mensen om je heen hebt.
mensenvan dezelfdclceftijd. alle
nraal gelijkgericht,je discussiecn
nlcl elkaarover van alles.Het wÀs
een íantaslische
1ijd.
Dc school was toen nog ongenrengd,er zatenalleenjongensop.
Nnasl het Nicolaaswas een Íteis
jesschool en de jongens uit dc hogeÍe klassenmochten in de pauze
rvcl achlerde school komen, rvaar
dc rncisjes van de nnrs ook krva
nrcn.En waarjc ook fiochl ()ken.

3

De meesle vriendjcskrvrnror
uit de straat en niet vnn school.
want die waseeneind uir dc buUil.
1k kofi uit een roorns- kir{h()lrck
gezin en ik moestnaarccr kltholicke niddelbare school. hct Sint
Nicolaas, vijfentwinlig nrinutcn
fietsen. Ecn heel eincl, nra:rrjc
wordl eÍ sterk van.
Lezen, dat deed il nicr. Ilct
mocst wel van school naar ik las
allcen de krant, de spollpagioir
dan. En nuziek interesseerdc
l)tc
ook niet. Op die leeÍttd had jc rlleen het enejaarlijkseschoollccsr.
Pas later werden feestjes lcuk.
vanwegede meisjes.
Als ik terugdenketln dic tij(l
heb ik een heel geweldig gevocl.
Hct enige probleenrwas dlt rnijn
vader overledenrvas. Ntaar'ook
daarvanheb ik weinig last gehad.
dat werd hcel goed opgcvangcn
lhuis,dat girg fanlasttrrn.
,l

PERSONALIA
* Een dubbele bevrijding op 5 mei
i.l. in Huize
Lammerc. Onze geachte voorzittet (Gerdwin)
meldt met grote blijdschap de gehoorte van ziin
3e zoon Julius Theodorus.
' Op 12
iuni is een det eerste oud -lee ingen
Luc van Hilst |HBS A 1959 overleden. Gedurende 25 jaat heeft hij als aalmoezenier bii de
Koninklijke Landmacht voor velen, zowel voor
beroeps als dienstplichtingen, veel betekend.
Zijn írcnsiscaanse spiÍitualiteit, zijn finzinnige
luisterhouding, zín humor en zijn zoeken stonden daar botg voor,

GEEFEEN MYRAKELS CADEAU !!!
Had je ook nooít het leukste cadeautje....?
Nu is er de mogelijkheid om je beste schooh
vriend(in) aangenaam te verrcssen met een iaarabonnement SNL-BINDER + het lidmaatschap
van Myrakel. Gegarandeerd het origineelste
cadeau!

Zoekplaatje

Hoe we*t het ?

Deze keer gaat ons zoekplaatje ver terug ín de
tijd. Vooí de redactie slechts één punt van
herkenning op deze foto. Jawel P.P. De vraag is
nu wat hieÍ vetdet aan de hand is, Wie zijn
hetkenbaar op de foto. Waar is dit geschied? En
waarom en wanneer?
Reakties zíjn van harte welkom bij de redactie
van de SNL-Binder.

MaakFl, 12,50over via gironummer
4402775
t.n.v. de Bankgirocentrale en schriif bi de mr
dedelingen "t.g.v. 48.97.45.776/SNL-Binder*
cadeau". Myrakel neemt dan contact op voor
het verzendadrcs en stuurt een Mvrakelse van
harte kaatt......

p/a Sint Nicolaaslyceum
Prínseslrenestraat 2l
1077 WT Amsterdam
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