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RE DACTIONIS
T?ouw lezersvolk,
het g!.ote ogenblik is inlniddels aangekGmen. Het is gebeurd. l{arlÍeer ju11ie dít
lezell, is de 29e jaargang voorbij.
Veranaleringen konên; een nieuwe redactie zal de censuur in handen nemen en eindel r jl(, na I jaarr zul-

&argo
hêster
sybi 11a
?iêtei sj oe!d.

lijst
van redactieleden staan.
Hoe schoon rías het niet
geleid'Ne woralen aloor lmos,
/toen we rog niets hoefdetr
te doen. Àch, a1s ik nog
telugdenk lolLen nij schiêr
áiraande gelaat i,,Hoê ztiaar
de tranen over het reeals
zal het val.len te schein van ale Iris.
lfij geven toe
dat het sonti jdÊ lloeilii
was oo dc Iris op tiJd klaar
dat er vaa
te krijgen,
k niet voldoende kopij Das, en e
ijven, hêtgeen we nog steeds nj.èt
zelf iêts moesten sc
kunnen, dat de lett
rpress op rras ên alat de TippeÍ te dik
ngpennen lek wa?en en dat Margo dan
l{asr dat dle Rotii
had. dat de daardoor ontstane vlekken
zwafie vlngers
de te dikke Tj.ppex naren reg te krijgen...
vaak niet met
dat we er solrs geen zin in háalden, aloch
IIêt is !,Íaar r
dan rie!
on
s de g?ote taak jullie
van een lris te voo!et ile colur pxo patria nori! Cij ríeêt niet hoo
zÍ en. Drlc
et is een ideaal te hebben als dit: De Iris looet
zi
n.
Wel zíen ÈiJ ín dat alit sons niet g€1uLt is,
Soed
doch
weet, goeale lezertjes,
het is werkelijk noej.li.jk.
gelopen jaar vas zeer belang?ijk. l'{en denke hier
Het

het ontstaan van twee nieuwe g€nres: de Praequaestordis "n d.e Ouaeprêestorsidls, aan het vervolgverhaalt
niet, dat Klorisl
aan de ontwikkeling van h.i.b.Á.Vergeet
dit
bloei
kh'am.
Endan d.ie Inr_
dichterschaD
iaar tot volle
pressies en die Strils
poëzie!
die
en
Ororo. JÀl Ách! Wee!
ja,
laat ik niêt 1yr:isch worden, hoewel daar aIle reden
Nou
voor" is. .[k moêt ] paginêrs vl.llen, dus ik za1 zo wef h.er aan

het jarnneren sfaan, anders konen díe nooit voL. En dan
hebben wij ilircct r,reder ons atoelt hier draait het on: de
Iris moet vol. Dat is dit jaa.r nret zo'n probteen Aewee
t. Vor'g .èar d,aar.nteg-- roestên we a. Lê. êtr vL:l-..
En dat was niet zulk een succesr ju11ie, Iezeftjes,
vonden het nooit leuk als we zelf iets deden. lieemt mr biivoorbeeld. de meer dlan genia.le bouvjplaat va.n alê school. W_
ie heefb hen gemaa]<t?Ik ni€t. EN jLrtlie ook niet. Dr wi
e heeft er een opstel ingeÍ./erd? Wel, zulks is te vi.nden
op pêgrnê 9 (voor het geirak rrJn d.e p.einê's nrei van een nunnêr voorzien.). Neen, het is duidelijk
dat de reda_
ctie er niei voo? is
olrl stukjes te schrijven of leuke
dingen te vêrzirEen.
Daar staat de redactie boven. De ta.a.kdêr redactie is ent<el het verza.melen der kop1i. Diê
koprJ moer ,{erkeliJk u-t j:11_e mioden konen, anaÁrs vinden jullie
de lris n,êt goed, Nu, nd drt geouw.hoer zal
ik naar wealer eens gaan jan0eren. Ach, wat 1eed, ik krij
g ze nj,eï, vol. Èr waaroE noeten jullie
alit gezeur te lêzen kr.i jgen? Juist, ondat jultie
niet vold,oendê kolii he
bben rngeleverd. Eigen schuld drs. En komt nu niet nÀt
een smoesjet Írij weten níet waar de kopijblrs hangt. In
ale 1e Iris
st onal nog aat de kopijbus
in de ha1 hing. EN
daar hangt zij nog steeds. Beweert niet dat ju11ie geen
reilactielealell kemen. fn de tweede zit er een íHester.
aie trouwens ook de reda.ctie vêrlaat)
en in de fe en íe
zil,ten er in totaal drie íMargo, Inna en Sybi..1a, onzê
oworgsrersr ,
en na viêr" .aar zo*der .ullje
althèns Bert
en nij eindêlijk
wef eens nogen kemen. Nr zitten iullie
mef de2e redêctionrs.
Oí n;et n"ai rur"liJk. JulI_e .ruffen
hen ook ovexslaan en dat zullen jullie
wel gealaan hebben.
n< kan wel ophouaLendus. Ik ka.n hier net zo aoeal een Da
sage uít de Sadets Julie+te laten volgen, en nienand nerkt het, beha.lve een eLkef redectiêlid
en een enkele crea
en a.t :.vel_ ng.
LN
lk
ka,.r
i,o.h
1j
eL oDnouoen, kdnL
.3ah.
ze (de Dêg-írê's) moel,ên ,.{el vo1. Ja, jlrtt,e TiJn
-:gent_
ijk helemaal geen trouw lêzersvolk.
Ju11ie zr.in een stel1eL3c 96616 Duck 1e2ers. fk !"?tg van jut. re. t{ ben o-LI
dat ik vê'r
ie af ben. Lrr zi.n jutt_e. Over net atee"L1l
meên alfha'rs.
Uit de paêr rrr b,,onderingên nro.ren wri kiÀz-

nie boeken
te dertlen ;
rirêir (ik
-t 10n1s

niulÍ

Trouw l(

h1€
gï'1jpt netur
redactieled€
aP-n de kern
zolf ]ui, ta
1Jt. JLl11ie
rnoet knappen
fn de menlng

ngcn bent dai
t:4)en.lrouwer
mogê4 zijn dê
nernen collegê
- een èchte S

-

en, wle voor de Irisprijs
in aannerking komt. Ik hoop dat
Pieter Joost nog iets van dê wisselbeker heeft overgelaten
Dje oo.r<eroon heeft nrj zoíer êt oDgemaar{+.Zet f, z;nter
te denken aan ale volgende pri j swinïlaar.s. Wa+ een rotmenta(ik kan dit mstig
liteit
zeggen - ook hij teest ale redacTronls nlmmex,/.

P iet.

Trouw lezersvolk.
hler grijpt
de censuur(dat ben ik dus) in! ce bedat ik een dergetijke houding van mij4
eTijpt ratuurlijk
redactieledên niet kan tolereren.
EN alan koro ik al direct
aan dê kern van ile zaak: scbTijver
van hêt bovens.taande is
z6lf lui, lamlendig en a11es hrat hij jul1iê nog neer verwiJt. Jullie
zullen dr.rs wel blil
zijn dat je eindetijk
van
hemaf bent. Het kont er. alus op neer, ilat ik allês weer op
noet knappen, wat ne natuurlijk
niet lukken 2a1.....
In de m.nrn€ ver"onderstellend, datjullie
rruidde.ls /o I angzamerhanil LíeI en-d,,jns beg".epen h.bt/wn
het fe_L doordrongèn bent dat rij
lnderdaad absoluut niet kunnen schriiventJapen trouwens ook niet - zodat julliê
we1 blij/verheued
ÍrogèÍ! zijn da.t we eindelijk
onze biezen pakkeq/oprotten,
nenren coflega Piet en ik nret êen fe?ÍDe zwaai van ziin hoeal
- een èchte Stetson - met de noorilerzon afscheid...:.,....

bert

Prae

Y/.orga

lK \^r0R

VOLOENO

En hier is ie dan: de ur.t6l-ag van oe puzzel. i)e eerste
Die'er
Sso.ro Ce.bran !y, rie
-n -nige prr^ gaal nadr
dus het e indfêes_ grar is Írag bezoeken. GeIe.l ic: I ê.rd,
jongent Àargezien het schoo. jiêgroiren eino- loopt,
vreugde, en er nret vÊel êí,r.v1Leir.r
r"er
z-tn\2 -n oeze
rubrÍek
wef gêmerkt zulfe
, die overigên6 zoals ju1líe
hebben tot nu toe zeer regelnatiA
verschenen isr nog
iliet aan de orde zijn gewèest zul lêrr wii ons eerr: op een
andet vlak gaan bewegen, Dit vlak v.,as wat moeitijk te
vinden er, dàaron zetten v,il ie rerdio raar eens aan. lJet
op titd oÍ, Joo! Zoêt,-r-.]k ( een wielrenrrer)
,te narkante
uitspraÉrk te horen alierr .1.+ het bit dê amat€urs .- "t.rrtr
gaat en bij de uerrepsrenners
istlsch
vêeL proi.-,,--:
I
ler . En dit brengt ons op de l-cB. Te vaêk {ordt uit he
oog verloren
dat riJ ook marr goedwiffende aíateurs
ziln
waardoor h€t helemaêl niet verwondêrljJk is dát vrij het
prograflma niet &ecr
korden bijhouden. Jullie
riskerÊn
dus dat het lrograífta
tot iri het volgende jaar gaát
ui tl opeli.
Dan begeven we ons naar r-et volgende vlak ; ]&_llg!,
De AGB is in het bezit van een biizonder €xcentriek
( loênd, Iid: J.t.Cerr1rser..
Dez. .,cnE-ljn6
loc!t
r-r.
al het hele jaar te zlaaien ííet een ríot.i€, die het
vrijen op fe€sten verbiedt,
ker,rreLijk ret het ioef or,
deze rubriek
te halen. Het is henr g-.fukt!
En hier dan dê fedenvrerfactie
voor vofgerC jaar:
de feden zullen vr€l komen, nu allê--n nog een bestLur!
Xn hier[aast
zíen ju]]ie
een lroeve van het gefruts
dat jullie
quaestor Aeheel belangeloos
bloedeiger
ê"
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Labruyère
.r€Heer

voor
Ondat de heer l-abruyète het afgelopen schooliaar
wast
verbonden
aaí
nze
school"
als
docent
laatst
het
Pieter
Sjoerd en Bert een intervierÍ
hadden Sybilla!
luidde:
vraag
De
eêrste
hen,
met
geworden?
Waarom bent U lelaar
had iedereen tê
Bii ongeluk. In mjin farxilie
LAbiuyère:
en toen Ík
te
staan
klas
voor
ale
otx
het
recht
minste
dan over mjin Liik
ginS stualeren heb ik Sezegd: "niet
In r+o rón ik een onalerwijsbaan (!) in
iooi a" tt.".
maar door de Duitse invasie
Nêderlands tndië krisenr
De
meeste kans bad ik toen toc
kon dat niet doorgaan.
in het ondelwijs.
Tacheia: Vond U dat leuk?
Iris
je
l,A: Dat rías Seen kwestie van leuk of niet leuki
gegeven
aan
les
toen
je
Ik
heb
brood verdienen.
moest
waar
Voorschotenr
in
Jongens
een school met internaat
hadden ze 1as
allenaal
zaten riet eeni'schoolverledêni';
van te veêl 8e1d. Xn daar heb ik leren schoolhouden'
geworvaarnee U leraar
IT: lllerd aan de verwachtinSên
ilen bent beantvooral?
het-was een
l,A: Ik had eigenlijk Seen ven/achtingen;
\|/at
er
nd van ilenk
ik
manier om aan de kost te komen.
vak
is. Het i
gezegd
een
dat het
Ik heb wel eens
Soed
nrn
voor
de
dood
honsí0oeilijk. In wezen ben ik als
wel
wete
ju11ie
eind
aan
het
nu
dat nogen
leerfingen!
Je
werkt
het
op'
want a1s een klas nêe zegt dan houdt
Ï'a3r
een paar leerfingen
met klassen en daarin zitten
foopt
dat
rÍat nader contact mee kriigt;
ie nisschien
tot het eindexanen. vl/at dat tUdens hun studie oplevert
maar
De scheikunale is hulpmateriaal'
dan pas.
blijkt
om
is
is' dat het bv. mogelijk
het v/ezenlijk betangrlke
ze
en
een afspraak te maken als
met de leerlingen
scheve schaats 6ereden hebben. Twee jaar gefeden was
laten staan' ftaar Sezeg
ik heb de cÍfers
er gespiekti
toen kwane
dat ik er toch weI êens over wilde lraten:
er vier meert dan ik dacht d.at er zouden komên. Dat
Zii hebben gekozen
was een geweldig stuk vertrouwen.
voor het systeem van één proefwerk voor de hele klas en

r

fLJ een stuk oÉvo

nl g a s. het heel
EAls
ik lee f v:

r u,r- + ,,.
i^.+
fLlr T: Gel ooft u

., lJ lA:

Dat is

wel

nl I?: Wat i€ da
pef oof

l --.1LA:

Ik

i-lj rr:

De ;eer vr

/t I ken

ooor dat

jl€

L: ons ov er k om t.
TLILA: Dat sluit
P 1È -+

i
r.
"
- +.
I svan
de naat scl
IIr
n tveiklar ing.

I re e n e f f i c i e n t €
Fropent in de n6
L- Gii noet de He€
L egeneêr
ri l ull zuir

i:] z e 1 f

uw zlet
uw naá

de ruinte

n isen om je heen
È10m mens te Kua
1. nogelijk ee
oor elkaar g€
plooien.
Daalv
'i a

.la,r

I ê -F+

genomên ook de
êrstand heeft
o.ok niet têgen
ullie
verantvr
en dat, als

je

et werkêlijk j
aad wor.dt gen
a9r9qqUr-l!l)

IJ J.{È clÈ\Èlc-lC
-B I Jl á?IÈrE rèilfÈJefÈ,
zï'niit." aaf-'"ÉJo'a.' án aaa'neeis I

"l-"tïpi?r.Ël
colleflJeen stux olvoeding gedaan, a1 geldt dat niet bii
fliin
ïa{e:l
reoó*
te
ie.rgr'=.
sêloofsoverruisin€['
!1
""1
daL'
/an eên scnJldverge tinI dan beteken'
H A!s ik lê-f
'nwer'{
its dai
at
1 n nm n
,i
g :, 1!a
lu- o0.
: . ia
""Í.'::Ge lo o ft U cat de leerlingen

i::ltd e r _
.^a-n
h a ra, l we-rk e n d
min

L-1
P1
I

Ë

F
:
P
L-I Tvroeger?
!1
ben ik h e e l z e k e r v a n .
i"t i s we1 een feit,daar
fl
t l-. J
'n1] r, 4
r ,, l.t is daarvan oe oorzaa*!
e
het -' g o e o h e b t .
Ir ge lo o f da- jull;e
Ll r l :
tj
i 1 - .t1f : o. tr e e r Vr.aenàuin bexeert da t wi. min d e r g o e a , e r- f li
do o r d a l.h.t wêretdge:eur-n emo t io n e e f g e . la d e r o l
Ak e n
Z
i
l l o n s ove r ko n L .
pl L n : O.t sl- u it elkaar niet helena a l u it . V o o ra l o md a t t í
Fl".r
ie r s L - naken he'ft mêL de 8 e e -e lUk e a c h t e rg ro n d -,
Í - l l v e n a e m aa ts chap .i. Dit vraas! ind e rd ê a d o m e e n b a s is - f U
rx tun uot de "dflusie g e k o me n ' d e la q is t e á
fi v e r kl ar in g .
Li i " " " " .
aa i a e uiitet een bi.zondêr a c L u e e -Lb o e k is d a t je L

nl
ilj:;-:i'i:'.;;"";:;1";';";";;;;;'s;;;:'";
',"à"ru*'."i.'
geboden:
Er
ziin
zjin
twee
twee
van
feven.
fe'/en.
de
nanier
manier
in
dê
ílorenr
1'
fr]opent
tlài''..i"""""ï!;-;;
Uw hart
r"'t, 4!,B
God ri.ii'.ut"'-i.t'À.r'"!r
Liêf hebben met 8eheel u*
mo.t aie lleer Uv à;
{06
'

islÉ
verstand
en het andêre islTlJ
Uw zrel
zle] en Aeheel Uw versLand
fUgeh--l
JtJg"h""f
a1s Uzeff. Nu se"f ie jeU$
liefhebben
zulr
naaste
ïGij
í]
de ru:mte on Le leven. Dat belekenL dat ie de nen-l
-:ze.tf
o p J.t.rra " n a n i er de r uinte móet get*. fl
n" " " . ' ". - 1 "- r , ""r
L1
gêboden maken het
ttlor
lor n
Deze
e ze tw'
worden.
o rd e n . D
tw'ee gêboden
kunnen
n n e nw
n.ns
. n s !!ee ku
l"l
ï:f." niet
;]
jullie
een ruimte te scheppen waarin
'11'1. nogelik
L

;1J.à"

. ï r . r r ' . s-h .L n d e rdw o rd ! e n -waar in j" ji

nu"t ont-

ft)

t-'1
ondat
Daarvoor is die school een.hulpniddel'
ll]'nf..i.".
je daar leert
dat ik door de bank
denken. Ik geloof'
J""
dat
hÍ
heb'
begaafde
bijgebracht
de
mindêr
ook
4enoflen
ál
(an€ebrujk.n.
Ïk kan er
en uoa!
.u
rl."j
' 4 J dat
verstand heefr L c,,
--' |
dat's
oo<
)o< niet tegeD als er niet goed dwerkdwerk_ woroi'
T
fU
j
ji11ie veranrwoord.fikheid
s^derr de 1e'rlin8'nraad'
duidefijk te na-L?
i6 oÍr de felrrlingen
raar de moêititkheid
je die ook ge- ru
je
hebt'
een
leerlingenra..d
datrals
ren
t-1
geeft
aan
de school
nee
richting
dat
ruiken'noet,
ie

a ar dat ie d a no o k m e e" " . " " . 1 .:1 9 :tII- ":1 .: 1 1 .1 1 :1 -l:
et werkelijk janner dat er niet fleer van de leerlingen-Tlj

controversein_
daL ner
het êtl'en
alleen een conLrover6erÍ_
woralt genaakt,
laad
aad wordt
6emaakt, dat
Êêr
l;trLt.
sanenwerk:ngsrn.
is r .p'v.
st:tuut

Ll
"l
l=

I&-ÉtF -Êrl JÉtà.É,tric-,?,,"'FIêiaE--É-l-!

is er door de
1T: fiaar aan het beg].n ïan het schooliaar
te beon hen iÊ ce leerLingenraad
fera.Íen een voofstef
trekken afgestemd.
de dingen onLA: Ik gefoof dat het coed ist dat jullie
dat
der elkáar doen. Daar moeten wlj niet tussen zitten'
de
in
niet
toenadering
de
geLoof
dat
Ik
is veel beter.
praat
dan
jê
krigt
idee
Je
een
Als
organen noet zitten'
dan
er
en
overt
fêerlinCen
lraat
aaár wat met andere
sub rosa' Je
*.t o""t rnet een van de collega'st
""n"
en dan kun
voorbereid
dingen
hebt dan af een heleboel
je
ook veef
en
kun
Ínaken
aanhangig
je het officieel
IT: Vj.ndi U dat het Gyrxnasium in hêt huidige onder'Íiis
thu;shoort?
a-L
LA: Ik gefoof dat dit Gynnasiun befangrjik ist ook
in
derkmerhoden,ook
ooo" r'n' forrnaat. Onze nedendargs'
grrêkse
rr_
de
o!
gebaseerd
de B-vakken ziin groterdeels
dat
eer
er
ook
i
rs
dan
oie ,'(ent
ati.;à
r.Jíii.
'(ans
aa
Ik
wel
eens
heb
"n
li
8gen'
ontdekt waar de begrenzingen
ge; taaglof h. oegr^,p wat hi
nêên' lk geLool
""nc-.ina"*rn"t,.naia"",
ooaeschrever had. Sons wês hèl antv'oord 1líe1
heb ik.bet.
is'
beter
ààÏ a"t in het nieuv,e sJéteen
getorl)edeerd
Ieerlingen
alat het retats door de
r"t.""a""
van
verlalen
is. Xr vordt weinig noeite Sedaan voor het
de
in
in1êven
niet
8e
onbekende teksteni
ie kunt ie dan
jê
nLe!
{oorden
de
clachtenvereld van een tekst vaarvan
IT: Hoe vinCt U het oÍl weg te gaan'
Je bent van eên hoop geduvel
i -e: llix.a
lickles.
dan weg'
contacten vallen
de persoonliike

af'

naa

buiten en tekenen wat.
IT: Wat vond U van het int ervi ew?
is? Ik vond hêt
A: Mag ik zeggen dat dit een rotvraag
werkeliik te
on
gelrobeerd
geven
heb
en
om te
rettíg
in school
vaak
zo
nie*"
lve
Dat
doen
zeggen \tat 1k denk.
1s
woord
Het
IT:
aar, mag ik die vraag tefugspelen?
a ai' . ; r

waar d e

Lezer

....' " " " " " '

l-

op s te l
da'zou
{oróen ingê:onoen precies jujsr
'al opsr-llên
trr v/as er lnaar eenr Het onvêrmidelijke
gevofg van deze
geb.Lrrrenis is, dé'd"
vrollke
redac'ie
de boekenbon
( Í 5,- )naar voor zichzelf
houdt.
De ninst slechte
inzending
nening, althans - hebben we
echter nog vel uit ,,etên te zoeken :
ZoaIs

de bel

op schoof

SsaLr gaa( hij nergens.

gaat.
gaat, nergens?
nêrEens gaai,
erEens gaáÍ.
gaat
hjJ op school
Saat '
Omdat de bef nêrgêns gaat, zoals hij op schoof gêaL,
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ÍcgêIUk
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! dwz. zo nj r mogÊIJk
Bêdoeft Á: zo
(in de geschiedenis)
onderrvljs?
"gekteurd't
(dat is zo, Th' W'
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kàn
Dan zegt A: 1O@ objectief
êrr,aar
belachelijk.
en dus is het stre:'en
naar feiten
affeen
loopt
uit
op
Obiectief
verder:
jaartallên.
glg
naar
a1leên
en
(Ik kan niet geloven dat
Die "dussen" begrijp ik niet.
A. over de lranse revofutie
8êhoord
Seen achtergronden
jaartallen)
doch alleen de
heeft,
niet kan' het afternatiêf.
V/at is, als "obiectief"
(van
Materialisne
het historisch
Volgens A. belicht
I'de
he
doorlicht
van
vele
kanten,
zaak
Marx en Engels)
van
het
standpunt
Maar
well
vanuit
de seschiedenis.r'
mat.
het hÍst.
heb ik nagezccht wat dat nu inhíefd
In ale Encyclopediê
Voor Marx en Engels
Ik fas o'a.r
Een moeiljjk vêrhaal,
de
natuur{etenschappen'
stond hêt h.n. op één liin oet
gefdigheid.
als zodanig een objektieve
ên pretendeerde
op
A
al
belachelijk
echter
Het streven daarnaat vond
ed. Wat nu?
ni st6ris-iÏ-geti
is een vies woord.
A,:rilndoktrineren
Verder: ik citeer
nxeninB
anderen onziin
dringt
Ienanal die indoktrineert
juist
gezegd.
Nu
is dat n.i
der dwang op.rr Dat liikt nii
geen goed onderwjissysteefl, in die zin dat het niet
Integendêe1:
dat
tot (zeifstandig)nadenken.
stínuleert
is het - en dê rest is fout en
gaat het tegen: "dit
hoef, mag je niet weten.Í Ik dacht dat A. toch wel
denkend rnens wou r'rordên - dus
Braag een zelfstandi8
niet geindoktrineercl.
en dat
A. zegt: objectief=feiten=jaartallen=veiwarrend,
*i I ze niet.
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Mag ik het volgende steffen:
de ,'Waarheid,, v/d Cêschi
denis zutfen we nooit geheel kennen. nrnaar streven
-. - er. .-, i. . et ,o-,
.j
" oe gÊ. s1i.6_yq::;De gêschieCenis is verwarrend gecorpliceerd.
(Jan
(Zo juist
Rornein he.fl
eenE gezegd: een juiste
nÀgerlike) Ceschiedenis is onduidelijk,
en een duider.jk;
ses chl e deni s is onjuist)
Dat
hoor t goed geschiêdenisonderwljs
je bjj te brengen.
'-1 Ook dal hêt heel wat noeite kost om tot een gêheel
gêfundeerd oordeel te konen.
Hier in Nedereland kunnen,Íe êchter vrijeliik van links
tot rechts afLe geschíedenisboekên
lezenren zo ons
breed oriËnteren.
M tn cd clu sie: Juist het besef van de gecompliceerdh e id van de geschiedenis, de zekerhêid van de hetrêkkelijke juisten onjuislheid
van wat je leert
- resp.
zaL stimuLeren tot nadenken, En daar - alacht
doceertr
ik - s'reven we toch naar.
Tot slot
: Mag ik mijn reactie
op een gesprek over de
achtergronden
v/d 2e wereldoorfog
met een Duj.ts his( vandaar rt Duits van het antwoord) ïiaarin
toricus
ik zo nu en dan lvel schrok van v/at ik hoorde - aaÍ
njjn antwoord aan A, toevoegen. Het probleem 'rl/l/at is,
hoe is de Waarheidrl is uitgaDgspunt
- de 7 gedichtjes zeggen nissêhien
neer dan een lang verhaal.

Die
Die
Ihr e
Ihr
Ei n

ï/ahrheit ist selten nur angenehm.
Li.ige meisi schiioer - ist eben geschÍninckt
Aucen sind Márchen in alie man versinkt.
Pa r fiin ist bezaubernd - o b wo h f s ie a u c h s t in k t
Bl i c k auf die wahrhêit is t h a lt u n b e q u e n .

Und ëffnet
dann einer aus gleich welchem Grunde
vêrsteckt
den Brunnen wo dunkel und tief
gut zugedeckt dahin siecht,
die l{ahheit
schfiesst
mancher die Augen, trinkt
lieber
' nen Sekl.
Dèn Topf lass verschlossen
bis auf spátere Stunde.

VorschrÍft.
Die YAhrhei.t hat rohf viele SeÍtên
EiÀe Scheie soll es Íorbereitenl
Das Ganze auseínander fa1te.
Gêsicht zu a1Ies dann behalte!
rs noch richtiS:
Doch iÍrmer sieht rdan
irichtiS'
auch
Das oben- uÀten i€t
i6t tief..beKim6ert
Ein Jurelier
q,ênn man ihn das Gescháft zertriiníoert'
Doch - tutes iho die Au8en I)ein:
Schein'
E6 rabr nicbts nehr als eitler
Doch wer der MenscheE Giittes br'icht
zu Gerichl'
Und Helden slellet
Leute
in Gebeine
die
der trifft
Steinev'erfen
schreienr
unil víeIe
rrej.terfragen
die
Nur xteni8e
mat. wach6en auch íhr UnbehagenRuf háIt allem 6tand?
*".u"n
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!íaB hat oehr linEêls
zufrie'lennie
l,/eise
sich
Dei
Sibt
hienie'leÈ'
Èur
wenig
ErÍattet
Was iÊt wahrheit?
fragt es Gottes Sohn'
Pilatus
Ein írider Klang in seinem !on:
weltSo nah - aloch - une!?eichbar
Zeit!Zu
viel
- Das aus zu 6uchen?fanal sein iibles End'
Die $ahrbeit
Geschichte die eíniedes kennt '
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rres jaar eefe,len naat eens cnr! Maar het is *êf ianmer.
vêrarCerd is op scho
er nu nog niets fundanenteels
'at
iaat
is) in le Saten
je
te
pes
nu(nu
het
dal
En dat
het bevriezlngshefeÍna3f
nu
Dat de aklivi',eit
krijgt,
niets inhotldr.
Dat
heleÍàaf
die insprá.aI:
punt bereikt.
'n r]'I. ....!'?"1É,i

r'.':3.25

E

f
,r,at doe je eigenliik
oP school
je
niet ]tilt
helemaal
die
dingen
leren
naar
alfêen
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maar on dat ninstens
je
toch we1 {etên vaarvoor
moet
praat erover net ie vfj-enden
ilie van school zeggen dat het ge{oon noet
weten ze ook niet waarom
eigenlijk
hebben het aI o?SeBeven
er gelukkiS vanaf
bezi8 met een heel ander leven
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iÈ een circus
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nog {ef je eiSen neningr ik tenrnin6te

liet

ler

colade:
granrnatl
Enkele I

-eri6
onDep,

XE

1-!
(,u
t,, itrtr,in. Ë$Pef3;lil(
\m1 eslreras,

sêd ni

trovas

ke ne)
n6pêranto is, zoals nog honderden analere
talen een
-'
plantaal,
dus een taal die gemaakt t.
;.,1
vast plan. Het doel ervan is oÍr nensen,"ofgerr"
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pool:
iêId
door
e^n
iudovi
.
Ko rJezarus zamer ko-t, oi. 1êefoe van .g>g Lot .tg1?.
Á
i6 ieÍnand geweest net een z{akke gêzonalheid
Ítaar een
goed ver€tand en stond aftjJ-d ktaa; on ae
nrensen in
zln ongeving tê hellen.
Door het dorpje Bjatistok
waar hjj woonde, trokken
veef mensen nan vêrschitlênd"
n"tion"fit.iten
,oáis,
Duitsers,
Russen, Polen en !itouwers.
ueze nênsen
wantrouwden elkaar ondat ze elkaars taal niet
spraken
en elkaar du6 niet begrepen. Hierdoor ontstondei
vaat
conllicten,
die Zanenkol !robe€roe re voorkorlren door
een taaf te maken die opgebouv/d vras uit een kfein
aantal regels
wairop geen uitzondering
bestond en
die voor ieiereen
oakkêtijk te teren wai. Hiervoor ont
-iii;

le e n d e hij wocrden aan tei luit s , t u s s is . r,
i. iiir.
zUn eerste esp e ra n t o le e rb o ê" k" u it ,
6-ae
e_"
::i:l
:.t1 .]9"Linguc
9?
titeld:
irrerracia.irternationate

ta"t ).
Doktoro Es!eranto."
t"t"'."nt,,u".r."it.na
"Espera6re"
''uokroro EspÊrênLo', gebruikre
zaoêníof afs schuilnaan
er nreraan 1s natuurlijk
de naam van de taaf ontfeend.
Het leren van EsF ranto is erg eenvouatig
en biedt
veel voordelên.
De wooiden
ervan zltn overgenonen uit
bekende talen,
die hun betekenis hetbên geÈouaen,
naar oe E.pêrê:r.os"'r.
fw,ze nebben ge;<rqi^1 r o.v, ctro
.okotêdo
-orao-:
ên er,/
r bovendier ií Lotaal
to

g . i i l l , ' : f . . . e -r.

.{a é ro pse ê n enk.Le uil.,onoer ;n8 is.

nnKere hf ervan ziin:
- er is één belattd
tidrxoord:
1a (ae, het) er is
onbe!aald didwoord (banko: een bank)
- d- werrooroen -ind.gen
a,r d ir o" inf,
op _i,
regerwo rd-ge ldd o,
vêr--oen r.d op-_is,
-.s,

eeen
,oe_

konende tijd -os' Eebi.edende en aanvoegende ]tijs -u'
ik zou kunnen drin
1fli6 -us (ni trinkus:
voor,ÍaardelÍke
ken)
esti. (ziin)
- het hulpwelkwoord is altjjd
eindi
Sen op -o' in het
naorLwo-rden
- ,,erfsran.ligê
(nv. ojn)'
bijv' nàatn'x
on
de
4e
naamv.
in
meerv. -ojr
en
het is dus
vrji
is
De
zinsvolgorde
e.
a, bijwoorden
eet.
naamvals
voorv,erp
.'.dend
noilig om l 1et
-n te gekvar' kvi.n' ses' sep
- ile tet,roorden zin: unu, dur tri'
(1OO),
zo i-Ê 15
tlli.l(10oo).
cent
ok, na0, dek'
enz.
okdek
tri
8,
dek kvin,
De voordelen van Esperanto zIn dat ie net iecand kunt
zonder dal je zlin taal kent'
spreken en corresionderen
congres kosof. ruimer bekeken: bii een internationaal
gauw
duizenden
al
tolken enz.
8ulten ale vertalingeL,
alens. Eên alSemerle taal- als E6pêranto is da.'r zeer ve1
kom. Ook is uit een onalerzoek Sebfekèn dat kindereni
lran
met Frans Esperanto leerden,
die tegelijkertiid
'lit
geen
!jseêrder onder ale knie hadden alan anderen' die
j.n
Espehet
peranto hadder,. Dit kotot votgens mii ondat
dÍe in
overgenonen woorden zitten
ranto uit het latÍn
het Frans ook voorkonen!
Degene die Ésperanto kent za1 geen 8êbrek hebben aan
boeker, kunnen door afle Esperantogroèper
titeratuur:
bezor8d worden. Een van de eeÍstê boeken diê in het
heb zo'n 8
i.s' is de Biibel; ikzelf
Esperánto vertaald
itRobinsono
Kruso". Ir verschijnen ook
boekên r/aaronder
Juna Aniks
veel bladen zoafs Herofdo de Eslerantot
( j onge vriend)
enzovoorts.
Ook voor wie nog geen Esperanto kent en het toch wil
zin er mogeliikheden tê over:
leren,
nog enkefe andere
De ArnhemseKoerier organiseertmet
kranten na de zonervakanti'e een kursus Esperanto (waar
kur-nen zich waar
ook aan mee doe). Liefhebbers
ik zelf
cu!susse
Ook
schriftelijke
nog
aannel"dent
hier
schijnlijk
bji:
te
bestêlfen
genoeg
b.v.
êr
zijn
Esperanto Prograffita
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Frederikslaan
Sch sorl'.

Maar het
rvilt let
is
fe

en da
bij de

kai ke
êiu j a

Gezoch

I

cngeveer j5 gutden krijs jê 4 boekjes en 4 granmo
^Voorfoonplaten
en binnen drie naanilen spreek je Esperanto!
Maar het 1s natuurtljk
het têukstê oà, ats je Esperanto
will
feren een monde_Linge kursus te vofAen.
lk hoop dat jullie
nu e n be.tje
we!en wat fsperanto
rs en dat ik julfie
na de zomêrvakantie in groie geta_
]e bij de kursus van de Arnhemse Koerier
ziel
otwei
I'li esperas ke vi nun ion scias kio estas Éspe"anton
kai ke mi rekon+iÊos vrn posc la sonerferioj
kun
ciuj
apud 1a kurso dê Arnhema jurnslo.
Margo.

Ge zo cht: Regisseur of reg is s e u s e
+
Leuk stuk ( ton e e ls t u k

a.u.b. )

+
vrjjwilligers

rnenander

+
aktÍeve menan d e rk o Í , mis s ie
aannelding bij de voorwaa-rdefijke konmi6,sie,
HêÊter Danz/ tet. I Jj437j
S JLske A a.Lde rs / " e 1 . : z o e k ma a r o p rn de
I e e r L in g e n f ijs t
Cra MaLLa/teI. | 4 5 5 a J 9
frrna van welzen/ tel. to\Joj-85?1
Wachtwoord:

'ivan dik

hout

zagên vr{ pfankeni!
( hihihihihihihi

)

ovÊB
ALWEEB
Demostnenes
Iris
over ci;

genootscha! T'b
u1t .1e vorige
Vooraf
vroeg Èlgenlijk we1 on een reaktiê'
".;.".
tacaar
"";.
Bert&Piet
dat
vond
lva.nt
ik
àe Laatste zinnen!
begriipelijk
nogal
Hêt
i6
1n
doen'
nelijk pessímistisch
voot een buitensraa
dat De;osthenês Íoaar 7 fêden heeft'
ís alleen bekend
en
het
gezelschap
der is het een vaag
hebben' Het
naken
te
literatuur&
Psd2i'
dat ze iets net
waren
een
qehoord
hebben
]]aar veeL
eníge wat we eivan
op een
de
lede.
docr
gedi
chten'
vcorgedragen
te lange
(de
Dus
lllat
de
avond).
kulurere
gefegênheid
speciale
aan
i,vat
le.a0osthenes
op
wel
heb
ik
betreft
ubliciteit
gewas
vergadering
op
een
Toên
nog
nooit
ik
te merker,.
Inbêdoening.
m.1ige
saaie
rnaar
een
weest leek hel Íe
ben ik 2x gelnviteerd
idcels
Seweest & van gedachten
kan
ik niet ontkennen' maar
rxelig
is
veranderC. Dat hêt
Zowel
o! de eerste als op de
níet.
aai is het besfist
geweest,
heb ik me prina
waar
ik
ben
ilvêede vergadering
gebeurde:
,Íat
ongeveer
er
ermaakt, Hier in het koft
gehouden
dus las
werd zonaler abactis
e 41e vergadeiing
Me:teen
hierop
voor'
e assessor de notulen&de agenda
(waar
otgde eeÈ fikse ruzie tussen de su!eriumentarÍus
praeses.
De
eerste
&
de
e vergadering
8êhouden werd)
in een
dat efgens lv,/ee têttêrs
zanikte over het feit
hoorden
ooral uit el-kaar stonden lerw{]l ze aanelkaar
le pr-'s
s
daL ,/eet iK nie_ me'rl.
oÍ oíge{eeror
&
&
e
,rêY
.l 'eiêr
werd
er
dus
ziin excusês aan te bieden
serale hiêrvoor
^,r
O minulen lang geschreeuwd. Ze zcuden het geschreeul/
hield
íaar de superiumentarius
in de otiuÍl voortzettent
Otium'
netteen
maar
was
het
dus
z
n
op
met
iet
Sezeur
werd eerst getefld hoelang die zou duren' Toen eindetot drie uur zou duren'
lijk besLotên ,xas' dattie
dus
de teden hadden nog nêt 5 Í0ivijf
voor
al
wás het
J
kwanen de
Na dê otiuí
uittekafleren.
orí
elkaar
uten
levensbeschrlvin
niet
eên
praeses
beSon
te
voofdrachten,
an Jacob van Lennep vraarrla l1og 5 andere voordrachtên
ik lat ze nogal langdradlg
wanen. Eigenlrjk verwacbtte
was
er
niet één. Iten heel aangena_
dat
zouden zjjn' maar
as rk er ï/êer' ditmaal
Een
iv
ek
later
me middag dus,
Het stukie

vi. g. Dez
k1ei.n ins,
abac tis &

Verdêr

hêl

list
wa,.r.
zi(
JulIie
&:
zetlig
a1 ben je
:o' n ranp
-ielool ik

Janner de
revofuti.

a

g

bij de abactis,
lerfjJk gezêgd kwam ik al1een voor de
i/oordracht
van de nuntius,
die nieL wist of hii zich h
4oesl voefen. ó" p-u",".
ni-rdo r geJleid
of b-1ê.1ê1,/
beJonr net a1s de vorlge keer, fiet een fevensbeschrii_
vir g. Dere keer ging 1.t ov^r CodfrreO Bomans. nLerna
kwam de nuntíus met een !3ar stukken uit ,,Eric ol het
klein
insectenboekrr.
Hjj werd echter ondertroken door de
L - r a b ) cti s

v de qLaescor, tie ê" n ' r k . L o Lie r. wa re n . De n u n
(& terê . rt )
j. er lr.tei.c,
& we ie e ro e d o r t e
I l lt "= "g !
L _ - g a a n . Ur '-lndetJk wêrd n. ov e rg e n a a . d z ' n v o rd ra . . n L
..n, n,toa! d ó
l. ra e s ro r & a b ê c t rs h J r n I
n l to ch voo r' te z;
êxcu s- s hadoer. êdngetoden. D e ï o o rd -ra c n r u u n a e a s . . s _
LU
I [J
h _ lso r w as ook zeêr de moeite w a ê rd , ma a r we L v e " l t e I e n E \
l l lzo d ê t b i neL tweede /erna I d e a a n d a c h r í rin ima a _ t wa . . -d I
L ; r Ver d e r h eb i,r ook gÊ ícrkr claf je in d e ro a a d n o g e e n s wa rl L J
o p zo'n vergaderina (b-v . o a t b o ma n s e . n a lc o h o _ i_ .
n l1 :u."
. r'Ê rnrn:fe, C , .,-i o . s I t ,e r i I me .. t a r i u. I . _ o . rs l-l I
l l l r .r l
". zrêr: ook
dêzê Der.osrn e n e s b ie e n k o ms c wa s a o re e _ l U
5 5JJi l l e

U:;'i:iï"'ï,!i"i.,ïii,",:;:;::::,ll*niï,l"i.ll,l:,':i:Fl
, \'

;e n ,ostnenes moe.it iterven r ma à r o . f n e L we rx e lrÁ
n l 'l .'^
r ..p zou zijn ,Is B ert &p je t
b e q e re n , n ê e , d a r
l[J
'* l o- r i k niet.
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ll-

ilI U

il
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j . . " a " " " . " " !ii" ia r e n . ( r ' s
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,,," ,1 U

i. 1uu,-s ! e
L = 1' u,u" f.ingen, dár
J ? a -r p ] a k t is . h v e rs o it a rï
r sr da c JF nret geno-". gè.ê" n n e t L o md a r ê r
, " e s t à " o rl L l
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fr1
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l u . o *' .
-. . , """", "' i .
f[J

'.. l à a t i s,
.iém ner ,Leve oê
-(d a t h i .i ro o r g r-17 r n aàr
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Onita! cle Irisre
a..t j r zonociíg een goe,l eind. r,,ritdc È]-r
Hester deze 1;ekêninE al gê&:l;rkt háC, 231 i,i ctel; na:r:
zeggen Cat Marlies
err',ïerner getrouvid zirn,
eeD zooÈtrje
hebben r.:t. i(loris
\ junicr)
Zo têÍrejên
kinders?
K.riiurele

bijdrage

ràn Kloris

"41 ben ik nog m3a. k]ein,
schrÍ jven vind ik fijn,
ik doe het efker,d:r6,
als ik even uÍt den box ffêg,
Dit gedrcht is vo.,r de Iris
orrrdat dat zo 1e;:ker Cier ís.
Z.gr rk vêrtel
je rL, | . r genei:r!Je:
In iedere lris
kont nin rijnxpje!!t'

I

o
o

?
-

r

L

Iu)
9
I
L

Jurlio::

Over dit on
I?is,
erg n
vroeg daar
Want mijn

e

bleef zitte
veel 1o1 en

Cro

bfe ef bakke
in ik zou k
in dê klas
De eerste d
e chte band

in te korden
ik was blij
veel vriend
klas zi tten
aken. Na e
opgenonenr l

heel anders
opzicht van
dat

ik

ben

i euwe kfas
ze

te

lel

-

Liyenblilven!!

Iris,
erg negatiêf,
naar nijn mening geschreven; ze
vroeg daar ook naar andere meningên' Nou hier heb je
er een, Bar bera !
van zitLen bljjven
is zaer positie
,vàni íri jn erraring
Vorig jaar toên ik flêrktê dat 1k hoogst waafschiinlij
baalde ik erg, ik had eên leuke kfas
bleef zitten.
veel Lol enz, Ik ben loen hard gaan wêrken naar ja
daar was ik te laat flee en hêt hiefp niets rxeêr: ik
bleef bakken! Ik kende Vlel wat rnensen in de klas waar
in i,( zou .,'oflên! ï1?r niet goed; i'( wisL niet loe z^
in de klas zi jn.
Er is een
De eerste dag in 2A vief êfg mee!!!!!!!!!!
Ze gaan a1lenaal met efkaar
hechte band in die klas.
Nor zie daar maax eens
om en zijn alfeÍ0aa] vfienden.
Xn ik baalde dat
in te koÍnen. Het was vaak moeilijk.
oude klas
zitten
want ik had 1n nijn
ik ,Ías blijven
Maar ja jê moet nog 5 ja3r aet ze in d
vêe1 vrienden,
dus je probêêrL Íaar het beste er van te
las zitten,
merkte dat ik steeds rl]eer word
aken. Na een tijdje
opgenomênt Maar dat kwam niet vanzelf ze kendenmij
och imners net zo rxin afs ik hen. Nu ken ik ze heel
ze zijn we1
$at bêter en ik vind het erg gez. lfig:
oude kfasr waar ik vooral' in
heef andêrs dan nijn
s í-

ge] L, { t

L l .-r' '
.r i *

-,
ben

a rd
e rg e n s

..

ïoesi
bl ' j ,

r/e..nen. P l aar
j a -í- ben bl ' j

Dus menzitten
in veel opzíchten.
dat ík ben blijven
geen
zitten'
en zít er een kans in dat je bliaft
over doen. Maar
unt van rnaken, gêwoon een jaartie
verheven te voêfen boven de
oe niet zo maf om jezeff
oÍídat je ouder bent: dat is stoÍ!!!!l!!!
ieuwe klasr
as je aan, aan je nieuue ktas. Trek veef flet ze op
om ze te lerên kennen, dan wordt het net zo Sezellig
nog SezelligeDHo
had of nisschien
als jê hêt eers

uur

heb ik

het

hoe noet

ik

err toch

fuisteren,

het

gevoel

l,ekker

uren
Ik

lliJ best!
Zo is

even lrleg bent.

stapeltje

Iriss€r.

liou zien!

2e zo aantrêkkeljjk

nog zo aanJrekkelijk,
uur paÊ. Sat
no!gen:
ga je

zin

er op hoogstens
wachten.

ik

r,7ekrijgen

tas

1 neter

dicht.

Kik

wou dat

jou

ik

ze heeft

Pas
dat

de blauwê kaft

het

zê aan het

niet,
2,

Ik

alvast

dat

van he
Voor

Kan ze nou

Vooral

frissen

De be1!......

ze

Nog.8 ninuten,

hoor!

afstand
ruin

êind

opschrijven.

beg.innen! Ja,

kan dat

Nog 2 ninuten!

en doe nrn

dooÍkonen?

maakt? Goed, maar ook aJ- zin

maar afvast

naar

te

En moet je

t,/n 19. JasseE wat veel!

huiswerk

we1 zeggent

Is

nou weer? O, huisweik
I

eeuwen zit

ze nou altjjd!

geven a1s je

die

derde

maar waar? Ja hoor

een bêurt

daar

al

wat? o god'

maar aan Lotte!

dê beurt

ik

nusje!

buitên.......

tegen mU! Veidergaan?

geef

dat

nog maar het

de volgende

Ben piepklein

eensr rÍat leuk!
was beesie!

Het is

lês.

eên saaie

I{alverwege

niet

1i8gen

a1
ie

nrn spuflen
WaaroÍn naakt

op
ze

nou geen aanstaltêB
or! op te ruimen? Ik wil m'n IIis!
je lris,
Ejndelijk hoorl rrJullie
allemaal
wi.
'(rjjgen
gris de lris
niet? Alsjeblieft.rrIk
uit haar handen.
Zo! En nou krijgt
Een6 kijken!

eerst

nienand

hem meer tot

ik

hem uitheb!

Werner maarr., r. i, i r. i r r

Jikke

a1s het om gezellig

rotan

wonen gaêt:

STEENSTRÀÀÍ

ENGELSMÀI{

51 tel 424224 arnhe' ll.
steenstrêat
en stoffpring
compl.ete meubi lering

Je ug d r e r e l e e
de le reys6n:

-,elpee
;, stukken
irgdkopor
6{

ffiaarzr
I!Sg|lg!1
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