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rns
Eerder dit jaar huldigde Prins Clau6, voorzitteÍ
van de
(kortwea SNV geno-n
Strch -Lng Nede-elandse !rijwi
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d), in Den Haag lweê i'SNV-vrijsilligsters
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werken er zo'n kleine 450 SNV_vrijlvittigêrs
ontwikkelinsstanden:
Bang)adesh, Boltira,
;:..":-1,]:.r
óoven--volta,
Braz:Iie,
DahomeJr de Fitippijnen,
tvoo;k

lst:,K:m
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of,zet d .;;.;;;;rwee--Jaar aan de gang _ zi.jn er bijna
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In DeceÍrber brengt toneellJerkgroêp proloog een nieuwei
speciaal
voor scno. _er-r ledo eLdet prodLk'1e ui' ! getlLero,'scnoIierervorzer.,e.,.
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Goeiedagl
Dat is een lekker dikke schooLkrar.t dlt keer. Hebben vrij mi6schien te vee]. kopy gekretsên. Nee hoor, hêt bestuur heeft zich
(op dat nolrent) op dit eerste num
zelf bÍl gebrek aan rêdaktie
me! Seworpen.
Mlsschren hoor re iret voor de ?oveelste naat, Íraar'1k zal noe éen
'-eêr u tlêggên uat de lS
rs. De ISF is eên sarênwêrk. ngsvonn voor
5 schoolkianten rn ,{rnhen, d,e de handel rr el aar geslag€n hebben ên
samen ?1tn eaan irerkên. De resrrltaten zi.n n.e- a11een de ASF-pag,nais die ln alle deelnenenale school:ranten versoh. tnen. maar ook s
er een verlaglng van de dru.tosten tot sland gekonen door een g:rot ê
hoeveelhe'd têgel lk le laten dru"ken, ( -un te het rlog volêen, dan
.f,n -re meer dan wrj). In de redactie van de ASf'-pagrna,s z.tten vertegenwoordr€€rs van elke school.rant,
heel denocratis.h dus.
Á propos, a1s te \\rahr'í111 zeggen tegen lB00 medeschol,êren n de beïnvloeólbare leefti td ïussen de r2 en de 20 rea.r, lever da.n ie artlteL
rn t, r een der redactieledên.
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Zo i.,ordt êr s€r'nÍollneeld over'ueroeps.euze(do. tus:en 5 en /, tel.
42t8!O) over belasírngen (hoe t<rrrg k de belasting over m n vaiantiebaant I esgelal terug) er- nog veeL meer. Als de atameser zelf n'et
genoeg van weten, klnnen ze ie adr'essen É-evenvan nstantl,.s die
er meer van weten. Bv. voor vakaníier'êr zen de NBBSof het adv'-esouro voor ior\geren.
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Iloe kom Ja aar!
Met nlJn nuzl-e
De stukken ont
l k af
sch r l l f
}íat oP
krijg'
We hebben een
ïe tljdens hêt
naar na zo rn 5
alan naDen we h
Iloe studerên J
cen hotelkaner
stud.ió. ie kan
t€r en dan ho€
tournee ander€
Dat h€bben ïe
Boe s ta i e te€
Bljn hobbY als
Ik bgn nl"et z(
lk heb Éiin c(
d€ groep nlet
l.let d.eze keDn
,rlat te looeten
lJat 1€ dê inv:
cert? Dle ls I
Een hel-eboel I
te sulngeur dl
lrat lk doe a1
gezlen van ne
![aar 10 sta e
te gezj-chten t
van te }iiktn
Iêt doe io na
su v6raler sch
spotJes nas.r
opdrasht om h
van 176. I Dan
tnoet ga&! et€
dqr Llnde. va

Iloe kon Je ael J6 nuzlek sn iiat wil Je €rroes ,"gd@qf
Met mJ.Jnnuzlek v1I ik nletÊ zeggen, hele4Àaf
De stukken ontstaan gewoon tljdens het spelen "ïáV{.Jl
en thuis
schrlJf ik af en toe, als 1k Èen paar maatJes iII Eijn hoofd
krlJg-, wat op paplerrn€lar ik zlt geen uren te conpoieren.
lJe hebben een aantal vaste thena rl en de reet fuapiovlseren
He tljdsns het concert. De nuzlek evol-ugert daa ook eterk
naar na zorn 5 a 6 neanden ls het precles i.at lre wll,l€n €n
dan nenen v€ het op.
Hoe €tud€ren JÈ1lle tljdens een tounee? RlcB: O€roon, 1n
een hotelkaner, het orgel d.at lk heb 1g tevens êenEoort
studió. Je kan alle instumenten er met een p].ag op aaJi s1ul
ten en dan hoeft nl- eDand er riat van te horen. À1ewe op u"o
andere nuslsl togenkonen, kun€n dle ook roeeÀpelen.
loFT":.
uat hobben Í,e gedaan tuet Cu_rvedAir.
Eoe sta- je t€genover je werk? I[iJn lrerk, ach, het ls neer
hobby a1s nijn rerk. Dat is natu riijk
hardstikke geaf
llin
zo
afhankeliJk
ar
bij
de
nees{e
groepen, vant
Tf P"i "191
1k heb ldjn cons ervatoriumdlploEa op zak en áls it íet net
de groep nlet hs^af, kan 1k altljd
nóg een baan viad en.
IIet dêze keDnis in het achterho;fd 1è er ook geen dvar1gon
wat te rooeten presteren en dat i{erkt veeel préttlger.
Wat ls de invlo€d van het publLek op Jou ttldere ó".'"orr_
cert? Dle 1Ê zeer gering. Het kl-inki Àtor, i".r
hetr ls zo.
Een he]-eboe]- nênsen denken d.at al-slk zo eia te d.ansen en
te slÍlngen, d.at d.at zo lltaar voor de ghow ie.Ik r€€i ni6t
wa.t lk doe als ik daar aan het epe]-e! ben.Ik heb fllns
gezien van nezelf, ho6 lk ne gedraag tiJdsns zoru concern
naar 10 sta er re1 van t€ kldken, verrekte bekket. verElnk_
te gezlchten, verd.raaide tlch'e'aEsdelen, ik sta 9r'zelf
ook
v a n t e k i j k o n , H e rkê Il Jk n a a r.
Iat doe je naast d.e band? Rlckr Ik ben producer biJ plD_.1_lpê
en verder schlflJf 1k veel fil_anuzlek. 0ók voor
spotJes naar lk nuzlek ên voor cabaret. Las.st kreeg
"e"ia.u_
it
opdrasht-on kuzlek te cpnponeren voor het Holland FsstÍrÈl
v an. ' í b . '
l a n ko rít d e E a n a g sr zeggen dat Rlck nou €s vat
noer galn eíen €n zo eldlgde dlt lntervlew mst R1ck
van
der Llnd€n vanTRACE.
Jan-Rod.olph.
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WANR ZIJN T]E (l.x,ÍP
A. oldennarkt

taren bren€J de NCSV'n de s.iroolvakantres schol êren en stu-'
denten LL j elr:aa-r In kempeerlroerdÈ rir on elkaar te helpen mei net
op tê halen. En het Ls
schoolwerk' om 7l] l,e proberen .lechte cirfers

A1 vele

er nog gezell

dat er víordï gewerkt ir
ders tegeo het werk aani
om heel .ersoonl

kênd rs er ook Ce

scllool-

dr e sclrool hêet-.

g ook. lat

--

het b! izonder-" van zo'n r'anp:
'rooreen Le€l andere omgevrng dan nomaal €? _" anrs vooral

ken. iaarnaast

ke hulp ie gever, b|

de ,

rs het rn zorn kamp noi'êl

( '.(

1er1 ma)en door de
r1. í19Ínoven \ r'1.

Riethoven staat h(

dat de NCSV daar I

voor de karpen u l

k

het schooLwerk.

c. Blddlnshul zen (

IiOE GAÀT ZOIN KAIIP.

van het llil,rweJnee

Je komí gewoon met een tas vor loe'_en, to le-Lspullen en een sLaapzak'e
noe er het I'esL gewerkt
naar iret kamp. Er worde:r .lari af:praken C-emaa_'t

fu de kersí-

kan worden. Hei is.le

bedoel'rrc aat êr over êe., hele dag zotn b u'rr'

geverkt wordi aan de vakken dre .]e zelf
een kamp (max ZO) tomen valr alle

Lr t'. est'

)e dee:l 1êmers aan

mo€Fl ike scholen'

en zi ln a1lenaa1f

stulussen de 12 en de 20 l.'ar oud. Je k'rnt er hulp kriJ€ien van
'le
danten die aan llet kamp m€edoên, ndLvlduecl oÍ Ln klcine g?oeo'e3'
je elkaar strmlleren'
Zo help i
"n
re elkaar om het nozakeL.'{ê 'rerk al te maker. En wat net belanaTi ikste
is! t€ kuni In Torn kamp leren hoe e werken lroet, zo'lai e na het kanp

loordat

ledereen

'e1t veder

kont.

-ont on Le lrerken

en p€

gehouden. Een keu,
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kla.s, school

kan verzocht worde
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f 1
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tiet gaat er de I.jCSVn,êt

bl1 ,it

zorgen.j{àast de zes uur síuale
mêer te doen; kletsen
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om, orn goedkope br.lesser,

ie sa.an ver-\

er nog ÉFnoeg 1i.jól over om

met etkaar over hei schoolwerk en de school ..n

het algemeen, over reze1f,ov.,l. wat er rn de -ra.n-r staat,enz.
Een beter Leê.r1_pen van wat er rondom de school €.ebeur\l geeft
meer inzicht

ie wat

rn waï .re op dre school aa. het doên benï. Vanzelfspre-

kend 1s er ook Jeleeenheid om spoft te doen en on er op urt

te trcKren

I{ANR ZIJN ]JE f,À]'IPE]\]?
A. oldeffrarkt

( '.op van overijssel).Vanu

t de boerderi J kun

e toch-

ten malren door de rietlanden,

met roe boten.

B. ni€thoven (l,ir

een half uur lopen van
rPolvo-,Kanphu s. l{et is voor het eêrst

Rieïhoven staat

Eindhoven) In ile bosse!,

het prachtlge

dat de NCSVdaar brjsp

kèrkarnpen orgar sêert.

Cezi ên de belangstel1,n,

voor de karpen u t het zu den dlês lar.l:. r,oesten we diê

C. Blddrnghur zen (Flevopolder)

nrt

van het \'é1uweÍneer, er is plaats
In de kerst-

(amphu.s staat

stap naar Brabal

een half

uur topen

voor 15 deelnemrs.

en paasvàkar1tre vorden er kanpen op verschillendle

plaatser

gehoudeD. Een keuze voor één van dle kaflpen z,en we als eên voorzkeur.
I.v,n. klas,schoolsoort
en de tbil te sp!lkerenr vakken, kan van onze
kan vêrzocht wordenon van plaats
:en kanp kost
Voor verder

f

te verwisselBn.

110,- kanpg€ld +f 25,-

inlrchtlnsen:

nschri rfgeld.
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rooràl hct le.rma&naal op h.r gebied
is hct
Hct Monl.ssori-oddcÍei3
.choolsvrE.st vêrbrcidc bijDtd.E
sr..m. EÍ ziií in N.dcÍland o!8Êvccr
ó5
2m Moílessori-kl.uicr5ctolcn.
MoDt$orilagê.c-scholcn (zo*.1 r,lr_
rjcul,.r á138.mc<nl.lijk) 3 Mootês3o'
ri-MAVO 3 .n 4 Montessorilyc4. Dc
c.rstc Montcasori-.choot w.rd iÍ 1916
in Dcn Haag opgcricbt, .€tr iaaÍ latcr
twirn er ook cêt in AmttcÍdam.
GrondleSstcr van h.t sYsl@m is d.
llaliaànsc pedaSoScMariá Montcsson
(tE7O-1952).Z;j bëgon h4t loorbaatt
13 dts. In lE96 PÍomovec.d€zii als
€.rst. v.ouwelijkc arts in Ilalie Zij
wcrd m€disch.assií.nrc op de krnd'r'
Íd.ling vàn dG Psychiatri$b' unts
vcÍsir.ilskliru.k in Romê cD kwam zo
àa
in @rÍaking lI€t hct oídcÍ$F
2vatzindsF kind.rco. 7. wêrd hicF
dooÍ a 9.8ÍGPeÍ. daÍ 2c nad Fránk'
rijk 8ií8 om hêt w.Íx v.r d. fraR
rts Gnotrdcfwrjz.r sésuiD t. b<st'rd.. TcÍu8 ií Rom. onrwik*.|d. zij .cn
Áat ni.uwc mcthod. vmí d. b<g.l.l
dira van zwkzime. kind.r.í. D< íê'
$ltat.n dic zii hicÍó.ê bGrêikr.sl'mulccÍdcí haat zd, dtt 4 h€l plán oPval& sooÍrsclirk. m.thod.n ook toor
áJ
-.mrmal." kiídcr.n tc ontw.rpcn.
Sing opÍicuw íudercÍ ._o eson. rn
t906 hcr ccrslc cNa da EamDInt
(..ti n d cíhuis ' , m et o PZ t s ' c í
rch@I") v@r kinder.í uit d. allêr
.Ímsr€ àrb.idcrswijk.n in Rm''
Dad ontwikketd. zij hed thcorioën
v.Íder.]&n zii in 1952in Nodd*ijk
ov.rlc.d. laren h.Í id.ch ovcÍ de
hel. s.rtld !ersrrêtd.
In hd MoíiessoÍi_of,dêrwiis ernt
h.r êr vooral om. dat c€n kind c.D sriÍnuleÍ.nde onIS.ving om Tich h..Í
rirJr. srdnn h€t zich thuis vocll cn
zicb vni lln ontplooicn.v.r erootb€
lÀn! danrbir ts het aana.M.n sp*l_
.r L$m.lttnàal. ve.l le.ÍmdJ.len.
djc nu noe in lËt Motrl.ssori_ond.r'
wijs word.n s.brutkt. zijD door Maia
Mdtcssori z.lÍ onrworp€n.B.tcnd is

EcD MontessoÍi-school kênt g.€n
indêlins i! jaarkrss.n Dc kindÉ.cn
c,cÍken in srcPcD. qáàrin bij r@rtar d.iê ,,Jaar8Àleet' bij eikaaÍ nt
t n. Znenbliiven is er nie. bii.
l
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Het Dahon{)nderwiJsonrl€entzijn
nem aán de plààlsDalton in dc Arn.ritanse staalMassachustts,w@d.
pedasogc Hêlên PÀikhurst í1887l9?4) omí.eeks l92Oba.. o.d€sijskundigeidc€ènv@r hct.crst aanc€n
middelb..e school in praktijl bracht.
zij was i. lql4 har loopbaa b.sodD.n als l?-jansË oderwijzeíes aan
kleinc dorpsschool op h€t Amc.ika&se plartelánd.wer zij in hdr eniiê
h.t ond.Íwijs verzorsd. voor 40 kinHêt Dallon{yíe€m lesr dc Ládruk
dc vrijhcid
op dri. hoídb.ginslen:
v.. dc lÊcÍlin8 om zijr .i8ed têdDo tc
bcpalcn, dê ond€Ílif,s! saít nwcrxicg
.n d. z.lfwcrkzáamheid. CcolÍÀal ln
h.r oídcrwijs stad d. iaat. Elkê lccrling kijst én lsat, dic hij birrcn.cn
bcpuld. lijd mo.l aft.bbcn. EÍ tjn
dagtakcr, wc.khkeD eo maandlak4.
Dc l.crlins.n kunftn ean d€ lak.tr
w.rkcn in spccialetmkucn (,,DahonuÍên"), I dic !EÍ dc klassikal€uÍ.n
Dc DaltoÍ-aanpak bi.dt vmral aàn
dê l.cÍkracht n .en h.ndlat om h.t
ondcNijs t. irdividralisêÍed.Dc ind.ook
!in8 in klas*n blijfr gÊhandhaafd.
al kuínen de le.rlinsEn tijdens dc
taakurcngaaneí stdn wer zê willen.
Veel landachl voídt besrcd aln dc
ondêrlingê sam€nwerkingntsscn dc
Lcrlineen, ondeÍ me.Í door hêt 8cv.n
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B:

akt iePa ïtii

net ops"hrjft
naak- ne- .' duid.
ik: Binoing B is -en aít i e!ar tij,
tsinding B stelt
de volgende akties voor:
'le Vanuit de 5e klas gaan stemmen op (van niet-rokers)
oÍr
n.1"n
nê+ cnoo.lêv-n,e
banror. u
:..
roken genee. ui'
zodat ons vocrover met een kleine wtziglng,
dit voorstel
sleL luidt:
A rê,i-|-r./êhêrj"-ar
le kers va,{antiê aê' rokên
'i
wel-rokers
stoppen dan. Het voordeel van deze
en afle
kan
one,nd-ge }'rhéêlc
vorn is, dat de-e a'{-r.
kan bliJver,.
vorden, zoCat Bindine E artjJd aLtiepartij
van de
2e ook z:in er stemmen clgegaan on de bronfiets
school le ver,r lijderen. Bin.ting B heeft de Írogellkheden ondat dit Seen haeLbanaar kwam iot ie conclusie
derzocht,
de ge$efdi8ê ioere kaart is. ondat de fietseninduslrie
de vraag niet za.L xurnen boiwêrken. Ons voorsiel
verzamelt ce hele schooi
.Luidt aldus: Na de ker6tvakanlie
zich elke ochlend om 7 'rur oN iei gerenoveerde \lilLeísdrrlbani
do. r d'
Vivat
het
en anondêr
het
zingen
van
te
lopen
stad
heLe
en
om d .r.rr op
D" m,-cs errotgr
oere strJdriêoer en.
-"nrol
voorop
za1
riiGys,
die
1n
de
auto
door
zal sê1eidt,Àiofden
een
speciafê
vtoeg
moeten
koBen
zal
voor
mensen
die
den,
van de vroeg
worden. De begeleiding
route uitgezet
kortere
band rrolltís
worden
door
de
blue-6tass
komers zaf verzorgd
en genoeflde Chris zaf een
and the €winging banjo-!layersrr
ten Sehore brengen. Vetder zufLen er speBeweldig intro
die slandoêciale spandoekendragerE,íorden
8esêLecteerdr
rrlllijilopentr) zodat
ken zu11en dragen {aarop te fezen valt:
zal dra8en van een denonstrahet geheel ook het karakler
wantoesianden. van school naar huis
tie tegen de sociale
zal ied€reen op eigen geleSênhêid moeten 8aan.
Er zulfen êr neerdere volSen, rnaar daarDat zijn 2 akties.
over kunnen r/iJ nog geen mededelingen doen' daar de Bi'nding B ad hoc coDmis6ie voor deze aktie net pas de inspraak
procedure op gang heèft gebracht.

Dan besLuiter
t erklassikal€

INTER
Van een Bindi

Bez

er t aald.

n wle

is

di€

B:
Gr

Dag G ys
Dag jong€

G:

Ach ! je I
jeu8d war

eigenrlk,
B: Wat heb.
G: N iets r ol
heb op hÉ
sta ík ni

Br Hij heeft
W.campag
G: Ja, ik g(

B: lf at vind
G: Koírisch,
{ en C. l
(
allebei

lan besluiten
teiklassikale

_ i7 wlj met ale leuze:
sof idariteit.

Hun strïd
Binding

onze strïd,

in_

de volgende

brief.,

B
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Van een Binding

B 6up!orter

' A, do o u o , Luvc r,(,P tvd i v

I r rcl Ja ;c u' Y fe v

ontvingen

uï

Í|o\\< n) <y{ J' ,
"
ft,à S l( ) 'irtt(r
c (urg naai HoÁer"s)
nrotrrr!9ou

Vertaald:
Bezin8 m\j de nan, Binding B, die zeer veef gezworven heeft,
nadat hU Wageningen ( =J- de P.r. iv'- ) vervoest heeft.
Dit lêek ons een S oed idee en da a ro m zochten Ílj de nan op.
En wie is die nan? Juist: GY S
Het interview
verfiep a1s vo1gt.
BB: Dag eys
G: Dag jongens, feuk juftie
u,eer eens ,e z1en.
Vertel
ons eens wat over jè leven
G: Ach, je kent dat x,et, twee ouaters, zoontje (ik).
De
jeu8d was aardig,
en nu zit ik hier,
niets bjizonders
eiaenliÍ.
Wat heb je te8en J dê P te W.
Niets,
of niet veef, behalve dan dat ik het niet zo
heb op harenbouwers, de zgn polyerotici.
MaaÍ daarin
j.k had het er laatst
sta ik niet affeen,
no8 nret njJn
trouwe maat Pin Kreytz over en die was het roerenat
net ne eens. Kijk, harembêzitters
moet€n niet in het
Itij heeft nogaf een klap Aehad van onze anti J. de p, te
W, cabpagne, niet waar?
Ja, ik Beloof het ÍeI,
maar hlj heeft zich er weer snef

b o v e r b ? 1 ? .l 5 h d ) l e tl € rl q L lDedaet :r .

tat vlnd je eigenlijk van -die rooances op schooL?
Koaisch, konj.sch. KUk nou eens naar ale Íooance tussen
f en C. Dat is één dag uit"
geÍeest en toen keken ze
allebei
ontzettend
Sip, onrdat ze geen ruzie neer kon_

dden maken. Maar nu kunnen ze er weer lustiS olr los
\\!rllheeft ile broek maar jxêer uit de kast gehaald'
worcen.
l/gg: fn a"t moet Íraar Setolereerd

1 1c: , i"
\\ss: w.u.oín:

schelden)

llc,
ovau, deze roman e ni"r ile fout id van g'noende tll en
die eerst romances tot
ll
ce fout van de koppelaars'
over het
-^^"
(
brengen en dan weddenschappen af6llriten
st""a
eens mis
einau van áe vriiages. Dan kaD het natuurtiik
\\
keer'
deze
verloren
heb
gaan,
ook
ik
ll
l/BB: riij ook
Ha ha ha
l\Àllen:
J azzbar'd
heêl anders: story-vj.l1ê
)lgg, tl" i"t"
{( G: Ach. '.. .... '
)\BB: De AGB in zun totafi!êit.
// G: Niet gek' niet 8ek.
nad i' aangeKondi gd da t -'
\tset fn j" verkiPzingskarpagne
e verschiner':
ben ie noa s-eeds vên plan
,."-l.t.t'
)\
op één van
dar
Íoen
rk
cJs
kon!.
ik had 8'z;8d:
í1 c, 1.",
nad
ík 'en honeerschreefr
ai. Seni epige pfakker. ies
\)
Toen
n1s eachterbên'
van min
/f
ce dunk van het leil
boog
ook
dus
8e'n
àcrrter ineens Seen achtêrban en
\\
pei r . En dus háeft ni"mand erop te rokenen dal !k 7dl
ll
U Eoet dit toch toeschx\jven aan "verllanqtrei\i
tot.".
om het zo íaar eens uit te drukken'
serine",
/\
IEB: De rec t or.
te citeren:
naar weer eens (vertaald)
\\ G, ot Ho.""u"
een kundí8
om
zil'ver'
,xanneer
een nan Soud Siet
ll
"zo"rs
onderwezen
hebben
Athene
.""'
die llephaestus enJaLlas
1{
Zó
wêrkenaardiSe
voltooid
technieken4iii
\\
in aflerl.ei
schoudets'
en
zijn
hoofd
oÍn
goot zii aantrekketiikheid
))
Íí
ni..mee wil ik dus zeagen dat hij kundiS is en ook nog
kan ie bevêstigd krljgen
tn"p on te zien. Dit laatste
\\
J.P.
/(
bii neiuffrouw
vel hè?
de
ont$ikkelinSen
uoíet
es,.Jè
l)
de videorecordêri
d.o.v.
dai
iloen
kan
i.k
.lazete.,
c:
l{
no8 erSeíÊ Yoor Sebruikt'
tenninoto
l\
*orat dit spparalt
leerlingenraad
aeze t'ra.g, wat vind je van
ll ssrrot
hou o?'
'Ie
tta ha haaaaaaah, hoeoeoeoeh, hi haaah'
Jl C: tt. "fot
Ik bIi f er in'
Lateri
]l
*"i
Ái11er. hihihihihihih.
""nGyÀ arleen'
toe bfeek dat alLe pogtngen om hem
ll'rii li"t.'n
//onaer net bek vandaan te driiSen tot mislukken Sedoemd wa_
wji hulstl"sn. xn net een glimlach
op het gelaat fietsten

aar tÊ. r
Í\ w
1_er w i i r r
1)
\\--\--::=\
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Concurrent:
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O ronilletje
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O.,ê
(' d lo k ons v'r
zell -1'ssc ie
s-en zul.en julfie
:
O k níveau bereikt
hebben or zelf ideêen te kunnen vorme ol
wíI' z
het coLlectiei
aan die ons d'w.z'
n) strukturen
d
^
êL
e"nr.e-d
'e
eo=
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o enoe, jeugdige ma. sê. vaór oa1 /è1 er | -ena1d
Z
lev' het col l'@
1i r 'n +e kn''zen:
in eer no''{j'
a r]'gen
n.a.'x.
a ctief

b\r,\DlNlG B

LÉVE

I1I,},lIIUTSFIIJ{]iT-T]SIITMi]I]ISÍ'1LMiJl]ISIlII'i]]I]]SIIIJ'l]iUISFIIII:II'ISIIJJII:
1J,14,15 dec
20 en 21 dec
22 dec
28 en 29 dec
J,+!)
Jan
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]a saLanandre + le mifieu
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jeder fiit sich- werner herzog
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1 O . iaÍ
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terinhe

g is voor
afs zoveel
eli jke Pi€
hem in de
rd, en blo
r zl Jn naa
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d
hee ft haar
eefjê van
Pieter Sjo
ekendhei d
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de
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En dan."'ol
B corresfc

0 fatende ti:
Dit
0l-iga,boekje
een (

hebben i
aisie tt&Àdêld{
Vaken hadder

0
Cdaar

r dat

iets (
de feel

En dan volgt ru een bijdrar:e \.an de sleciat,.
lindi!g
B corresponCent voor Cro MatLa, de heer Klaas Oris:
Crool j e-schandaaf
Kennen juflie
Paulus at, pa,rtus de Boskabouter? Weln
u dan, dil verhaaltje
gaat inalerdaaat over Crootie Ma
tla,
seten wet, da. rneisje, dar pauLtje irrjb
"u.,iê
ist met
haar ktarinet
heeft ge61agen. tatuurii;r<
tËe
t er in het echt nienand paultje
Trijbist,
naar ik I
ebruik op zijn verzoek een schuifnaan,
ondat hij ba;
I is voor wraakoefeningen,
D eze Crootjê Matla dus is
als zoveelste
slachtoffer
gevallên va; de verschrikk
elijke
Piote!
Sjoerd c. te O. Werd zij laatst
a1 met
hem in dê schouwburg - 0 !oe1 der zonde _ gesignafee
rd, en bloosde zíj aI ver daarvoor ,íanneer zelfs rnaa
r zijn naafi genoeÍnd vrerd, thans heeft zii zich on zi
jnen'wiL
definiLiêf
_n her ongefuk ges,o:t.
Jd, zjj
heeft baar reeds jaren slepende verhouding net het n
eefje van onze olrd-Quaestor H.O, te O. verbroken.
Pierer Sjoerd c., Abactis van het inmiddets bêroemile
g€nootscha! ter bevordering
van de uiterfijke
welspr
ekendheid en de tiefde
voor de lilteratLrur
in het;1
gemêen en de poëzij
in het bijzonder
D. te A. wa6 ni
et voor commêntaar bereikbaar.
Volgende ontwikkeling
en in deze zaak zullen via Brnding B direct
worden ;
eíe1d.

i€\ €I-

(-/O <2ó
\) Uo
de L5
d)o
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0
g
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Enige tijd
Aeledên kregen wij een boêkje in handen g
edrukt net de niets aan duidefijkheid
te wensen ovei
latende titel
..,
',Iln nu eruit
Dit boêkje is uitgegeven
door de Arnhemse Scholiêr.-.n
Liga, eên organi6atie
waarmêe wij vorig jaar a1 kenn
is hebben kunnen maken via nuurkranten
en stencils
al
iê hr.ndolalen over zaken die niets net ale school te Ír
aken hadden. Dit boekje heeft daL rle1 maar tot onze
apijt
mener wij het nut erval te moeten bet,rlifelen.
WaL i6 name-Lijk heL Seva-L? Her boekje 6faat v;t oet
kritiek
op het huidige onder.[ijssysteem,
ríet hie, en
daar iets opbourends. Bfijkbaêr
is het de bedoelina
da oe Ie.rlinger
diê-gáand . .r ner onderwi.issJsr.ie

U
C

II

|lh

Fqh
\li

::on zo to: êen Soed 3ft
n Saan nadênken en CiscussiËfer
tc komen. Aange:,ofter dat dit boekje door -reef
ernatief
h_'t ons sterk dai er meer
Liikl
mensen geiezen wordt'
pedaan ;ordt.
De i:houd zaI oirgenoneL worden en íen-z
naar da
o: niet of zo'n beetje'
eens zijn
:r-n.l
kan genr
".*""
gebeurd
1s'
n is het 6ebeurd. Dai het dan echt
de fee
van
word-'1 ujt de rxcntaLiteit
;fgeleid
átr.ári;r.
niet
hefemaal
hebben nanefijk
Ddze leerlinger
.fi"eui.
goede
cijfers-en
voor ogen dan 1et llaler van
r .ná"t"

. r u a . , , g . r" sa i o rtt

d a t o n s oxder *iis :i"t d"le: 11:binnen dat syst

to'h maar
is dat jámner, naar je leeít
Nie'0and vindl bli:
n
meeoraaiên'
er]
eem en dat1 Íroet Je
en hoge c
zo slecht dat ze veel tiid
r.Uà"t-'lt.t systeei
(beha]ve
de ASL
om wat te doe:l
opolferen
*i[".
ï3i.t.
dan).
di'.j dat wiL tegenwerpen dat cezê nenta
i,.. xu." i"a."""n
denken gele
kririsch
ist dat de fêerLingen
r""t
iit"ii
gesproken'
worden en dan zeet tslnd1ng Biricoed
t..t
Aha' roaar
le verand€ren
".a
onder'{ijs
h.."
f1"".
"Door het
school naar dat v
op
verander je rlet
het onderwlis
']e ziin we wa:Ir we z
niveau' En nu
erander ie o! politiek
f
ie asl hac dit boekJe in )en Ilaa6.moeten
il"'--irrË",
Ínaar
Wíe weètt kans op succes nihif!
krrtisc
om
het
"i.rr
"i""rrrutu".
Inmersr
liedje'
À"r'or"" hetzeffde
ip-à"
en dat.kr
tê lerenr moet men vroeg beginnen'
h denken
en de
worden
gestimuLeerd
ííoet telkens
a.ntt"
Itiucl"
niet'
dat nu eenmaal
ÁSl, stimuleÊrt
l|Iri nog g:en
a" lezer Senerkt zal hebben' hebben
ào"r"
op de iihoud van het reeds enkele
geleiera
;;;;;";"""
indruk dar
we1nu, rÀij hebben
boetje.
r"ïï""À"t""iu"
var'
'le
voorbeefden
heef
ueer roài-e
S'troosL
á. Àèr-'i"i,
n
zorg
filnder
flaar
+e
verz?rêlen
op scho en
nis6tanden
Íeigen
en
goed opgebouÍ''le
Semotiveerd
eeft teet"ua-t"rt
dat eeÊ enkel
o" Àsl, dient zich te realiseren
'-t.t"i,
geoane
bewerinS^n,nie
da de
illrsiraLie
t'r
vêrheLoereno 6a
s'sreoen'
"o"rt..io
ziin
r
I.lc
oe
uit
volkomen
r
aLs s
voorbeelden
aàn
dar een overvLáeá
;:;;";,
';;;
ervaren!
"torend en niet relevant
worclt
Slotopnerkir-Ig
niveau iets te g
op pol-itiek
Dê ASl, kan beter trachtên
belerken to
scholen
op
en de aktiviteiten
aan bereiken
b
{if1en
hier
zii toch
t het werven van fe.]en. Mochten

( i)

fi jven
anl

afleer

BAH wat i:
olgorde:
1
et

is

zell

jerrt(

dat

p de bêstë
ke paradok
je

heb

$e niei

e1

ter

kLote

is

e

ze bedoeLi
]i jk dat v

qhf

Arnhen) dan zoude'l wij len aanraden deze c
oor henzeff
woorden in zic:t op ie nemen:,'$'
ant alleen lraar zeggen dat het klote is àp schoot
ËeI

B tN D l 1 1b6
BÀE xlat is dit voor een {algetijke
k?itiek.
Even o! v
ofgorde:
ten eerste handeLen oe nLrurKranten niet alle
en over zakên die níets net schoof te nakên hebben, h
et i"s zelfs zo dat de helft
van de tot nu toe versáhe
nen muu?k?anten over school gi ng. Verder is het feit
dat je 'rtoch naar binnen dat siesteen leeft'r
gêen arg
uíxent on niêt aksie te voeren. Juist
onatat ,re binnên
dat sie,steen leven proberen we er iets aan le doen. T
en aler:de stímuleert
de ASI wêt degelijk
het kritiese
denkên ïan de scnorieren
b,v. door kri tek te geven o
p de bêsta.1nde scholen in het afom bekende
zwaittroe*.
De eerstê zin van è stotolmerking
is een (on)duidetij
ke Jaradoks,
je kan nJbuurl_j,(
af.Éen i.rs
op poti_ià
k nrvo bereiken aIs je een arrre groêp teerfirlen
acn
ter Je hebt staan eo als je .'druK v:n onderaf"
rj toe-C
eDt door b.v. feerfingenraalen
o! scholen. Ook hebben
we nlet a].16en gezegd'rdat
het klote is op schoolÍ,
B
aar hebben we ook gep.obeerd aan te geven waaron
lát
klote is en daaruit
konkfusies
te trekken voor cte ver
andêring op de 6cholen. Tenslotte
geloof ik dat je on
ze.bedoel.ing nier nerenaal I,egrepen
hebt, die is nane
afleen
/an onoeraf kunnen kone
- LrJk da! vêrarrderinge:
n, dat de rdensen die er het !0eest nxee te ínaken
hebben
er ook over beÊlissen
ên daaro
noet je atie grote gao
ep achter j e zien te krijgen.
Srbitfa

effi#@@tr#ffiry#

- -aa
ift

Geiders

orkest

Op he' Ínededê"in8ênbord op schooL -ien "u1lre 8"regeld
lanneêr 'k
oncPrtên ge'fi
H jo
or,tËsl
a".'
n",-i.i-C.
vaak
ik
- z1e
de concerten van HGO bezoek - en dat doe
van Èer Symnasíunt maar eiSenfiik zie
ik ook teer|lngen
cultuurzj in toch bii uitstek
Jullie
u"uf te weinlg.
it
"r
-'f;;,:..
was -k in seslrek meL dê adrLnis raLêur val
belangstelHGO ên toen kriaÍn het op de toch seL Seringe
van het vwo en avo' In het gesprek
li ng van leerlingen
en ik - de redenen gaan anae - dê adninistrateur
z{n
Zijn de programna's sorns niel aantrêkkefiik'
fyseren,
*u"on. ai. lat tan de reden niet ztn' want de
""tà.g.n
genoeg en heus niet al te
ztn afwisselend
o"i*i"**"'"
|zware iongen" afs
.1", er staat wêL eens een
i*"it.
maar dan staat daêr
Mahler en BrJ_,(Ber op hÊl iroS'.a:ra'
Bov^ndien' slnds laov
i 'rov'r.
roch t!^e- !els.licn:e_:
it6! z-l| er 'roor bepaafde concerten
Talmi vasie dirigent
v/aar
- Irrepetltieconcerten'
toegankef\lk
..g - gratis
;;;
ovèr een werk dat llco zar Saall
ínlicht
illn ;ubliek
iar'i
s!e1ên.
van het orkest niet Eoed Senoeg?. De
Is de kwal.telt
doen - hll oeYíifde hier geen uitspraak
administrateur
huis spêlen -'
voor
eisen
dus
zou
tot ilco en
;;;;l-i*t...
IIGO een hoog
dat
verzekeren
persoonfiik
naar it wit iu1flê
Deil heeft.
1:q:
jonge bezoekers
'-;";";s"
reden oêt 'r *einlg
'iteen L'r r'
ï't
Edochr
plaaLsen'
/an
dê
nisschien
-n de pr{s
rk schrijf nu
plaats'
l .i."r
:" troogstàns Í 5,-- voor een
wat steun
ook
nog
,'je;,
ouders
maa; ik dacht dat ie
ue1
je
een abnet
dat
ook
niet
,or]aei
8even. vergeet
Ge1"iffen
het
aan
ook
eens
go"aXop.r uit bent' tenk
froon.t""t
Te
tientlel
een
8ek'
+ concerten voor
ders Kunstàontact:
I
i'lJ11"
er
op
school
dat hier
'/erI n h.t naandbfad
zien wanneer
je lrecies
kun
nêer8elegd
worclt
spreiding
welke concerten zrJn.
naar HGot
Neeí eens een i'uitje'r

Mr AeB: Nou jl
f: Êoe kÍalr u
l,,ir: Van zolder
I: IIoe vcnd u
Mr: Nou kijk, (
I : U had verwL
lÍr; Ja) ja ,det
I i Dus u bent
lllr: Ja,jazekel
I : Ioet u er l
[1r: Nou eigen]
I: ,lat doet u
Vrr ilou tiain€
I: Ía.arln?
Mr: Nou krjk. . .
Boulcgne €
heb ik ge€
te vergroi
I: Hoe vond u
l, b: 0 die had
lvie had u g
,I:
rurr Karel ê. z
\ v-r1r3tlcn vax
dacht a1 dati-.
I: Iloe vond .r
Itlr: 0 ach.,,..
I: lank u Mr À
l,,lr: Graag geda
fnter.riev

net

T: Hoe vond je
Miss: 0ntzette
I: Had je ceda
Miss: 0 nee. h
I: ln van de k
Mi:s:
NoJi ik hr
wls-; noo:

Intêrlr
Ittr AGB: Nou iar....
ik noeêt Fel
I: IIoe k,À'an u aan het schitterênde
pakje Cat u aallbêd?
rrouCje,' van mrn noeder.
lÍ1r: Yan zolder,
I: IIoe vo:rdl u de arde?e kandidaten?
MI: Nou kijk, eigenlijk nlet zo veel
I: U had verrÍ,rcht d,rt u ]1et -,cerd?
lÍr r Ja.. ja,dat
haal rk Íerwacht,
I: Dus u bent overtrígd
van ur nisterkanaent
jazekerl
Ilr: Ja,jazeker,
I: noet u er íets aan oq lUister te rorCen?
Nou eigenljjk.,,nee
niets
r: '/ïat doet.r dac?
tb: liod traiilen I
I:
MI: Nou kijk....
Ik beê ieeiling
van een éé4 of andere
Boulogne en die geeft zeer veef ,,yerk op. Zodoende
heb ik geên ritd on iets te doei on n.jn'nisterkanseo
tê vêrgroten.
T: Hoe vond u de L{iss ÀGi'i
I1I: 0 die had zreeethanden.
flie had u gekozen als u in de Jury zat?
-I: r Kaiei ên z
I'rlr
'n n;ss.
(Clirnlach var Karet die het hete gespiek had
Aevolgd: Ik
dacht a] datle dat zou zegger)
Ï: Hoe vond r ux lrfiss van uí' ktss?
l,[r: ] ach......
T: lank u Mr AGB
l,,lrI Craag gedaan
Intervi:v

met !Íiss

ÁcB

I: Iloe ycnd je het on nee te doen?
lliss; 0nt zett ênd Iêuk
I: {ad je geda.ht .lat je het
Miss: C nee, helenaal niet.
Ir En van de klas?
líiss: 1io,r ik had rvel gehoc!b en ook ,ire.Lgedac\t
wis t nooit.

naar

je

' "F
had je let :!1e7 gedacrt ? s lá'Y
/
ze keken allemaaf zo naar me
ik weet niet,
qad
gedacht?
jê
klas
hêt
ï I,
knikt heïi5 ia)
( Micha(ela van lliizhuizen
.9
,Íeel
niet
t
ik
È,Miss:
Hoe kw:am je aan het mooie kcstuun?
àI:
0 drat is van ne zel: Ik heb het ook ve1 eens a
tÏlíiss:
r klasseavonden en feêst i es ,
w i e z ou, jij gekozen bebbên als je ir de Jury zat?
lr,
M l s s : T i a ... Hoe heei ze Oia ClsiiY.
I: Xn ven de Misteis?
Die Napof e on I
1:

.1"arJÍ

\4!-a1:

in rríeren (georganise
Jonkerstoerrcoi
sport c onnls s ie )
ge z e11i8e BEI)El
g
e
,
oi:ganiseerde
S
l
e
c
h
t
I
' d Co c
in oosterbeek (geo:'gan seerd
ch;lentoernooi
v
e
r
s
I
a
g
.
i
,
/
ing College in Zet t en)
i Go e J ceo r ,ganiseerd gez e 11ig toernooil

versl-aa d,okter

t

eerst ê stuk 4e
wou toch nie t l
en dst er niei
is niet onze s(
geschrevel') Íaal
s íei fluit
mee
feest was. Bo7
vergeetacht ig,
je oaa? , naoei
nis s ie zitten,
Ik zou trouvêns
det er 's avo]la
bed wil1en of t
En fanatiekelin
nlet nensen die

++ Ik heb tenmi
wens zo erg
bent ? En waa
heb er naar

zo a L s i ed ereên be4oort te n.'tên zit J Ce ! in ons al. 1 1 e r
I
osr. L :6' q3s a' ,' -c ei
e, À'.
spor:icoll.o:srier
" li€
J
jê
ile
F:iÊt
ors
dat
J
li\j
!€a
i
)ieren.làn
orden ii r,li"rt rtrt ïas er da.il geberrdl
.'.'.
i r r ..del.
.
zoD
)..,-1 r{:13.
rkl
.?.\eL)
.croo'
z
ee n zeilw
2(.^)'.-.
i
//
tJ /'í '. -L-'\
z laet
ji
:ie
i
srJ|.lc\'
aller
!r-e
romme:1ta:
na een toernoci.
cprjinen
.ii riet
zonder I
4 . t a e r ,, I ou 1k hêb het hele toe.nooi
"gele ld" (lzondÉ
r i flu iten ,
enor
ock
balle:, e:1 s; heicsrechters
) ) naar
'
de
slder€
e.1der
en, 1
ook
alleen JdêP
itig.
Maar iiet
'
en vergeetachtig leÍeÉ
slordiS
S.a. ztn i.ii,
I " " - '- :
'
rÍ:l-enoD ret feesr. , c rx1
.obonr.er. i/einig opkoos
á
een
ral1avor1o
.neners: rÍe r9isten niet dat e
de fallat
falat: ieke -1
dat iurlie
)t dit nu. Áetên i'rIlie
I nas) . I'l oe
/ l i nse ti es I onder ons die zo iivcrig gekweekt zijn door
l--__
ooen:. ? ?..'
. Íl!
ff,
'| or:n veel v"rdrie
,)''iÍ
:aro:r
í;
)
':\
l{ou
kritiek.
Ja,1I
ai,íeer zorn valgelnke
i -uA1 arol ,tr,
J_
-t7
j?-_\
\ r-1..à
-r
ê!êJ'-an-r-j-).--!..--

*. -Flr

r

,

--1

-ai

-r

/

1Í L! Ét
\,O.LÈ I RT:

f

eerslje stuk 4eb je natuur.lijk rel gelijk, Eaar dan.....Je
iíou toch ni3t beweren dat er zo4der ballen
is gespeeld,
en dat er niet genoeg flulten
en scheialsrechters
;aren
is niet o4ze schuld reant ve hadden iealei iea.o een brief
geschreven Íaarin
stond dat ze een scheidsrechter
j.nkIu_
sief fluÍt
mee moesten neoen en dat er rs avonds een
"eest Tas. Bovendíen zUn we hele!0aa1 .)ier lui.
doroia e:l
vergêetachtig,
hoe du.f jo 1er te bewerenïÍVer'jer
noàm
je naar J nanen, terÍijl
er toch 5 llensen in de sportkon_
missie zitten.
konklusie:
Íaêr waren pp en pvdp?
Ik zou trouwens niemand kunnen opnoemen die niet wist
dat er rs evonds eên feest was, lat sonIoigen vroeg naal]
bed wi11en of moetên, daar kunnen wij ook niks aan aloê:l.
!n fanatiekêlingen
hebben rve helenaal niet noatig, vooral
niet nensen die door vV ea vdJ gekreekt zjn, BÀi.
i+ Ik heb tenninste
gêholpen net olruinen
en is het trou_
rÍens zo erg als je l,"ri, slordig
en/of veÍgeetachtig
bent? En ,'raar sLaat "reg ko4sunps ieb onnen,, oo?? fk
heb er ooar
vprlorer,
Ook erg, de soep ,eas toch nieL
sybilla

,in!E

f RI:

S r lr lE q EE rr rro o F b l E ÍrÈp .
I
!ÈÍ.DrFtuE liEÍ DE2Ê.ÍJA,qqnÈ
. ï E v Ec { N i p !" .rÊ x E r,
fEr

\/f
,,,\
)

êo
-a
"à-ái\
-

\-l'_,/

-

X/

)

-a-2".)
\
\r'<l

t

/^ ï

De Stokvlshal
geregefi
otr schoof zíen julLie
Op h.t ncdêdelingeibofd
de
concerte
ik
geêfi.
llanneer
concetten
dat àe Stokvishal
neen
1k sc
vaak
ik
doe
bezoek - en dat
n van ale Stokvis
_i
ê'S'r
li
m
zi'n,
lk
vên he AJn: a :11 te
ms lerar-n
'êÍ
moderne nxenêenlzijn toch bij uits:ek
ik er gêen. Jullie
jongen
Cie in de Stok
ïas ik in gespfek itet eêr'
l ,aai;t
ge::inge
befanSs
vis xerkt en toen kw3Ix het oF de loch 'ilel
gesFrêk-z1
ret
avo'
Iir
van feraren van hej vwo eD
tellrng
jn rve - de jcngen en ik _ de :edenen gaan 3na1ys!êren' 1,1J
rroegen we
n ae prcglamma's so$s niet aalitrekkelijk'
'ns
ziir\
af. lat Éan de reden niet zii:1' xar't de lrogramnats
genoeg en heus niel- al te zvlaar' Jat êr staat
afwíssefend
op het frograno
el eens een "zware jonger" afs DieCcrick
tegeiover'
a, m:rar dan staat daar toch rïeer iê16 lichters.
govendien sinds lran;
ei }i3rlous varte nedewerxers 2linl
gratis
to-'ganke
zijn er voor belat1de cor-certen oclt nog i
waer bv Carlos zijn lubliek
iijt
- "r"p.titieconcerten"
over een werk dat hij zal géian sleren'
nlicht
van hêt geheel niet goeC 8ênoeg? De jo
Is de kx,aliteil
doen - hij behoort iíonr
ngen ,silde hierove!
Seen uitslraak
en zou dus voor eigên huis speien - íra
eis tot de stokvis
ee
verzekeren dat dê Stokvis
persoonlijk
ar ik wif iullie
n hoog peil he eft.
tiSt
oude bezoekêrs zijn
reilen dat er veinig
le-eiige
chc
een
Edoch, net
van de plaatsen'
i:l de prijs
Eisschien
\roor een plaats'
ll':ctrrijf
oue boteal je ninstens í J'-s:
,'je,',
ock
lrog
kinderen
dat
atr.c]ll
ik
oaar
ie
iu wcf
"at
eun zcu.lén wi 11en. VerSÊet ('.,k dat je net een aboÀiemênt
coedkoDer ui: Ietrt. D-'nk e_ e-ns nie[ 'en: vcor J 8ulder'
Te 8€k'
éér- l:ek lcr-ting!
len l.-Lu narr:d l rn3 op alles
ter v
ledcn)
schocl
(1-oo:
op
dat
hier
In het blad "ÍRIs"
warneer
zien
kun
l |lortlt neergefesd
ic Jrec:es
erspreiiling
wel-kê caDcerten zi ií.
NcèD eêr,s een I'uitje"
laeq ra4s
vaii
het zÀa<
^oo,-t
.
ieclei
rndco-d
de
i^at-{*ja<
er ltt\ie'

!!rer

dê StokYisl

cfaus

