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ook een geschiedenisgroep
is bij de ASÍ,?)
(ri
\. Dan wi1 ik nog wef even nijn r0eninS geven over de enuínenet daarbij
L ratio
niet de geniddefde gymnasiast naar de
8êm aqoe- Lo e )e

/

K 1 a 6 6 e r.

de gemiddelde 5e kfasser zit
is du6 li2
volle
uren en dat

.

'

i""n .r=íàr u""it.
I
)

op school van B-ha1f;;,
is wef er.g veel aI6 je

aat
er

werk besteedt is, laat ik het faag schatten,
4 uur per
dag. Áf6 je dan de doordeweekse atagen neemt hou je ; 5

F/
r

,*:E:^

,.,\-.e

\.

heen en weer rijden
enz. en dat is tametijk
weiniA afs je
nog iets anders dan schoof aan je hoofd hebt.
Gevolg is dat voo? de Aen. 5e klasger juist
het omgekeerde
het Beval is, het zweten en pfoeteren
i6 êr wel de;eliik
waar8chi jnli jk minder het balen.
de.lessen zijn vervetend.
Afs zetfs ienxanat die zegt dat er
J ,íat
van te naken valt J kee1. per week in sfaap vatt,
wat
moeten Inensen a1s wij dan, ik bedoel wat btiift
er áan
nog te doen over.
1:."i.1
zeuren. Eên vêrvelencle verhouding onLsrêa! on_
;. 1"
oaL ie bale.rs natuurlijk
afs êerste punt var de k"efljng
de meester zien die er alleên íaar op uit is hun vrije
tljd
met v?eugde te minimatiseren
door veel huiswerk]
nog
meer straf,rerk
en het meest proefwerkên,
maar vooraf afs
l -eraren en Leerlingen
allebei
vergêten dat ile texaar ook
maar de luI is en dat hij inderdaad ook gedwongen wordt
door het schoolsisteem.
Feit btijft
dat áe ]eràar atle
nacht heeft en dat het ,íet eens tijd
wordt dat hij be6efr I
dat hi j er voor ons zit ên niet omgekeerd f"" uo.. tè
l inA die dit á1 doo.rnêefL: verbeteiingen
l,rkken a|]een ""t"_J
maar alê we samenwerken). Er zo aarclig zijr
clie terêren
I
nou ook weer niet . He I is bv di r jaar al vêker vooreekomer I
dat leerlingen
zelfs aIs r" ta."
één uur tes hebben"van
te voren verplicht
worden deze 1es bij te wonen.,lls
Jan
de absenten waren op8eschrev
ze weer wee of werd
e-r verLeld dal 'rwe dir uur Loch n:ers gaan doen,,, .lêrwi 'l
het toch niêt neer dan redefijk
is als in ieiler aeval
.eêrlingen
van bLj.en Arnhen thuis zouaen moger Ëti.jven.
PS (voor de neer autoritairen
onder ons): it"vina
wËt àat
je in de re in staat bent om zell te belalen wanneer,
hoel
en of je je huis$erk doet en omilat dachl ik wê1 duid;liik
was dat de leraren
er voor ons ziLcen moê!en we ootr maa.i
eens van het dogba afkomen dat we nog maar kinileren zijn,
geen verantwoordelijkheÍd
kunnen draaen enz.
5 de medeleerlinfen.
het beetd van ae gem. ,e klasser
tj jkr
me wel genoeg, tíijn konklusie:
het is klote en dat kan
líichiel
dan wel net een korreltje
zout neoen naar dat
maakt het voor nij niet ninder.
Natuurfijk
zijn er nog andere oorzatcen van tret balen zo_
afs thuis en voonplaats nraar ik laat me over aflebei
ver_
niet ui t.
\der
,./
\,*À'
\\
í/,

+, het be6te
niet inho
die zo ba
daar dan ,
1

i

onze posit
schofen zi

I

naken heef
perfekt
kuj
Ja, wij ho,
gekulti veer
A16 we dat
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een lorpj e
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een inlan,ler
wanneer hiJ

or,
weà

,en geygn
aan cr
1ft
lenCbo, r FDr oi eger ing
vdn- - la;

;;;Í""::í'":ií

re t ies i s e e n
ie
rlJken-.- le r.eger
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1 Dan de werkende jongeren.
Ik gêfoof inilerdaad a*t *i;
)
.-het
beste
af
zijn
ondat
wij
v oorfopig
de fabriek
t-,
"oS
niet inhoeven te duiken, maar als er onder on6 nensen
ilie zo balen hoe verschrikkefijk
zuI1en die Iui het
.
^a
daar dan wef niet hebben..Je kan natuurfijk
niêt je beks
Á
houden omdat. e-r mênse.l ziin d_e ne- stechber hebben en
trouwens l igt
er wef een égelijk
verbanal tussen nun en (
'
onze lositie,
Dê grondoorzaak is dacht ik ,{eL dat er
I
-)
s-holpn ,,ijn {aar je -ot stervens
tre volgepompt wordt ]l
net teoretiese
lufkoek
die niets met de realiteit
te
\
l
maken heeft (wat heb je er bv later
of l1r.raan alat je
7
'r peÍfekt
kunt uitfeggen
wat een aor.istus nixtus
isi naar \
ja, wii hoeven dan ook de fabriekniet
)
in,
wij zijn
À
gekultiveerd)
'
en schofen waar je klaargestoomd wordt
voor de fabriek.
^
A1s we dat nou eens gingen kombineren, naar ja dat kan f
r1 nou eennaal niêt in dit sisteen.
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De Nederlandse Sieger Sidêrius
uit hêt Friese Dronrij!
is
rÁeer terug in llerderlanC
jaar a1s lanC
ne twee- en een half
bouwku.'rdige in Zaobia *e hebben gewerkt,
en Fel in l\lwonbezhÍ, een lor!.ie in het dun iêvolkte
ncord,westen,
Daar stcnd
hij aan het hoofd van een loonbedr:ijf,
Èestaanale uit vier
landbouwcoórperatiea,
Een van zijn voornaanste taken Ícas er
een infander
or, te lêiden,
om zijn wêrk te kunnel overnê]nen
wanneer hij weer zou vertrekken,
onderDee? o:0 adyies te kun
nen geven aan coóper:aties en boeren"
fit
lendbo-rrproje,{!
is ontlerde-1 v€rn eer programr0l jat de
regeriug
ï.r.n Zár.bia na de onafhanke I i j kshe i dverktaling
in
1964 heelt opgestelal on van Zanbia |l,et ztr! 72 stamnLen en J6
telen één natie te naken. Het oprichten
van landtourÍco6peraties
is een belangiijk
míddel on deze eenbeid te veríe?efijken.
Ie regering
van Zanbia riep hiervoor
de hulp in van
y!í jwi11 i8El:sorgani sat 1eq,

6goalzeak van Proi ekt onde:rzoek
"oB eên dergel-ijk projekt kans van slagen te gever, rnoet rekenjng gehouden worden loet de nentsfiteit
en de cultuu? van

_

ï.- e.1,r . -ro in hei \ -.1.'e.
alduG li:leger. "0a maar eens een !cor:"andac.rt aan besteed",
beeld te roenen: Van de een o-o Ce and:re dag rÍend(in er coódie i' rlart.:cer. Landbouvmeti.o icn 6eintroouce.rd
.oralies
1ljke bevolking
volkor0en vreend vrarenr waar ze Seen raad nes
naar'
le mensen kregen b.y. van rijksr,/ege kunstne'str
isten.
aJwi.
:r g?Jnor,oEen wero opgeger'.n. h-"r wa. É."r plezierige
-1oe dêt z?.:?aad te
. -1ixg var. de É.el ruikel-'ke
\is_1êaliijo,
gebruik van kunstÍest
pl€,nten, ne" afstend t.rssen de rijell,
)o.r "ch!Je rr- .chal-'1. rYijs
enz. was deze oensel- onlekeno.'
zoFel ont ikke l ingsrcerker s aLs dê Zambi3anse
lgeworden, zijn
regering nu aloord?ongen var de noodzp-ak van proiektonderzoek
taal voordeel
lKênnis van plaatêelïike
dat rlii uitstekenC
lr€t de Za:rbianen kor. opl
Sieger verteli
caarbij
was dat 111J de :tan1a:ll
Een groot voordeel
schieten.
van de Kaondars aardig onder de hnie kreeg. Deze taal rserd
hun
door een aantal stamgenoten iie tijd€ns
hem bijgêbracht
grote
waar
ze
in
hui
van
Z8.trLbia,
in
de
kolerniiner
verblljf
jeugd naar toê gingen ori geld tê verdienen'roor
de brridleerkwaoen en zo :ngels
scht enz. net blanken in aauaking
rrllen bla.nke ka! a1les"
Sieger was d€ enige bianke in deze dorp sgene ens chap . De bevol-king zag de blanke als ienLand die alles kon. Ilii had er
grote noeíte nee dat image te doorbTeken..rrVaak klÍanen de
mensen van wie de raodo her biet meer oeed, bii me. Áls ik
beSonnen ze te .Lacl en
dan ze1, dat ik het niet kcn reparereDr
ook reizigerÈ
en zeidlenr'rYou ar e a doctor for everythingrr.
yroegen, die de auto kon reparereo,
'Íetden naar nii verneze
net de woordenl"Daar woont een blanker PorÍana Georgier die
kan het rvef naken. "

maar oaarnaast
dè

heb ik

zelf

erg vee.L van z" geLe rd,

Ik had

y'-'*

taa+Fax_t. lt

Donderda
Bi j ,rit
jongetied
oÀtvang?n
ontpfooier

l,tordt er- .
orecussiËe
langs etka
het toêzie
liever
haa

sigare t otr
fi l ter en É
in de fanil
brj te drag
het

openen

op het toch
die dan ook
andere roker
genaan sanen
Hiernede i
de klas rnaa
voelen de ào
'naken'r. De
l
olns de lessr
s.Lecbts een I
ren hebben
ni
zrJn niêt i.
al odatat geen
er officieel
!r'oberen het

Dono.rdag_ lé "êbruari
10-6, +e uur, ma a I s c hê p p i j f Êê r
>
oe-Kra6. uocêr+: Hr. versteegh.
I
brJ 'lrrzondêrrn8
earen op deze oalJn maarlrêfsL
acht (
.
jongêti-oen
aanwêzjg on Ies re orïvangent J",."1
a
denkÊ. dar de 6e ,tas een ardere Uenoefte heert
d.""i;;i;. I
oÁtvang rn r v/ant ddr noeft men geen e igen ini tiati
ef r_e (
ontp ooi.n (zoals d;l srukje ook stectrts op
rl;" I
de redacrie
"".r.";
is g"ssh..t.r
r; a1s her niet anders
kar
,
uordt er..door ten -oogsre drie nenser oot< noe reL
se_
I
dr6cus.:j -erd, naar dan eníe I en a_Lfeen ,e, aà t.aoËtin"
I
fangs elkaar heen re prare't, o.it afre.
natrrrtjik;;;;;
I
hef toeziend oog var de heer Versteegn, die mi6;cfien
i
lÍever
nad genad, dat de ktas over zin hobbv's pra;ite.
I
zoal s de vorige les gebeLrrde.
' (
liiat was er aan de hand? Zoora de hê"r Versteeqh
(
een
sigêrec ops.aír
kennetij.(
mer de bedoe-Ljrg d.r;-;";|
rr r!er en a-l, zoáfs hij gewoon isr op te roxen.
haa_den \
ook lwee 'nnjddels
beroende Demosthenesleoe:r tfet
blrifLl
rn.de -Carifie)
rooíger-i
!evoo-rscfijn,
.,
b.i j le d-cagen aan te! bederf ran de aangenane
"r" "tu"";j;--Í
tr""f."Ài.l
tot dan to€ in her to<aat aanrez.ig was
Hi;;";;;l
leweest,
bleek een ander, een geroren querilant,-ni.i
b;st;ii;;---ï
he, openen van her raan bleek geen optossjrg
r"-;ii;;
d"t
ornnensrrore.rde
kouoe tuch, I ad een verniet.igenae
iertin{
op het Loch at zo zwakke ge6teI van gerroende-querulant.
I
ole oan ook rustig
queruleerde
en zodoende samen ret ae I
andere Íokers tenninste
de hetft
van de tes toi
Senaam samenzijll verhief.
";;-";;_)
t
Hiernede is het probleênr of een atocent wel
of niet in Í
de kfas-mag roken n.j"r opgetost.
Strikt
genonren. ."-a.i
I
voeler dê docenLen ook we-1, kunnen ze tret
ergenii;k
ni.t
)
''naken'r. De heer Versteegh
doe L het dan oo* jf t u"n ,.i t_ I
oens de le66en maatschapp.ijteer
(oja? red,).
(
als er
slechrs een klein groepje nens en aanwezig ie. Maar
ande_ I
r en hebben nier zo,n 6terke persoonti5tnáia
afs ni t: zit I
zr Jn nlet rn staat hua verslaving
mee6Ler te
voà"(_
a- ofldat seen enkefe teeilins
nei in z,n h".fd "o.aen.
er otlrcleet
tegen te protesterenr
of zelfs
ook ";i;.i;;'í
maar zal I
proberen het recht te verkrijgen
àm in de ktas i
;;g;;
)^

eigen i6,

het
die

d:e
z o ? 8 t!

dat

.Lmmersalle leerlingen
eigenli j k helenaal gee

Èêr
h ^ oê
^
:
oa. ioe
maa
- ^^'^^q-Ls.nap!1J_
- - ::
Í
leerproblemen
in mijr kfas voor een groot deef te wijten
I
zijn aan de insteffing
van de feerlingen.
Met een teetje
J
goede wi1 noet hêt nosefijk
zijn
om niet alleen over je
5
hobby's, maar ook over alferhaDde andere probfeínen een be-l
hoorlijke
discussie
te voeren. Helaa6 blijven
sonrnigen ge-J
loven, dat de doelstelling
voor naatschappijlê9r
i
op de
rijksscholen
daar
- dat geldt dus niet voor onze school,
)
heeft naatschappijleer
nog geen doelstelflne
- "De leeri
língên voorbereiilen
op de verbanden van de sanenleving,
zo1
dat zij in staat zulfen zij!
bev,ust te kiezen,iniet
neer is
dan een kreet en dat het vak maatschappijfeer
een ,,belachelijke
tijdverspilling
is ondat het ori- treten.af rostangt
f
van wat er op de rest van de school gebeurt', (citaten
;it
t
Toeter nr. J). Wat dat laatste
betreft:
ik begrijp
volstrekt
niet rÍat êen lesr die vernoedefijk
toch bovenvermefde doelaLs fich
s,elling
lijr
heef,,
rekorr schjêrr
omd.3L hij
tosstaat van r&t e? op de rest van de school gebeurt;
hêt lijkt
me dat dan eerder wat er op de rest van de school gebeurt
I
aanzienli jke
tekortkoningen
heeft,
Naar mijn idee blijft
I
het grote punt de ongenotiveerdheid
van de leerlingen
en
I
daaf is vrij
wêini g tegen te doen (de oorzaak ervan zal def
constitutie
van het huidige tijdsge\{richt
wef zijn:
5
"een
tijd
van klatergoud
van lorren
en van pruffen
waaraan de
i
van de wansnaak likkebaardend
smullenrr etc.etc.).1
lriesters
Van de genoende doelstelfing
is be6t iets te maken. Als de
docent aan een goede inhoudelijke
fes een voor de leerlinae!
aantrekkelijk
karakÈer weet te geven, niet Ínet de viaeorel
I
want die heeft voor menigeen al weer ee4J
corder natuurlijk,
gekxegen (hij
karakter
afstotend
wordt nl. voor] een 8:oot
i
ondat hij eÍ nr.r eennaal i6 en niet atleen orn-l
deel gebruikt
waarde ervan zo groot is),
dat de didactische
naar wel een I
naar een rechtszitting
tripje
- als dat te pas kont - en
I
mêer van dergelijke
hapje6 uit het maatschappefijk
leven vaí
zou hij nog best een snakefijke
aIledag,
naaltijd
van de maát
kunnen maken. Over uitstapjes
schappijleer
gesproken: pas
i
goed op dat je de bus niet mistl
)
PSi Tot Ínijn grote ontsteltenis
(
heb ik in het {oordenboêk
ooeten con6tateren,
dat het v,w I'q,reruferent' werkelijk
bestaát
iets walgeliJks
verzonnên te hebben, naar iee, ae y'z
ilvdFcbt
techniek staat voor niets!
Berl

ÁSFASFsFlsr

l

leer een aflê,
hêt kstholiek
€chap, de bio!
deljjk ByeÀasir
Redactie: . ton
aald
In deze bijzonc
DOe].ende discu

ÏAAIE

Xen fatsoenlijk(
Ien oo dit ges(
Ferpen. Tlactel
Volgen6 6onrj.Ec
urt de derde kl
ueen FoÀder. he
lrlule6, verzonne
1.
De Werefd
'l .1 . De $erelal
1 .11 De werelcl l
net a1le l,
1 ,12 lfant de tol
e! ook a1 r
-1.?J De feitên
i
,.<
,e werefd !
1 ,21 Eén kan het
overige 8e1
_
.un zo Baat dat h
lor&ufes ! Zeven
glbgen, waarbij
e
aanduidt
-voeging
lret- Í6 Êt e1li8
n:
ae krankzínni8e
I
voor de jeugd te
r1-Losofj.6che prêt
ef aan te wagen.
gezet te Íoade!.

\u \L,U2.tt^^-t)ilÀL
Heef Nederland is opgealeeld
hekkênr wê8en.
door sfoten
'
nij niet veel SescheefalHet heeft net
Ik kon er niet meer tegen.
fk dr:oonde alat weg en x,aterstaat
z'n zin kÍeeg:
't was één vlakte
desofaat.
eindeloos
van asfalt
De zon scheen, rt asfalt
Pfakte'
Toen drooÍrde ik handel- ên nijverheíd
díe deden e,at ze wifden.
stond naasL pakhuis aeneengeriid
Iabriek
zodatze geen meter verspifalen.
carte blanche'r
Toen kreeg ale 6port
velalen,
uit
Eolland
bestond
Iteel
verschoond,
nooit
tribunes
werden
-net flesies
de Helden!
bekogeld

Setoond

de baaé.
Toen vêril ínifieudefensie
groeien.
llaar
bleef
het onkruid
0p tafel
stond een lege vaasr
rt
onde?
motto: laat ze bloeien!
Diktator
werd moderne kuns t.
rrland-artistsrr
waren aan 't zvoeSen
De
Xn ik lrocht als een grote 8un6t
een veldje patroon-bePfoeBen.
keer tegen het plafond
'k vtoog vijf
!k
schrok telken6 angstiS wakket
Ik vrou dat ik ilroonloos slapen kon
Zó ben ik gauv/ een stakker.

K leine troost
.'\..\-^J..,4

zoz

** t

t

I
I

1
I

Toch -

deze legpuzzef

Ít

4a

h^a

aê.

- + ' ! ' jÊ

ís nijn

land

v "r

is,

r i:

Voor al1en wat bos en een lang
lj/at trouwens niet helemaaf vrij

I

êinil
is.

strand

verdr-et
Een rroos- voor riwal-.Ls-rl-hier-vol"
plaSên:
dat velen van 6Is blijft
De neesten vêrlaten
de kanping niet
Ze kunnen geen eenzaaÍnheid vêrdlragen.
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dat
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zet

!oèziê Ba betrachten
,,rij op èchte dichteis

dus allen
je angsten

de pên ter
,.n

wachten.

hand'
'/
{g
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i
t{

z

1l

is

^ n .l

êr

a1s een kip

ï

Il

re da ksielid

ï\

1l

ll
t'

4,h
lq

r.^ni

i

zonder

ei!

qQ n ,

rrFarrrdon eve
i,Ja. Wij kome
Oe i .'.

't

l !/a 6

't zrt
"Kijk
kregen de ini
panelen..."
I
"ach, fatên
6Pr1n1
noemdle
hetgeen zlcn
van de naar
van ons af v/
dat
stellen
'
in fe
Kí jk
'
lingen Saand

eens van a1l
keli jk links
klêrêndê ÊPl
onszelf I nl

Jn ontvrikkei
harildraveri
de linkeroo
traantJe...
'rEen andere
orê is geKo
hand {iizen
Dit juis t c
ties a1s et
daardool al
d,ienend. It

gene ziide
"Ki ik, als
!ra8 Sevent
ben rrij no
Binds zich

nr loo
o
! r rr'
!' o
' ' r r r -..-,P OL I'1 II(U S

komen..."'
'rFarrrdon even o! adem
rrJa. ll/ij koíren vanachter gindse deur even hiiaen"oei
wellrr
sprintje
oei...
't was mett
rrKijk
of bedoeld wordt' wê
't zit zo: we terínoeden'
gêsloten deuren met
die
kregen de indruk dat achter
de voor1iêver anders formufereni
we't
f.t"n
rt
van
kader
in
dat
vond haar oorzaak'
noemcle sprint
ê'
a'rdere
kênL
aan
oe
o'o'1der!
b.'C-ei
z-cl afsle"
van de naar ons toe opengaande dubbeLe deuren' afs die
van ons af uaren open gegaan, dan durf Ík net klem te
alat die gebêur1,ênissen zich niet afleen anstellenr
niet eens.''t'
I'.adden' naar nisschien
ders ontwikkeld
lrKi ik. in Íerle zrL 't zo: er zi jn bepaaLde ontuikkêtreden'
gaanae, daarover kan ik niet in details
rinien
de
zaaK
en
on
daar rechts achtêr die ztrare pcorlen,
wii 6tonden aanvaneens van alfe kanten te belíchten;
!ên d-Le
docn lirks'
r''nts
Le- wet -ie
x."Lijx lln]'s,
buíten
wij nu v,erden door krachten
kierende spleet'
dus naar rechts
nl door krachten dês Volks'
onszetf.
dergelijk
gemanouvreerd,
lroces zich voftrok
exces' wat leidde tot onze
totrt
ên ontwikkelde.
,íIaarbij
oog}id ook over de
ons 't linker
haraldraveriir
dreiSde te zakken. nxcusez' even een
de linkeroogbof
traantje,..r'
rrEen andere lezing van 't geval' die u nisschien
ter
van de
oniuist
ore i6 gekonten moet ik afs pertinent
daarover bestaat geen onduídeliikheid'
hand wijzen,
ook nog doordal de door "'.i i opgegeven locaDi L juis
bes'hourd dienen te worden' en
Lres ats enige iurste
de essentie en de relevantie
eniSe
als
de
daardoor
moesten ons' ik ben níet 8ewe
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