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e e n pa e r .akti êve

schrjjvers

onrtrr Í ; u t t ie

*at graal stuk;es voor"de f"i"

z ijn ,

d ie n a a r

1on" êller llJf,li!,.ar dst

tr)

da !!,rn b{s Iectteia dras,gt, vat ate grlekse betêL.enis is
IIoo! sneLle lrj-s, re scbrijye4 het 1n rt grieks ondat wê Y
op eelr oynnêsiuD zitten,
Dêt sta.at reL interess&at!)
f,i1l e n scbr ijve n . À Ls dat het gevêI is k u n n e n ju llie
j; v e r,\
hêIe!. etc. in aliê roolê bus die in een hoekje van ae he1,
/
\
bij de tafel .net de klassebêken, hêngt gooien. En afvasi
!
beilankt voor jul1ie leuke stukjes over dle kênnisnakingsilogenÁ nat Ía ê1v&st eên goed begin!
Ten 2-, €n dit geldt voor alle nensen diê er verdler op school
z i t t e n , zu lle n re, nu S ert en phjlip e n a , l d ie e n d e re ê k t i e v 6 er - 6 - klassers, die eltijd
v e e l v o o r d e I ris g e s c h re v e
heblen en alie Íe ds,ar ook nog lteel veel alaÍk voor zeggen,
ven achool ziJí, ze).f, en tla,ar bedoel ik Dêe: jullie,
vên
Went rie
klas 1 tot en roet 6, veel nee! noeten schlijven,
hoeveelhej.d die jullie
sch!ijven is bj.tter en beclroevend we1!tg.
I
Ko! op, een .rerhêeltje of iets analers fs.briceren is toch niety'\
z ó rn o e ÍL i j k?
í,^\
De r€daktie kan het ook en atie zijn niet eens zó teel beter ']ldên jullie!
Dus schaên je nou ns,ar triet en ree6 niet zo vê!legen en dê!& niet neer dat ze joutr stukje toch we1 niet
leuk zullen vi.nclen, rant dat is (neestal) niet het geval!
v-cc
E ê t i s toch enig on je eigen stukj e in d e I x is t e z ie n s t a a n A è
en dlan te beilenken dêt alle leerlingea
(di-e tenrinsÍe fid
zijn van de ÁG3!) eD leraren en d,isschien Fel oudlêrê én fênilielealen vall leerlingen jour stukje zullen lezen. O, is het
n i e t od tr ots op te zijn?!
za.l je nêf,ijzen en zêggen: kijk,
dst is dtie jongen
]"d:r:.l
l D e jBj e) vên dat stukje in de Iris. E n ie d e re e n z a l v á o r-je
klappen en je op je schouder kl.oppen en je goedkeurend toà_
ó
knikken!
I{ou,
al&t relaas iênandl nog niet genoeg overtuigd heeft
_ê1s
v e n d€
vo o r d lelen dje er ziJn afs je í e t s v o o r a e t ils s c h rijf t
c ê n r e e t ik het ook niet Deer.
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zo ..1 s icder j:aa bouJ il( o: d e k e n n is n ' rk in G s _
praatje'
daaen voor de eerit': klassers een kort
if<'a"cfrt dat het dienstiS uas' dit niddels de

Tacheia voor ile bele school te doen'
tcchnjsch
claviger'
lL'rarcnt
r:rii. Ieèrlind.nr
Een
vornen
8cícendirecrict
cn
on.lerwiisassLst.nt
d_tn
goed
funclionerent
.-li
t
die
6rnecnschrp
scnal .
_cht r'rc_edcngenonent
jn
áoetcn bcp_,1oc .{f::prakcn
on
aàt in d. a:'-atschappij het 6eval is'
,,r"n"l.
_.ven
zoof het een kfei.ne eenheid betreftt
het
i
staat'
dzoals
frolet
è^n
of
uls h"b c.zint
noccl-ijk LfspraKeE' noul.hob-l::
,
,á
it"r"t
'irci;-i6
tlScnrlJK
6aíenl-'vÍn3'
dc
r".1s. wanL d3l ver-tikL
'ani o,ta-n .r hcl.na11 6 cn rccc16 nodid zijo'
:
'
I ne.r ieaer ?ich val1 zijn eigen verant$roorde 1i j kveraltwoordeli
alc
ikis. Niet a1leelr
n"ià t",ut"t
d1e
heial tcn opzichte van zíclLzèa! t naa! vooral
nane
Ínel
diDEiêdt
de
en
ten oirzlchtc van anderen
en de Gel,o'l ns van andcren'
hLt b.zit
door
Een school is een gcmeenschap
n1'c
(voor
'lie
dat
nog 'le.
wte
i Aencen:chap .rordt betr.1ld
o'i'
ven
iulfi'
ïi=t:
rnet àe bclasLinggclden
dat schept verplichtin8en'
ooà"". .tt leraren);
veel'
vaÈ vernielingen
Zo kost het herstellen
is hLt
B-vendien
n nat.riaal.
a.lil:
afb.idsloon
nÍet
H't
is
noaig, dirgcn L" v rni-len.
iiet
'rls
Le klir0nen dic be bodo ld zijn
noaie. ln_ncl,tcn
nois
ni-t
llc'L
op I'. t tcBclplite:u'
t"iiËi""ns,
"t aal t.rr bescherriiing- van de scbool is
iet
áiÀ,
"""
Iris

I
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Het is niet nodirrmur.n
lc forcaren.
eE La:)
;Jàïgol.u")rr,
,f.ls
Als jc zo ecns bekjjkr
hocveel schlre!
te bclLaddcn.
dan kun jc door íven na tê dcnken
l. kunt to.br.ngen,
je
dloet, hcel vrat €chaile voolkornen. Àls ie in de
bij ríat
\ gangen niet eetr is het voor de werkstexs veel Senakkeerr
de zaak schoon te houdeni biina iedêre dag ligt
] lijker
plastic
gang
een
zak!
vrel een stuk brooalt
{ gens in cen
vorden
pfak
vlees
of
kaas. Boekén in de bibliotheek
,
leen
ivaak'zond;r
meegenomen zonder kwcjduilligc
toeslcnojng
f
ze
in tegendeeLr net de goede bedoelinSr
,fbedoelingenr
I
te lezen! rnaa! z€ !.'orden naar ríoeizaaÍ (of helenaaf
teruggebr,.chl.
\
njÉt)
maar ze zouden
VaBdaar dat er regêfs noeten zijnr

FooIAên,'lÍic
die met z'n

Enzo bela!1d
inità-t ieboks
rrèt1€ten doc
k€rar Írorden

i liet nodi8 oeten zijn. Bovendien zou er dan geen toe\ zicht nodig zijEt leraren en rectot zouden dan niet a1s
hoevel op te treden. ],aat het in een kleine
I potitieagent

en dat kaDa \ïêinig relschool a1s iie van ons z6 zíjn|
ge1s, wëÍniC velbodenr veel verantwoordê li ikhei dsgevoel t 1
! zovel, voor anderen a1s voor 0í6 ze1f.

tiUiifi

nLet zo sma

rk*ttr"

popÉuzi êknakenile acteuts
trrg benieuwd naar dat Etelletje
liarquerite
Petrat
en catherine op de
sandrar
nrij,
zaten
ptopvolle
tê Arnhem. \ie
schou'.vburg
van
een
eerste rij
jongensr
lvaa"schiinliik
niet
sholv
van
kregen een bizèrre
jaarr
goêd
te
acteertalent
ontzettenal
met
ouder dar! i 28
parodie
geheel
op
de
sho!ïzien. De"e shor', Nas in z'n
'n
business en srisschien ook viel tegen aleze rottiSe naatschappij. ]{ct -'ïerd ontzêttend goed gebrachtr el kwam vecl
( goeie en zelfgeconponeerdle) poprnuziek in voorr er zijn
f r ag o e n teÁ uit kerrisr biiv. de b o k s t e n t r u it h e t c irc u s t
uit intervie1is en nêer van dat soort allngen. Van heel
Eeï,one e11in hct n(rrnale leven mi"sschien oninte?es6ante
àingen vrordt êrg v€e1 Bemaakt en het vordt erg hunoristisch gebracht.(de bêle zaal 1ag tenniíste con,staÈt dubb e 1 !) . Zo veltoopt het intervieY/ t u s s e n Í , c r e n S a m b ijÍ o or b e e ld ' toee piefen uit de sh o wb iz t in e e n o f a n d e r
oÈvelEtaanbaar SkaÈalinavisch dlialektt v/aaruit ie sonrs ale

rnuziek in v(
Tcan-":e aan

het Rrontjor
Vel dat ze l

lij k voor 'r
b e sl i s t a r . n
doen. lI€i i
{

I

H,r'tHorriEn 0

woordên I'iicky-ijo.se"
krat opnaken.
of "Oh, reá.Iy?"
Ve?,'er ras er ooi.. In raar soorï lnonster te zien (gêspeclo door .e drLmmcr), tn zogenr:mde Aqua llok-lTokt
verdie DcL z'n (sexy jn 'n soort zvenbroek Je:token)
rerd hij
noêst zin:.eni laier
zo?6er In krontjongtiedje
echte r verzopen door ale eigenaaÍ van een bokstent
op de ke mis, die doul} llok-lÍokts verzor err Jdr,.in,
1o zrn tent zag optreden.
I
vel graa€: a1s krachtpatser
Enzo belandden ï/ij in de volgenile scèner nI. die van del
r/1rr drie Sesoíèrale
imir rieboksEent op Ce l,erri.,
rn stoêre biilk t'uit het publiêkrr in eIdoor
i
"6tieren
kérar Írorden €ieslager, Àan het eind vg|l1 deze scène vrordtl
:
er dal- gezox6-ni
"Ook hi r js aI-Les nc,)r naoa'.k en

b e a lr o g ...r 'Oo kr íets v/at de hele e e rs t e ri. j v a n d e z a a l
gespuïrd I
niet zo smakelijk vondr \lend er zeer vrligevig
zeer tot vermaak van ale ande e
nei appels en s!êêksel,
!ïas de preiiat
zeer inloneerile
zaal
ons
rijen
in de
.
Íe r,Tarer
naar
een
andcr'
een
fragnent
ciese tiroing van
de
Ae
na
!íeI
1'an
nenin€i
dat
Íoorstelfitr€;
echier
lauze
ondai êT na de pauze lneer
b€ter I'as, lraarschijnlijk
nuziek in voorliÍam, voor ile pauze t;as het méér toneel.
Tcen ire aan het êind van het stuk rraren aangekomen,
er.rr
aopfaus. Drie ka( c k\raner ze
z(n6en ze l cL :rn allen
hct
laaLStc
r[a-]
:e t-ru.
en
de
uit
van
Aqua Nok-l'lÍok. ,ie vonden
het Erontjong-lieal
rïel dat ze hun ovaiies hadden verdienal uànt ve hadCên
TrouÍen! t
ontzetienil
Eenoien van hun voorstelfinS.
l'c z..fen r'eL l,50 (mcl 'l o J P ) 1 e LI er -Li j k en f i.'-urEn ik 161d
or de 1-- rjj.
1i:k voo_ rn our.eIlje
"ufli.
g3an
a1s
ze rreer in
er
maar
heen
te
bêslist
3-r.n oii
zeteÍ zeket ook zullen
ieis ïat vij
Arnhen oltr€ien,
vaard
de
a1s jè vcol iÍeinl8
dcjen. ;I€t is echt
noêite
geld iets goeds vilt
hebberr. Dus let er opl
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ÍIij liep door en door. ijlaarheen wist hij Èiet.
Zolang hij
Li-ep waê hÍj blijr
$,ant zegt het oudle gezêgde niet Í hij
die loopt,
i6 vrijrr.
Tenninste det dacht dê hoofilpersoon
van dit verhaal,
genaamd Vincent.
.rij wten dat zorn spreekv,'ooral belemaal níct bestaat,
nee rt was zuiver zelfbedroA
van Vincent,
Vincent,
r0oat u rLten, ues ecn kamcel. Ln
op zijn rug zat een hele dikke 6jeik.
Toch vond hij het
niet srg r,rant hij dacht ioners dat hij vrij
was. Dn vrat
,
is er hêc?lijker
dan jê viij
te voelen? (on het Jou dan
wat schelen dat er een dikke sjeik
op je rug zit? Neer
toch zekera!
De sjcik
op Vincentt6
rugr genaand Janr x,i1Ee dolgraag
het ?ecord rrkameelzitte}1i' verbetersn.
llij
zat nu al E dagon
eÍr 2 nachtc! op Vincentr6
rug. Vi ncéntrs
filosofie
kenate
hij nog nict wirnL re sj..-ik prràtte
pooit 4ct kdEelca.
Oo dat record te brcken noesL-ie noË gd"ecn cn nachlên
zittenl
IJij die Vincentrs
filosofíe
keÈnen beglijpen
dat
Vinccnt rustiB
Eog 5alagcn e}1 nachten r0et de dikke sjeík
o! zrn ruJ door .rou 1ot.rn. ttt,ar .j.rt !./ilde die sjeik nou,
na de derde dagr hij lvildc een tijdje
stilstaan,
rjant hil
werd zo mi6selijk
geschornmel. Hij had namelijk
van.lat
wesr te veel toffees
6cg,-.ten, sro3t je wêteÈ. Maar dat
Írilde Vincent natuurfijk
nietr
hij stapte dus rustig
atoor.
De sjeik
vrerd èen bêetje bang en begon tê huilen,
ltaar;
daar kon Vincent niet tegeÈ! te6en dat gejank op zrn
rug aus hij gooide Jan van zrn rug af. Vincênt blij
van dat
liep vrofijk
verder.
6ejank af te zijr
En alle mensen die hij t,Jgcnkrvan zcideí:,ro,
kijk
ês daar
loopt eên kaaeírl 1os zulle0
we hcn ?akken of niet?I
Maar ze vraren al1cnaal
te lui en pakten hen niÉt en Vinccnt .'{andelde dus rustig
doo!. De hele wereld 1íep hij !ond,
Sot-ie
kvao bij ecD oiland rvaar nog nooit iemand iras govreest.
Tennjnste zo za+ ]r'et er uit in Vincent's
oËrn. Hij keck
verbaasd rond en probeerdè zich ss achter zrn oor te krabben, mrar daar kon-ic ni-L bij.
Oleenszag hij,
een einalje voor hên uit nc8 eên kaoeel

I
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6taan. VinceÀt,
, toe ea vroeg; rr
er zc\ over zoê1
telde'uitgebrei
zeer verkort
he
dacht er heel a
wa6 nl. van men
es Íat eten en
ti6 debat beslo
plek waar je mo
maai Vincent ha
Cbarles keek te.
Vincent zab ope
hij dat dit het
ka:rlqlen een.: tê:
goedc vader daaj
'rsta nu cs stil
nelenía1ha11a', !
Hij rende 6auu r
lachend bekeken
noe, hij ging er
ling voelde hij
Vinccnt had ein(
vrienal Charles {
En Eooit heeft \
een oud gezegde!
$roordrrzefls
hi
ook 'r rt i6 nijr
rreen ezef stoot
steen'r en ook rt
rr zoals het kl.ol
en ook ... ên o(

i'

staan. Vincent,
aftijd
1j.ep naar herí
iÀ voor een praatje,
Ízcg, hoe denk jij
over"'rvrij
toe
en
vroèg:
zijn'r ik denk
,
Jr zc ovêr zo3ls h t oude 6ezcgde ê1 zegt..."
En hij verali.e ik aI eÈrder
telde'uitgebreid
zrn hele filosofie,
zeer verkort
beb rvecrgegeven. De andere kameel genaanal
dacht èr heel anders over en veltè1de dat Viocent ook. iÍii
kon staan eo
wes È1r van mêning dat je veel botex stil
Na een hef.s wat cten en drinker, en on je hêen kijken.
.
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a h r ? lo c

llir ^ ê r È
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plek rv11r jo nooi vrij
kon zijn.
D.ar "in6.n
re sÈaan
gruu 6rno.g vrn en Ii,p
door.
nl1r Vinccnt had jr.1
Cbarles keek tevre.len toe en voelde zich helenaal vrij.
Vincent z?b opcans ov:ra]
k;.Í0u-Len. r.Lor cling bi.gr-.rp
hij dat dit het
kan e lon,rafha1lai , die pla:rts rvaar alle
kanelcn ecn. t<rcchtkor"an,
w3sr 1ch hoi vlrk hld zijn
goqdc vadcr da.lr ni.t
ov.rgJcpraat!
in zijn no-der dan!
rrsta nu cs stil
Vincent anders kon je nooi.t 1!} het ka-

I
I

Hij rendc rr'ru1 n-^ r )e
k,mclen toe dic hefl 61ip"ndera
g(r.n vcrd hij v.esèlijk
lachcnd bekekJn.Van 1l dat
moe, hij giDg even líggen onilêr een boom. !n plotseling voe de hij zic'
hilcma1l
rustíg
en, ja un ook vrij!
gevonden
Vincent had eindelijk
rust
en begrêep dat zijn
vriend Charles gelijlc had gehad.
En nooit hêeft Vincent rneer Selopen ên gelraai
over
een oud gêzegde. Nec hij had het nU over het ouile slreekuroo.d rr zefÊs het brste laard struikelt
vel eeosrt en
ook rr t I ie ni jn vrieno díe nrij nijn
fouLen Loontrr en ook
rt geiiÉen niet 2 keer aan de zelf'reen ezel stoot zich in
steen
en ooktrwie
de schoen past, trekt
hem aan'r en ook
rr zo1ls het kl.okje thuis tikt,
tikt
het nergens't en ook..,
en ook ..r e!! ook...
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t f',..i ,.-:j
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Mên zegt dat e! dit jeêr rvêiEig canpagne is gevoelil. Dat is
gelveest. in aan8elvaat, rnia! ei' zijn
dlan ook vreinig lartijen
voel
ziên vrij dus (Ánneraarie, Iduard en ik) ons wel "stevig"
gedaan voor de verkiezinS.
den hebben lrij maar {einig
.ras zelfs zo
De opkonst op dè a16clcne lcdenr. rg?derin6
klein
dat het gero,jzemoe€ de realevoe?ingen van oppositiel
mochten niêi: bateB.
Maar ze (dê rêdevoeringên)
niet overtiof.
Jadmer dat er niet een toespraak kon flo;den gêiiouden z,rnhebbelr vrij
6nel daarna een proglanma
aler lawaait JuLlic
gekregen dus jullie
lvcten nu toch Íat er zoal aan aktivitei
ten zuflen wor.len voorgeschoteld.
Maar
Het is dj.t jaar vrel iets drukkcr alan vo.rgaanden.
wij zuflen toch proberen on het te vofbren3en af kost hct
ons een pudt op ons rapport.
rvef zullen ent!6ês
De contributie
is dit jaar nict v.rhoogdr
di^
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Hct ecrst k,.nenile feest is in novenber et1 hiêrvoo? zal nog
eèn corunissie Íorden z?ngesteld.
De dsaropvolgendc vrordt èeo
propagandacornmis6ie
in iedêr
Rock en lol1.rr.
De
stelt
Jullie
geval op tijdop
hoegte.
de
mcnlrerr xarenr
Bij h-t eerste feest vj-el erop: cêt er {.inig
Hicrover
ên
ook
o
dat er bii de
die dan oclÍ nog laat klraiieÈ.
goen
klas6ers
hog-rre
kfassen
kantíne-avond
weI eerste
ên
gehoucen.
enquête
aanwezig v,aren, zal cen
Dit jaar ao.ten vij
uit de 4' een lui trunc oíirinissie kiez-^n
kunnen
zodaÈ zij nu al aan de kornende extra i:stiviteiten
gaan víerken. Dat betekcnt
een soort t,r!.de AGB-bestuur
die zich terdege bewust r,roct zi.jn van hun taak voLgeÈil
já:rr.
Br v"randeral niet
veelr maar toch vr51 hct trestuur.
Conc lusie:
bondsjdlrr
een prina
Boffen jullie
eve n.
Sandet.
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Vaak heb ik i
alreatatieB,
dê ilag van il
VerIedên wee
g€titêId
Ds,g
Valaleê.
Op í2 felruz
afgevoêrd, nal
oaart 1974 o
ook op tiend,
boêk niêt al
idsologie is
- IIet doeL w
voorgo€tl een
aysteeo van r
zoalÊ het alo
en tak uitro
tu dit te be
geze
íerking
|!êkên1

Dê arrêBtati
of aerieus v
ov€ltuigd va
vèrgiaÊing b
1os kr:ijg€rr
aenen Eet he
ilenkênde d€ê
kiêzera ali€

net nieulre i
houdlen, zoud
zou onze ini
Finochêt in
- Sonnigê ka
g€nen diê di
Popula!, €en
a.si
^olitiek
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Va.ak heb ik nc afgevleêgtl lÍèt dLêzin ïas van ê1 dic íiLl€kourigF
opsluitinS€n eu Estt€ling€n sinds 11 Ê6ptênb€!' 19?3t
arrsBtatiest
.r'
dLêdêg van de staetÉgreêp in Chili.
naakt t
Vcrleàen week is er een boêk uitgeko[€n det vêe1 duiiloliik
van
Hernan
g€titeld Dagboek uit ;€!r Chileens concentratiêkênp
Valdlea.
Op 12 febnrzli 19?4 wordt aleze Chilêonse Écbriiver overva'L1en en
aigevoerd naa! hêt coícêntlatieksnp Íejas Vêrdes rÍêa! hij tot 15
nÁt+, 1974 oncloraíoipenwoldt aan eên onttdonseliikingBprooes dlat
ook op tiendluizenileÍ anderen is ioeg€past. Belangriik is dat hêt
boek ;iet alLeen een alagboek is nas! probeert as'n t€ geven rÍêt de
idleologie is achter Ae têrreur:
on
- get doel }Ias ní€t ile LêSering Allend€ omrer t6 ws!!ên naêl
voáreoed een eindl tê nÀkên a5n aLêcrisis die het uitbulting€systàen v"n dle ene kls.sse t€g€novsÍ iI€ Bndele bedrêigd€' U'a'n'
juntêlealen gez€gd is:"bet r0et wor4ê1
zoals het dloor verschillênde
nallisnêrr.
van
het
en tak ui.troeien
fu dit t6 bereiken rordt êT een rêusachtiS zuivêringaapparaat in
Íerkin€ gezêt rÍaarvan ile kaÍ0pen (+ 2o0) een belangriik deel uitnêk€í.
o[tlet ni6llandl rordt vêrooldeeldl
liik€n witlekeuli8
Dê &rrsstaties
in het kaop ziin alIen
(dê
nieuïaangekoD€nen
verhoord
of selious
op eon
arleatatie
gËloven
alat
hun
en
hun
onschuldl
overtuigit van
kLrnn€n
zê
infomÁtie
í€1ke
strstegische.
Inners
v€rgissing belugt.
echt€!
hêbbên
hi€f
zii
nênsen
itoodS€Íone
tleze
)r
los krÍjgen vart
in de kaopen tot dlo€] het politiek link6
."i het vèrbliif
""r"o
deel vên bet volk tê n€uttaLiserenr nI. die 45F van de
dlenkênde
erperinent van Álleiilê steundlen'
ki€zels dli6 bet Êocialistische
als êen nieuÍe genêratie Chilênen
houdlen
(lfij zullen verki.êzingen
gebolen.
Àls rae nu velkiezin8€n zoualen
nêt nieu{e idêslênr is
gau!.
opnieuw aan a[ê nÀcht zijn en
houtlenr zoudlen ale na!'ÍiÉtên al
gewe€st.I uitapreak van j
zijn
zou onze intervêntie voor niet6
raE.afi 1974).
Pinochêt in Srazilië,
- sonnige kanpen hebben eên stabiele bezetting en hêrbêlgen
'liegenen dia dire|t bêtrokked uèrelr bii ae reg€ling van ale Unidlê'l
ali€
het)
naêr
larden
Éopuler, een aantel van hen iè Setteportêerdl
mênsen
èsi€l bod€n. De rest van dê kanpen herbêrgt
-olitiek
'Lie

-toeen ib€handleling', krijg€n
die een paer weken of naanden l(an dlulel.
Zij ïordon niet duídelijk
beschuldigd nêar ondl€tgaan dle eerste wek€n een behandêling dlie hen nurw noet ,nakên (onzek€rheid over nat
ze te Fechtên staat, grote aantallen renuen in kleine, koude ruimteÈr.weinig sIêcht e-ten, levên in eig€h vujl, trappen van de bewakêrs), Dezê periode woralt afgesloten
Ínet een vêI'hoo! Íoet nar{e1ing€n
dat els €nige bedoeling heeft alo roerrsen zo bang t€ Eèken, zê no!€el
zo tê onttakelon,
tl,at ze voor alte politiêkê
alctie verlorên
zijn
(dit blijkt
bv. uit Ae nanieT van ord.êrvfag€n en uit het f€it dat
ni.eba.Dd vên dê gteoerteld€í
- in d€ perioale dLet Vattlês €r zêt reèrdsvo1l€
inlichtingen
had kujnnen geven). Dan Hofden ze nae,r een
6ndlea deel va.n hêt l€,np gêbracht Haar 26 + 10 dsgen de i;ijd. Lrijg€a m liollenglijk
te helstelLen
en sls zê dlan toonbaar zijn worden
zo rê€r vrij8€lat€n.
ho€ de mênson hie! verranalereni dt:ql6ra Hoo.lalen
- get iB verbijsterend
lsvolut ionairen,
t eriri j I revolut ionairon laronêt jes worden. De uirapmak 'rala ik hier ooit levencl vanda.en koo,, nordt neêÊtal gsvolgd
dlooi idên bemoêi ik nè van oijn levên nÍet neer oet politiek,,.
on e6n volk dat zijn eigen lot in
- De bêdoê1íng is heêl duidelijk
b4rd,ên bêgoilg te nenen, tê vêrandelsn in een volk vên dloofstoEnren,
In hêt ka.ep dlo€t Valt[ês pogingen om d€ snelheid lfaar.nêe het fasci6ne oD zicb he€n greep te verklsron,
rat pas nogelijk.íerd
in de
perioalê Da hot verttoor ondat je in alê eelst€ tijdl als intellectueel
Í6s€n r@Ê uitge8chekeld.
dat aleze ra.ede werk€lijkheid
uit ale vor:ige
- Eos ia het noAelijk
is voot"tgekonen en niet êen ande?e dlié je eerde! zou vêrwèohtsd
uit dle g€schiedenia varr onze Da-atschappij €n onzê cultur.ele g€Etêldheid? íij
bêÉchouwdên dê Chileênsê rèchtsên afÈ fatsoênlijke
Ídenaen, niêdarrd uas elop voortrer€id dat zij zoudlEn kurut€n ovsrech4kele[ nÀai het faacisoe Det zijn fysiêke en intell€ctusle
gêr'eld. Wê na.rên opgegroeidl net de DJrthe van hun ohli6têlijke,
hrnani et igche retoriek,
hun idêologiBche veldraagzaanheid.
ale
lle
hebb€n
!o1
van
de
kl6inburgËri-j
ondlêrsohat. Zij hêeft geen
achtelglond
ouLtuielê
zoals àe arbeiilera en ale bourg€oisie.
Zij
houalt zich va6t €-an EJÉhen zoBls de eenheiÉL van dle natie en zij
kijlct
o@hoog iaar de boug€oiaie Íaar zij baêr econonische en cultulelê
belan€ên vèilig
acht. Zo He!.d de kLeine bourgeoisie
de
trDassafl die de faaciatische
dle
cou.p zou 6teunen en
vel'tol"kei varjêg€ns
dlie
een l\yster'Ísche haat
hen
zochten riaar een nieurae cuftuut,
eên nieurde econoroie, nieuwe soortên n€ndelijkê
verhoualing€n
ên naarden. Zo moet hun steun aan het nieuÍÍe regimê gêzien irotden
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rÊok
êls uitir€en van eên culturele haêt ! als d6 bijna irràiionele
van nên6en die afhankelijk ziji van €en bepaaldle cultuur teg€n
nensen ilie d.aa! iêis eên willen velanderen.
- Dê lege"ing ÁLlendle rêa tot de ondêrgang gEd.o6Édondat zij de
!íeg naa! het socialigoe }|ildê afleggen biryrê! het kadle! van cle
butgêrlijke
legalit6it
6n oÍndat zij de kleinburS€rij
beachou{d€
ela tle raa.t betêr' doo! het 1ot bedachte bondlgênotêtlvalr de ê!beiders têrwij1 ze r:íel zaq dat de klêinburgerij
zich Beièontificêeld.
had net tlo bourgeoigig. Juist bet respekt voo! dliêse1fdl6 tleruoctEtie
ríêa!'van ale vijantl zovêel hield naa,r niettenin s1È êerst zou scbèaa[ên, vonoile dle giotesks tègsnstelling
diê tot het fa].en en dle va1
varl dê Unid.êd PopuLê! leid.ile.
- Esa fout van Állende iÊ dat d.ê arb€id€rs niet zijn ing€1icht over
dle ophsnden zijndê Eta,atigrêep. Èeêft de 6ta,atsgr6ep niet neer
DensenlevenE g€kost den selr offensleve coDfrontatie oet ale olpoBitie
gsdaan zou hêbben? - Eoê koot h€t dat llleDde zich het bêroepgl€gêr
voorat€1ate als een Dênselijk !6cht! ên in h6t uite!'lte
gsval 6€n
evêntueLe ateêtag!êe! el! gen "scbone stêatsgrê€ptt?
Eoê
hsddlên
we ooit kunnen raeten alat dgae rechtson n6t anilêrê Íooden onze
tafelgenotên; o4ze hedlegs,sten, onze buren on6 Dlotseling zouilen
verrassen n€t een faacistiach gEdrag?
uit s1s iets dlat laiênt sa.trr|szig is
- iêEand legde het fascise
in €Lk€ roaatEchappi j r niêDairil rdê€'rËchulidê on6 tlet bet fascigoe hêi
ideoLog'iBch' zreniest ie van ale bourg€oieiê nannse! hbt libêtêliste
niet Deêr in Etaat is hun hogenonie te ga?ande!€n. Vanalaar onze
dhÉze ylagsn: líaar Íêrêa ze vlo€g€r, eI alie duizendlen diê mt ov€r'
de hê1e lengtê en !!ê€dte van on6 lend onze ooord,onae!Ê, oaze berBkels, onz€ b€roèpsfol.tere"arÊ zijn? lfat doden zê, }Ioe zaeêí 26
etrrit? Hoe komt het dat Í6 z€ rÉet grzien hebben?
Itu is het gsDaklelijk (êi! helaas t6 laat ) on te zien dat 2e in
ons nidll€n le€fdenr d.át het g€Íoon onzê n6tl€burgrr6 rêren, onzc
bu!6n, acros z€1fÉ onze fa.miliê1êd.en en af en toe oltze vrienalên.
Ik ken ne voorstêllen dat je van het bovenstaerde niet veêl
s!)apt naê! dá,n Doet je het boek maar 1ezên, het kost 14150
€n de uitgsverij
is Van Cênnep. Sybille
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(Viesie opo nze6a tsohap pij)
È6 inll€rÊ ir! dê vijftiger
j&pen voo! d€ hêrhaliDg van BLaaptrekkeli.j tot
plaa€tenrrac€n oÀ bachliging voor <le veiariling
op a" kí"_
'V.npisch6
arij voo! ênergiEche avalct€st!êIên voo! èe bEvorterLng éa inni<ld.els
ok ale b6tas j4g€n !êet[B te lanil en te vuu-" gs,r-aar].ijk
D,. bêtêÊ jagen Dêt êt@eD
D€ lg€at€nplag€n tannes en dren
De stet'len sluipen voorzichtig
vea vêxrê atuito m€n sóichtj,g
.a ook crg 16Í r.cl op xoaa! gÊzlen }rij onz6 barltel yijzen 1e!ên voor ale
Log6lijkbeid. t€ et€n íel €n lustig ê! op aflest natuurlijk
êLs d€ jong6
,€n vijf Da€,l dt€cLj,nêert zold.êr zu Êchlaf€n riê ein dags det ae neáeràrking
:lDg vêí d6 c@p1ê!€ vu1lin€ in het plotêst over d.e stáking als punt
Ètt aa'nplakbiljot en vGI'\|aIst€ EuntafzetteriJ va.n d.e ookotíperatià
oor hei r'ê!ig wlndje zonde! be ïant van het uilBkuik€n op een alut_
,clig€ b6!g 6n ile dloorllg€ stoel in de Bt€6g l:r€e6 ,r.rur".ht t".
*.er"_
.o1i!g de Etsun i.n het zonderlinge i.ndioati;--vêê Jp het prateoent
.IE r.e bet helbeí over pallêvoelen o! zrn uiLerig !6t het seeraêl
au dle schognê!! €n hij ke€rde zi"ch om toên zag iênend d.€ lekkag,e ]o_
'6!t ztn hoofaleild e.gn hêt t€ginbeletter
aler kÍie!êtantlenen
urei de
apstok a1s iJz€r beng€nd.Íaet het€ ondlêrnering van dle rraaA eri tle soeD +
.s kla€! cm dê j-ngeÍijden tê Êcàrikkênen schrikken nBuwelijks en scho_
'ên dlc stoêIen bij tree ên bêdekten ile ovelblijfselen
van áe oaterà1s-qohÁde,t€! vol.do€ning vau de rèterl€iding
ên kr.êzelarij aangalalo dê punten dle! lenzelt voor het vat van dle karre beiders rillen
[4 dloon niêts dan rÍillen dêt zord€n zê w11len ondaDks dê b!oe! ven
@aak n€t aEaiduletio c@[urlis van cLêes en d.o 6ik en Ao eil<6b zoe_,
:ên ls g6en wêlk rÁet €an jaal ns"ar zeke! voot al€ plu-r,ale tanta en ooa
n nÍêt te vergeten is sc]ra,ldelijk voor ale êan16g van courage 1n hêt
,ard.vên opstulviDg voo! tL€ our'riculare liefhêbber van v€!,rrarlina te
irks ên t€ gras vsn rechts 6n dle pook verschuift dL€6er vaa het illn€n voo! dLèPop[1é! Áldo Race Àssociation (tm.n ) nonoa welks aloe]. is
e hé1en de viê! êldêrs brardt het ên zijn palk nei inbegrip van dle ge.s-oli€erden Bct &oedkeuxing ven de vêreldglng vaDt!ê lmisgekletÊ in
.êt oêríoua[ ên dle ]"iênen onde! lêiAing van d€ adl4ir,aal Ia€t on6ohte
,otet: t€n go€a[6 vên bêndrJ.êduotn rn€t het borton g€doê vrirtt de filo!0en
dai E$rptê'staat tè ver'roaár zichïbaêr. sijnde geooÀ.lit dle pirs"oi.on en lrJ.rooan€n tor vislig van h€t kêr.stfoêst analers is me|r bêng
at €r ri€rin ga.ai oet de bolee!ên in hêt boorhok \ran attistisEiÀoun opdet d6 piêr'ven 611a grl6z€1st€nen regêr1êa boven het s0r6 vêll
antrêlraa! tLê sla€'ppill€n svenzo l{ill€n ra€rked oet uitzolrdeling van
,Jnlesgvoor ale oefêning en tle verbrking van gÍdlel'a tla€r lêe& en hees
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of8aan voox
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stuult ên ee
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- rJdloor vo€tên van apmákg€brek en tloetelsjeo
Det s€n harde tocht in
in dê testê klasse neneer te stê! waar alfastralgn
Epioin€ren tot en
nêteou a16 positie van concu,rrêntio en slechts êne vêrbreding Íoet
dê narinê tert^/ijl het leger ine staat te bêhrarênvoor d€ latele tlorre tijden en het l€artspel van jokeren zonalel.dÁt aLêren het êpe1 verbreelci voor de hobby van hanertj€ tik op zrn kop ter vêrduidelijkir€
van hêt aplaraat want
Itde narlin€ speè1t ha.nertje tik door tê jokeren 1n Aoue
+j.jdea',
telrti.jde van tle tlrintig€ls
de! vietde eêurÍ of oaald. van atê oooiste
van alo nrooiste bloesen en alo schizo êpast &las ontschotên aan ilo
goffert ten goaf ne+ eên snelheid Eede verbordeb aárl ale PÀRAnotÍlale
tt'effels én niet ook niet ídáa! niet tot ale nec tce in hêt nat€r
spoelt voor het albunblad in de hêrfst mèt pëëtische en rluzikalê
aanlegstei.gers van de hedlriaalis en dê a-riale io naáltlên met spel
en lolik ik hetr ge volk ziet dan niet tigheden als ale|nagog'ieren van
het láatste oo? dealer sirDcere afzet alfazet issist iBi'Íroord err
branal bêl ik de arnologische fofilulering
van dle afzektê?s in tie va
geflereetde mafolozer dle fetusên museren
kon mako lilantisiísch
ten testijving
voor irpo por"tationele nek esvi san ilponsi kala
Íra niesÍde ke schiftè va1 konilo natonure on zef zin
natonure onzelzi.n
vlakure potensin
na zek€; tekavin
aryleé gÍroon na onzin
wet ie
Noo keer bêichs gipe
agsedrhpa

l,leet

nat onrÈe potensin
annee 61roonlna onzln
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(Viesi€ opo nzeDa tsclEp pij)
japen voor dê hor]lalilI€ vên slaaptlekkerij
ês i-trnera ln d.€ vijftige!
tot
rllr,IlpiBcho p1ènêteruEo6n ên .oacbtiging voo! al€ verzuilin€
op dlo kr€a!.Íj voor energ'iÊchê zrald€at?a,1ên voor dle bEvordering e! irnid.d.61E
ok èe beta€ jag€n leeds te lanil en to vuur gs\'êalu.jk
D. !étas jêgen n€t êtooen
Ds bêestenplagen tantes an onên
D6 st6!!€n aluipen voorziohtig
van vêrre stuj.te Eên sohichtig
a ook al.g Iêt Hal op o,ár g€zlên Í"ij onre ba.rd.el.rdijzen 1€!en voor ae
tê €t€n rol en lustig 6r op aflsát íatuullijk
ê16 de jollgs
'og€11j}àêid
,€n vijf
Esef d.6c1inê€!t zorTà.et DA schlsf€n Íie ein degB net dê eeaewerkii8
:ing vèn dc oooplê!ê vulling in het pr.otêst ove! cle staking a1s punt
'
ên aarplêkbiljot
ên ver'\rè1at6 ilurÈêfzettelj.j
van fl6 oDkoóperatie
oor hst terig L'LnÀje zoniler be ria.nt van het uilskuiken op eên ilui,Gligê b6!g èn ale dlooltd.g€ atoel ill ile Bt€69 le€èg vannaoht ter ve!'€.cl{ng de stsun in het zondêr1ingê ina[icetie--.e€ op bet prBtênênt
.1a $e h€t hebten ove! pè!'lêvoet.en op zrn ui1êrlg net het sÍÁeersel
^B'ndê êcboonen €n hij keêrde zich om toên zag ieEarid ile lêkkage be'so zrn boofAeinil een h€t bêg'int€letter aler kyierêtantjenên Det ile
apÊtolc a18 iJzêr bangend net hete onile!íe!'ing van dle raaA en dê soep i
.s k]ês,! @ dê ingewj.jden t€ Echrikkenen schlikken naur.relijks €n scho'€n a. Etoelen blj twee €n bodletrten dle ovêrb1ijfs61èn van ate roaterà:[ê sobad€-tê! vol$oêning van dlo LÍèterleiding en kr|szelarij êanÊade dê puniên deÍ ls,nzen voor het vat van dle l€rre beidlêrs willen
In tlo€n nieta dên lrillen dlat zoud€n z€ Íl1Lên oDilanka ale b!oe! van
@ak nêt aaafuulatlo c@nunis van cle es en de eik en ale eil(6l.6 zoe-,
:en is gpsn nêrk Dêt oon ja-al Daar zêker voo! ale phurale tanta en oDa
,n ni6t te velgetelt j.s schafdêlijk voor ale êanlog vên corrage in het
liefhebbe! vaí vo'\{èlring te
;a!d v&n opEtuivlng voor ale culliculare
.lnkB en t€ etag ven rechts en dle pook veraohuift ale €e! van bet *in€n voo! dle Populêr Àldo Racê Àssociaiion (PÁM) norla nelks dtoel is
l}
e b4lsir dê viêr anal6rÈ braldt het €n zijn perk net lnbegrip lran cl€ geJ
.s-olieêrdên nat goeAkêuring velr èê v€lenj8l.r|8 varl'Io ltrrlsgekLet8 in
n6t orr€cbt€
..t oerïoual 6u de Lj.êned oodêr lêidlng van dê adxilaêl
,otê! tên go€alevaa held.l.]reduoln rn€t het hout€n 6€d.o€:9át de fíIonen
Àiái Egrpiê'staat tè ver'naá.r zichtba€r sijnd.e geooÁ.aj,t èe ?irasiter viorig van h€t kelstfeêst ênalet'a ia nen ban€
..on en lrJ,:rooa,n6n
êt s! r'iêri!! gaat rdêt d6 boleanên in h6t boorhok !'an artistia6i-Daun oldêt d6 pi€r val! e].Ia griezelÉtonen reggnen boven het s0!€ veu
,aee uÊêr ale slaappi]l€n sv€nzo Íi1len rí€rken Eet ultzordêling vên
,rless voo! al€ oefenillg en d[ê v€t'brking varr e[r!ê!ê naa! ].eeg en hees
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