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Colophon Redactionis

Ànhènse Gynnaíaícn

PS. De nieu*e deadlinê is dinsdàg 3 juni

Inhoud

Bêing ànerchànAê Studenr

Oplcsi.g/uilslaÊ plaatsnancnpuzzel
kabelle en Frangon (RoDe edilie)

In de ziêl van raêejongètjês un 2à

voo! je een spiksplinlernieuwe rns Cemrakt dooÍ een spiksphnternieu*e
rcdàcriê. In ràzênd lènpo zijn I .ieu*ê nensen rot hêr lrisbêíurr
roegeredcnna ccr íoomcunus Hoc Nn ik dc Iris" ecvoled tc hcbben.
Resel vooral hoeveel bloed zreet tanen naarvooral inkt het gekoí heeh on
dèzê Iris re óaken €n wàr v.or een Ímregisch inzcht door de beide
eindrcdacleurcn is tentoonAespreid on de eeneraliekloof teoverbruCeen.
waa^chijnlilkNas hetook nier gelukt. als de rele schnjven hnn íukkên ni€r
ruin vóór dedeàdline haddèn ingeleverd, Bedanktl
Er kónên oók steeds neer Irisjes en ondat se ons heel goed kunnen
vooslcllcn datjc er na cen paalpasina\ran walsl hebben se cr speciaal
voorlnllie een appríboekje vàn eenarkt zodatje het neteen akle die
nèÈing krijgl \eeg kunr gooien zonderdaljc àllc aíderc booie adikclcn nr
dczc Iris lrocft tc mÈsen. wij van de redaciie vinden ook dat hoe*eleÍdeeds
neer l .h jeskonenhèl ianral leukel is jeseerder l i jk ta ldan{óêtenencn.
wc vrascn daaron aan allc nijvere anoniene schrjrertjes on tc Droeden op
eenCo"deirplJ r  '  n_enCio rnr n1 e ' leI i .

alsle Sezien hêbr íàater op de voórkdnr vdn dez€ Ln eèn anntàl
nunrenwaarop het hoofd van onzc zccr Eclicfdc koninein saat, Alsjc kunt
uilvindcn hocvccl scld cr ondcr hcl kopiccmpparaat Belercn nccn ènre kÍijet
hctvoorclkar on het roede anlwoord voor dinsdas t juni in de kop{bus te
doen dan heb je kans op een boekenbon van Jr5,,

Chiêl, h.t. opperhoold der lrii
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Hier weer cn vsrhaallje vanjulklie allêr praêsès. Eris
in dê laatlle lijd, zoalsrullie wel Bemerkt hcbben,
veiniggebêlrd.a onz denderende Sping Party'
waar hcl zwart zág van dê dènsen. Maàr niêr
3elreurd, dcs tc Savor rvordl hel in de toekoóÍLNu
doe!ik op heleindfeest dat gaver en Broolscr zal zijn
da. drn in de algelopenjaren. lletzql plaatsvinden
op23 mer, mad dc plaat tràar hct gal plaatvindèn
houden we noB eren geheim. Nou even ovci ons
Iilnleèí dar algelast is, dit i gebeuÍd omdat onzc
spaarpot zecr nasêr n sê*ordên (jà,jà Debra is
argevaUen) er ondal wc àlonzcaandachl op het
eindlêêÍ waa. nen nog larer oveÈ zal pmlcn

De voorverkoop zal een paarweten voor dc grole

'de erole dag È dir Jaar wat vroeg ondat rênêêr
Engêlsdhnan helniet leFntwoordelijk' vond on
zowsl het LustruÍ ah het èindlêêÍ in juni re

oke, wij accepleren zín menins( yij lonncn weiiis
andeBdoên) ràaÍ sê bêuÍe. hêt.ietzo soed,we
allen d verder geen woórden aan v lnakê.jnaa.
zo íaan de zaken er dus voor

Dit Nat betÍeft hel leeslelijke einde van her jaai.
Marddnnosnieralles!. Op henelvaansdag
organiserên wê èên fiêHocht s'noryens om 7uuÍ,
dan verzamel€n we .ns vooi dê school. Dèze tocht
duult onAveer tot 2 of 3uu! en julie worden geachl
eren ó1 gêld on ete! re kopen nee le nenen zodat

Pra€sidis

tre ersens kunnen gàa. picknicken. Hebbenjlllie er
nel zo n zin h als wij? Mooi zó. kóm dan op 20 nei

Jacobijnê sch.ega.dus h.1. praes6

Rectoris

3.3-1993
Hehas n duidêlijk gêwórdên dàt nevrou* Van
Zeumeren niet nccr lcrue zal komen. Hàaiziekrê is
van zodàni8ê aaÍd daleree! einde tonl aan hct

Na hulp ran oudes en vervanging door dê hèêr
Everi al vàndaag de opvolge. v
Zeumeren beginnenr nêwórw C. ÁÉnds. Ik hoop
dat a zich snel thuÀ zal voelên en dal zê vàn juuiê dê
nódise íeun zal kríEcn bt het beheervfln de aulà.

13-3-1993
Veel literair vermààk in de schonNburg: een
irtewiefr met Jooí Zwàgêman, Conniê Palnên ê.
Iieêk de Jonge. De ee6te ontpopt zich rot een
Sedreven vertêllêr óvêr de collega\ van Cod:
filosofen €n nesaíêÍen| de tweedê blijkt dró.ken te

zijn en àmweÍdr roortdurend net aastekelijk
gelachtde laahte naàkt een flitsende entlee on
verokens trce le z.kken id hêr v@rlean van zijn
net aesch.even tekst van de conpurer. Joóst
Zwàgermí hêêft nê niersgieri8 Eemaakt. Dit
weekeinde eindelijk V.ls Licht êêns lezen.
Eten bt ee! Mexicaans r€slaumnl ên weer naar dc
schouyburg vmr Eên cóquetre Vrou\ een
dFmalNcrnA van Carry van Biuggêns ronán Eên
coquette Vrous. Hel stuk Rordt op divenê lokaties
in dê schouwbu.s gespeeld. Als tocschouw€r vols je
de lonêelspêlêa diê de oll*ikkelin8en in het leven
van Im verbèêldèn. Gêhêêl i. de tadilie van de rtd
gaalholnietgoed metlna: hrNêlijk loopl op dê
klippeni relatid hcl ander€n wilên niêt vlórlen.
Na àlloop genieten tre no8 €vcn van eíkêle dichle$
die voodêzen uí eigê. werk in de gole zaal. Al net
al een aardbc 'las ií het tèkêí van het boek.
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De ninislêr-president houdt ce. plcidooi voor het
vàk dGciplin€ op de scholen. Hoe noeten *e ons dat
voontellen?2? Ik hoóp dàt de politiek lot hêr besel
koót dàt naacchàppelijke problenen niel op le
Ioscn zrjn doo! e! een schoolvak van te naken.
Dhcipline is een onderdeêl !a. de schoolculluur die
wê net êlkaàr: lêerlingên en peMncd vormen. Laar

Enkele nieuwe lêerlingen op bezoek. Hoe voel je, je
wanned je hct symasium binneníapt? In ieder
sevalniet voor 100% opje genakl

19 3 t993
A.GB. dÁco: me1 enige fonlasic zijn er nee! colle8ae
dan leellinecn. Jamcr Lisl het aan de
publiciteit?1? rs de lust tot ieeíen op school toch
geinger dan Nel eens wordt voorgewend2

29-3-1993
He1 soÍdl rarnrer. WaaÍ mogen beningen van de
zón geniebn? Niet op dê plaacên raar 2ê dê Iê$ên
vesrorenl waar dan wel?
IndeÍdaad, er zijn weinis mosel,jkheden. we z{n
bezig daarleFndeing in a:n te brêngen. kngs de
hellingnaar hêr toêkónÍige technieklokaal konen
diesleunbcrcn on dc nuur voorverzakkinele
behoeden. Iitsen die stennbe.en zullen banken

In dc voóiuin. vóor hetgynnaslieklokàal, zal een
deel van de run bcíraalworden. Ook hierzullcn
bà nkên geplaa tst $orde n.

Menander

Tien, êlr, êí iwàalrjuni: dê dàgêí van hêr
lustrumfeeí. Die da8en nadelen snel, en op die
dagenzalMena.der "De klei.e JohanneJ, een
nusical vàn Hàns Vêeníra naàr de gêlijknànige
lonan van Fledelit van Eeden, len toncle brene€n.
Mel de nodige í.es. DN na tie. dagen Romê kan er
weer nàai haíêluí gêrepeteêid wórden.

Niet all*n de A.c.B. vielt ditjaarlustrum: onze
trouse.eeissen s Inezen Willen PaulEdelman
laten ons voor her riendê jaar nier in de steek. EmFl
Enncnan helpt net de zanerepetilies cnzal een
belang.ijke nuikale rol veNruen. De danvepetities
iaàn óndêr lêiding vaí Wil en Elise Bóon van
dànschool OnyDànse Zij hebbenoókde

Ak julliê in grcrê getàlè injuni naar de kleinê zaal
van de schouNburg gaa., kun.en juuie zien hoc wij,
wclissaàr zccr ecslrcst, ons best doe.jullie le
lemdcn meleen zee.specialerchittercnde
lusrud musical. Mocht dê boodschàp !àn al deze
lelte( noe ni€1loi je doordriqen, dan zal ik al die
leltes samenvaÍen in een vijllelleNoord: KOMEN.

nmeN het besuur van Menandei,
Nivja, h.1. Praeses Mcnander

Euterpe

Eindelijk n het dan zovcrl
Na eenJaar lan8 repeleren cn vcel ocfcrcn onder
leidi.s van onze dinsent de heer Hans wijnbeÍE
zàlEurêrpê óók dit jaà. weêr hàar kuníen ên

ten sehore brensen en dihaal op zondas 16 mei
t,jdêns hêt kêêrvee.conceí" op school.
We hopendatjullie alleraal kóÍên luistêrên. Lst
dus op de aankondhinaen op school.
DE 16nei isde das dal je je eisen schooloÍkest
kunt horen en bewóndè.ên. dusi

KOMT ALLENlI I



Ciska

'fsir. \ïe zi€n haar elke dàg treerlÍn achtcrde bar

{ian n,Jr $'e \ zc n"d.i8enlijk"
Fràno\li Aftnds F 4l làsrèn d
haar vriend.In har. eriie tijd doetzc acter aan

aerobi.en vindtze hct ièuk on klcd'ng ic naket
VÍo.qefhe!Ír 7r n cen Jroq {erLi gescrkLeí nà een

'rdterdu*end'L(?ineew.e5t 
rsJnTeblonsup

Haar ver{àchtingtras d.l ze tegcn'rcr cen groeP.

''oDnàndiee jóíseren zou kom

Drlrc andêh utr deíeerbevah hJarurhLêkenLl HeL

:ture wJar?e eb a:n rou $i l lcn
aul :  uel f  n 'èzot sclwatgEue! l rÀefrunnen DaJr
$anlr celtrkkrg :Jn qcaeÍlrr f Í hrng!n J *ai
íhnderi en cn Jk heLeen beerlE
h'nnenkàrtookoLànFn Ln dc auLàen t le InuuLek
nJrl,t het nJ'uuÍl'll ' ook cen ruk gtzcllLBcÍ, Inrrr dc

rezelltríe ho!k ?rlaLIijd q.l de
Èhvl t f t rc lsKAen.h' ! r

Voetbal

AinÈe.en <nk( le \PelcÁ ! .  n her JrermkiD hL1

noJ' ; !onLlenonrnaxi  R!m! te\ t Í Íerr t0,snèêrocn
u. miet..n t.,.pro' ...'oe 

"Psrcll 
ns

Z, oÍubceÍd<n d. : Íeetr .onrÍàcr 'n dc wr 'nr  Ie
n:pin nj  \S PoMA l" . i  hen o{Í i3cns nErserurr

ïà* u" u,'io ,n o. *"0.'.,j0 *u! er niet ni'der onr
De leràren bclonnen ove.iecns u
. . . .ombmrtr  tu$cn cnk( le \pclc i \  3al  E !  d Aa
\oorenl lnÍanre koptc hcr let lerhrd i^de [ 'uNne
Hct dÍ.anÍern ' moêí all€ zcilen b1i zettên on ocr
zoals dc vorige keer leeen een fone redcnaag oP Ic

',illl ".t..,on,u.^.. '",0.0's'nÀ 
dt zxken {(cr

^ 
L. ;dd'o; to lc cn heiduuÍdc lJns!oor ' rJrc '

"eeÍ 
tcen lt\ooÍtl $crd

Her Ni ; ,n icrmJJlBlorn d.  {"orde \"oL heL

dLcrmkàtr  <n, l ! {Jnd nf  |  5birrhL
ItelJJ\  moe{ onze !  nklrni \  gehl<sÉrd dÍ \a i  en
{3Jrdoor lum FJJg! (dË Lot!J

BdLneaneklràn*ê JUd<n'  orr  iu ' renl  r rngr i

""orn_*.ou^t i  
ior  .v.r+ '"g! \ !uur l i re nà o1

oÍsJs.  S.mt ol Íh< \d rr ion\ .Jn br e\peLlcd r  k '

nes l imi  I  suLr. t rndinS! l 'nqurgc ind rr  r rnrc!

hóm!sic lncsr but r l 'cr<.  (  J l \o oÍher I  r r re rhLne\

{rhsuLl t l ! r  y \e.n '  t . !h in3< Mv Inlc brnrh$ 
' \  

rn

!ramol!  o lune ol  rhu\c rhinC,,h
sqêer ' . Ín!*r l ,athe s.n thcoLhersiLlcoÍ 'hctroid

]]reÉ \ also orhcr things like witing letteri I \e

nerer $r i t ren so m,nv Ln Jl l 'nv l ik ,  buL rccp'ng' t r
buch q rh cverJ!nc i thome isJt ' iBP'rrotbê ng:n

crlhtrnac stuL!n1 CrlrouFe I donrhrte tn wnre

hur lÍ livrnt to receivc m:'1, I hà
Nhilc I noí ol the tine don t nind wririn8 ii càn be

Being a exchange student

T.e; hcr I 3 roor dè lcmren $ond gcbeudc cen
rondcL. her sas nànlclijk lvlaijn Krijpers d'e dè

dànd op 2.3 bB.lrt.
OnTr \a,de' l 'È( md lLul lenhid
retÍ Êes.!or,l en i n d' tlp!nt \eÍd rer hoogLèpunr
vàn ziin vocthallooPhaàn.
Nadtri Mrri n (r.t m!lzijn rcchteÍbe!n ecn
sch' nbcse!'ne hJLl rcnrJJrr Íh!oL hil mer lLnr\ Ln

en bcoaJldê hij LlJarmec.lc e'ndjànd
Dàr h;tren hjÍJc {nr,l \a' se!!st hleck Jrhtcul

adnseko dr e \àn nna )PelÉÉ !

Lje-Èr;ren'occlden n de !o$nde opnel ' íA
'Moon\Purr leÍ  \  t l  c i  lnrJnre H<nJr i } '  en K'bs
Hcl drcantesn" tpeelde neL'lcze op$c!trng:
Dènisscn.l(Íipers.rooiren.v Diik.R.mecke6

BeLnqàn e\ !hxtreÈ {udcnt s\oneLmus 
' [e 

t 'e inq
re";r i6" ldaeJn lh<Íc\ i  l l  LoÍ  h ne's rha\!
Lo him Í Íom Lhe Ír í  S! 'neLim6rhJt \  d i f tud Í
someridcs it \ cmhaÍasiDs rnd

There àrc lob olnewftsponsibilines. ànd sonc
lonelv Noneíis too, but slo{lv evervthrnggcse'ecr
and ilhink that becoming tn exchan8e íuded$ore
.r the bêst decisions olmv liie rnd I Íecommand r ro



Rome

l4.lb Dc buÍèÈ beeinl
We *ordcn ungezwaaid door oude^ en btDa atlc
rêsde kla$c6, die er natunniik vooral í,an om
heÍidneÍingen !a. hunêigen Rooercis op re haten.
h de eesre 2 uurzirle oó her kwarrier n.aÍ

'ematrd 
ande*r hel h dus nereen al Bezelli!.

\ Nachh wordr het Rat rustiecridê meeÍenstàpcn
een beetJe Ecn klein .sÍ(,epje blijí dc hèlc mcht

lrutcn ajn àan de hemclvcclíeÍen re zictr, naar
ook beneder n de daten: nametijk dc vêrtichrinevan
de sl.pcnde Íeden lldlijkr hierdoorncrcen

?.C0 Hel h nogíille.drn de afgclopên uchr. Biina
nicnand slaapt, naar vóehzich moc no deze nachr.
SombiAen pÍobercn door ni{ldel van hun $atknan
sakkertc \yórden ' of lc tilljven.
l2.m aankomí in Rone.
l)e hclc groep *o'd! vcrdcetd over dÍic horcls. Her is
ur ie,  gLbo!{  ?n $e Tr lcn out q<?rmen rr t . rcn
Hdld nl !  cn'rumrdI$! \ ! r t t  p<nJru'nrtr

ll3n Wc Rrndcl.í mer de h.le efo.p lanss eÊn raxl
lrclrngitlc funrcn nr Romei tievit mun,S0xrnsc

i901r Dincr Kip met fluorcs.crcnde xafdaDD.LóuÍ€e
Hiena vr i  ror2r.00 velenlminxlreen vár id i
plaàhen raar wc die middas zitn gewceí: vooLat de

24m ledcreen is op (eiecn) kxder.

7.30 Gewekt door Ernestine0ra).
8.00 Onrbll Sonrmigen hebber zctlbcles uir
Ncderlard meegenomcn: Nurelh. hrgekla!,

Lun.hinkopen doen ror 9.:10
930 Mer z n r1len.atu hel Forum Ronanun.
13.00 Lunchcn op de Palàtij..
Palarjn en Colo$cun se?ien.

19.m 2,Í.00 Herzellde als dc vorice das.
Er volgt*€er cen tuíise nacht. - 

_

7 00'9.30 Hêrzelíde ah de vorige dae.
afen ioe mg eên late I april-crap.
t.30 S Mari derli Ansel.Thermen van Diocleiianus
en thcrnennuseun bckeken
10.15 Mcl de bus richtingTrvoli Villa lan Hàdrirnus
bckeken. vàar her beqin c íoíreeencn.
16.mTerus naar Rom;. naar:sc,oianni in
Lard2nqscaln santa en tsaplistcrium.Drarna rrt ror

ffi'"'-r-e,"..4
9.10 Met de bus naar v.ticaa.s nusca en Sixtijnse

12 30Lunch tusen dê colonnade
13 30 st.?Èt. bekrjkd óok bovenin de koepel.

20 30 21.00 capnolij.s mum (vrD.

(winkels erhrcr dichr, dus g.èn tunchnrkorren)
q.00Nxrr varLc.rn k,rcoDccn mer nris h..i kerk)

Zo rc zièn had dc paus mooi \ccr qevrra.d
: l l r j in! ! l !  he\ tc!( [  1"" .h I , i " " . . . :

Tf . , r r !e ' .  Tbek'Jnd fordn botrLLum
16.30"Sixrus V', in Prllzzo vcnczii

9.30San Paolo luoi le nruE.
11.0t)Merde bus na.. Oíia Anrica.
l2.30Ludch b,j Ro'nclnse brrin Oírà
Ton{sl) hcriben rooÍons bckeíjes nrr

19.10 Mctz n dieén nct de Gradtbus
conÈí, na afloop ner de laxi rerue.



7.45 Kolies in de bus laden

9.30 Mel de bus naàr: Cataconben,Via Appia,

15.00 San Clenerle ol Vóêrbalten bt Olynpisch
stadión: ltàliaans ieusdrenm van AS Rona tegen
MàÍii!, Diek, Niêh, Michiel, Pêrer, Ewan, Roddv,

we hcbben urrcrndel i lkb ' lnà!c{onnên mcr l1 l4

(tict Nordt iêdere dà3 nog gêzelligerije voenlc
steeds neeirhuis in Rórê en voorrl óp dc Spaalse

9.,15 san Clenente Pa.theon

17.45 Ondar het dc laalste dag is drneten sè Í ecn

19l5BesinbuÍcis. lnbêtbeinwordlèrhcviS
gekl€cr, naar na de videok slapen èr vccl Heten'ge
sal ic dan noe hdott È de ronkên']c molor.

D'cuse(volen Rob(Ht t  eEen no8eezel l is  maàr
de sndere lèÍàÍeí íapen ookdl .Hct isí i l in de bur
Buíêí zis jc treer de íêÍen aan de hênelen in de
dalenihellijkt alsórie door de r

3 55 Wê berêikcn de grens met ZfiseÍland

6.00setreeent zachtjês cn sezellb
wai l.kÍ g:Jr hêr plorseling hrÍtl regcnen
Mrhàel(sr). Èct houdt op mer zaLhtjes resenen
3 oco 00 ontbijt in Prrkln z$ir\eÍlJntl
re kunirlleen Jl nJn de smaak \àn d< loffic meÍren
datje nier neêr in Rone 7it.
wee. in de bus video s kiiken.Jc kunt niel an'lcN
wanr de Aordrjnen z,jn dichl en het seluid staat hard
13.00Net orer de qrcns mei Nederlànd rvorden de
la a tste Íollêrjes vo lgeschotê n ne t groepíoró \'
18.30Aankomst in de Sratenlaan.
Nu zijn cr vooraloudès cníechrs een enkcle

Het isjê waanchijnl,jk rlopscvallcn dai de
bu:rêian waluitsebreider bcschreven zijn dan de

Dit komt vooràl omdaler in de bus meer tjd voot
wrs (22 uu, cn in Rore wcrd dcaandachrnoaal
dafr.ídcrc d nBen in b'slag qenonren
n.. f . l ! ,cnkLlc brnd ru$en 

'eIèddccn $rs opvallcnd vtiendelijk re8cnelkrai sc
hcbben mer z'n allcnveel pleziergchad

No8naah iedèreen bcdankl voor de zccrgeslaàgdc



Un jour à Paris.

Í, dàarzí ik dan weer olik een *nkje orer ons
dasje }r.ijs wilde schrijven,
N.tuurlijk sil ik dàt, naar ik *èêr zeker dit dn
íukje van nrij bij lan8e na niet onzc lc sckke das in

t Ochtendson half viilflUc vicrde klàsêrs plus
degenen die begeleiden de bus in. Op trc8naar

De helí lae hall tc slapcn en de andêre helfi deed
nêr ólze heel fris saren. In Parijs neteen eeÍcldig
zicht op......de EiIêllóftn ên inderebekende
gcboutrd cn beziensr àard igbêdèn. Toe n gin8 ie de Íe
groep het progÍa.rma rolec. wal hil/ztlhct v.n re

voÈn had ungekuen. Dus eexl met z n àUen de
mctoin, waar we toê. nóg *el net z n allcn cen

(lenrenlikzal seen nanen noenEn hoorl). zellheb
ik toen de Saoe Coèur, Mauis, Musee Pica$o. Ile dc
la Cilc en * Eclool nog veel nee. gezien En ik vond
her allenialechtontetlend gaat Alleen al her
ecvoclàkje daar nêr êen sroeF onder a bijdc
Seine loopl of bij dc Sacre Coê!Í oveÍ I,aÍils heen
kilkt. On hall6weer op Placc de la Concorde
vc.áóelên ê. lls je È ladws (zoals wir trarcn)
nctccn wc* tres on ergêns re saan eten. Bijna
redereen ernsnaar QuànierLarin war w'J (otr
sÍoeDe) eoed seseten hcbbcn, na.rwà,róvêÍje óok
àndêÈ verhalen hoórde. On half9 Nccr tcrueop

lil:

Pla.e dê la Cóncorde bijde bus. On kwad ovcr9
reltrckkcn trc rveer naar Anhen. ÊÍ waÍen meer
slaapkoppen dan op de heenrcis, nad ndulrluk óok
weereen paar die hun bestdeden dc reÍ in de bus
sakkcr le houdcn. Wc warên op ttd weer opschool
wàariedereen vrij snel naar hus eing on lêkker re

..t:



Proefpersoon
woensdag3l naan 1993,14.57 urr íation
velperyoort. De rêin lit Duiren kobl aàn. lk íap
in en g, naast n n moêder zíten die at vonaf
Zevenaari. êên rokem,coupézir, hoe houd z her
vol. Op Arnhcm Cemrral oreNrappcn op dê rrein
naar Nijhêgên, zo n helc luxe nêr autonarkche
dêuren (een koplópêt Einde tí ( nict.rokèn. O Í)
NijnêCên Ce nlraa I weer óvêBtappe n op cen trèin
naar Hcyendàal (ook eenkoplopêr) en daar
vandaan ccn wàndeling naar dcuniveniteit. Eenl
íaar de kanrinq evên sat d.inken.Ik begin roch wel
7enuwtuhr g te wordcn. Bil een f link \ergrcndêtde
Lleuf {:et de ?óolie ondeao(k5reÍ Agniskr. àtop
ons tê wachten. Ik zal Ensek mel lEar nóêrê.
pràrcn. we lollen doorcen heEl5m:lcanacrle lor we
bi de socde de!Íziin en darr naar b nnen saan Zc
bèg'nr mi l  a l ler  e '  d ne<n u,r  re leSrcí  reÍ"Ul ,k me
over dê èlektodes verbaai wattin die dinsen klein!
Nos ni€l eens zó aÍoot als ccn duÉbd!., hair rond e.
nèr êen Aaattc waar a een sooí Eet inzóu gaan
do€n or een bcrer cómact te kunnc. nakên net
nijn hê6enen. Asniska ê. ik praten wat ovêr schoot
en hobby sên tesiilze voóídnrend vraaet orhêt
niel To poinlul h beÊinlzc nijn hóofdhuid shoon b
naken, ze schrobt aue stukj6woarêtêkkodes
noèrên komen her aloholen plakldie erdàama
metveèlplehler oÀ eeBt tsee bij nín rcchrd eg
èn een achl€r n'n rechter oor. dan làrt ze een sooÍ
nuG z'en, rood mel êên Íuk of dri€ cn twinriÈ van
die elcktródêse.in, Zehoeftnnnietneeren;
elektodes apaí op de goede ptaats tè ptakkeÍ, ats

de nuc goêd zíÈ IEtoké. We zín inniddets een
u!. verder en nênèn even pauze voordar we naà.
een andêr kameltje saa. waa! alteconput€6 staan.
Ik ea in een heel Fre íoelzitre! ( hir deêd ne een
beerje derlen aan dê eleklrÈche Íóet al werd ik nier
vastecbondê')en ?f, doct een nalte band (de aarde)
on nij. am. Ik wó.d aan dc nachines bevestiÈd en
hctondêr-ek kan begiínên. Mljn noèd* h..tl
gezed dal ik lichtflitser rczien zou kijgen, raar
daar koncí wê rietmeer aan roe. Aqnnkà noer
.llerlei @nbinaties maken ncl de êt;krodes cn ik
knipperêindeloos nct n'n o8en. Ah zê ktaar is
word ik uit de dàchines sctrokkên en de band woÍdt
vanmilnam Bchàald. Ze laalnede uitdÍlai zicn
(ccn sood srariek) cn bêloort dal ik her naq
hebben als de nensen dic hen noelen zicn hen
gêziên hebbe.. Wê gàan terug nàar heteeNle
l{abeíJê saaÍ de clekródes wep worden eehaatd en
nrjn hoofd wee.scnoonsenàákr woldt. Àsniska È
r*ee nur bezlgge*èeíen alheb ik atteen netnijn
ogen geknippcrd, roch voel ikme behooltijk noe. rk
bêí bU dat iknaarhub kan. Mín nóêder;n ik
nissn dê tein op Heyêndaal nel. wê nóeten
Nachten. Op A.nhen íappên we over op dê hein
naa. Zevenaar, *e zi11en naostwàt luidiezich
helênaal lazarus ziuen re wertcn op hun wiskundc.
Ik lach tóch naarniet Srario. zele.aai het eind
ran een leukê càÍiè.e als proefpenoon.

Gerrit Riety€ld
Vàn novenber 1992 tot en net 21 lebruari 1t93 pcen
tijd ku.nen vindcn oÍ dê oveu ichtstenroónÍetlinp
over Getrir Rie$eld te Aaa. bêzoeken. Dan órar
sènft. Maar*àt bleek, hij was verla.sd en ycl tot
2l hJJi t3 Dus hadí B Jk rk w.s, wàs herLoch nog

De tentooníêllingwerd gchoudên in hel C.nrraàl
museun te Ulre.hr. Aan het beAin va. de
tcntoonÍerlin8Íaàl êên tÍ waarop ben êên
lmemenrran het Nos-jonnàal laat zien, waà.in de
tentooníêllinc aan8ckondigd wordten Riervêtd een
van dc groóhre Nederla.dsê architecten Scnoend
*oÍdt. Uil Kêêk op de Weck waarin van (ooten. ah
opl'chter, ecn Rietveld stoel (nu eêns nierde
bekcndè rood blausc Íoel) aan de Bie lrobeen b
veÍkopen Oók niet sordt Riervêld geprezen, watop
her pe^onage dar de. de Bi€ spcelt sàtónnodi8
ovcrkomt, aansezicn hi i dê íoe I m aár
onsenakkclijk vindl zittcn.
Verderóp Íaat een gereconíruc*d
íaapkameront*erp van Riètveld. OpvaUend hie.in
njn dê kleurcn, zuaí en wit. cn de uirematc
pmktis.hê indelin8 c. gêbruik van k3íèn en ander

Her beloofd ccn boeien,lc tcmoón*ellingte sórden.

En nu bcgrnrdè Lenrooníeu ng pà\echr.  O\êÍ t tê
gêhele benedcn\êÍdiepins vrn h
demu!.Eol&artonnên platen bcveíigd die ak pa*
taÍtoutsd'enen loor 

'Jc onrseÍDen rckeninkn Oo
t leBÍondzj í  krê ne vroeí jesse;Jakr mdís
bêdêkki.g pa8ina\ uireen publikarie over bc1
volledige werk van Rietvêld. Hi€rop íaan de

Verder staan erhie!en daornóg kleinc vitrines mer
dàann naa uellês vrn hutcn en vêrkleinde

Het is êen echlc o!êizÈhrstenloonÍèllin3, want al

Niet allccn de bekendcbeubèlsrnkken, naar óok de
meubel\die noo I 'n gÍote produkrre zJn Cenomcí.
Narstde ólerbekende Íood hlauwc {oèten de zia
zag íoel vórdt bijvoorbeeld eên aluminiur arnsioel
renroongeíeld. Eèn experimcnt va! Rietvel,lt ccn
stocl veÍaa.die,i uiteen Íuk nareiiaat dat na
u'Lsnijding tor een sloel kan sóden !cvouwê.:
uitèmateseschikr dus voor Dasàtoduklie oc6
wll Ricrveld unermatc imêre$eerde) nàa. roch niei
inrere$ant voor labrikanren
opvallend.zijn ook de kinderneubets, tedikantjes,



Dêze zÍn vooral in dc eentejaÍen lan zijn
'ncubèlcarièrc' sênaakt.
Mnshicn ondat lcel vooíichriee opdractrtgeven

kindêrkaner uitprobeeÍdin.
De Dcubêls ontworpcn door Ricrvetd ziin voor.l
opcn Dc hcuhek zUi reruggehrÀchr ió ide
c$EnL ëre. l !nenten ruc,  z r"n!  r : reLUlrd rn norcnr
Dit deed hit on de meubeh acconren in dc
onnn8cide ruimtc te zrjn, zond*deze tevccl in

zjjn eenre opdràchr 3k .rchirecr k*an in l92trHcr
Rictvcld Schródcrhuis. Dit otrrs
ditvoerig bchmdeld op de renroonirelinq
TekeninBen hangen aan dc nur en ccn ;rqucitc
sraatopseíeLd. Hcr huis is,ccr vloeiend sDet vàn
lijnen en rlàkken 

'ncrvrolijke 
ktcurccnran. Dc

1l !ukn \ l !c | ld h€ e(trbeJnsrrr . ru zu

nkn. ld MrJÍ  de op, l ÍJ.hLgre, ÍcrT sdrod. Í
voegde e' ook een turcrioncel elencm ran 1o.l
donkerbhuse vlxkken oD 'jc keuken cnkrídeurcn
z,ln een cíhetkch wapen resen dc .tdrukkcí van
Ícze en w'tc vm8eB, zc1 hij.

ueresrczienvan
,jn m aacch rppel ijkc arch irectuir. ontweLren die
loe d koop scproducee rd konde n woden d.; v
pÍefabÍi.ase en sr.ndurdiseff e
Eèn voorbeeld hieNanszijn harvorhinq Deze
bcíond uit ccn kern een rdppenhun n;t keukcnj
*c, {iouche en iníallàries
àantalkanè^ kon worden qebouwd. De kcrn zotr
bachinaal in dê fabrick sêp;oduecrd noeren
wordên en vandaar naa! dc bóuwplaats
getansponeeÍd. D.arkon her aamal eesc!Íê
kanen aanqebracht worde..
Ook trordter aandmhi bestced ran de buíênhrdsc
projeclcí van CenÍ Rièrveldr Hcr inreieur voór de
pcGkamer v.n unesco rc Paliji her B1ènnrte

? ReendaaVBlóênedaal

a1

De belofle lJn een hoei<nde rcíróon{ci,ngRzeker

Nà hê'  zen hccÍ imcneen mouiovcptrhr vàn her

Wiê Lle tenroonje l inenog qi t . !n zJtnà:Í  hcr
( ]ÊnircP!mnidou 

'n 
PJr 6ot ldrerna:r  hè'

Guggenhcin Museun te Nes York moercn !aan!
wie roch dichrêr bij huG wil bliivcn en ieb v;
Riotvelds ontwerpèn wjt zen, n
de kuní.cadenichieÍ in Arnhen or nrar hêr
Rijksnuscun Kóller Muller.
KunjJcdenr ic cn her pav' tu<n nher Ri iksmuaun
krol l$ MUl leÍzLjn bèide onrwê|pen vdn R cretds

Een rlink aàntal oplo$in8en kwam bilons binnen.
mcêrdan wc vêNach. hadden. Daardoor h,daèn we
een arrdi8 Jànral górde oplos'nBcn om een qirndar
utr te rrckkèn Dir  i !  aEdà:n op t3:ont doorTon
5!hulre tn àan*ez eh!rd rJn LouL, i i therr  cn B.p

Ànd lhc $nner is....... ..Niels Riksên uir 3c. l]ii kàn
vandfnuzun boekenL'on r$ \  Jt5-df t r ten bt  her
rrs bcíuuÍ. v:n haíe sefe [rceÍdl

t
I

Oplossing/uitslag plaatsnamenpuzzel



Isabelle en Frangois (Rome-ediÍie)
Àlle iêhte sexbeeíen van De,

z'e je wel, ik hod roch gelijk ll
MeneerJoose blijkt de oozaak
van jullic tcrughoudêndhêid. Drr
hebben *e wel Bezi€n in Ronc:
icdereenslóêg loq zelfs de
Ríchie Broth*s: Roddy 3 cn
Ewàn I vercverin8 (en samen 3
l?), naar die van Ewàn viel een
beelje le8en. Ik wnt dar ze vêel
deelden, naar ook nos dc neisjcs
? Dat had ik echr nierrersacht.
zou het neÀjc her leschil niet
meer hebben kunncnn zicr, ofDaakle her haàr
g€woon niet uit net*ie ze de liefdc bcdrccf ? Wc
zullcn het nóóitveten en mischien n hel nad bctcr

VeÍdeÍ liep er nog ccn Ncdcrlà.ds neisje rond die
ook van her leven genoot: oh, oh, oh, Annelickc
loch. MaàrJa. tRee van die blonde, atletische Coden
kanJe natuurlijk niet weestaàí, dat bêgryp ik best,
hoor. Cenieter naar Í1jn van ll
Ook Skippy heen haargeluk tu$en de rutna
ecvordcn Naenkêlè liefdès perikelen en een paa!
''dipjeJ blocil hun ronance nu zoals íiefund dat
óóil vd Thonas Eteman the Nes Born Lovcrboy '

j_- ,

T

kwin dit keer goed uit Ons alld Debru had lóch de
beíe kêus gemaakt, een voetbattcr ran
screldlormàar. Heteni8e nadeelwas dat hÍ bctcr
voctbàldc dan zoendê. Marr ja. $e hebben allemaal
onze gebfeken. Gclukkig s Debr. zclfniet zo Broot.
dus vi€l zijn lenste (l 55nt nietzo op. Er zijn vcrdcr
nog vccl relaries ón^tarn. naaÍdeze L,ehandcl ik
niet, ondat nij dn nier in dànk zou woÍden
rrgenomen doordcbctrokkcnen .. ikzalz*ijsen II
Zeje.ou wèldatlullie het kuDnen, zondcr ncnccr
Jooscluklhstwel. londànksdeze Rone editieloch
nog een Eesone hsic + Frangie, verdêtup in dê ze l.is.

Groêrjês en LièIs, Isàbelle en FEngois

E onzc Ninnaas van de klelen
t€wns langhoude.díe-relarie,
prijs.ran-Rónê" ?iln: Michiel en
(rhanottq 10 dagen laíg sere. rór
en nêt, gèen .uípauzes ineelast en
heftie tc kcergaan, óèoeoeh llWe
*eten nu dus al wcl rvic cr ditjaar
nct Sintcrklaàs in de echt
verbonden sordcn, hè We zuuen

ril naken. rààr het sas échr sel '
een ranzig8czcht llcháÍloÍes \
kontje draaide seer een rondtc
onder her anpje ran Michiel. hl

Herman (1)

Cn reren zeide ik nog tegen nijzelle:
''Os.ar,'zei ik want rls ik teger nijzelfpraat
gebruik rk .hijd êen pseudónien "OscaÍ, zei
ik, lefs face it:Jczicl *heelongelukkig uir.'
''Jer, int*ooÍdde ik mijzcll(trart ik heb niet àlleên
twee pseudoniemen, maaÍ ben @t noe latcnt
ntultf chizolÉên)."1e hebt gelilk, laten se daar
mctccn sat àan gà,n doen.'
Èr dus trckkcn Osc.r cn Jcl naar de nachteltke
kroegom de ongelukki8heid we8 tc zuipen, en ik
tok ah her *aE nood 8ed$on8e n net hen mcdc.
Wat latcr rn de króèg.Ik Íaarde nu een nEisje tot
ze ierue staaÍdc, cn ik í.arde nogíeer, ror ze naar
me roekwim. en ikzeihaar: Jij bent hcr mooNre
nc*je dàr ik vrndaagooir gezien heb.
D.t lcck hàar te vleien, wànr ze be8on te blozen ah
een unge?oeen slel rcecn wiejc na dc gcslachtelljke
onnegans verklarrd: -Metrou inliem vcrkcrcn is
''lckkcrdei dan neuken meteen nraaed. (DatsooÍ
nihprakcn vkn uirgezósen sleten. echr waarl
Overigens hzoh uirspraak vohlagcn bullihir.
Ncuk.n net een maagd ishelen,aalnict lckkcr".
Neuken mct ccn nààgd is net zo lekkeÍaLs de
Rumba dansen 

'rc1 
ccn zàkccm

sekartcld broodmes inje reet. wollen sarrcn aanjc
poren en de ovc8chocncí vanje óna unF r@Gn.

Maar back lo thc poi.t: lkíà drreen meisF Ê
ve*ierên ak een idioot, en rluistd hàar hierbij Swccr
Nothinss in hol oor als "Bijàlleen de alnblik van je
osen al veranderl mijn hanje in èen
mignetonovenlje - waarbij Oscar de slappe là.h
krijgr ên JeÍ ne een rechrse hoek tcÊcn nljn bakkcs

"k er iet?" wàrgr herneisje
''Nee, ik krile hicr àlleen rcclur een hehe koppijn "
''sorry" srÍeektJef mijondcrwijl róe. naardie

nagnêrón wrs eÍecht reveetaan. En rourens, dr
mcid iszo scheel als de neren.'
h di! zo? vraàE * rc.l,ènikbekijk hel 

'neisjearndachlig VeÍdond, mijn ncdcpesoónrge JeÍ
heeir gelijklZós.hêel al\ de nelen indcrdaàdlIk
duw haar ruw tcrzijde, had vezekeÍen,i dalik nien
moet hebben ran schelc witvcn.
''Enre moet niet denker, datjc ncner een
oogoperarie rerug kan winnenl - snaurv ik haar toc.

''zo, 
'iit was hcl dan dadr wèer eens vooÍvandaag'

reg 
'k. 

en ondesteuDd door Oscar cnJefverl.xr 
'kdc kroc!, cn ondinks dat ik me onopgencrkt vol heb

laten lopen nrct alcohol^che dr.nken, ben ik er seer
tuei gelutkiger op gevorden

)

t
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Horoscoop

Ran 20 Maart t/m 19 ApÍil
AIs dc Ram dezê naandwalncer
z,jn best zou doen dan zóudèn heel
wa1 ptublemen voorkomen knnnen
*orde.. vooral rhuis zal je louw
handiês noetcn laten wapperenl
Maai op linanciêêl sebiea al hel je

Dc íicrzaldeze naand op
lieldesgebrcd heel Nat ie *rduren
krijsen in nèsatievc cn in positieve
zií. Soms l,jken de dingen íiet zoah
ze zijn dus $ccsopje hoede MarÍ
bhjrde zon rusen de rolken door
zièn schijnen dan blijrr de schxde

Tseelingen 21 Mei t/n 21 Juni
Áh tNcclineen hoerje,jê dezenaand
ceen zo+en re nakcn, alles gaat naar
*ens. Toch noelje niêt die
belang.ijke àrspraak vcr€cten wanr
daar konen ongelukkên van vcrdcr
zaldeze hêlê máand ccn feestrnaand
zijn, jc bent sewa^chuM.

Krecft 22 Jnni r/m 22 Juli
Een náand van su(es zal het niet
vordcn naar je hoêri re geên zorscn
te maken. Toch zulje,jc houdine ten
opzichrc van anderen moêren
verànderen, zonFt dan Nordt Je
buitcnseíoren. P* alleen Ncl op rrrj
bèt spoíen, Blc$ureleed m*r neêr

Leeuw 23 Juli ír 23 Aueuíus
Leeus ras op metjè seld, àkjc niet
zuinig aald@lzulje noelen lenèn.
Op het gebiêd van de lieldc íàatje
een aanacnane reÍas'n3 re wicmên,
maak je bonr md,r nat Marr sa dcze
naand dc seenbokken Lit dê weg, zij

M gd 24 Augu$us t/n 22 September
Làaljc gcvoelent de vÍile loóp, óet
eerlijkheid bêreikje deze maand veel
Áchreialbhjkt een als verloren
cesarndvoo erPEruggclonocnÉ
wórdeí. Maarwees vooral gul
tesenorerjê vrienden, zi màkcn cen

weecschaal 23 Seplenber t/n 23
Oktobêr
Je noetjê niêr zodiuk nakcn overje
cÍfcs op school, het gaat alleÍaal
pnnà. er íaàn belàngrijkc
Sebeuíenissen aan 1ê kórên, wecs
dus zorsvuldis. En ver8eet ahjebliêft
nietje huhdeur te voeren andessaat

Schorpiocn24 Oklober tn 22

In de liefde saat hetniet zóàlsje
gesLld hJd c!n tc lcurtel  ngnop
Lom{ To.h zJl r ,eêl {eun lriircn
!àn de mensen om je heen. Eên
kleinê óp$okei is het hogc cijferv.or
je íechlsle vak, Mà.rbl,jrsel
eêcon.ênkeerd op lc scrk.

Boogs.buÍer 23 Nolcnbcr tn 2l

Dê Bóogschutter kunjc deze naand
trcl sterenbeeld van de naand'
nóênen. Geen andcr íererbeeld
lEeft zoveelloo6poed àh jij. Ga nu
oók trêer niel naastje schoenen
lopen, dat kan agÈssiê ópwêkkcn bij
rinderfoíuinlijkc íerrenbeeldên.
Maar profireer Nêl vàn deze naàndl

Slccnbok 22 DeceDber t/n 19 Jànuari
SóÍy hmr Steenbok, maar ik kan e.
ook nieh aan dóên. àUês naar dan
ook alles zí tcgcn. I.let beíe tuu Je
eewoon de hê lê naànd in bcd moelen
blrjvcn li$en, diep onder de dekens.
Het is voorjou tè hopên dat deze
donkere solten die samensèpakl z,jn
roíd Jouw stercnbccld snel

Wateman 20 Janurri l/m 17 Februari
waternan laat toch nicr zo oveÍ je
heen loFen. doe warje zelÍrillecn
gokjc kunjc dczc naand zekerwagen
maar oveÍdrijl niet, Èas *êl op loor
cn8c zicklcs, ccn vcrkoudheidje znin
een klein hoekje Taliknàar zcglcn.

vNsen 18 Februan r/m 19naari
Jc noet dcze naànd looEl her
Sezelsch ap zoe ken ran boóas.hu t tc re
or kreerten, zij brcllgen je veel plêziêr.
Maak gen *ennN teeenoverle
vícndcn Nat bctcfr lcnincen die nier
bètààld worden, d.t hèeii gcn zn.
Plan aNaí walje in de vakàntie saat



Drift

S.ho.lknntreccnscntcn ncnrn c.r lijkje rchteÍ de

l)o.Í MaaÍlc Wildenrn en Iris Lcntlei

Ecn pc6dag speciaal vooÍ schoolkrrntccetrsc cn.
Nrtíelde.!il ons d.ar nu eigenlijk bij voor'l van
onrè hooldredacteur krcecn vijdc vraàe oI wij zin
hrd'ien om nrarde openbaÉ
Epetnie ran een loncclsruk v.n dc
Ílf ccgse róneelgrcep 1èneeler rc

kwaí,eÍ Lang Acbocld gekekèn. Hèt geluk zai ons
nrer mee, sant oDzc supcrintcrcssanrc rapde.órdeÍ
lrct hct tijdens de voostellinc alweten. cecn panlek:
van de vooNtcllinghebben *ê êen goeie indruk

DnrtCaat over hêt sexuele.
Een vtuuw mel ccn warme z*oele Íèn verleidt een
longen dic,ondlr ht de orde va! hct oudorliik nier
meeÍkan rer'lragen. nêr dê sprcng in hetdiepe, dic
vcrcld heet, heetl eeP.aed.
De uonw necmt hen nee naar haar huin Dccnaar
hxar leven.Toch kan dcjongsn haar niêr beziuen en
lierhcbben zo,ls hij dat zou sillen tra.t hij noêr dè
vrouwdelen nEt de óàn die sanen mel de vlous in
hcr huis wóónr en die er heel laneeen band heelnet

Drít gaàlore. hoe mensen in een lovê kiàn8le net

De vernieli8en'le cn de scheppènde k.actten die
vrijkónên ak hetsexuele en secíelijkê ve.laqen

'emand 
te beznlctr zo srool soÍdi,dar hct allc

andcÍc dingeD diej€.ok Draar bcl.ngrijkzou kun'e'
vinden rn hcl l.vcn, vè ringi,spelen dc hoofdrol in
di1{oneelsruk. Dè d.ifrcnzitn dc baás. loch DÍobe'ei
deloDecn.dc nànen de vrcuwin hcr bc ' : in;xrssn
bdàns re Toeken. NIad gxandeweSwordt het
dunblijk dÍ helonnrogelilk is onr ccn
dnehocksvÍhouding ,n Íind te houdcn cr ortlxr cr

70 hcvle cn inrens $odt s€reerd
hcer ldr i ra latcecvotg.n.
D. kachr van dit $uk. dÍ
lcschcv.í n door laob de (nrar.
(()i!liFus RoyalB.b l Dc icugd
yán Hirlet ligt daf ook r dc wil
oD !roo* cn neesre|rend re rclcf
de .crcur và. T.neerer Jocn eÍ
noseen schepjc lrovcr op: z.
spcl tn heel l )s iek èr z in DLcrbaDg
oDr lc{crljr cn Íisuun,jk mer de

Ondanks her len dai loen ril
srmen cen opcnbaÈ Épedie b{
woonden de rcieu^ hcr *uk noe
nict lrclcn.àl in de vinge^hadden

nankementen moeícn wordcn
op8cloí kunnen se ve'eke'en :

Teneerer doelt nct dn roncelstuk
op dc eroÈp jonseÍen die ouder
ziln dan vccnicnrrar mrxÍeen_d.x'mum leeÍildhcbbcnzc nicr
gcÍ.ld: hcr k.nkrervan heríuk n
drnook rardt lolwrsen. wàrhcl
zo lekkeÍ miakt.N naar rc ktkcd
is d.rTcnceler, zo vermocden *il.
ervanltrSaar orr rónser€n een
rrisse kijk op tle driecn hcbbcncn
nrcr d mcr voonnSenomen

gaa,rl Nooir .diel voor de
schoolk'anr, maar op dczc
uirnod,ging gingen \Y,j gÍeiie ir)
Etr dus vcírokkèn Rij volledig
.nvoo.bcrcid op onze opdrrchi op
drnderdrSnriddag 2S rrarr na.r
Asch, ecn plmclein the middlc ol

lhc Bcruwc, $dar se. samen met

opgesachl qciden op hètsràtion
Mer het hele Bezchchap linecn wrj
Daar ccn oude boerderl. *aar

refettieruintc inÊeleid. Op hèt
r.neel saren vaàg dc contourcn
ván ccí óin. die zijn benen op ecn
relevisie mcl sneeusbeeld had
trggen,en vrn een vrouw,drc mct
opeelLokkcn knieen regen een

Naàr hên, Felix BurlesoD cn
Maurccn Tautrna.Í en naaÍ een
dede pesoon. Rob B.uner diê
meiz n drieen de voo6relling
''I)dit" mMkrcn hêbben w,j ljr

í.rdpunt nràÍeen roneestuk roegaxn. isdarde
reden dat hct pronolieríikel $aar Tcnceler ncc
naar buiten kont ich ànde* doetveÍondcríctlcD
dan d.n eaar driil vooÍsaat ?
N!'iat wc dc opcnbàrc dooÍloot had,lcngczicn
nochren *e eren nitblazcn cn wcrdonze honger
gcíild enonze dorn geleí
Bezweel kwamcn dc acreu^ russen ons zilren. Det
hen hebber $e gesprokcr olcr war er nog verbeterd
7ou kunncn worden ain her íuk en ovcr hoc trij hct
íuk ewaren ha'iden, maarook hóê het is on

lèneele! hoopt met dêzê vooÁtellin8 veel
hèrkenbare geroelcns injongeren los re naken en
aatreczien h€r algeneen bekend È dal Joígcren nier
zó gauw uÍ vrje {il naar hèt rheàterCaan tonr deze
voorst elli.g . aar ve^chillende schol€n roe Echrer
niel naar het slcd.Gynnàsirn in amhen....Mochl je
niêuesgieris seworden zijn,,lc speênrjst hansr

driÍt



G€spÍ€k in de voetbalkantine

_E.h \rcl, tocn het 7r die dÍoogkonnel gctronN L '

' 'Oh, d! no k ook no8 kieke '

' 'Henk",(rcecnde unbrtet. kziè je bij Dcn Boschweer.wlj'noÍesx,í|"

Dossier

fraclievoorziller van JFL
shopper, Noppên. PaíY-hoPPcn
''Cerleugelde Vícndcn"

Brcstef\ Millions / Filolar/

Kemn íj., dic vàn de teleroon)
Kluwc6bela*inggids 93
gevulde reetug ií ccn Dom
Peftignon'narinàde op een bêdje
van in roonsaus gedrenkre

''lJé Joh., doc mijnos driè b,ènjcs."

''Ech nic, jrj moldokken."

'o Goent nrr Í t le bàÍ)  l  leÍhal  ns,  dÍ ie pi l \ j t \  '
\$È L g. l  JohlJ DFV n Dé'  c i '  hc ' . !h/  n po.e . ' ree'  dà.

''Ech trcll En die BergkamP w.s ook aan het klooie; hij hàd er trel

''Van De Brom har *el ruu8 8cs&o!d'

(wild. ncngtzich in het gêsprek) HóJohn,wemo ewêlnàarlepàcnma,en le.oen enTonyw len

''E.hwcl,dahsil k ook ni€r n1scn. Maar'k wilookspór kiekkcn"

''schiet nouna,r op", (probcertwilma nos eent', andeN kcnne wuh de meinra *êer bij de woute

''IIèje nog íeeds die bnk? Daje die no8nog door de A?K het gckrc8cl"

''Ecb wêl betcr alsjoulàunusl

''D1c hc'k nie meeÍ, k heb nauw een venaasd Kaderje uur'39 nct cxta spoileÍje, spoÍstuuíje.l
lichtmetalèn velgcn cn een rudióotiê, èch wcll '

''Jonn", (prcbeen wilnà wccr,'hèje nsha33ie1'

''John, sale met ons nee noar huÈi k hè (arin no8op de video"

wodka seíankeerde Loósjes (nas

HDTV

Haags. he Crickcl Sociète ii



'r Was {el nêt z n t{eêèí

Vóóqcnieiend van de d.ad

zijn setncnel kwtnlc raat,

De sem(Nchi i '  zrn ${: lkn

Doch in sonnigc 8evàlten,
is het r,jner mer zln rwee

Mijn rouw tan nxutrelijks verkroPPsn,
hoe he1 bij óns lhuis tóe saar'
Ik*an niêt ecns nijn sokken íoppen.
maar naai heel goed en dÓe de !aat.

D an kzij hel reshcb tcliik sedonder,
ga ikgelolen in een tronder'

veslrektnij wat it axijdNo!:
zij liet nu boven en ik orde.

o k'ndêÉn cn nette vfouwen

Ik l.ar u rhrns in diep 
'ènrou*€nIcLsgarieslaan

Mrar is daaruÍ n,er rcg te branden

IIct laal \iel icts ie *cnsen over

Mààr schntí in derolvan rover

Hei k.n de srcotre íonnrÍciten

En tckr nrdien zicb Mn res'lren

Her plc*t in tjdcn van vcrvehng
waischu' l1c !aan
Mar Íc.seed op .rkc $Íctrng
Gehcclstontaan
D!! wordr hctopgeroScn sakker

Fn,àn*onds sil de relle rakke.

Toon
Dan h hcl niel bêcr z. vèrleacn

Hel heêit cen dikke kop eekreAcn
van êigonwaan

Voor v chtendà hecft men er cchleÍ

E€n buitenechteluk vedaneen

M€n hocii ernict meer voor te hrngcn

Wie zou die minncnden beschreeuwen

De c.h. vrn de middclccu*en

Dê onged*ongcn ArabicÍ kan

Arrvt  (b!c ld in her speeLrtrarLrer \Jn
ájnk.ravaan
wxnt daaronlspanr ncr z'cn van nane

Nier vàn dat rngílall'8ê aParte
Maar Nàan kleel aan

Dê gtijsaard ligt mer óPen oeen
En voeh eEn traan
Lichànelijke dialosen
zijn !àn de bddn
Htu kÀn men rn dolrqaakte nàrhrrn

Dc snrd om srr ecns *rs verzachlen

De eenszo mannêl,jkc krachren

Goed voorbceld doel Soed rctgen, dus nog mur ccn
DJrr lH!r  Èrrr  r lus on, nLdÈddrnenJ
1 D. nrn;xlu?e'. lk bcr ?eeÍ ÊchechL
2. ael . . .  uN ÍhóoEIcen\csêÍ
: l  Rendrcr ' l l  \oclmc her l i iní  r l ' iL

Wcl*e q.ed ncderlandse 7in íàat lierl
ToentÓnàteíondenlonrcitowd'

Ectr vÍou* licr een ranbiedins Trce sc botrtels
!n.rd< pr ls \ :n <e i  n let lup!n Fen'r .q i rzeàaf
hJJrt 'u!atuu! l ido Nd ccn vccr !  re 7< ècN
InÍormeRncn\r4<s. l loebe\àl t ic"  -Nou zc de
ander, 'Als ie 

-$ar 
dijienkoopik

Érn bclc v.nd t .n i  n n!  p!r  ro.h \d l 'qcr Pde
b'ornn,af , lJn hrhn Hu t , r l  een pÍocleeLt ' lc  le m
cf toen de rlpino van ccn hoge t
eesooid. De heln sas stLk, dc alp'nó n1d



De
sinds koíe tídwo.dr óns kuisc
schooltje geleÍoriseerd dooÍ een
anóniene hijsêr. zoycl de
schoolleiding rk dc bnnen
scboolse vei liehei dsdie ns (n a

ràan voor eên raadsel ron'rdn
dc idenríeit van deze z,eko ecest

dê identileitvan de4,waaschilnl,jk nanlijke, h'Jgèr'
ook hebben zij aa.gekondist*èldra vcscheidene
lroolderdach tc n te aÍeíêre n
De {eÍke \crdrnkin8en vnn Sler lo.k JndHolme!

\pÉcn à.h Loe opdrie lerdrlhLen Tsce vJn hen
.tÀ $eÍkzrJm dk be*uknJ pcrsoree .phei  SC 4,
de deÍJê v$da.hre \een leerLine trnJê hogere
kla$cn. Cenoemd worden de nànen van
R E. te R. zijn waamchljnlijkc handlanseÍn cJ le
A. en als uitvoerder vàn dc opdrachren vàn
bovengcnoemde óPdtachtgerers FS evcneens re A
Dcze drie h€ren ran voorheen hoAc waa.denne
lopen nog $ccds vdl rcnd, dus danes U zijl

Na afrcnding vd hct oDderzoek zullctr $l U verdcr

hijger

Nadat de B.S.V lwee Teer gcàvanceerde
binne*.hooke inspcdeun (na hior afeek. net
B.s.L) ,ziin enkelê z.cr noemens$raÍd'ee der.rs aan

zovondcn deTe tweè B S.I (nd undercovriaÍ6
'' Shcnock and Holnct nir dat dcze h'Jger
vooman,elijk vooL cteníld hiler o.k bÍrch(cn 7ij
àaD h€rlichtdrtde PeÁoon in k
uir de hoecre klassen oPbelt
Dê rscs II.S.L\ hcbbeD íerke r

Scent of a woman

Plaats: Renbràndt Thearer

Nlet h.s< verwarhtingEn roog ikmethiln blo.n.te
enDrnnaarheL Rtmbrindt l l rcJrer 'Toen iF rhuR
nil; aantekeningen bekeek, zrsik, zonder enkcle
vfttazina, nLÀts oP heL nJPier. Jt
de riln Ji! vrr oscJrnomLnat es kÍêêÊ (vo.Í Br{e
lilnr Bcíe nrnêlilkc hoofd.oli Bcste regiei Beíc
Ícnario) en drie Golden Globcs in de *àchtslcepte
(vooÍ beÍe Íilni Beíe ma.nclijke hoóldtoliBede

sccnanol,maar

ChaÍlie Simsspeelt. O Donncll, die ondemccr
speeldê in Men dontdie cn SchoolTies. had
àbsoluut nietreNacht de lolte k{een zrjn eÍÍe
auditieNas hopeloos de misr in gelopcn, h,j *ed
cchle! oRebeld cn mocht lerug
scÍeentest, Deze Singook scel d
\èÍdhU reÍug8ebeldom her hele\rnpl lc leTen hcr
\ lP ' ( ino.  en h 'er ià kreeÊhi j , lê dcnnir ie!e

De hooldàlis voó.Ál Pacino. dè mteur dic rceds
vele lrote lilms gêspccld heeÍli The codfathe. 0, n
en III), Dosday nftcrnoon en Scarlacc Echternog

Màrtií Breí een :u.ces toe aa. de reeks

VooÍhètsenario tekendê Bo Coldnan Goldnan
schÍeet ook het script van One llevorer the cuckoós
nêí. Denannêliikebijrolwordtleitolkt doo.
, i n sormend talenl Chris O Donncll die de scholicr

osen !erPei. Diarb j ÍrrkL hii ook

Lr col. Flalk slàde was een be.oepsril,tair in het
leser,loen hij voor de klas mer een handslan,at
stond te Joíglcren. De hàndgranaat onrplolte cn
Frank wcrd blind. weg promotiekans ror Generaal.



naar hiêr 'le íes JackDeniêls' Na dit ongeluk l.ekr
rrànkslade bijzijn nicbtin, hier losesrt hrj ak êen
lasuse. in.chzell eekeerde alcóholisl
ÁE;{  êd hasÍ mJ; hctThànk+srvrns \èekcnd weg
sllcí. hebbrnz, cen oppas nodis Ak(en'3e)
kàndiAàarneldL; ichci ;n 'esinms:Jn (chis
O Donnell). Hii wordl dnect aansênoncn, ondanks
dar hiieeN nink alqekraakl wordt doorSladê Hel
b.anlje fijktonschuidig totdar, d€ minuur nadolde
nichlvàn Slade reírokken is, et
delr íàà1. Slade is van plan on nogéén gclukkig
weêkeíd te hebben in Tijnniserabele lcven
lnru$en heeii Cha.lie een probleen, zijn vrienden
hcbben een stunl uirachaald net de gloêdntcu*e
ràBurÍ  ! (n de rerbr (Celukk !  m:rr  L làr  Joost èe I
1i<L hrcft (NcL rkor drJf gccn stunl mce !treêíJàLo
kan woÍdèn - rcd )) charlie is dóoÍ cen leràrcs van
school sczien Vólgcns harr noet Charlie de dade6

senoemdworden. Netah n alz ' rn andeÍe f i lnsheelL
Pàono àch,eer voLled s ngeleeÍd in her larakrer
v'n Slade. ?acino lêêltzich zelís zo in dsl hii noeite
fieerL na de opnanen zijn rol te lerlalen. He1 is heÍ
ookceluktó;írer slleên ecn blinde man re sPelen
màJuokcen hlinde man wJrÍvàn le eelooíd &rhij
bliíd is. Hetpakkendst is dàl in de langoscene
*aarbii de noeiliikheid was niet aueen de ta.go tc
danse;naar ooL nos ecns door een blinde nan.
Maíin Brest heêri ziin beíseda
actê!6 cen zo rêalislisch noaeliike riln op het doek
têbrcnqenr her is dan óok zee! d
dcze fil; te Eaan bèwonderen, niet alleen oÍ ccn
net èen osca.bekroonde filÓ lc zien, naar ook het
ptuÍe$'one[ ddcrtuerk vaí AIP]r no
Een do?irn pLuin,en !óofd(ze f lm

3ezien hebben. Chdie roctzich

van de sclrool, Dê r..10Í zet
Charlic onder druk on de
iderliteiirandc lee.lingcn
bekend tc msken. Charlie kont
in een tseeírijd net zichzelf,
noet h,j solidair zrjn rer zicfizelí

scoolcaÍière op Harvad
beloold), orbêl zijn vnênden.
slàde verbàasd zich over die

Als bcstenrning voor h è i laa tste
leekend i: door Slade NeN York
sckozen. Daar saat hij Êcnieten
van de dinlcn die hijhct I'elst
heetugedaan.In New York
aangekomen kónr Charliè cr al
snèl ndter drr Sl.dc . ni h.l

zellmoord wil rlesen. Nu r hêt
de beuÍ aan ChMlic.nr ecn

beschouwd $orden als een
karakteríud'e ne1 een rmmur
aan Plor. sccnt ofà rvoDan draan

kar.krcrcntsikkeliDg van FFnk
sladc en Charl,c sinns T'jdenr
de ruim 6vec cn een half unr
durende filfl, venlapl, doór hct
goède acieeNêrk van Iric'no e.
O Donnell, óok helressecrwerk

Scent of a NóÍàn È een zecr
pa kk endê, nclodran arische r' ln
mer hier en du e€n vleusrê
hunor. Apan nas daarbij .oe

actêêrPreíalie vrn Al Pac'no



Isabelle en Frangois

Lieve kabeue en Franqois

Ik bcn vcrlicfd op ccn vrcus die
voor mil onbeÍeikbrar is. Hoe kàn
ik ervóor zórgên d.r ik hààr
aandacht trck? Hclp mc aub.
Jullie kennen haar misichien lel.
een nóoiê blonde vrors óer een
íÍalcndc Slinlach d1c altitd in dc
aula È ze is a11ijd 

'nooi eekleed: ?e
dnaet lnaie bloesjes en íràkke
lcrcn brockcn. Màar sat 1k hcl
moonre aan haar vind È haar
eezonde kleur. Zelli midden in de
*inter knj8t ?e hetroor elku om
er drrlend romeÉ uit le zien (Hoe zou e dar roch
kunncn? Hcl zàl ycl ccn wouscn8chcmptc zijn)
Nou- afgeTien van het reir dal iedereen alt,jd harr
rrndrhctoFeist en ik njlrelitks een glinp Mn haar
opvàng in de pauzês, nzc al latrg,làngzick. (Dat
zc$cn zc, Daar nsschrcn is ze !el 8e$oon
Setouwd, want toen ze laa^top schoólwas hèête re
Eve^ en w.s zo helenaal vcrandcrd) Wat nod ik
docn cn war is cr mct haar aan de hand'r Nu ik haar
nicl mcerzie È mijn vcrlansen sieeds bmndender
8e*orden. Antwoord sneli

Eon wanhop,gc cesre-klascr

u.k wanho?ig? ee^te klas?r
Drt^n enlaul unptubbch!
Mdat ||ii rtè.ch tl.r t kie6 

"uer 
ia| t. .loen t,t!dr|

de rdo.n in kweíic n nia nttt in .ns nr .n,nlatl
a iLhl kun r t?n tuhr of hritl nru hau,
s.htijrèk,ddt zal.c z.kèt ||cl l.uk rii.lea
Moat kAael list britet k bqqkdls j? {ht ie6 na
hdo r.u wille\o,n.]d hd w^Ltttt nt t.4ti.t k trtnt

Et l.pa Knoeq anleft lnrwtjls hitr .p lchaol tund
dit v.kLn: nij ||d aln dt ntun villtn Eèn vaorbdU
hie at k LL un óbdie a$ aok al aa bticÍ thred
.ak dl wds.lie onaaient,ttet een eelrjk probleent ols
ji. of tlds het hen elíae rrc h teenl? tn i?tt?t Bevat mozl
i. je ranaa.ht eryen: and.^ ap , rLhrln. En ie niet ..
datk hakch,jè ., pt: ik lc etst.!

verloren sas Hí n hns, Ecspierd,
knàpên bêêt D;k S. (Het koíre
ne niet zoveel rijd om dàarachler
le koncn). sindsdicnzit of sta ik
iedeE pauzezo dat ik hem km
zien.Ik heb uitgevií boê zijí
rooÍcriscn loop tuscn dc lcscn
zo drt ik hen tegen tom. A1s hil
een rusenulr hêefi noer ikalrijd
naardewc Ik hcb hcb zclfs wel
ens oBewacht ne school. toen hil
een achtste uur had, en ben zo'n
twintie nclcr achlcr hcm aar naar
huis geíie1st Elke zaterdaB als hij
noet hockeyen ben ik ook op
Upwad ên ik ben henr*elèens

g.volgd nàar de Rosande-polder oó le zien hoe
Goed) hil sudic ik ben dus echt hccl crslcrlicrd
Helvas ne weleem oFgevallen dat hij elke palze
íaí drtnerje met dat bruinê had (Niênkê H.
Acloofik) zat, maàr Edcrccr zcl dal ik daar tuca
achier moest zoeken,ze saren eeNoon hcle goeE

Nou toen is hct een paar weken na de
krokusvakanlie sebeurd. r( kwàn vol socdc moed
or schoor en hmrde serijk dat hel íink mÈ was Èrj
had rar net dar neÈlê net dat brline haar! Ik heb
dc hele dag voor het open ràan van óns llàrjo (ien
hoo!) Bezeten, naarsprinecn lcck hc roch icl de
be*e optosin8. lben hrj de volgende da3 net een
blàu\e oog op schóol kràn had ik Neer hoop, naaÍ
dit blcck voo! nicts Hctrvas nlct dat neisje,nrar ccn
stonrme hockeyebal die zín sczicht zo bcschndisd.
Lieve hsrbe e en Franqoi\ knnnen jullie me hetpen?
Ik treet echt niet neer wat iknoet doen, her schijnt
nRmel'jk hcel cre aan tc z1jn. Kunneíjullic 

'ncrlsleblieft een Boede mad eclcn ik bcn dicp

(oak d .et jc et ie( ah.tts oh.t(ttm je biel wc wctcn

w? waten al hnq rn jouw problemen ntd Dirk en
Niokq dut antuns: wttt nn r.otuf hesonntn 

^,daot het hdornaaa wn de rc|.tiè wit .ijn rd1
ntnint dat Dnk een potent 

'ntnnetj. 
6, d's dat hrj

b6t twe. rlauuck aok koa en Niake e' zo taL aL, L
da1 re Dirk wel Nil dele" met lehatul, oh.ld ze aok
idtund andr^ Nil hten meeqeaietcn ran haar B?luk,
D6 Litska doè ed pDgins en rnfomer of ze .nt a
liir1 hebben am hd joufl een tiaotj. hesinnen
veel sud6 en pleziet Li6ko!

ns ab jullie noq prahtulea hebb.n, !,ur ze haat it,
wij hebb4 .ttitd eèn lerieu! aor r.or iuttie

Liele h.beel. en FÉneois
lk ?it in een heeldiep dal.Ik ben ditraar ah brusseÍ
op hèt gyn gekonen en heb her ontettend naarn'n
zn,zovcclSczcuige nenscn cn lcukc jon8cns......
leraad her misschin al, ik kwan de meest knappe
jó.9ê. die ik ne kan voonteuen op een u. de
ceNlc dagcn in de gàng tegên. Hij liêp tegên Íe aàn
en bood zo aardi8 zijn cxcuscs aan, dal ik sclijk

r
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Colophon Redartemis
Hallo lezeE van dc Aíeóis.llsjullie de Arcns renninsre noe lczenl
Ik h.d n ê. ,u Cerr-r  cr  n c '  nêc o. i  re rBr 'n.n. .n n-e bi  n-r '  ts  r$! i
h.edeAr 'em|u .  V' . 'ondeecror,nd. 'J .J-  loeth I^ o I  ,aph: i
ód her re Teg8en: Ik hoor vdak in de sansdat vclc vànjluie de artemis ni;t lcuk
vrdcn,endàleÍgeeft leukcstukkenin iaan Noualsjul l iedattochvindendrn
' f i ÍF o.h/ .1 , , iu\ i - ,  u l ieddd.c ntr . r .  .  grFoe..oo'  fbD"n.t t

lê inJ d{ chr. \cr .J n.1i \e,h l rerr l r .J l
ccntlc ccn 

^íemi\ 
vol kljgcn. De Bovenboul denkl ook al dar we geen paSina\

kunrcnrul lcn(IsdrrNelzodàI?- icd.) ,dusieenre enr!€cdcktàserslaàreens
zien darjLllle Lvctíukjes kunnen schÍijven s.nr kíliek uiren k nrakkctijk nraar
d.den dààI komt hct op Mnl

jongeÍjesuit 2a

Itl naar alle booie Íêisjês in de lrci..
êên nooi meisj€ leee novêr hen znte n, do n zeesen
bdên . È het ren, dal ,ic nekjes totaal seen oos

Vah necoa.tr^n udbi lJ ' leroo'eTcr.e. .kon,1,e , .h\ertrAop".hoo Jàr To saur de tec b.  e.  i
ót l ! , /c\ 'n- l . rn. l lb- !5 r-1L1rdrnJ. Ieen.$.r- , ; 'óo-c.nj f lke\e:h1ten^d""x;
schrijven over meisjes, oh, d.n saje ècht lachentMet somigê vÍasen oler',licrdc,,, kunnen ze naar bcrcr
naarDcneer vàn Èrp Baan. aovcndicnzlllên ze van hen dan wel êên exra voorlichti.gsles k{gen, die ze \rct
kunnen ecbruiken en onsetvijreld spannend zullen vinden.
Zê hebbben ook alledàrl erothche fantasion: Hóê ze een mehje op8cwonden moeren makeí en wàr ze dan in
bed allênaalgaln docn, war datbêisje lekkervindt en zulk soon dinge!.
Eia gaÍ het!m 6leNrcn dooriKijkên ze een ncÈjc aan, da. tà.henze naarcrkaar en saan ze allcrlci
din8cn opshrijven. Ên al dG Denjcs naar àÍuasen wal ze nou atteóaal aàn hetschrijvcntijn.
I iSrh-rnoud"no./ê. . ro, l .dr ' - /ovccl l -uranarp. , ' i  l rdnh.n d,r t r  l ,n\ i loercdle.Jtemr. l
gedfulrrcn spelen dic uitgààn nadf mrÈjest
Ach. daar zullen ee nooil achler konen:
Jo.hieq droon naai lèkke. verder.

Aí2. You doí t *anna knoN

Voor nieÍs zo vroeg op
Hel sas Paasnorgen 5 uur.Iedereen sas op in ons
huis weE ecn nanelijk nel z n .llen in het bos
$àndêlê. ên mer Mekker, onzc gcn, ner doelon
lan82aab de vogels te hoÍen zingen en dc zon op re
z'en Caan. Thuis hoorden wê al merehzinÊen

Dc Een was de klnts kNijt, ondal zt nog n@n zo
vroee was opgeíaan ên laat íaan ook nq ccn nksê
boswandelingaemaakt had, dus wildè de geit eeNl

In de ziel van twee

Maan'laeochrendi Het is zeven uuri De trein veírekr.
OndeNcrp: Meisjêa . zij kijken dan ook hun osen uir her
Nomul voeÍen zc altijd hevige gêsprekken, Daar koht er
ze de hêlê reis geen soord. \taar zê dàn ook hetnecstlan

In her bos wàs hcl heêl ni{ig €n donkcr Wc
hoórden minderrqcls dan thuis. We hebben nog wct
ccn spccht gêhóórd. naa! verdcr niêr bij-.ders
'Èen we thuis waren viel hel ons op dar trc veel neêr
rcAels hooden. Wc hebben heel veel merch in onze
ruií, drs het komtNaanchijnlijk daardoor dat we in
hel bos ninder hóorden.Ik ga, denk rk. dijn vàder
en nijn moe'ler no8 eens óvêrhalen on ncr zo lroc8
een kêerbi de Il$el te Eaan Iuiíêrên naarvoseli



LeÍareDonzin
Op een dag KOOMEN MEEKELS en
WILLEMSEN van dê ÁKKER v.n I KLOOSTER

UN

gelopen. Ze VERMEUDEN STEINER, die daa. jc wect dar hct zal koncn
ook loopr. Ondcsvcg traar huis merken ze datze hun malrlc SeLooÍ hei n'er
SLEUIèhJES k*,jt,Jn, mrr gelukkign ULRICII le voeh her al àànkonon
'IHUIS Din g.an 2e, tcrsijlzcopccn lloulEN ntaarjcrvilhcltrict.
bànk zir tcn,  .aaf  dc t . r  kr jken HétJLTerderv.  enrhh' idrnzest
cctrsopeen rnnse zender". zegl WILLEMSEN. hetisuil
''Okei 4pp. Nee dàr n ENGELSCIJMAN Kod danbcpjjpichclniet
dàarna vcrlrckl ULRICH.*anthil garr op JAGT.
llcropshrn vrn de KAMPEN inher BOSgaar je verloek( àlle kercn
I ' i1Dr Pl  ! .1uJo!r  lc t ln.  e d\"nd'  ' .cr ' Í ! ldc i r i ld
moJ q\ , .  r l , r ' " rvui . r rsen I  J i l - r"  r  .n er '  r '  _ |
STAM zitcn cn hijheeime bch een DORSTMAN je rerli€lïÍe momenlèn
ahhl jBeerteÍusbi j , rntenr i \  soÍdr de luchr al
GRAAUW, nMr hij kanEcllkki8no!. mctziln?ak jc voclljczolcc!.
lrnp bl8cs.hcncr zit n tcnt o! R(O) UiM EN De cDleTuclrrnogeens.
volBende dae garn Wl LLEMSEN en MEEKELS
mer de dubbelDEKKERbus naar dc HAVE, raar zc I'n
een VISSER zicn. HEUSTaaRT naaÍde GROOTe
vIS die hijeevrngen heeIt. Opeèns valt hij
rchrerover. Daarbij vàlt2itn riígop dc gro.d IIcl Koninginnedag,
lijklolhij be{uíeloos iscn snelkomt een aRlS DaE dcr koninlin
naar hcm toc. Ze ze8r"Zeg eens AA . marr dê màn Koling in gedachte
duwt haa. weAen 7f,gr:"Ik WII-MERING". Opzijn B,j konineinneddàg
MOON(S)hoot saat hir naàrlindt nicls. Hctzal z,jn koningn derNcdcrlandcn
ahijd màar GI(E)SSEN blijvcr traar de rin8E
geblevcn. Ak WILLEMSEN en MEEKELS rerug Geen hola.
witlcn eàan maken ze een weqdeDANZ, oídat e Kon'nginnedag
de bus ro3net eehaald haddên. Snêl íjdr de bus vrn Dag dêÍ drgen
de BERG àt Diè àvónd is hcl lollc MAANEN daar
kitkcn zij vol bc$ondcrins naar. (wiskunde a)

GedichÍen

D€nkr U nu ccht dat rk nog icls lccr
Ik lrek hel ge*oon n'et meer
Oóknagik niètÍêernet propjes gooien
Ukunr hel voortaan i. us ccntlc rooicn

Sinds ikjóu zag dê eestê kc*,
Wil ik al eccn andcr mcer.
want dc allcrliefste dat ben Ij
lk hoop datre datook lindt van nij.

In bàllèr benje bijvoorbccld zoAoed,
lk boop altild daljc dat voor mil doet,
MaaÍ hei lijktNel orje mir nietziè1
Dat doet nij sons ere veel verdrict.

Wànt ik hou echr !a.jc. hcul
Ik 6ccn hct allcma.l, zere neu\
Dus geefne nog een krns, een schonc lci,
En d.rk noe ccns gocd ovcr mijl

PS Lràtje niet inpakken door die sul.
\\hr hij zê-!t is naruurlijk geklec
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