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Watskeburt?
Jongens en meisjes, dames en heren,
ik ben tevreden! Jazeker, tevreden over
school, over het weer, over mijn cijfers, over
het Nederlands Elftal o.l.v. Marco van Basten,
maar het meest ben ik nog tevreden over deze
MEGADIKKE IRIS! Nog nooit dit jaar hebben
we zoveel stukjes en irisjes binnengekregen
als nu. Er waren zelfs zóveel irisjes, dat we ze
moesten sorteren en een aardig aantal zelfs
moesten weglaten omdat het er gewoon teveel
waren voor één Iris. Ga zo door!!!
Inmiddels zit jullie jaar erop en zullen
jullie volgend jaar weer met een schone lei
beginnen, of jullie nou overgaan, blijven zitten
of vertrekken van deze school. Met name de
geslaagde zesdeklassers wens ik veel plezier in
hun toekomstige, nieuwe omgeving!
Voor de rest van jullie staat er een
bijzondere gebeurtenis op de planning van
volgend jaar: we gaan verhuizen! Altijd
hebben wij in ons ouwe trouwe schoolgebouw
gezeten, gesitueerd aan de Statenlaan. En

Poenjo - door Hans Cronau

nu gaan we daar weg en zal er het tot een
appartementencomplex
gerenoveerd
en
gerestaureerd worden. Over de verbouwing
van het Thorbecke kunnen jullie alles lezen op
de schoolsite.
Helaas zullen er volgend jaar ook
twee Iris-redactieleden stoppen. Als jij je dus
aangesproken voelt om actief bij de Iris te
gaan “werken”, kun je je volgend jaar opgeven.
Hierover zullen we jullie in de eerste Iris van
volgend jaar meer over vertellen.
Dat brengt me tot het einde van de
laatste Watskeburt? van dit schooljaar. Ik wil
nog slechts één tip geven: neem deze iris mee
op vakantie voor in de auto, in de bus, op de
boot, in de trein, in het vliegtuig of in je tuin,
mocht je niet op vakantie gaan.
Veel plezier met de Iris dus!
Doei, bye, tschüss, salut, ciao, sayonara en
adiós,
Nathan Tax, h.t. Sculptor

Redactionis

Lieve lezers,

Voor jullie ligt alweer de laatste Iris van dit
schooljaar. De afgelopen tijd is er een hoop gebeurd. Zo ook de Romereis voor de 5e klas.
Jaren kijk je er naar uit en dan is het opeens zo
ver. Het is een hele mooi week geweest, met
voor mij als hoogtepunt de gezellige avonden
op kamer 217 (Cassie, Saskia?). De Spaanse
trappen waren ook erg leuk, maar ik vond het
toch een stuk leuker met onze eigen groep.
Overdag hebben we verschillende dingen gedaan, waaronder stadswandelingen door Rome.
Het hoogtepunt daarvan een leuk veldje met
uitzicht over de (hele?) stad, terwijl er een tv
programma of iets dergelijks werd opgenomen.
Nick kan je er meer over vertellen.
Ik ga niet teveel verklappen, maar mensen die
volgend jaar naar de 5e gaan: ik ben jaloers
op jullie! Wat is er nou fijner dan door de een
mooie stad te lopen met een lekker zonnetje
in je bek? Ook leer je je klasgenoten op een
hele andere manier kennen. De foto’s zal ik je
besparen! Leer ook alvast de plekken van de
McDonalds uit je hoofd, pasta met kakkerlak is
niet echt vullend. Maar genoeg over Rome, ga
heen en keer verrijkt terug.
Vorig weekend kreeg ik weer een beetje een
Rome-gevoel toen ik drie dagen lang in een
TENT moest slapen op Pinkpop. Die tent was

Examenperiodes
Examenperiodes vind ik de beste tijden
van het jaar. Ik ben namelijk van nature voorzien van (ook mijn vader huilt al bij Aladdin)
een groot gevoel en een onbedwingbare liefde
voor dramatiek. Hoe meer bloed, zweet en tranen, hoe beter. Inmiddels was ik, als lief klein
eerste, tweede, derde, vierde en vijfdeklassertje al getuige geweest van een flink aantal sappige drama’s van zakkers-in-wording. Redenerend dat er dit jaar voor mij als insider nog veel
meer te smullen zou zijn, heb ik me weken,
nee máándenlang verheugd op surveillanten
die met een fikse verkoudheid, klikkende hakken of krakende kranten de leerlingen tot wanhoop zouden brengen. Onverwachte (en ongewenste) gasten in de examenzaal. Een straat
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niet echt de reden van euforie, het weer, de
mensen en de muziek des te meer. Kaiser
Chiefs waren erg gaaf met zanger Ricky in een
te strakke broek en foute schoenen, het geluid
van Franz Ferdinand was bagger, maar de vier
Engelse heren maakten met hun uiterlijk veel
goed. Ook was het kwijtraken van mijn tent een
aparte ervaring. De jaren van appartementen
en hotels begonnen zich sterk af te tekenen.
Toen ik er om 8 uur ‘s ochtends eindelijk in lag
na uren zoeken, werd ik alweer mijn tent uitgebrand. Helaas gaat kamperen hand in hand met
festivals, dus aankomende augustus zal ik er
op Lowlands al weer aan moeten geloven. Het
was in ieder geval een fantastische ervaring samen met mijn ex-Iris Tacheia mattie Iris H.
Helaas is die pret inmiddels voorbij en moet
er op dit moment hard geleerd worden voor
de schoolexamens. Als jullie dit lezen zijn die
gelukkig alweer voorbij, maar denk dan even
terug aan dit moment: je moet leren, terwijl je
weet dat het komend weekend 30 graden gaat
worden en je het liefst op het strand zou liggen (liever op Pinkpop, maargoed), al dan niet
met een (school)boek erbij. Dat gevoel heb ik
nu, maar jullie, lieve lezers, gelukkig niet meer.
Geniet ervan, zolang het nog kan.
Fijne vakantie!
Judith Katz
Praeses Iris Tacheia
die tien meter verderop opengebroken wordt
door werklui in WK-stemming. Met als resultaat
leerlingen die massaal hun maaginhoud eruit
gooien, het op een schreeuwen zetten, in tranen uitbarsten, zich bekeren of hyperventileren.
Twee weken na het begin van deze
veelbelovende periode moet ik constateren dat
de drama-teller op nul blijft steken. Wat doe
ik verkeerd? Ga ik met te succesvolle mensen
om? Trek ik het geluk aan, en daarmee het ongeluk voor mijzelf? Ik weet het niet. Maar ik
weet nu wel dat de examenperiode geen tijd
is voor opwinding, spanning en drama, maar
vooral een van teleurstelling en dodelijke saaiheid.
Karen Molenaar
h.t. Quaestor.

Rectoris

De laatste

De laatste’ staat op de dreigbrief die
de redactie van de Iris op mijn deur heeft geplakt. De deadline van deze editie is gesteld op
06/06/06. Uitvoerig ben ik de afgelopen dagen
gewaarschuwd voor deze satanische datum. Als
tegenwicht tegen deze door Het Kwaad geannexeerde dag bidden vandaag in Delden gelovigen 24-uur achtereen. Zo te horen op de radio
een dolle boel, veel gegospel en veel samen. Ik
benijd de geïnterviewden die zo zeker van hun
zaak zingend het goede dienen en daarmee mij
beschermen.
Evengoed zette het gespeculeer over
06/06/06 me wel aan het denken. Wat, als het
inderdaad zo is; wat als deze Iris echt de laatste zou zijn. Dan zou het wel erg profetisch
zijn als ik in mijn bijdrage daarover geschreven
had. (Uiteraard zou de redactie van de Iris mij
in dat geval met lengte verslagen hebben door
haar aankondiging van de laatste.).

Maar de redactie schrijft veel meer: .. de laatste Iris dit jaar... de zomeriris. En dat klinkt
helemaal niet satanisch, dat klinkt als bijna
klaar, als opluchting. Er wordt van mij een vrolijk stukje gevraagd, met blijdschap over het
afgelopen jaar, verdiende vakantie en na de vakantie weer opgeladen en vol goede ideeën...
Ik ken mijn positie en doe uiteraard wat
de redactie van mij verlangt:

Praesidis

er in deze Iris nog meer stukjes met leuke verhalen en rare uitspraken staan uit Rome, maar
ik moet er zelf toch ook wat over vertellen. De
reis begon al geheel anders dan andere jaren,
wij waren namelijk het eerste jaar dat met het
vliegtuig ging. Vet chill natuurlijk, maar van het
woord turbulentie kent iedereen nu ook de betekenis. Eenmaal geland, kwamen we aan in
Rome, waar het superwarm was, maar oh zo
mooi. Even uithijgen op de kamer en toen begon de week. Ik zal deze dagen samenvatten
in een paar woorden: wandelen, kijken, luisteren, spanningsboog, uitgaan, metro, shoppen,
lachen, drinken, maar toch vooral veel plezier
hebben. Als ik jullie was zou ik er maar heel
erg naar uitkijken, want het is echt vet. Ik
kan natuurlijk nog veel meer vertellen, maar
de schoolexamens komen er ook weer aan, dus
heb het erg druk. Ik zie jullie hopelijk allemaal
oranje en wel op het eindfeest. Veel succes met
jullie intermezzo!

Het is al weer een tijdje geleden dat ik
wat heb geschreven, dus ik heb nog heel wat
te vertellen. Er is namelijk al een onderbouwfeest en een 4+ feest geweest. Allebei vond ik
ze erg leuk: de king en queenverkiezing, ijsjes,
intro’s, Emperium, alles! Ik vind het erg fijn dat
alles goed is verlopen en jullie je zo goed hebben gedragen! Als je nog even wilt nagenieten kun je de foto’s van deze feesten zien op
de site, dus snel kijken. Ik hoop dat jullie net
zo genoten hebben van deze feesten als ik. Zo
niet dan krijgen jullie nog een kans, want op
21 juni komt het eindfeest. Hier zal ook genoeg te doen zijn en genoeg gelegenheid zijn
om helemaal los te gaan. Er is dan ook een
wedstrijd van het Nederlands elftal en deze zal
zeker te zien zijn op het feest. Dus komt allen
in je oranjeoutfit om eerst de wedstrijd te kijken en daarna deze overwinning te vieren. Ook
zal er weer een foodcorner en een live-act zijn.
Kortom reden genoeg om te komen.
Maar in deze lange tijd is er nog veel
meer gebeurd. De vijfde klas is namelijk op
de vetste schoolreis van je schoolcarrière geweest, namelijk naar Rome. Ik heb gehoord dat

Als ik vanavond thuiskom
Met verse bloemen uit de wei
Geplukt om levens lust te vieren
Is de dageraad al lang voorbij
Maar ik vang haar in papier en
weet een Iris dicht bij mij.
Prettige vakantie!
Maarten Delen

Groetjes,
Renée de Valk
h.t. Praeses

The End
Door Tim de Wit
Het wordt weer zomer... Op 21 juni is het
zover. Ik zou een perfect stuk proza over de zomer
hebben geschreven, maar het probleem is dat ik
geen inspiratie kan vinden in een periode van 3
maanden waarin het te heet is om te typen zonder
airconditioning en er veel te veel afleiding is.
Vooruitzichten op de vakantie en veel te veel vrije
dagen maken het onmogelijk een tekst te schrijven
dat de titel zomer waardig is. Gelukkig dus maar
dat dit de laatste Iris per jaar is, wat de perfecte
mogelijkheid schept een terugblik te schrijven op
het jaar. Ik ben vermoedelijk niet de enige die op
dit geniale idee is gekomen, dus een terugblik op
het schooljaar zal iemand anders al geschreven
hebben. In plaats van nu gewoon op het kruisje
rechts bovenin te klikken, vol vertrouwen dat de
een of andere Truus die in haar schooltijd nog nooit
een krant heeft aangeraakt en geen verstand heeft
van het samenvoegen van ongehoord lange zinnen
in bijna vervelend ogende alinea’s teneinde een
amusant resultaat te bereiken, wel een terugblik zal
schrijven over de muziek op schoolfeesten, de sfeer
op schoolreisjes en het spoorloze kapsel van meneer
Rottier, ga ik nu een terugblik schrijven op wat er in
zo een artikel niet zal voorkomen: de interessante
aspecten van het jaar! Wie is daarvoor immers beter
geschikt dan iemand die zojuist met één zin vier
regels heeft volgetypt?
Het schooljaar is goed begonnen: de orkaan
Katrina loste op op de eerste schooldag en liet een
vernieling achter in New Orleans. George Bush
snelde erheen, en terwijl FEMA vanaf helikopters de
slachtoffers filmde en bejaarden en zwarte etnische
minderheden opsloot in de Superdome, ging hij
gezellig met de reddingswerkers op de foto en werkte
nog wat aan zijn populariteit bij de bevolking. De
CNN maakte een mooie documentaire over hoe de
Nederlanders wel met water om konden gaan en zij
niet, en er waren beelden van de stukjes karton die als
dijk moesten dienen om New Orleans te beschermen,
die als luciferhoutjes doormidden braken. De
evacuatie was niet bijzonder goed verlopen: zoeken
naar mensen in de grotendeels verlaten stad was als
hooi zoeken in een hooiberg. Wel een hooiberg waar
al het hooi dat een modaal inkomen of hoger heeft
al uit is vertrokken, overigens. Gelukkig was een deel
van
8 de bevolking toch al uitgezonden naar Irak...

Column
Een maand of wat later deed de eerste
liquidatie dit jaar zich voor: de linkse activist Seveke
werd op brute wijze vermoord door een schaduwrijk
figuur met een rode tas in zijn hand. In Nijmegen. Op
klaarlichte dag. Als je nou iemand wil vermoorden,
neem je dan een bekende linkse activist? Neem je dan
een rode tas mee? Doe je het dan in Nijmegen? Nee!
Dan schiet je de een of andere arme drommel neer
die toch niemand zal missen, en je trekt onopvallende
kleding aan. Je doet het ‘s nachts en vooral niet in
Nijmegen! Je vraagt je misschien af waarom niet in
Nijmegen. Dat weet ik ook niet, maar de moordenaar
deed alles al fout, dus hij zal Nijmegen ook wel
verkeerd gekozen hebben. Laat vredige steden rustig
liggen en vermoord je slachtoffers in Amsterdam,
waar er nog wel iemand bij kan en ze waarschijnlijk
bij de politie denken dat Holleeder er weer eentje
gepakt heeft. Enfin, de politie heeft nog steeds geen
idee wie het gedaan zou kunnen hebben, wat ook
weer iets zegt over de kwaliteit van het vele blauw
op straat. Deze hitman heeft geluk gehad.
Ondertussen werd Samir A. vrijgesproken
van zijn terrorismeaanklachten. Hij liep naar buiten,
ging over de rooie en mepte een fotograaf in elkaar.
Uiteraard mocht hij meteen weer naar binnen. Ik
snap de Nederlandse criminaliteit niet meer. Waarom
moet het allemaal zo openbaar? Als je iemand
vermoorden wil, dan kun je hem ook meeslepen naar
een of andere kelder, hem daar slachten op wat voor
manier jij ook leuk vindt, en hem achterlaten in een
steegje, waar hij na een paar dagen, zoniet weken
pas gevonden wordt, maar nee! De Nederlandse
aspirant-terroristen en huurmoordenaars doen het
allemaal in de open lucht, waar ze helder kunnen
denken en waar iedereen het kan zien. Terwijl Samir
A. heftig propagandeert en zijn kornuiten dreigen
nog meer regisseurs en racisten te vermoorden als
Nederland zijn troepen niet terugtrekt, zegt Bush niet
te willen vertrekken tot de overwinning is behaald
waar de dappere troepen voor hebben gevochten. En
we gaan nog niet naar huis...
Terwijl ik mijn eerste stukje dat in de Iris
terecht zal komen aan het schrijven ben, is er een
groot schandaal over asielzoekers in Zweden die hun
kinderen apathisch doen voorkomen om zo in het
land te mogen blijven. Verdonk spreekt er schande
van, en zegt dat dat in Nederland niet zal gebeuren.
Dat lijkt me best logisch, aangezien er meer tijd
nodig is dan een paar uur in een wachtkamer voor
het afwijskantoor om een kind apathisch te doen
worden. Even na haar vurige speech tegen het
Zweedse menselijke asielbeleid ontdekt ze tot haar

The End - vervolg
schrik dat er een klein gaatje zit in het raam van haar
werkkamer, dat verdacht veel lijkt op het gat dat
volgens haar aan kogel zou nalaten. Ze heeft vast
niet in haar redenering opgenomen dat iemand die
slim genoeg is om op Verdonk te willen schieten, wel
zou wachten tot ze was teruggekeerd alvorens haar
ruit kapot te maken. Het blijkt na een tijdje maar een
roodborstje geweest te zijn, tot grote teleurstelling
van Geert Wilders, die graag over dit incident weer
met een radicale uitspraak in het nieuws zou zijn
gekomen. Alle buitenlanders weg!!! Voor de details
kunt u bij mijn woordvoerder terecht.
Het eeuwige conflict tussen Israël en al die
Arabische landen komt op een wel heel laag pitje
te staan als Ariel Sharon in een coma raakt en
daar ook niet meer uit zal opwaken, en de premier
van het enige Arabische land dat nog niet door de
NAVO wordt bestuurd, Mahmoud Ahmadinejad, zich
intensief gaat bezighouden met het verrijken van
uranium, voor redelijk gebruik in kerncentrales en
dat soort dingen. Ondertussen gaat Iran ook werken
aan raketten die koppen, misschien zelfs eventueel
kernkoppen, naar Israël zou kunnen brengen om
daar eventueel misschien wel wat schade te kunnen
aanrichten. Natuurlijk heeft het uranium daar niets
mee te maken, en doet hij dat alleen voor duurzame
en schone energie. Oké dan, maar maak er geen
Tsjernobyl van! Van Israël bedoel ik natuurlijk.
Dan begint een reeks van ongelukkige
ongelukjes die zorgen dat de regering, het volk en ikzelf
het vertrouwen verliezen in de AIVD en defensie: in
korte tijd raken ze samen vele kilobytes aan gevoelige
data kwijt op de meest onnozele manieren. Er wordt
nog net geen openbaar www.staatsgeheimen.nl domein opgericht, maar er worden wel verdacht veel
laptops, diskettes en USB-sticks verloren, waardoor
het ongetwijfeld mateloos interessante privéleven
van Pim Fortuyn en documenten over het koninklijk
huis terecht komen in de handen van Peter R. de
Vries, misdaadverslaggever. Ik denk dat je de AIVD
en Defensie inderdaad onderhand wel als misdadig
kan bestempelen, aangezien de halve Hofstadgroep
er werkt en de documenten niet alleen kwijtraken,
maar ook gewoon meegenomen worden en niet
meer terugkomen. Natuurlijk is minister Bot hier
allerminst blij mee, en vindt Jan Peter Balkenende
dat we zo niet met elkaar omgaan in dit land. De
strategieën voor het leger, dat nog steeds in Irak
verblijft, zijn overigens niet of nauwelijks uitgelekt en
er is allerminst gevaar ontstaan, weten de generaals.
Vertel dat de terroristen maar!
Een grote rel ontstaat in Moslimland: het
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nieuws van een paar cartoons waarop Mohammed te
zien is, die een paar maanden geleden in een Deens
tijdschrift gepubliceerd waren, bereikt Arabië. Ineens
is het voor westerlingen niet meer veilig. Duizenden
moslims gaan de straat op, nauwelijks wetend
waarover dit alles gaat, en beginnen ambassades en
auto’s kapot te rammen. Veel mensen, waaronder ik,
spreken er schande van en vinden dat die moslims
zich verschrikkelijk aanstellen. Als reactie worden
ondertussen in Moslimkranten cartoons gepubliceerd
over Jodenvervolging en terrorisme. Jan Peter
Balkenende vindt dat wij zo niet met elkaar moeten
omgaan, terwijl er overal islamitische scholen en
moskeeën worden verbrand door trieste figuren die
hun haar niet fatsoenlijk weten te dragen en zwarte
bomberjacks met witte letters dragen. Jongeren
zoeken hun groepjes op en Geert Wilders publiceert
de cartoons op zijn website en zegt wat radicale
dingen om toch maar alsjeblieft in het nieuws te
komen.
Het afgelopen schooljaar is een zeer danig kutjaar
geweest voor de actualiteit. Hoe Jack Spijkerman
nog elke zaterdag een grappige show weet te maken,
is mij een raadsel. Misschien helpt zijn torenhoge
Talpa-salaris hem een handje. Een televisiering zal
hij er in ieder geval niet meer mee winnen. Nee,
die worden gewonnen door programma’s van
halfbekende zangertjes en acteurtjes die graag aan
de wereld willen laten zien hoe zij hun leven voor de
camera’s leiden. We zijn allemaal helemaal dol op
de avonturen van Patty Brard, Frans Bauer en René
Froger. Als ik dit zo allemaal zie, krijg ik ook een
zeer opdringerige neiging om een terreurgroep op te
richten en dit land uit te ruimen. Laat Verdonk maar
eens asiel aanvragen in Somalië, en Geert Wilders
mag Iran moslims gaan uitschelden. Patty Brard mag
haar Engels op de Amerikanen loslaten en Froger
wordt onderweg gewoon van boord gegooid. In dit
land wordt er door Balkenende niet meer omgegaan
met mensen op wat voor manier dan ook, en Samir
A. moet in Washington maar eens proberen om uit
de gevangenis te blijven. Dan kunnen we eindelijk
vakantie gaan vieren. Eindelijk rust.

Tim
-5d heeft Nederlands van
vervanger Gijsbert Rutten*
Ru: “En waar is “werd” dan
gebleven in deze zin?”
Eline: “Die is opgegeten door “is”! “

Rome-Irisjes
Anne de J. ‘Stijn, dat ziet er echt super
lekker uit! Wat is het?????’
Stijn de J. ‘€3,50!’

Steiner (24:02) ‘Als je nou niet naar je
kamer gaat, dan sla ik je naar je kamer!!!’

Sjoerd B. ‘Ik ga vanavond niet weer in
die kast slapen!’

Menheere ‘Ga terug in je Hok!’
-Joost R. hangt uit de kamerdeur om te
kijken waar de rest bleef
Menheere ‘TERUG IN JE HOK!!!!’

Frank van W. ‘Joost, wil je dat even
vertalen?’
Joost R. ‘Ik kan geen Grieks!!!’
Frank van W. ‘Het is Joods!!’
Jet: ‘Michiels sigaar is groter dan die
van Steiner!’
Chantal wrijft over Joosts voorhoofd:
‘Aahhh… wat is ie lief!!!’
Steiner ‘Als je dat maar niet bij mij
doet!!’
Chantal wrijft over Steiners voorhoofd:
‘Aahhh… wat is ie lief!!!’
Vera S. ‘Waar is Steiner??’
Eva M. ‘MOEDEREEND!!!’
- Steiner gaat een huisje binnen en
spontaan begint een kindje te huilen:
Frank van W. ‘Ahh… Meneer!!.....’
Steiner: ‘Ik ben een grote teddybeer!!’
Marriëtte van H. ‘Is er ergens een pinautomaat?’
Mirthe W. ‘Ja, m`n kont!’
Thuis ‘Ga maar staan, dan haal ik `m
wel door je gleuf’
Queeny R. tegen een ober: ‘Sir! Signore! Euh… PINGUIN!!!!’
-Over de dag naar Parijs:
Debby V. ‘Waarom ga je naar Parijs, in
Arnhem is toch ook een McDonalds!’
Anne de J. ‘Laten we mijn ouders gaan
internetten’

Joost R. ‘Ik heb zin in Bier en Renee
v/d V.’
Gijsbert ‘Je het mij toch!’
Marc B. ‘Annedore, je glijdt van m`n
schoot af’
Annedore van Z. ‘Dat komt door glijmiddel’
Marc B. ‘Heb je glijmiddel op je kont
zitten?’
Annedore van Z. ‘Ja’
Marc B. ‘Wie verwacht je dan?’
Annedore van Z. ‘Je bedoelt: wie wil ik
verwelkomen!’
-Annedore van Z. gaat met haar hand
in de broekzak van Sjoerd B.
Sjoerd B. ‘Wat doe je?’
Annedore van Z. ‘Ik probeer alleen je
ding maar te pakken’
Ter Horst ‘Gytha, met jouw stem kan je
oorlog voeren’
-Iemand probeert een foto te nemen
ergens van en gaat daarvoor een trap
op
… Kan je het nu zien?
… Nee, er staat weer zo`n KUT-kerk
voor!!!
-Annedore loopt al de hele dag met
Joost door Villa Hadriana, na 4 uur:
Annedore van Z. ‘Joost wat doe jij
hier!’

Interview met:

Dhr. Engelschman
Hij kwam, zag, en deelde een hoop
straffen uit. En nu gaat hij weer.
Veel braveriken hebben er geen idee
van wie hij is, maar degenen die
regelmatig in de problemen komen
kunnen zijn kantoortje dromen.
We hebben het natuurlijk over
onze conrector, dhr. Engelschman.
Maar wat steekt er achter deze
vriendelijke, bebaarde en bebrilde
man? Waarom gaat hij weg? En wat
zijn z’n verdere toekomstplannen?

Ten eerste, hoe lang werkt u hier al?
Ik ben hier begonnen in 1974, dus nu
32 jaar.
En waarom gaat u weg?
Omdat ik na 40 dienstjaren 61 ben, en
dan vind dat ik hele leuke andere dingen
kan gaan doen. Ik ga met pensioen.
Toen u hier voor het eerst kwam, hoe
stond u toen tegenover de leerlingen?
Hoe was u van plan met ze om te
gaan?
Zoals ik al gewend was. Ik heb daarvoor
een jaar of 7 in Amsterdam lesgegeven,
ik kom uit Amsterdam, en ik heb
het onderwijs juist gekozen om met
leerlingen om te gaan, ik gaf wiskunde.
En toen ik hier kwam moest ik even
kijken wat voor type leerlingen hier
zaten, van Amsterdam naar Arnhem
is een hele grote stap natuurlijk. En
ik hoopte met de leerlingen die ik hier
zou krijgen weer dezelfde band op te
bouwen die ik daar met de leerlingen
had, en dat is gelukt. Ik heb jarenlang
met ontzettend veel plezier in allerlei
klassen lesgegeven, en heb met een
hoop oud-leerlingen nog steeds contact.
Helaas werd, toen ik conrector werd,
de lestaak veel kleiner en de laatste
jaren heb ik geen les meer gegeven.
Daardoor ben ik steeds verder van de
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leerlingen af komen te staan en dat
vind ik wel jammer. Maar ja, je kunt
niet alles hebben.

En hoe is in de loop van de tijd de
houding van de leerlingen naar u toe
veranderd? Van leraar naar conrector?
Ja, je hebt natuurlijk als docent met
een klas een hele andere relatie dan
als je niet meer in de klas staat. Ik heb
nu meer met leerlingen te maken waar
iets bijzonders mee is, die de klas uit
gestuurd zijn, of waar andere dingen
mee zijn, en als je les geeft heb je een
klas voor je, en dat is natuurlijk een
intiemere relatie. Als conrector is alles
veel afstandelijker. En vaak ben ik alleen
degene die de straffen moet geven.
Wat is de ergste straf die u ooit aan
een leerling hebt moeten geven?
Nou, zware straffen doe ik nooit in m’n
eentje, dat doen we samen met de
schoolleiding. Maar de zwaarste straf
die ik ooit heb gegeven is een leerling
van school sturen.
En waarvoor was dat?
Vergaand spijbelen, fraude, noem maar
op, een heel assortiment. Het is denk
ik drie keer gebeurd in de tijd dat ik
conrector was. Conrector ben ik geloof
ik sinds ’83.
Dat is al een hele tijd. Wat is er sindsdien
allemaal aan de school veranderd?
De school is heel vol geworden. Toen
ik hier kwam waren er nog geen
driehonderd leerlingen. Je kende alle
leerlingen, alle personeelsleden zaten
nog rond één tafel, het was veel
intiemer. We waren veel closer, je kende
gewoon iedereen.
En inmiddels zijn er achthonderd
leerlingen,
hebben
we
tachtig
personeelsleden, en we zitten in
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Interview met:

Dhr. Engelschman - vervolg
twee gebouwen. Het is veel massaler
geworden.
Maar wat gebleven is, is de goede sfeer,
vind ik, er is een goede relatie tussen
de onderbouw en de bovenbouw, onder
het personeel is er ook een goede sfeer.
En leerlingen zijn mondiger geworden
in de loop der 40 jaren. En dat houdt
in dat er ook wel eens een groep bij zit
die te ver doorschiet.
Het zijn de normale veranderingen
die je ook in de maatschappij ziet.
De leerlingen hebben tegenwoordig
veel meer dingen, ze kunnen kiezen,
de school is niet zo centraal meer als
hij toen was. En dat geldt voor het
personeel ook.

Zijn er ook drastische veranderingen in
het beleid van de school?
Ja, het is aangepast aan de tijd natuurlijk.
Er is een medezeggenschapsraad
gekomen, er is af en toe een
leerlingenraad geweest. Veertig jaar
geleden werd alles alleen maar van
bovenaf opgelegd, nu wordt er veel
meer in overleg met de leerlingen
gehandeld.
Wat is het leukste wat u hier op school
hebt meegemaakt?
In ’50 heb ik een heel leuk lustrum gehad,
dat was natuurlijk een hoogtepunt. Ik
heb er ook een paar meegeorganiseerd.
Daar denk ik met plezier aan terug.
En wat ik ook een hoogtepunt vond
was de eerste Togather organisatie, 5
jaar geleden, met de actiedagen. Het
was de eerste keer, dus het was even
bekijken hoe het zou gaan, maar het
werd een geweldig succes.

-5d heeft ANW van Alexiou*
D: “Huh?! Is de zon groter dan de
maan?!?!”

En het slechtste?
Het slechtste is als je een leerling van
school moet sturen, dat gaat je niet in de
koude kleren zitten. Heel aangrijpend.
Had u nog iets speciaals willen doen
op deze school, iets wat u niet gedaan
heeft en waar u spijt van heeft?
Nou ik had het heel prettig gevonden
als we tien jaar geleden al in een nieuw
gebouw hadden gezeten. En dat maak
ik niet meer mee. We gaan nu naar het
nieuwe gebouw als ik weg ben, maar
om zo’n ontwikkeling mee te maken dat
je in een nieuw gebouw start…dat had
ik nog graag mee willen maken. Tien
jaar geleden was daar al alle reden toe,
want toen waren we al zo groot dat we
hier niet meer inpasten.
En wat gaat u hierna doen? Gewoon
lekker van uw pensioen genieten?
Ik ga er echt van genieten, ik ga
veel reizen. Verre landen bezoeken.
Binnenkort
naar
Nieuw-Zeeland,
Frankrijk, Zweden, Thailand, gewoon
veel verre landen. Werken, nee. Dat
heb ik veertig jaar gedaan, en nu is het
tijd voor iets anders.
Tot zover dit interview met onze
geliefde (of niet, dat hangt af
van wat je hier allemaal hebt
uitgevreten) conrector. Hopelijk
zijn jullie iets wijzer geworden over
deze man. Ik in elk geval wel.
Tess Klifman,
h.t. Assessor

-5du1,2 heeft een SO*
Loes: “Hee.. er staan allemaal Duitse
dingen!”
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Poenjo - door Hans Cronau
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Time travels fast!
Door Daphne Appelo, 6A
Eindelijk is het dan zo ver. Het laatste examen is
gemaakt, de uitpuilende reistas staat klaar, het
avontuur kan beginnen!
Nu komen de dagen van ontspanning, langzaam
rehabiliteren van de grote hoeveelheden stress, veel
plezier en inderdaad het voorspelbare grote porties
alcohol naar binnen gieten. Een examenreis (oh
nee, sorry Tess, het cultureel verantwoorde latenwe-de-inhoud-van-het-Spaanse-uitgaansleven-opantropologische-wijze- onderzoeken uitje…) maak
je, als het goed is, immers maar één keer. Zo ga
ik met mijn vrienden naar Tossa de Mar, maar ook
dit jaar worden weer onder andere Salou en Kreta
bezocht door mijn medeleerlingen. Dus als jullie
mij vrijdag na de examenuitslag tegenkomen op
school en ik ben(hopelijk… het is nog spannend)
geslaagd, sla dan alsjeblieft niet te hard op mijn
schouders of omhels me niet te hard, want ik ben
waarschijnlijk zo rood als een kreeft, oftewel
verschrikkelijk verbrand!
Verder is het niet onwaarschijnlijk dat er nog steeds
sporen in mijn bloed te vinden zijn van overmatig
alcoholgebruik, met als tegenargument dat je ten
volle moet genieten van zo’n exame…uhh… uitje!
Deze ruimte in mijn hopelijk laatste Iris Tacheia
wilde ik eigenlijk gebruiken voor het ophalen van
wat mooie herinneringen. Laat ik maar beginnen
in 1999, toen ik hier voor het eerst rondliep met
een veel te grote tas, zoals zoveel bruggo’s. Zwaar
onder de indruk was ik van dat grote gebouw(hier
paste mijn basisschool wel drie keer in) en die
lange en stoere bovenbouwleerlingen. Met name
één zesdeklasser maakte toen een onuitwisbare
indruk door in de tweede schoolweek een bruggo
die hem in de weg liep in de vijver te gooien! De
rest van dat schooljaar liep hij als een hollywoodster
door de gangen: geen bruggo zou het in zijn of
haar hoofd halen voor de voeten van Pieter te
lopen! Op die manier gleden de onderbouwjaren
soms traag, maar meestal snel aan me voorbij.
Getekend door hoogtepunten als Xanten en de
AGB-verkiezingsweek, toen er nog geen gescheiden
verkiezing was en slechts één voorgestelde AGB.
Ook memorabel was de zeilweek in de derde ( toen
nog niet gekozen kon worden tussen zeilen of de
Ardennen, maar iedereen in zo’n week valk stapte
), waarbij het overlopen naar andere slaapzalen
als een ware Olympische sport werd verheven.

Helaas werd ik, zoals wel vaker het geval is bij
sport, gigantisch afgemaakt: mijn straf: ik moest
op de bank slapen in de recreatiezaal.
In het -begin
Iris Tacheia
juni 2006
van die nacht vond ik dat wat minder, maar toen
de docenten besloten om onderling om half drie ’s
nachts een watergevecht te houden, klaarde mijn
humeur al snel op.
In mijn herinnering was de vierde een enerverend
jaar. Voor het eerst in clusters, vakken volgen die
jíj het leukst vond en ook meteen vakken afsluiten.
Joehoe, nooit meer Duits! Ook het tripje naar Lille
zal ik niet snel vergeten, we werden namelijk,
geheel tegen onze verwachtingen in, niet lastig
gevallen door docenten die wilden weten waar
we waren, waar we naartoe gingen en waarom.
Wat een opluchting: op je dooie gemakje een
stad bekijken om uiteindelijk met z’n allen in de
pizzeria te belanden. Eenmaal terug in de bus
richting huis merkten wij dat de docenten ook
hadden genoten van hun vrije dag: we weten
het nog steeds niet helemaal zeker, maar oog- en
met name neusgetuigen verklaren dat er absoluut 29
grote hoeveelheden alcohol genuttigd zijn. En
toen kwam de vijfde: het jaar dat ik twee keer
deed, maar waar ik absoluut geen spijt van heb!
Ik heb namelijk geweldig genoten tijdens een met
zon overladen Romereis. Een paar hoogtepunten:
Spaanse Trappen, Trevi- fontein, maskertjesavond,
natuurlijk mijn achttiende verjaardag, Pompeji,
Tivoli, maar ook Piña Colada, cappuccino en
overheerlijk schepijs. Uiteindelijk ben ik op de een
of andere manier toch in de zesde beland. Niet
alleen het jaar van de eindexamens, maar ook
van De Zingende Petunia’s, véél I- uren(weliswaar
niet allemaal écht gekregen…), nieuwe rages als
kaarten (pokeren? of toch liever boerenbridge?)
en filmavondjes en poolen in tussenuren. Bovenal
was dit jaar enorm verrijkend. En dan niet zozeer
op intellectueel gebied, maar ook op sociaal
gebied. Na al die tijd ga je je vrienden steeds meer
waarderen en ga je het bijna jammer vinden dat
het zometeen voorbij is! Tenslotte wil ik iedereen
nog een hele fijne vakantie toewensen. Geniet van
de zon, zomer en al die kleine dingen die het leven
zo leuk maken!
Liefs,
Daphne Appelo, 6A

-

Door André Noyens
Beloofd is beloofd. Ik moet en zal een stukje
schrijven over televisie. Als volleerd zapper
blijf ik graag van alle rotzooi anno 2006 op de
hoogte. Want om iets te beoordelen zal ik er
toch echt kennis van moeten nemen. Ook al vult
dat wat teiltjes. Een gerespecteerd politicus uit
de jaren zestig beweerde ooit van het beruchte
boek Ik Jan Cremer: “ik heb het nooit gelezen
maar ik vind dat het door de overheid verboden
moet worden.” Zo moet het dus niet!
Als je een beetje dom en ongelukkig bent kun
je je tegenwoordig voor de buis volstoppen met
de meest uiteenlopende onsmakelijkheden.
Maar goed, om goed te kunnen oordelen, moet
ik een hele aflevering zien van Jensen!. Zo
gezegd, zo gedaan. Teiltje klaargezet en daar
gaan we dan.
Jensen! is het duidelijkste voorbeeld van een
programma, dat door mensen bedacht is, die
menen dat in de V.S. goede talkshows worden
gemaakt, die menen dat daar überhaupt veel
goeds vandaan komt en die bovendien zelf
geen ideeën hebben en daarom maar wat gejat
hebben van David Letterman en Oprah Winfrey.
Zo’n team deskundigen heet dan ineens redactie
maar is geen knip voor de neus waard. Een
klapdeur gaat open en begeleid door verkeerde
muziek en lichtflitsen betreedt de held van de
avond de zaal. Hij loopt een trap af (geniaal)
zonder te vallen en het publiek is direct in de
stemming. Wat een spontaan applaus voor
onze Arische held, onze gevatte jeugdig ogende
olijkerd, die avond na avond zijn geestigheden
met zijn publiek wil delen. Drie kwartier later
kom ik tot de conclusie dat ik niets van enige
zinnigheid of waarde gezien heb.
Het teiltje blijft leeg, zo leeg als het programma
zelf en het hoofd van de presentator. Ik
heb ook nog ene Jan gezien, die te goed de
onbenulligheid zelve speelt om geen acteur
te zijn. Zoals Paul de Leeuw geen echte Adje
heeft, heeft Jensen geen echte Jan. Deze
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minkukel is minder dan een vettig kussen in de
hoek van de bank en moet de flitsende humor
van kwakbol Jensen beter doen uitkomen.
Jensen zelf maakt aan één stuk door seksueel
getinte opmerkingen, bedient zich van alleen
zeer doorzichtige maar van iedere spontaniteit
ontdane dubbelzinnigheden. De gasten, die hij
uitnodigt, moeten wel hopeloos verlegen zitten
om publiciteit.
Een look-alike van Arnold Schwarzenegger lijkt
zonder schietgeweer en zonnebril sprekend op
Hans van Breukelen.
Jensen drinkt champagne want dat is trendy en
feestelijk.
In Jensens breaking news (een Nederlands
woord bestaat hiervoor gelukkig niet) worden
snel wat mensen beledigd, bij voorkeur een
minister en een homofiel.
In Jensen docu speelt een aantal sufferds,
die van Primeur een hoop kunnen leren, een
toneelstukje dat erg grappig gevonden wordt
door het gedrogeerde publiek.
Jensen maakt woordgrapjes over de snor
van Peter R. de Vries (“je bent zeker met
de snorfiets”) waar de gemiddelde leraar
Nederlands voor terugschrikt.
Jensen meldt dat morgen Ali B. komt. Kijken!
Maar Jensen heeft een enthousiast publiek,
dat ten overstaan van geheel Nederland, al
dan niet door stroomstoten gedwongen, keer
op keer met hem meelacht en de handen stuk
klapt.
En Jensen heeft een publiek, dat trouw
naar RTL 5 zapt om 22.30 en misschien de
volgende dag na Dr. Phil nog wel een herhaling
meepikt…………...
Hoor jij daarbij? Zeg jij nu “het is maar
ontspanning”? Zeg jij nu tegen mij “ik heb mijn
leesverslag niet af”maar heb je wel naar Jensen
gekeken.? Dan ben ik niet boos hoor maar wel
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een beetje verdrietig.
Gauw even zappen naar Temptation Island.
Want overspel staat tegenwoordig op nummer
twee op de lijst van hoofdzonden. Dat de lui,
die zich voor deze programma’s lenen zich
niet dood schamen geeft te denken. Maar dat
er zoveel kijkers gefascineerd zijn maakt ze
medeplichtig en ze moeten zich wat mij betreft
ook schamen. Nu heb ik gelukkig Voetbal insite
gemist, dat nota bene door een vrouw (hoewel
de meningen daarover ook uiteen schijnen te
lopen) gepresenteerd wordt. Zijn er dan geen
wetgevende en bevoegde instanties, die hier
een stokje voor kunnen steken?
Voor Jensen nog even naar America’s next
top model gekeken, en daarna naar twee
huishoudens die een paar weken van vrouw
ruilen en dan nog even naar Expeditie
Robinson, waarin enige malloten op een
bounty-eiland Lost naspelen en werkelijk het
idee moeten overbrengen dat ze ontberingen
doorstaan. Met beschamende overgave spelen
de jongelui armoede en andere ellende na en
doen tussendoor wat zeskampspelletjes.
En jullie vinden dat schitterend. Zoals je
ook gelooft dat het normaal is dat je op de
teevee door chirurgen je neus of je kont moet
laten leegzuigen. Ook subliem: een publiek
figuur kon vroeger best een beetje schaatsen,
voetballen of zingen maar niet dansen! Kijken
allemaal! Want je gelooft het niet…maar het
is toch echt waar. Ze leren dansen. Tenzij ze
te stom zijn om te tellen. En op MTV, waar
je vroeger goede clips kon zien, wordt je fiets
of je oma gepimpt! Kijken! Want waar moet je
anders over emmesennen?
Belgenheld Pfaff laat ons meegenieten van de
beslommeringen van zijn gehele gedegenereerde
veestapel en is de Tokkies en Flodder dicht
genaderd. Naadloos daarop aansluitend “Te
dik om af te vallen” waar een mevrouw van
239 kilo in één week wel 2 kilo afvalt. Afvallen

moet sowieso in een wedstrijd op de tv evenals
de nieuwste fraaie amateurbeelden over de
tsunami. Of je laat gewoon aan iedereen zien
dat je zo’n viespeuk bent dat je je huis tot een
mestvaalt laat verworden. Of dat je je kinderen
niet kunt opvoeden. Wordt die kinderen iets
gevraagd? Is er niemand die verbiedt dat
kinderen, die hun ouders volslagen belachelijk
maken in het bijzijn van een deskundige en
een camera, op deze manier aan de kijker
worden verkocht? Want jullie smullen van deze
kinderen. Maar met hen komt het nooit meer
goed.
De ergste hoofdzonde is nog steeds hoogmoed.
En daarom past ons allen nederigheid.
Normvervaging leidt tot onwetendheid. We
weten niet meer wat passend is, wat beschaafd
is en wat tot het privé-domein moet blijven
behoren. Alles mag behalve een negerzoen
en een dode mus. Het volk is dol op openbare
vernederingen of herkent die niet als zodanig.
In feite is het heel simpel. Er zijn drie partijen
in het spel. De eerste partij die zich, dankzij
een tenenkrommende behoefte om iets voor te
stellen of geld te verdienen, laat uitnodigen door
Jensen, door Dr.Phil of in een huis geplaatst
wordt om te baren of weggepest te worden.
Deze partij verkoopt zich en is de hoer van de
kijkbuis. De tweede partij? Jensen, John de
Mol en noem ze maar op, zijn de door jullie
bewonderde pooiers, de mafia, die grof geld
verdient aan de zieligste hoeren.
En de derde partij, de klanten, de hoerenlopers?
Ze betalen en zitten verslaafd en kwijlend op de
tribune en thuis op de bank. Zijn jullie dat? Er
is nog tijd voor nederigheid. Maar eerst komt
inzicht. En dan schaamte. Lees een goed boek,
dat helpt.
André Noyens.
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Vervolg op ondergang van een volmaakte creatie

Boodschapper van de dood
Utrecht, 6 juni 2006
Sinds die ene nacht dat de werkelijkheid
zich aan mij heeft getoond zoals een adoptiekind
de waarheid over zijn afkomst te horen krijgt, heeft
mijn leven een andere wending gekregen. De laatste
maanden van dat schooljaar heb ik steeds rechts
achter in de klas gezeten, met mijn tas op de tafel
naast mij. De eerste dagen heb ik daarmee veel
mensen teleurgesteld. De jaren ervoor vocht men om
een plaats naast mij, omdat ik, de volmaakte, aan
ieders behoefte kon voldoen. Ik kon functioneren
als luisteraar, als praatgrage verteller, als de jongen
naast wie je goed kunt werken of bij wie je kunt
spieken omdat zijn handschrift zo leesbaar is als een
grootletter boek. Die jongen was ik en elke les wist
ik mij zo te gedragen dat mijn buur zich gelukkig
waande. Die tijd is verleden. Ik heb de eenzaamheid
over mij afgeroepen, uit angst dat ik niet voldoe aan
hun wensen. Ze zijn het
maximale gewend, maar ik ben niet meer in staat
hun dit te geven. Ze zijn verbaasd. “Olderik, je
bent toch niet ziek?” Als kwetsbaarheid een ziekte
is, lijd ik eraan. Eén keer antwoordde ik “Ik ben
een kwetslijer, zie je dat niet?” Er verschenen
verbijsterde uitdrukkingen op hun gezichten.
Sindsdien word ik gelaten voor wat ik ben. Ik ben
gewoon ik geworden en met mij valt niet te praten.
Ik had twee onvoldoendes op mijn
eindrapport. Een vijf voor wiskunde en een vier voor
tekenen. Wiskunde was daarvoor altijd mijn beste
vak. Maar nu zie ik het als de wetenschap waarbij
uitkomsten onmiddellijk gewist kunnen worden. Een
manier van denken die onmenselijk maakt.
De vier voor tekenen is simpelweg te verklaren
met het feit dat ik een wereldvreemde geworden
ben. De kwaliteit in mijn kunstwerk is iets wat mijn
lerares niet ziet. Eigenlijk ben ik de enige die kan
begrijpen wat de betekenis is achter een landschap
met wolken in de vorm van wc-potten met
kleine scheurtjes erin, waaruit regen komt met een
bruinachtige kleur. Het spreekt vanzelf dat ik tevoren
nog geen enkele onvoldoende had gehaald. Ik heb
gefaald en de onkrenkbare Olderik is gedegradeerd
tot Folkward het faalkonijn. Het spreekt ook vanzelf
dat ik me nooit meer op school zou kunnen vertonen
en ik ben vrijwillig vertrokken. Zoals de aarde op
4∙1018 m afstand van de Scorpius blijft, zo bleef ik
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voortaan minstens 1 km uit de buurt van mijn oude
school (het Thorium gymnasium). De eerste reactie
van mijn vader was geschokt en ontgoocheld. Mijn
mentale afwezigheid was hem wel opgevallen maar
hij is er één die nooit wil opgeven. Zijn tweede
reactie was dat hij de haren van een wc-borstel in
brand stak en eraan zuigend als ware het een sigaar
rondjes op straat begon te rennen. Zijn derde en
laatste reactie was het stichten van een kolonie in
het riool. Hij zei altijd: “Vergeet nooit dat je de kans
hebt om als dier te leven. Grijp die kans als het
moment daar is.” Ik denk dat hij een rat geworden
is. Niemand heeft ooit nog iets van hem vernomen.
Misschien heeft hij het niet lang gered omdat hij
dacht zich te kunnen handhaven met één verrotte
bananenschil per dag. Misschien heeft hij nu wel
een baard en een staart, die gemaakt is door de
staarten van overleden soortgenoten aan elkaar te
knopen.
Mijn moeder heeft een dag op haar kamer
gezeten na zijn vertrek en sindsdien zegt ze elke
ochtend: “Goedemorgen Folkward. Wat ben ik blij
dat jij er nog bent als ik wakker word.” Sinds ik
waardeloos ben, wil ik dat ze me Folkward noemen.
Het is mijn tweede naam en mijn redding. Olderik
bestaat alleen nog ’s avonds als mijn moeder me
helpt herinneren dat ik haar goede zoon ben. Mijn
moeder geloofde nog steeds in mij als de Jezus van
de 20e eeuw. Ze heeft haar eigen religie gebaard.
Toen ik op 24-jarige leeftijd nieuwslezer werd, heeft
ze een dag lang kwijlend op de grond gelegen.
Daarna besloot ze meteen met mij naar Utrecht
te verhuizen en een paar flessen champagne te
openen. Samen hebben we het gevierd en samen
hebben we emmers gevuld met onze gedeeltelijk
verteerde maaltijden. Zij heeft er soep van gemaakt
en een bord vol leeggegeten. “Dit is de manier
waarop onze magen zich met elkaar verenigen. Zo
ben ik, de schepper van een heilige, verzekerd van
een goed leven.”
Ik kon me niet over haar verbazen. Ook niet
toen ze haar kamer in Utrecht volplakte met foto’s
van mij, hoe groter hoe beter. Ik hing zelfs naakt
op het plafond. Zij die mij altijd gesteund heeft, is
verslaafd aan mij. De enige die nog vertrouwen – en
dat is zacht uitgedrukt – heeft in mijn kwaliteiten,
aanbidt mij. Op 1 januari 1998 was haar enige goede
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Boodschapper van de dood - vervolg
voornemen om elke keer als ik terug kwam van mijn
werk, een buiging te maken. Ik heb gefunctioneerd
als nieuwslezer tot mijn 32e. Januari dit jaar ben ik
ontslagen. Hoe ik ooit aangenomen ben is mij nog
steeds een raadsel. Waarschijnlijk hadden ze iemand
nodig die het slechte nieuws kon brengen. Mijn leven
was vol van slechtheden dus wat dat betreft was ik
de juiste persoon om met strak gezicht de dood van
Pim Fortuyn aan het op hol geslagen Nederland mee
te delen. Hoewel het ook kan zijn dat zijn kaalheid
mijn oprechte onverschilligheid opwekte. Eigenlijk
heb ik kaalhoofdige mensen altijd gehaat, maar dat
is nu niet van belang.
De ondergang die in 1990 van start is gegaan
moet voltooid worden. Lager dan een ontslagen
nieuwslezer kun je volgens mij niet zakken, en stijgen,
dat zal er ook niet in zitten. Mijn leven is eigenlijk
een cosinusfunctie die jaren heeft stilgestaan en
16 jaar geleden is begonnen te dalen. Binnenkort
haalt hij de nul en dan zullen er negatieve waarden
komen. Daar wil ik niet op wachten. Vandaag is de
dag om zelf een beslissing te maken. Bij het nieuws
had ik geen vrienden, zoals ik nergens nog vrienden
had. Ik was er om over moorden te spreken. Ik
draag de feiten voor, mijn mening is niet van belang.
Mijn gevoelens behoor ik voor me te houden. Ik
dien me objectief op te stellen en neutraal te zijn.
Neutraal ben ik, zodra de camera’s op mij gericht
zijn, weer of geen weer. Dat komt omdat ik altijd al
weet wat voor weer het is, omdat ik me er niet toe
kan zetten om de nieuwszenders heen te zappen.
Er is geen enkele verrassing meer in mijn leven
omdat anderen te veel kennis van zaken hebben
en gewoon weten of het gaat regenen of niet. Wat
bezielt ze om dat openbaar te maken? Al jaren heb
ik weersvoorspellers anoniem dreigbrieven gestuurd.
Dit is er één van. “Jij vuile ecoloog, waarom moet
je zo nodig mijn lentekriebels verpesten en die van
iedereen in dit land? Je verdient de rest van je leven
tegen planken aan te kijken, misschien dat ik je nog
een paar vogelspinnen als gezelschap gun. Als je
mij te vriend wil houden, moet je vertellen dat de
zomer op een bepaalde dag begint die een maand
eerder is dan jullie werkelijke voorspelling. Dan zul
je eens zien hoe blij Nederland is als ze nog een
maand mogen wachten, want dan is de verrassing
het grootst. Jij bent als een wc: niemand hoopt dat
er iets uitkomt.”
Regelmatig liet ik bijzondere middelen

zakken in de koffie van collega’s die zich met de
weersvoorspellingen bezighielden. Zo nam ik wraak
op hen die mijn jeugd hebben verpest.
Mijn moeder overleed vorig jaar op 5 mei.
Terwijl ze dacht aan de verzetsheld die haar vader
was geweest – hij heeft in een dronken bui de helm
afgepakt van een duitse soldaat – begon ze naar
me te schreeuwen en rende naar boven. “Olderik!
Folkward! Jouw krachten zullen mij doen overleven!
Laat zien dat je mijn heilige bent!” Ze sprong uit het
zolderraam en brak haar nek. Ik wist niet wat ik nu
moest doen met ons kind, een meisje dat ze Engel
Neele heeft genoemd. Of eigenlijk wist ik het wel. Ik
heb een bezoek gebracht aan de dierentuin en haar
geplaatst bij de edelherten. Hoe kon ik nu weten dat
dat niet het dier zou zijn dat zij kon worden? Badend
in hun uitwerpselen is ze gestorven voordat iemand
haar had opgemerkt.
Toen ik op 1 januari aan het volk mocht
vertellen hoeveel vuurwerkslachtoffers er die nacht
waren gevallen, heb ik dingen gezegd die niet door
de microfoon opgevangen hadden moeten worden.
“Weer 5 runderen gestorven. Niemand zal ze missen,
ze zijn een gevaar voor onze samenleving.
Hahaha. Ze zouden die Krul hier ook een strijker
in zijn muil moeten steken.” Ik was onmiddellijk
ontslagen.
Ik haat mij. Ik heb mijn familie doen
ondergaan. Om voordat het absolute nulpunt bereikt
is de wereld vaarwel te zeggen, moest ik alles op
een rijtje zetten. Mijn leven heb ik beschreven in
drie pagina’s, waarvan dit de laatste is. Vandaag,
op 6-6-6 zal ik mijzelf van het leven beroven. Veel
mensen plegen zelfmoord omdat ze het leven niet
meer kunnen verdragen. Ik zal zometeen een put in
duiken omdat ik mezelf haat. Ik haat mezelf omdat
ik mijn imperfectie niet heb kunnen negeren. Ik kon
er niet bovenop komen en ben jaren ongelukkig
geweest. Ik walg van mijzelf en ik verdien het niet
verder te leven. Ik verdien het te sterven, omdat
mijn hele familie voor mij is gestorven. Mijn innerlijk
is gehandicapt. Olderik Folkward Zo, de enige echte
kwetslijer, zal over een paar minuten niet meer zijn.
Niemand zal me
missen.
O.F.Zo
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Het verhaal van de rups en de worm – deel 1
Het was een mooie zomerdag. Willibrord de Worm zat in zijn huisje een boek te
lezen over de blaaswormen, een verre tak van
zijn familie. Hij kon zich echter niet zo goed
concentreren op het boek, want hij zat met
zijn gedachten ergens anders. Vandaag zou er
namelijk visite langskomen, een oude kennis
van hem, Ronnie de Rups. Willibrord en Ronnie
hadden elkaar al jaren niet meer gezien omdat
ze na hun studie der Pesterijen van de Mens
allebei ergens anders waren gaan werken. Willibrord gaf op een middelbare school les aan
lintwormen en spoelwormen over het verteringskanaal van de mens, en Ronnie zat bij een
speciale afdeling van het leger. Hij zat bij de
Garde Van Deconstructieven, afgekort tot GVD.
Hij, als lid van de GVD, moest elke dag zijn
leven wagen in de tuinen van mensen om daar
vervolgens blaadjes van planten en struiken op
te eten.
Plotseling hoorde Willibrord geklop op
de deur. Met een brede lach kroop hij naar de
deur en opende deze. Daar stond Ronnie!
“Welkom Ronnie, mijn compagnon! Treed door
dit portaal binnen in mijn bescheiden, maar riante nederzetting!”
“Willibrord, man, alles goed? Het is eeuwen
geleden dat ik je heb gezien, hoe gaat het?”
“Alles gaat uitstekend met mij Ronnie, dank je.
En hoe staat het leven er bij jou voor?”
“Ook goed hoor.”
Willibrord verzocht Ronnie met hem mee te
lopen naar de woonkamer, maar toen hij zach
dat Ronnie op het punt stond het vegen van
zijn poten te vergeten, vroeg hij het volgende:
“Mijn beste maat, zou je zo vriendelijk willen
zijn je poten te vegen? Dat zou de integriteit
van mijn vloer ten goede doen.”
“Jij hebt makkelijk praten, je hebt niet eens
poten.”
”Uiteraard heb ik makkelijk praten, anders zou
ik dit gezegd hebben: Mjin btese maat, zou je
zo vdejnireilk wleiln zjin je peotn te vgeen?
Dat zou de itretiigent van mjin velor ten godee
deon.”
Nadat Ronnie zijn drie paar poten en
vier paar propoten had geveegd, ging hij samen met Willibrord naar de woonkamer. Na een
lekker stuk aardetaart vroeg Willibrord of Ronnie met hem een wandeling wilde maken. Alvorens Ronnie kon antwoorden, werd er plotseling op de deur geklopt. Willibrord kroop naar
de deur en deed deze open. Daar stond zijn
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gehate vijand, Remco de Pik (een mestkever)
met een stuk stront in zijn rechtervoorpoot. En
Remco gooide dit stuk stront recht langs Willibrord de woonkamer in. De stront beschreef
een prachtige paraboolbaan en vloog zijlings
tegen Willibrord’s bank aan, een bruine veeg
achterlatend, om daarna met een *SPLAT* tegen de muur achter de bank uit elkaar te knallen. Voordat Willibrord de voelsprieten van
Remco in de knoop kon leggen, was deze al
weggerend.
“Wat was dat nou voor relnicht!?” vroeg Ronnie
geshockeerd.
“Dat was Remco de Pik, en meneer De Pik is de
vlegel van de buurt.” antwoordde Willibrord.
“En je laat het zomaar toe dat hij jouw bank en
muur bruin verft?”
”Mijn bewegingsmogelijkheden zijn gelimiteerd. Ik bezit spijtig genoeg niet de capaciteiten hem achterna te gaan. Bovendien ruikt
hij nogal onfris. Maar kom, Ronnie, we laten
hem niet onze dag verpesten. Het uur om te
wandelen is aangebroken. Ik zal de woonkamer
later schoonmaken.”
En zo gingen Willibrord en Ronnie wandelen, genietend van de bijzonder prachtige
o-zo geweldig mooie natuur. De prachtige ozo geweldig mooie natuur. De o-zo geweldig
mooie natuur. De geweldig mooie natuur. De
mooie natuur. De natuur. Plotseling moest Ronnie even pissen. Dus hij liep wat verderop en
begon over een paar planten heen te zeiken.
Opeens stond Remco de Pik achter Ronnie, en
Remco zei:
“Hé! Waarom sta je hier? Ben je soms bang
voor je kleine pikkie?”
Ronnie bedacht zich dat hij wraak kon nemen
op Remco nu hij zo dichtbij stond. Maar hoe?
Hij was aan het pissen... pis! Dat was het! Ronnie draaide zich om en mikte op het gezicht.
Remco kreeg de volle laag. De gele vloeistof
droop van zijn gezicht af, over de rest van zijn
lijf heen.
“Zo, meneer De Pik.” zei Ronnie. “Je bent wel
een zeikerd hè? Eens? Oneens? Of stink je?”
Remco’s ogen werden waterig (dus er ontstond
een mengsel van water en pis) en hij rende
huilend weg, een spoor van gele vloeistof
achterlatend. Ronnie haastte zich terug naar
Willibrord en bij hem aangekomen vertelde hij
van zijn heldendaad. Halverwege het gesprek
kwam opeens Anton de Smoker (een mier)
aanlopen.
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“Héééééééééé, alles goed Willibrord? Wie’s je
vriend?” *KUCH*
“Een oude studiegenoot van mij, beste Anton.”
”Space. *KUCH* Alles goed, meneer...”
”De Rups.” zei Ronnie, gevolgd door “Rook je
ofzo?”
“Ja man.” zei Anton voordat hij opnieuw zijn
longen bijna uit zijn lijf hoestte.
“Van roken ga je heel erg stinken, en je gaat je
bek verminken.”
“Maar man, roken *KUCH* is gezond voor je!”
“Roken, dat is voor de dommen, je longen worden rookbalonnen.”
“Jongen, meneer De Rups, je moet toch *KUCH*
doorbakken longen hebben?”
”Roken, dat is echt niet cool, straks heb je een
rotte smoel.”
“Ik rook niet alleen, ik blow ook nog, *HOEST*
man, vet, space, wreed, kicken, tof! Willibrord,
ik ben zo stoned als een garnaal, *KUCH* kom
je mee vliegen?”
”Ik vrees van niet,” zei Willibrord. “Ik kan niet,
beste Anton.”
“Als je geen zin hebt, zeg dat dan meteen.”
zei Anton, gevolgd door een kuch en een ro-

- vervolg

chelend geluid.
“Nou, ik kan niet vliegen, waardige Anton.”
“Man... of je wil niet, *KUCH* of je hebt geen
eigen wil.”
”Ik heb geen vleugels, mijn vriend.”
”Jaja, blablabla. Wat ben jij *HOEST* een mierenneuker zeg.” zei Anton en liep geïrriteerd
weg.
“Dit bos zit vol met leipo’s!” riep Ronnie.
“Als je denkt dat Remco en Anton het spoor
volledig bijster zijn, heb je zeker nog nooit van
de Begrafenisondernemer gehoord.”
“Nee...?”
“De Begrafenisondernemer is een strontvlieg,
en hij denkt dat hij heel fly is. Hij is namelijk
een rapper. Zijn echte naam is Ikben de Sjaak.
Laten we hem opzoeken.”
”Is goed, ik volg je. Kijk trouwens wel uit voor
het gele spoor door het bos!”
En zo gingen Willibrord en Ronnie naar de Ikben ‘Begrafenisondernemer’ de Sjaak. To be
continued... volgend schooljaar in de eerste
Iris Tacheia.
-Verhaal geschreven door HD

Poenjo - door Hans Cronau
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Uitwisseling naar Italië,
geschreven door een Italiaan
Door Nathan Tax
Hieronder vind je een tekst geschreven door
een Italiaanse jongen, die aan de uitwisseling Nederland - Italië heeft meegedaan.
Hoewel het natuurlijk ook mogelijk was om
een verhaal van een Nederlandse deelnemer te publiceren, is toch besloten om dit
verhaal in de Iris te zetten, omdat dit verhaal zo goed weergeeft hoe het is om aan de
uitwisseling met Italië mee te doen. Ik raad
iedereen die twijfelt om volgend jaar mee te
doen/zich op te geven voor de uitwisseling
aan dit verhaal te lezen. Het is lang, maar
zeker de moeite waard! Veel plezier!
Groeten, Nathan Tax
Thursday the 20th of april 2006 - Thursday the
27th of April 2006
Ok… so, here I am, trying to write something
about an experience that just ﬁnished… It’s very
difﬁcult for me to tell every single moment of this
unforgettable page of my life, but I’ll try. First,
want to apologize myself for my English, that isn’t
so great but I hope you can understand what I’m
trying to say.
So everything started with the arrival of the Dutch
students at the airport of Orio al Serio, in Bergamo.
We were a bit excited (maybe also embarrassed)
perhaps ‘cause we weren’t still ready to our future
guests. By the way, when they arrived, the atmosphere became softer. So after six months, at last,
we could see them again.Just the time to bring
them with us to school and we had the welcome
party at our school. The headmaster gave them
the welcome in Italy and then we started talking
with the Dutch students. But probably the ice had
still to be broken.
After around one hour, we came back home. Jeroen knew my family in the evening, after a football bet with Stroppa (monobrow), Antonino and
their guests in the centre of Ponte San Pietro. In
the evening we went out to an ice cream parlour,
the “Fiola”, in Ambivere; the other guys were already there and we ordered something to drink.
But maybe that evening wasn’t the greatest one.
We went to a park too, at about 0.30. For the
next day our school planned a trip to Mantova. We
visited the city, with its Palazzo Ducale, and we
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had also a boat-trip on the river Mincio, occasion
to enjoy ourselves with a nice view. Then we had
some time off in Mantova. With some guys the
ﬁrst waterﬁght “broke out” =), but unfortunately
the award for the wettest one was won by Marijke
(ach =) ). We came back from Mantova at about
half past six p.m. and, after hundreds of photos
of people trying to sleep on the coach and also
after a relaxing shower, we went to Giulia’s house
where we watched a movie (“Notting Hill”), alternate with table football matches (where Ronaldinho was the real champion =) ).
Milan was the stage of the next day. We visited
ﬁrst the Castello Sforzesco, while we sat down inside the castle. Then we saw the Last Supper by
Leonardo da Vinci. But I think that the nicest part
of the day was during the shopping time, when
we ate and had the second waterﬁght... as usual
the winner was the stupid Marijke =), but I don’t
think it’s true, ‘cause I was wet at least as her
or maybe more. By the way the days were very
hot and so we needed to refresh ourselves ;-);
and the view of Milan from the top of the Duomo
was nice too. That evening we planned to go to
a bar, the “Jamaican Bar”. Well.. somebody here
got drunk (I wont say it was you, right Morè? =)
), probably ‘cause I offered too many “Chupitos”.
Then the ice that was in the “kettles” began to ﬂy
over our heads. I think we had a very nice time
here =). I’m sorry if I don’t remember everything,
but there were so many beautiful moments that
it’s impossible to write them all, but I’ll try to do
that.
So..on Sunday we had the ﬁrst of the two family days, and we decided to go to Venice. After a
long journey in train, that was passed trying to
sleep (impossible to do that), we started visiting
the city. We saw lots of monuments and we could
see the nice bridges of Venice from a boat. But
maybe there were too many people and it was
very hot again. By the way it was another pleasant
day. Then the way back by train, where it was nice
to talk to my school friends and to the ‘new’ Dutch
friends. The night we stayed at home, ‘cause we
were a bit tired and so we could prepare ourselves
for the day at school.
In fact on Monday we had to meet each others
outside the school to take part in some “special”
lessons; we had a lesson of physics and in the
chemistry lab, but there was also an Italian lesson and one hour on the internet only for Dutch
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people. In the last two hours there was a volleyball tournament in the gym. Well, maybe my team
wasn’t the strongest, but we won all the matches,
so we reached the ﬁnal. Unfortunately we lost the
ﬁnal, so we came in second. By the way after the
tournament, there were football lessons between
me and Guglielmo and some other Dutches ;-).
In the afternoon we went to the Orio Center to
go shopping. Because going shopping with girls
takes too much time :) ;), me and some other
boys decided to go on our own, drinking something and relaxing. On the way back, the funniest
thing happened; we had to catch the bus and then
the train, but we were a bit late… so Antonino said
that would be faster if we got out of the bus one
stop before, and then we ran towards the railway
station, because there was a trafﬁc jam. So all the
people began to run (except me and Deborah,
who had an almost broken knee) in vain, ‘cause
the bus arrived before them but, above all, because the train was already left. So we had to stay
in Bergamo to eat something and then to catch
the following train to come back home. After a
quick shower we went to Giulia’s house again to
watch “Ice Age” and to give a rematch at table
football.
The day after was the remaining family day. At last
we could sleep for more than ﬁve hours, how nice!
=) And in the afternoon we wanted to go to a big
park in Prada, relaxing ourselves, sunbathing and
playing some football... a very day off =), but the
weather was bad, so we couldn’t go to Prada =(.
So, after endless calls to decide what to do, me
and Jeroen we went to Nadia’s house with some
others and after that, we went for a short time to
Giulia’s (one of the hundreds of times!!). By the
way about six p.m. we caught the train to Bergamo to arrive at the restaurant “Capri”. There, we
ate pizza and after that, we went to the “upper”
city with the “funicolar”. We went to one of the
main squares and later to a bar. In the end, the
come-back home after midnight.
On Wednesday, we spent the whole day in trekking along the river Adda... an other dramatic
awakening... to early for me!! =) By the way we
had a nice, but maybe also tiring, walk along the
banks of the river till about ﬁve p.m.. During the
return to the station there was the third and the
last waterﬁght... and who could be the indisputable champion?? Of course my good self (I don’t
know why I am always the ﬁrst that starts splashing everywhere with water, maybe my T-shirt is
still wet!!) =).

Then, after Antonino was hit by Nadia, we came
back to prepare ourselves for the ﬁnal party. We
had to meet at an unusual place for parties. Well,
the music was too low, the room wasn’t very welldecorated and the place wasn’t exactly the most
suitable to have a great farewell party. But maybe
the only thing that really needed to enjoy ourselves was the presence of all of us together. So
anyway the party went quite good, also because
there was a nice garden outside and ‘cause Antonino got drunk in some mysterious way =)
Then the last day =( (even if it would be better to
say “the last ‘half day’” or less, ‘cause the departure was planned at about ten a.m.. So we had to
be quite early at the airport to give them the last
goodbye =(. It was very hard to let them leave,
especially because all the beautiful moments of
the exchange cast my mind back (and recur still
now). And I knew that an only simple goodbyehug couldn’t succeed in wiping the memory of all
these very nice times spent together out of my
mind. And I will never be able to forget all the
new and strong bonds of friendship born from this
experience. It will be stupendous to see them all
again, almost like a dream... a dream that unfortunately is closer to the imagination and to the
fantasy than to the reality. By the way I would
strongly like to meet them again, ‘cause our group
became very close during this week.
It’s difﬁcult to write this great experience, because
sometimes there are no words to tell it. There are
just expressions of the faces impressed and indelible in my mind that I will never be able to describe,
but that I’ll keep forever in me. A last memory for
that tear ﬂowing on some faces. Thanks you all;
thank you Italian friends, Nadia, Roby, Deborah,
Catta, Tone, Stroppa (Monobrow), Morè, Rossi, Riva, Carullo, Mauro, Di Nitto, Giulia, Grazia,
Francesca, Riccardo, Floriane and Sara... and of
course thank you Dutch friends, Jeroen, Marijke,
Ruby, Hariette, Juliette, Gislène, Nicole, Niels, Carmen, Tamara, Tessa, Elselien, Pieter, Laudi, Eva,
Neekou, Nathan, Margot and Anne. And I’m sorry,
‘cause I could write more about the exchange, but
some things can only be kept in the heart and in
the memories.
Geschreven door Andrea Bonanomi(en nee, da’s
geen meisje!).
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Sappho vroeger

Sappho, fragment 31,
Lesbos, ong. 600 c. Chr.
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Sappho nu
Het is mij een raadsel;
is hij een van de goden?
Hoe kan hij zo rustig zitten,

Sappho REMIXxx
van Mirthe en Kim

genietend van je oden.
je lieve lach,

Verliefd

doet mijn hart van ongeloof stokken
de vluchtigste blik op jou

Die mazzelaar is als een ware god voor mij

verdooft mijn tong en oren

Die lul die tegen over jou zit, zo lekker dichtbij

blind dwaal ik

Luisterend naar jou, naar de dingen die jij zei

tussen hete vuren.
Als een last glijdt het zweet me naar beneden,
maakt me lichter, vluchtiger, doorschijnend.
Een huivering neemt me als een stormwind,
verlamd word ik meegenomen, weggevoerd.

Hij, lieﬂijk lachend/pratend, dat kan ik niet begrijpen
Want als ik dromend naar jou kijk kom er geen woord
uit mijn mond en moet ik mijzelf wakker ‘knijpen’
Mijn tong is verlamd en van binnen spuw ik vuur

Hoe kan hij daar zo rustig zitten?
Ik voel me een onzichtbare bries
tracht je vast te grijpen
maar heb de tijd niet aan mijn zijde

Ik zie of hoor niks meer, ik word tureluur
Het zweet breekt me uit en ik sla bleek uit,
Ik voel me heel klein, ik lijk wel dood te zijn
Maar alles is te verdragen…

Maar alles is te verdragen
als ik als bries toch bij je mag zijn.
En wanneer ik weer langs je strijk,

(hier is het gedicht van Sappho gestopt, meer hebben ze niet

schenk jij mij woorden, geuren, ...

gevonden)

Arnhem, 2006 n. Chr.
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Een vlaag van verdriet
Waait door de grotten
Verkilt mijn witte huid
Ik sluip door de gewelven
Van mijn gedachten
Zachtjes, ik maak geen geluid
De archieven in mijn hoofd
Behuizen duizend woorden
Maar welke moet ik spreken
Tot aan het plafond gekomen
Zoekend, maar ik vind het niet
En de ladder lijkt te breken
Niet langer ben ik nog op zoek
Kijk ik nog in het rond
Want ik mocht niet vinden en
Ik lig hier stervend op de grond
Schim
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wie ben ik

wie ben ik, makkelijke toch?

maar weet ik wel wie ik ben?

ben ik het lichaam, het bloed dat door mij stroomt?
of ben ik de gedachtes, de spinsels in m’n hoofd?
of ben ik wat anderen van me maken

een individu, een dochter, een leerling?

wij willen allemaal gelijk behandeld worden,
iedereen even eerlijk en rechtvaardig,

maar moet dat wel zo, ben ik iedereen geworden?
natuurlijk niet, wordt er dan geroepen,

je moet je eigen keuzes maken, het is je eigen zaak!

maar is dat wel zo, eigen keuzes, worden die niet voor je gemaakt?
Ik geloof dat alles wat ik meemaak me tot mezelf maken.
M’n dromen en verzinsels, m’n eigen kijk op het leven.

Mijn gedachten die terugkomen en de dingen die we beleven.
Dus pak niets van me, neem niets van me,
want ik ben wie ik ben.
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Jesus - the true story

Voor Ellen de Boer
Eens, in het jaar 3000 leefde een professor,
genaamd Gabriël. Hij had een relatie met George
Orland Daniel. Oftewel; GOD. In die tijd waren
homorelaties heel normaal, want iedereen
wist dat baby’s uit van die grote roze/blauwe
machines kwamen. Seks was alleen nog voor
de ‘lol’, want in die tijd kon je de eigenschappen
van je kind bepalen in een speciaal hokje naast
eerder genoemde machine.
GOD en Gabriël interesseerden zich erg in het
verleden. Ze kwamen erachter dat er in lang
vervlogen tijden iets had bestaan als ‘zwanger
zijn’ en ‘baarmoeder’. De overheid hield dit
angstvallig geheim, uit angst voor opstand
tegen de door de overheid gefinancierde
machines. Alles wat met het verleden te maken
had was trouwens “not done”. De toekomst
was belangrijk. Daarom hielden onze geleerde
vrienden liever hun mond, uit angst voor een
liquidatie met antimaterie.
Op en dag was het GOD’s tijd om weer te
vergaan tot allemaal kleine koolstof (en andere)
molecuultjes. Op zijn sterfbed fluisterde hij
tegen Gabriël; ‘Animobludine.... bij de derde
aandrijvingseenheid, dat moet het zijn!’. De
professoren werkten, in het geheim natuurlijk,
aan een tijdmachine, maar dat ding ging nooit
verder dan een dag terug.
Gabriël besloot terug in de tijd te gaan, met
het zaad van GOD, dat hij nog bewaard had
van hun eerste keer, en dat natuurlijk dankzij
techniek goed bewaard was gebleven. Want
Gabriël wilde een kind van GOD, niet zo’n nep

geval uit een machine.
Hij besloot terug te gaan naar de tijd van de
Zwangerschap en daar iemand te zoeken die
door middel van zijn verbeterde IVF wel een
kind wilde dragen voor hem. Helaas kwam hij
iets te ver terug in de tijd terecht - de machine
was een beetje krachtig. Maar, niet getreurd,
hier was ook iemand die haar lichaam wel in
dienst van de wetenschap wilde stellen. Maria
was haar naam.
Maria was nog maagd, en dat was goed, want
dan zou ze beter in staat zijn het kind te dragen.
Negen maanden later werd Jezus geboren.
Jozef, de vriend van Maria, was echter niet de
vader. Jezus leek ook totaal niet op Jozef en
wilde weten wie zijn vader was. Maria vertelde
hem over GOD en Gabriël. Ze zond door middel
van een speciaal doosje bericht naar Gabriël,
dat Jezus vragen ging stellen.
Gabriël haalde Jezus af en toe naar de toekomst
om te praten, en zette hem dan weer terug bij
zijn moeder. Dit verklaart het ‘door de muur
lopen’ en het ‘ten hemelen gaan’. De opstanding
is niets meer of minder dat wat stamcellen,
een neporgaan en elektroshock. Een paar
leuke trucjes, dat zijn het over water lopen en
water in wijn veranderen. En natuurlijk kon
hij mensen wonderbaarlijk genezen. Dúh, de
technologie van het jaar 3000?
En dát, kindertjes, is het échte verhaal van
Jezus.
Door Lian Beijers

Irisjes
-5d heeft maatschappijleer*
Ra: “Ik vind dit een heel fijn gebouw.”
Renée: “Ik niet, het galmt..!”
Ra (op fluistertoon): “Dat komt door types
als u die er de hele tijd doorheen lullen!!”
-5d heeft maatschappijleer*
Ra: “Stel dat ik Gast tegenkom in mijn
huis, iets stelend, of mijn vrouw aan het
verkrachten, dan heb ik het recht hem staande te houden. Dat kan natuurlijk helemaal nooit, Gast die mijn vrouw aan het
verkrachten is………… want ze is skiën!”

-5d heeft Nederlands van vervanger Gijsbert Rutten, die uit Z-Limburg komt*
Debbie: “Ik versta er niks van”
Judith: “Ja, maar jij komt ook uit Huissen!”
Debbie: “Ja en hij uit Zuid Limburg!!”

De favoriete pick-up line van Gijsbert Rutten:
‘Zeg, hedde gij toevallig laatst nog een
goed boek gelezen?’

Irisjes
-5fa1,2B heeft frans van Verkaik*
Vk: “Stil eens, Lyno en Joep, dan
kan ik ook de INTELLIGENTE vragen
beantwoorden!”
-5enC heeft les van Pennock*
Pe: “LAURENS! Als ik die i-Pod nog
één keer zie neem ik hem in!”
(later) Pe: “oke, geef die i-Pod maar
hier, ik gaf je een waarschuwing!”
Laurens: “Maar ik hoorde helemaal
geen waarschuwing!” :O
-5enC maakt een “lastig” SO en
verschillende kreten en
zuchten zijn hoorbaar*
Pe: “Plaese suffer in silence…”
-5du1,2 tijdens de les van Vosmer behandelt een tekst over AIDS*
Vs: “AIDS is een grote bedreiging,
vooral voor JONGE mensen van jullie
en MIJN leeftijd, die natuurlijk behoorlijk seksueel actief zijn..”
(later) *5du1,2 (Saskia heeft
Vosmer als mentor)*
Saskia slaakt een zucht: “Ik
heb ineens zo’n zin in een mentorgesprekje..”
-5d heeft weer ANW van Alexiou, die
vertelt dat de les vrijdag uitvalt*
Klas: “Gaat u trouwen, meneer?! :D”
Al: “Nee, die fout heb ik 20 jaar
geleden al gemaakt..!”
-5bi1,2A heeft les van Kobussen*
Ko: “Heb ik dat ding voor het project
Voeding al uitgedeeld?”
Marlon: “Oh, dat ding dat ik
gister weggeflikkerd heb?”
Al: ‘Alle planeten draaien op hetzelfde
vlak rond de zon, behalve één. Welke
planeet is dat?’
Mirthe: ‘Huh? Hoe bedoelt u, draait
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Pluto in een vierkante baan rond de
zon?’
Van de Berg over
leesdossier van Sophie
Berg: ‘Ik denk dat het thema van jou
leesdossier in klas 6
onwetendheid wordt’
Sophie: ‘Wat betekent dat precies?’
5LaA
Stam: ‘Er zit weer iemand met z`n
mobiel te spelen....’
M.: ‘Iemand is me aan `t bellen!’
Stam: ‘Ja, dat heet cybersex’
5LaA
Stam: ‘M. blijf eens van die jongens
af! Dat gegraai de hele tijd’
Postmes: ‘Ik heb misschien een leuke
verrassing om de schok van het
proefwerk te verzachten’
T: ‘U bent zwanger?’
Kb: ‘Hilal, een zeuven’
H: ‘WAT? Een zeven?’
Kb: ‘Nee, een zeuven’
Vr (in volle ernst)tegen L:
‘Goh, wat zie je er leuk uit! Je hebt je
haar gekamd, dat zou je vaker
moeten doen!’
R: ‘Dus Socrates en Plato zijn
dezelfde persoon?’
Wg: ‘Ja’
Chantal tegen Judith op MSN:
C: ‘ZIT JIJ NIET IN ENGELAND?’
J: ‘In Engeland? Waarvoor?
C: ‘Cambridge examen!!’
Het krijt krast op het bord
J: AAAAAAAAAAAAH
Al: moet je bevallen?
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HD
iedereen die iets anoniem
heeft ingestuurd
En natuurlijk aan:
Piet, voor het drukkken!

Ook bedankt aan iedereen
die irisjes heeft ingestuurd,
blijf dat vooral doen! Zoek
schriften en werkboeken na
en stuur ze op!

