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r r je ja!  hm, zo zo.. . , t  De I)uzzfè ui t  de
vor ige I r is;  ja dat is nu niet  zo leuki

6 inzendingeni  daarui t  volgt :  GEEN PRIJZXN! !  |  !
Dat is toch Í .1 wat te gort ig,  a1s dezê apat ische

troep zeIf6 als het oi r  gêfd gaai  (dat is roch belanr i jk \
n iêtraar?) niêt  eens èvenr jes een pen in z i jn xí t t .  b lsuw-

dooredêrdêrdc Br i jpstenBelt jes kan nenen. Denk jc nu êêns
rat  jc  rat  jê al lênael  , re l  had kuínen kopcn: êên psiegedè-
1ie6 wierrook!ot jer  of  een f lureten voetenbankJe oet bi jpaE
isende stoof,  of  êen nieuÍe commerciëfe stanpêr van de
Srcetr  naar ja nu j .s het te laat  en zo:n kans ko&t niet

reef. . .  Haàtdragênd zi jn dj  êchter niet  en wi j  heten dan
volgêns tradi t ie de nj ,êuwe eerstêktrasscr6 êctr  harte-

Li jk welkoír  toe.
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MAMMOET MAAIT MET VOOR-
POTEN

[et ingallg van dit Jaar
heeft de nannoet zijn
voorpotêu in het Srnaaal-
un gezet,ZiF slurf hebben
we vorig jaar a1 gehad,
toen iu de 4e kl-es een
keuze tuasen A ê! B ge-
daan ooeet torden. De
voorpoten zitrr gekonea, nu
de leerlingen van de 5e
klas hun keuzepakket ge-
vgrtnd hebb"n (ret een
sti j lbloem | ) Het betekent
eqerzdds eeD vera.ning,
anderzijdg een ve.dieping
van het onderrYiis.
Jul-] ie ziF niet te benij-
den en hierrqee bedoel ik.
dat jull ie vol onzekerhe-
de! kc,Inen te zitten.far
ik ee!' ve.geLiÍking uet
vroeg€r trekken? A1s je
rr:roeger op een school zat
die opl.eidde voor uaiver-
Bitair onderleijs, dan zat
je alleen net je keuze A
of Bi die werd beDaald
door wat je wi.ldo en rEt
je kon,[et  A kon jc ds
theologiache, juridischc
of l l teraire kaat uit.
net B krad Je in de exac-
te vakkelr terecht. Al]-er
ras aardig voor je gere-
geldr ZoYrel op achool alr
.p de univ€r€iteit of ho-

rector is
geachool. Daalna waa Je
toekonst rel, verzekeral.

Dat stti&k glrêge1de ia
Àu verflrolen. Je eiqeu
keuze erl verantwoordgl
he j.d. spele! lan veel
ter rol daJ] vroeger ea
het ztto Juist d.ic begri
pgrl 'keursn c! rverant-
woordeliJkhê1dn Ète sen
Dens voor g?oter proble-
den kunneD Etellea, Je
noet je keuzê Daken op
g?ond velx ru,t j e ku3t e
wi.lt.Je kuDnen iB bepael
door je aalleg en je
doorze tt ingsver!ogen; - J e
wilLen is oeer valt Der-
soolliíke aard even À1e j
veraltwoordeliJkhei<l. A1
deze f,actoren l iggen in
je eigen p€rEoon.Dear-
aaast konen nog dê or[-
standigheden die buiten
jezelf ] iggen I je onge-
viDg, de lnvloêd vel1 d.ie
oBgavj,!8, de EogeliJkhe
on jezelf te ontplooi.en
elt noe!1 na&r op.
In tle kIaEEen 1 t/n 3
kriJg je a.h.Í. esa alge-
Dene Yoorbereii l irg3 je
kr{tgt een nenu}aait nea
uit j6 later noet kiezen
Vand,aar d.at d.1e eeratê
Jarea rjjlEtalla €v€n be-

fangrijk zijn
trlIn 8.1 ali.

]-arlgriJke d
t de 1aa

v€r onderwij
achre]'en.

e]rredE!.1k

WAREA
DE GO,
EIGEN,
KOSÀ4C

r tauteÀ? !BIPe]

aterrê! !  Bei(
DáÈik6n.
Cont!a I  ÍHebbÉ

an Pieter C(

k hoop dat :
en I):.ett ige
ebbe:1.

b€8in j .k d

enaer echoo
! ran bclan
ê l€veD naa

at ni jn sp.ee
juni i  j .n het
o.1.  v.  de ho
begoa, Ik he
derverp niet
aaÀgel)akt en
atel lê!  en b
klasso! ldêt
bekoÀd dakeE
Ik zal  Du èot
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Iangrijk zijn als de leats-
tr!I! eL alis jer'éa Àost

jenaar school. Die achool
tr e€a bÊlengriJk d j.ng ia
J€ 1êvea naast veel andêr€
lelangriÈe dingen, Êr
vord.t de laatste tlid 1'eel
)ver onderyvija gesprokeB en
Jeschreven. IÍ ieloaDd is eí4
ievreden.Ik zou ju11ie en

I'd.e red. een voorstel wil-
1e!. doen b]]r-e4 ',rB Diet
eea Iri.s witd€n aan onze
gchool. voorel aan de
doelstelliltgelr v 1\. eywa-
alaal- onderwUg? Het is n.i
van g?oot belaDg d.at we
ons realiseren nEt Fe oD
schoof doe4.

rlAEyrlANs i

WAREN
DE GODEN
EIGEN LTJK
KOSMONÁUTEN

Pror A'r lvalen de goden hD€oo
Baut eD? ÍBrtPerug naar ate
aterrenl Beide van l l r ich vo

Contrai  rrHebben ze gel_i jk"
van Pietei .  Cof l .

Ik hoop dat j l r l f ie al l -emaal
een l ret t ige vakant ie Aehad
he bb6í.
Zo be8i l !  ik di t  stukJer on_
lat ni jn spr:eekbeurt  (Za, 15

Junir  in het lokaal val1 én
o. l .v.  de he€r DaBz)ook zo
begon. Ik hêb tocn ni jn or._
derwerp niet aI tê duicle
aange])akt elr dat riL Lk he
atel fen eD bovendien al le
klassêtr r íêt  di t  onderÍet.p
bekênd eaÏen.
Ik zal  Du eeÀ paar voo!

beeldên geven dle ei  op r j j -
zên oat er vroeger neêf ke-
ren koaÍdonauten oP aarde
zi j ! ,  gelanA en vla onz6 voo!
vaderen ona naar onze huid-
j-ge beschaví!g hebbe! Bê-
blacht!  en dat si j  godel1 van
hen hebben geeaakt.  Zo zl jn
er beEchri jv ingen van ruio-
te6chepeÀ, ruiEtevluchten
eiz.  i i ier  volgen de voor-
beelden, die ik verder naarl

De P ir iRe i6kaartetr .
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overgetekend door Pir ÍReIE t in8 eet de rêfbekende wete; €y6teem, zod
schip van Ía
rrSeleidl  vor

s landbeelden
slordige 20,
kd. aistand

de GobÍ-,Àjoes
OverigenÉ !  r
gfazingen mg
nielen nf ,  d
straal  of  d.

8en Sevonden
4. De SoeBeÍ
Deze hadden
Grieken naar
kenden de od

scheelde naa

Hun koningen

rulmtê.  Met
fe kan men v

ni.nde! dan d
per scconale

bij zou gaan
jaar voorbi j
Di t  is  n iet
Rus6en zi jn r
een proJecr
zaf hafen.
Van de Soene

ean kopiën eD teluggêvondeB
j.n bot Topkapi-nuseud (2 we
reld kaartèn ui t  de 15e
eeuv) cat 1?25, Dêze tol .e^
de aardbol en Antart ica,
and thi6 nap indicates the
c oa6 t l ine,  had been napped
before i t  wa6 coveied by tb
j .cecap. Deze kaarten noetetr
nadel l jk gehaakt zi jn voor de
kust l j jn van ADtatt ica door.
de j j6kap bedekt { ,erd!
Door oi .dd€l van 6peciafe
project ies hebben de carto-
Erafen Á. l . ía l lery e:r  t laLtei
de kaarten op oên nodrne g1
be geprojec teerd.  De kaartê
Baren ab6oluut exact.  verde
kai ] !ên aan het weglopen va
soíf t ige werelddeleÈ z: .en da
de basis van de kaalt  vaa
grote hoogte "genonen'r  noet
zln.  r rcerronenl  a ls een foto.
I iaar i ie {olken enz.?
Ik denk dat het door tn iddef
var radar gebeurd is,  dat
is de enige Ínogênl i jkheid oró
te verkfaren van zo grote

I ;;"; i: ' ; ' ; ;" Ë.;-":;;;;"
2 Dê Na6cavlÁk1,.g
Deze vlakte ] {kt  besf ist  op
een vl Íegveld net z\ jn vêle
pa.al lel lopende rrwegent i  en
dergel i jkê. Typisch i6 dat oI [
dezê vlakte heen rêusacht ige
f iSurèn tot 25Ob. lang aê-
vondèn zi jnl  FlgureD die op
2 kn. afgtand zichtbaar zi jÀt
rrWaarschuei ngsbord6n?! i

à++I!3!s.9-L,. ( Bo 1i 
"i ë )

ua! Ia een ruln€ van eelr  ves

leidin8ên. Deze leidiBSen
kunner echter niet voor trate
gebruikt zi jn gereegt, ondat

.  de oÀ4erkanlen nooit  gê-
onden zi tn etr  b.  zê 1i886!r

i .n eeÈ recbthoêkig êy6t€êÍr!
waaldoor het vui l  in de hoê
ken zou z{n bl j jven zi t tên.
Yat dan? Voadin96ho0g6pan-
ninAsleidingen?
Bi j  Lioa heeft  Xr icb von Dá-
Àiken 2O9 Baten iB de grond
geYonden. Door6Des 60 cE.
diepte 1!7O E, VaÀ deze eêÀ
ríans8aten z€gt do bevolkiÀB
dat het glaansi lora aoet6a
ztn gewee6t.  Rare Sedachte I  I
Terug naer Tiahuanaca. De
ruins beeft  een speciele gs-
6chi6d6n16 die bj j  de bel 'o l-
k ing aLa sage rordt beschou
nl.  eó! vrouF landt iD esn
ruj .Dltevoeltui8 eD baai. t  iÀ
oldracht 70 kinde!6n. Zi j

€ef t  Ê1€cht6 v ier  l | ingsrs
(!1t  wordt  beve6t igd aloor

R. Grottek) Dê i teestgn van
d€ klas vonden di t  ge€n b€-
wi js i  oaa! één ding is zeke!:
d€ Brottekelaars oooten rel
onder de j . t rdruk zj jb gèf,€est l

af6 de vloegeró bevol--
i r lg od die aage d6t v ier

vingers vrouwen getekend zou
sbben I  zou d€ huidige bevol-
iÈg nog zi t ten t6 têk6nen.
a6ca, Í iahuanacat en Pisco
lggen bj jna op een rêcht6

l i j ! .  8 j j  Pisco Êtaat €ên groo
r ietandig lotsblok.  Deze
ênteKenon volnetr sal leÀ èen



7
vonden: glazen net radio-
act ief  af funiniuD er in '
Lenzen dis wï 6fechts door
lo iddel  van een elektroche-
mj.6che weg kunnen i íakenr
1o.OOO jaar oude batter l jên
en vele oude bi izonderbeden'
5.  voor-AziË,
!áái-ï6iáïiÏ.ot ten mot de
exacl€ posi t ies van de
sterren van lO.OOo iaar ge_
feden gevondên ( Venus en
aarde verbonden),  verder
f iguren van Plat ina (  snelt-
tenperatuur 1769 $ad€í) |
en eeÈ i jzeren PaaI zonder
iosfor en zonder zwavel  en
daardoor roestvrt ,  tat  door
de huidiSe atand van onze
techDiek N1!)T genaakt kan
worden !  |
Hier worJen ook, eveDals
op vele ander€ plaatsen 

'tekeningen van f iSuren l i let
pf oope ui t iu6t ingen gevon-
den.

: , . . - . . . . . . - r - . .
In de vo18ênde Ir i6 zal  ik
verder gaan Ídet punten
waaroni le.  o,a. de Bi jbel  in
nunrner 6

AIec Hans lal ledux

sy6teem, zodat elk ruinte-
schíp van saar ook koftendt
rrdêleidrrwordt  naai  de v lak-
te van Nasca. In de buurt
van l iahanaca tr€f t  neD no8
standbeelden aan van een
sforciSe 20.0O0 ton, op een
kn. afstand van steengroêven
even s. ls vergfazingen'  d ie
ook wordÊn aangetrof fen in
de Gobi-woesl i jn en in I rak.
0ver igens: wi j  kunnen die ver
glazingen maken op twee ma-
nieren nl ,  d.n.v.  een laser-
straal  cf  d,m.v,  een atoonr-
bol0.  ' rwat heef l r  dat  er  mee
te íoakên dênk jerr .  Ik zet

^nÀá+ 
hi i  LÀrh-

proeven dezel fde ver8fazin-
gen gevonden worden.
4,  De soener ië16.
t;," h"dd";-f6 s"talren. De
cr i .eken f laar v i j f l  Z i j  bere-
kênden de oofoopt i jd va! de
lxaan en de êinduitkonst
scheel  de maar O,4 seconden

nun Kon].ngen -Lee r  oen +2.ouu
jaar en voornanel i jk in de
ruinte.  Met de l ,orentzfornu-
le kan nen vervofgens bere-
kenen dat wanneer zi j  J kr. .
n inder dan de l ichtsnelheid
Per seconde zouden vl iegen,
er voor ons 45.600 jaar voor
bj j  zou gaan en voor hun 45!6
jaar voorbl  zou gaan.
Dit  is niêt  onnogel i jk.  De
Russen zl ln reed6 bezig oet
een project  dat  d ie snelheid
za1 hafelr ,
Van de Soenel i i ; rs ziJB ook ge



se hem erui t .

?erzachtende rna4t re gelen,
ie aloor leraren ( lran per-
soon tot  persoon verschi l -
end ) toegepest worden;

3) onze schoof i -s-een ge-
oÁha. l .qn. . . ,en ledereen

,Daar je hoefr  echt niet  ver

beeft ziyt lesjê naar te 1e
ren en moet z ich met z ich- zoek echt niet  tot  scholen

amos beki jkt  ons

gymnasrum kÍ i t isch:

J onze schoof is een ge-
meenêchap,. . .  en z i j  

'  
d ic

rin níet wil len geloven
i gooien we eruit .
2)  Onze school  ls  een gê-

menleving; beÏjJk ze Íoaar
\eeLs goed, 1K ga aan_lpnen

WE G/COIEN HEM ERUIT

sleutelwoof d GEMEENSCHAP

t ze voor een aroot deel
net elkaar j.n strild ziÍn.
en ding rnoet ik hier na-
tuurliJk !a'el aan toevoegen,
1.  det deze norele wetten
bij o4s geen strikte toepas:
rng vÍnden door all"erle i

e kijken om echolen te vin-
den-en je hoeft  het  onder-

te beperken-waar het leven
och aardig in de zin va.!} di
wetten bepaald wordt (Thomas

Kempis College en enkele

d.eze wetten êtakr en dan
oet je nu niet  een andere
bladzijde opslaan' want ik
eweer bij d.eze, dat het wel
alaarover gaat, dat voor-
oende ideeén zelfs ten
grondelag liggen aa.n ons
chool leven'r i l r  gemeenachap
verbandÍ.
iJk, de zaak zt'. zo'. el zifr
nenBen en da-Érrooheen ig huu

víng; elk x[enB heeft
elg vaJr zichzeLf, h1êrroee

Í leenschap.. .  .  en ieder,  d i
ich niet voegt onder ons

) gezag-want wij vertegenwoo
f igen de gemeenschap-geven
we gtraf en daama sooien

zel f  bemoe ie4.
4) Elke k las is eelr  gemeen

5) Elke klas is een gemeen

ividu., . .  naar heeft  z i  ch
te voegên ns,ar h@l gezag
an ale gemeenschap.

Ziedaar een aantal morelê
tten van de echool en rdu-

tatis mutandis vall ale Êa-

schatr j . , . .  en le i lereen, al ie
erln stoppen noet naar

zorgen, dat hij er weer hee vootjes in Amhen vormen
hlr íds ui tkomt, en uÍ tstekend vgorbêeld )

Uaar goed lk zou aantonen'
3chap.. . .  en z i j ,  d ie niet t er heel i 'vat verkeerds in
wensen te verschiinen kri jse
traf, wart ze doón én dó-
leraar én de gemeenschap
Èwe1d aan .
6) Elke 1eer l lng is een in

bbf,oelÍk e-e

c,mgeving, d.
I gev!19 eeI1
op het I 'kara
mensje heef

mensên bij el
rdeenschap b

-zo zegt
een geneen s

der zich aa-n

,  dat iemal

gels houden
eenschap go
f\rnctionere:
eze regels

aan het begil
stukje zijn
emaa.l seculli
houalell over

dugen niei
dere diDget

doen ongeacl
euk vindt ol
je bent nu (
en gellêenscl
zul  je je gr
oetên schikl,
wensen van a

schap; di t  ls
we persoonli
êt  indiv idu,
Nu had lk h€
ver dat wat
voor z ichzel
angen, die m
foop der ti jd

maakt heeft i
een hel-eboe1

mand weet eig
onnulerên e



bbdoel'ak áen Ètukie', kírak
terrr ,  en ook iets van de

cngevlng, d.w.z.  dat  de om
) gevlng een zekere invloed
op het rtkarakter'r van elk

mensen bij elkaar in een ge
Ídensje heeft .  Nu komên de

neenschap bv,  een school

,  dat lemand bepaalde

-zo zegt I[en dat- in
een gemeenschap rnoet ie-

der z ich aan bepaalde re-
gels houden oe die ge-
eenschap goed te latel
functioner.en; we noemen

deze regefs securdaire !e-
gêls -die norele wetten

aan het bêgin van di,t
stukje zrjn overigens al-
enaal secualdaire regels-
houalen over het algeneen

dingen niet rdág doen en
andere dingen juist móét

doen ongeacht of hij dat
euk vindt of niet, j_nmers
jê bent nu eenmaal in
en geloeenschap en daarom
zul je je grot  endeels
oeten schikken naar de
wense! vall die geneen-
chap; dit laatste noelxen
we persoonli jkê inzet van
et individu.
Nu had ik hêt daarnet aL
ver dat wat e1k nensje
voor z lchzel f  had, die
ingen, di.e men zich in de
1o-op der ti jden eigen ge-

0aakt heeft i hieronder ziin
)  een heleboel  regels,  n id-

d weet eigenliJk ze te
I Ormu-Lerên en vaa sonm{

we pr1

Van het volgende hoop iL,
dat het een kleine beschou

wing zal geven over de

ei-m en-z e 1fs nlet
er zijn, rr€'at ze z\yt
e regels nu 4oeloen
h. i  rê tsêdêl  ê

school als gemeenschap-

'e dat wat nu volgt van
toepassÍng is op ons

school t je:

sanênJ-evlng secundalre re-

anuit voorgaaud ge zi cht s-
hoek (zover nogêli jk van

t r r rh i  zêl f  L i i l .ah ih h^À1'êr-

Om de ordê te handhaven in
dê school zijn, zoals in de

opgelegd worden van boven-l
ls rrodig, regels dus, di

af op elk índivldu. Men
streeft  h ierbi j  e! Í iaar on

deze regels door elk indl-
vidu te laten aanvaarden

afs prlnalre re Ee-Ls: in-
I pompen ol tewe-L rnctoctr l-

gerichte invLoed van buiten
af op elk indlv idu,  dr- t

Dit ind.octrirr"?a 1'slBS de

ten onderscheid van n1êt
gerichte invloed, die de

orogeving op elk individu
'  u i toefent.
Bij dit punt aangekone4 valt

er  zeer veel  te zeggen,
ten eerste kun je hj"eruit

opmaken, dat een nens nie
een onveranalerli jk wezen i s,l
naar voor een groot deel
epaald wordt door ziin orn-
geving; vooral j ongere



Lns-en sTá-n -b:Ioof, aan zee
veel invoeden, oiodat hrin

i-de eën en grondregels nog.
)niet zo bepaafd ziÍt  a-LS DrJ

uderê .
Vervolgeng' en alat is nu

nos belángr j jker,  kun ie nu
) ontdekken, wêar ale grote
loLrt l iE;t bij de wetten' 

-
\ r ' ;aar ik het stukie mee be-

!L'1en ben. Ik zal eên voo

beeld geven: we nemen een
r.tuatie in een klast waar
de :.eraar zich niet ve-r-

!-áJtuu" kart maken ( zo 'n

\  r l tuat ie zal  ; le nog we_L
ers in het geheugen ligg
ve rtwi.if eld roePt hij dan
oiets als "kun ie ie fat-
soen niet  houdeni '  eên be-
oep doend oP een lI l lgl:g
.e.rel .  n1.  d ie van oenK
6Ï-6fi 4e ander, hij leeft '
voel t  ook",  d1t  is  een so-

rr  1 l -e regel ,  d ie ledereen
) r : r  zekeie zrn zal  hebben'

geneenschap en iede reen-
áeft  z i jn lesie maar te 'Le
rên en moet z ich met z lcn

zelf benoeienÍ en 'rE1ke
I klas is een geneenscnap

edereen moet maar zorgen t
dat hi j  er  weer heelhulds
i tkordt{( l  en 4) en dezê
twee regels heeft  i€deree

zich eisén Ídoeten xoaken t
) daarin-is geen Plag,ts voo

ï?i'ïiÈtu*'fï#"i?íil
lnee ÍElke k las is een

zoiet  s als èocraal  gevoel '
Zo zien we da4 de volgend

re-gel 
-ht 

saaan:
het gezag is êen vijand van
i tn eigen orde.Het zou te
veel plaats i.n beslag ne-

nen olo deze regel nog van

belichten, xdaar ik hoop' dat
het vofgende toch ret  zal

al1er1ei andere kant en te

l . 'e rduideli jken; gezien het
voorgeande is het t ochook
iet neer te verwonderen t
waarom een Pogi-ng om het

is de instel l ing van wede
ijdse hulp nog te vlnden'

beeld íoijn vorige stukie:

alaarom Íoeneer TaeJnnans t
daaroro fJiesbeth' daaroB

straf  weg te nemen -zoals
ij het telaatkonen- af van
tevoren tot misluÏken ge-
oemd is.  Je neemt iets
weg en stel t  er  n iets voor
n de plaats; s€'t kan het
hen nog schelen'  dat  een
eraar voor een hal f  bezet-
te k las fes noet gevenl
n alan nog iets:  iedereen
moêt zich schíkken naar de

zag te verrninderen door

ecrmdalre regels r  de j .nzet

van e1k indiv ldu,  maar w1e
aoet nou zoiets als 1e toch

nlets va.n de éiene en schap
te ver$echten heeft ;  waar

erg veel  sporen heb ik nl-e
zien, neem roaar a1s voor-

t  er  gebeuft  a ls ie ie nie
schikt naar de re ge1s.

zeet dat de

x, tLaaron neneer va.n der
Berg, om die dingen en nog
eel meer betreur i-!. !e! ^íg-rv-olg p=ag 27
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ARNHEMSE SCHOOLKRANT
RUBRIEK VAN DE ARNHEMSE SCHOOLPERS
FEDERATIE, SAMENWERKINGSVORM VOOR :
HELIKON _ THORBECKE LYCEUM
CLADBLOC - CHRISTELIJK LYCEUM
IRIS TACHEIA STEDELIJK GYMNASIUM

aan iedereen die een muziekinstrument
bespeelt

Wisten juuie, dat er in Arn} lem een unieke gelegenheid bestaal-
om in een orkest te spelen met leeít i jdsgenoten. Ook voor mensen
die nog nooit  sarnengespeeld hebben Ínet anderen, is di t  de moge-
l i jkheid oln hun vTaie gaven te ontplooien.
De rnogef i jkheid wordt je geboden door het A. L O, het "Arnhems
InterscholairOrkestr ! ,  Wi j  repeteren niet  volgens ouderwetse rne-
thoden op zware klassieke werken, rnaar oe{enen in een gezel l ige
sÍeer op l ichteie klassieke en rnodernere muziek, Het orkest
v iert  d i t  seizoen haar l5- jar ig bestaan en we proberen er dan
ook \rat bi jzonders van te rnaken.
Natuurr i jk repeteren we niet al leen, rnaar geven ook + l0 concer-
ten per jaar,  waarvan I  openbaar conc€rt  in Musis Sacrum. We
zi jn geen groot orkest (+ 35 leden) en daaiorn kunnen we al t iJd
nog rnensen gebruiken. Misschien ben j i j  ook wel iernand die viool ,
al tv iool ,  ce1lo o{ contrabas speelt .  We zouden ontzettend bl i j  z i jn
rnet een hoboist ,  want daar hebben we er rnaar één van, Verder
hebben we nag hoornisten, t rompett istenr klar inett isten, fagot-
t isten en f lu i t isten,
Korn eens langs en neern je instrument en lessenaar rnee.
We repeteren in de Sterrenbergschool  aan de Colenbranderstraat
en dat is een zi jstraat van de Bakenbergseweg. 's Zondagsawonds
om 19. 15 uur ben je van harte welkom en we hebben repet i t re
tot  2I .00 uur.
Hopel i jk tot  z iens.

Namens het A. I .  O.

Koert  Roo rda.
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PA]VIEK
Het rapport wan de klup van Rome vordt gelezen.

"We si inkên er in",  een proglamÍna 
'nêt  

hoge ki jkdichtheid.
Wat weten vte veel ,  we zi jn nu m jêubevust en kEnen weer hee!-
l i jk  gaan Êlapen tussen onze overwit te lakent jes in onze onLreuk-
barê nachtkledij, Álles blijÍt bij het oude,

Wat wi l len v i j  gaan doe4 oÍh di t  te veranderen?
Het enige middel  wat ons iest :  PROVOKATIE VAN DE GEEST::
Dit betekeat niet dat we bommen gaan gooien in íablieken, maar
wel teoret iese ontpro{{ inkjes in de helsenen vaÍ de mensen wi l -
len veroorzaken. R.van Dur.n roemde dit PANIEK ZAAIEN! De
bommetj€s in de vo]t van aksie zullen bimenkort tot uitbarBting

Wie zi jn v i j? Wi j  z i jn eêtr  Spreaggroepje dat het niêt  eêns is
mêt de huidige maatschappi j  d ie tot  veel  misstanden le idt '  Niet
al leen op het gebied van m jeu! maar ook sociaal .  Wi j  v i l len
een maatschapÊeri jke v! i jhêid voor iede!een, die naar velhoogde
kreat iv i te i t  zal  ie iden.
Dezekreat iv i te i t  is  de kracht voo. zowel het geestel i jke als l icha_
mel i jke welz i jn vaa de mens en zal  veel  luxe produkten {TV),  d ie
eneigie srurpen, overbodig maken. l rees R. van Duyn: Een grote
kabouler) .  Paniek is nodig om de mensen oí fers te laten brengen,
Ofíers,  d ie niet  gebracht z i jn toen de me4sen op
voorget icht  en geinÍo rmeerd we rden. Zi j  zul len de iadiv iduele wel-
vaart  verzwakken, maar het indiv iduele verzi jn bevorderen'  Ook
kr i jgen we in plaats van onze mater ië le ,behoeften, oP den duur
de vosels,  k ikkers,  v issei ! ,  b loemen, schone luchten, schoon wa-
ter en de bomeÀ wêer te.u8.. , , .
HET IS NU DE HOOCSTE TIJD OI{  PANIEK TE ZÁAIEN, TE PRO-
VOSEREN,

Bionenkort  beginnen aksies in de stad om boverstaand doel
te beleiken. Dezê aksies zul len niet  a l leen betrekking hebben oP
het ói l jeu,  maar ook op b.w. de immorele ooi log in Vietnam,
derdevereld,  woni .gnood.

MODERNE KONSUMSIE/
TIJD OM TE REAGEREN

Spreng.
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waard:

wij  .n i l ten dat ook JIJ deze aksies
doel zal bekend wordên gemaakt,

steunt.  Plaats,  en t i jdst ip en

STOP MEE TE WERKEN AAN DEZE
WECCOOI MAATSCHAPPIJJ HET IS
DOOR TE PROVOSEREN.

Inl icht ingen: redaksie Hel ikon,



VOOR JE EIGEN BESTWIL
Dat is de t i te l  van het nieuwe

Toneelgroep Theater de komende
ter aan de r i jn brengt.

asf3

SP (=speciaal prograrnma) dat
t i jd in scholen en ook in t i rea_

J. R.

Het stuk handelt  over de Droblernen van leer l ingen die na hetêindexamen voor de keu6 stajn:  "wat zal  ik  nu gaan doen?,,  Dezekeus die zi j  moeten maken is vaak erg mo.i t i jk: ; ; ; ; ; ; ' "" t  ï """er over het alsemeen een ove",loeJaa" 
"i"i 

ár t" a"ià"i iÈJ i"_
:."^:T:,.t",'-"-. .En . ar s de keus semaakt t 

", 
biÉ ;;';.;;;-,";;ï;"" _verre rs het Je eigen keus ?"

,  ,  
In de eerste plaats v/eet je van de inhoud van de verschi l len-oe r leroepen weiniÊ oÍ niets.  en in de tweede pr. .r"  _"ràl  l . -""r ,al le kant en beinvloed_

Let bi jvoorbeeld rnaar eens op de r e clarne - carnpagne s die groteÍ i -r Ínais en- instel l ingen voeren orr l  Jonge rnensen aan te trekken:
' ,Junior.  job voor pientere t ieners, i ,  ,Éegin nu, ki ;"  t" l " ; ; ;  . "zo kan ik nog wel een r i jd je doortsaan.

urt  bovenomschreven probleem wordt in . ,Voor je eigen besr_vvr l r rbehandeld.

-_De 
hoofdpersoon van het stuk, Robert_Jan, staat voor cle_zelÍdê keus als-w-aarvoor wi j  alremaat ,"r l . "  k; ; ; ; i ; ; t "" ' "- . 'và""

i:-,t:^y.- i:19..h.,. stuk zerf opsevoerd, en na d" ;";";l;;"'.""orsKussre,  waar in . je vraeen kunt stel len.  opmerking."  pfr" ," . r lof  waarbi j  je gewoon maár tunr z i  en lu isreren. Dar Iaals le rs
:1,,"1: l t j l  

n iet  zo posit ief ,  want als iedereen d"; ; ; ;  ; ; ; ; ; . ,wel  een saate toestand.
ASFheeft  een voorsrel l ing van her prograrnma bi jsewoond. enwas onder de indruk van de o-r iginete ;  d. i""J" , -" i ï ; ; ; ; ; ""

11pJ*l,eem 
werd aànsepakt. Het is dus atleszins a" Àà.it" l l l".aorn het re zien, voorat ook orndat het een onderwerp i"  J" i  i "à"r.leer l ing persoonl i jk raakt,

he! prograrnma wordt s lechts twee keer in theater aan de r iJnvertoord (het is tensrotte voor schoten u"a"Ëráj'.ïï"iài j." u'","l5 en l6 septernber.
Aa,n€ezien deze dara bi j  het velschi jnen van dir  schootblad waar-€chi jnr i jk  a l  versrreken ; i jn,  zou je dá . . r , " . r r . ià i" f  I i ; ï ' ï - . , "ËË,0Runnen verzoeken Thearer naar schoot te halen; h-er i .  a"-rn. ï , .
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aan het nieuwbakken kiezersvotk

Nu de kamerverkiezing lan eind novernber alweer rnet rasse
schreden nadert ,  is het rnisschien wel goed orn al le rnensen van
I8 jaar en ouder er op te wi jzert  dat z i j  k iesgerecht igd zi jn.  Orn-
dat er ook op school nogal wat rnensen van deze leeft i jd zi jn,  dacht
ik dat het we1 z€er nutt ig was oÍn in deze schoolkrant enige be-
knopte informatie over de progranmars van verschi l lende par-
t i jen te verstrekken. Om het geheel niet  al  te gecornpl iceerd te
maken, zal  ik de coÍnbinat ies P. v.  d.  A. -Dr66-P. P. R, en K. V. P.
A.R,P. -C.H.U. gezamenl i jk  behandelen, ook orndat deze par-
t i jen onderl ing niet zo wresel i jk veel van elkaar verschiuen,

P. w. d.  A.  -D'66 -P. P. R. :
Opvoering woningbouw, veel woningen in de goedkopere klasse
(waardenoodhet hoogst is) , I id br i jven van de NAVO; geen NAVO-
wapens leverenaan kolonialê, onderdrukkende rnogendheden, (Por-
tugal enz. )
Optrekking wettel i jk rninimumloon, A. O, W, en A. W, W. ,  ontwik-
kel ingshulp optrekken tot 1,5% van het nat ionaal inkornen.

K. V. P. -4.  R. P. -C. H. U,
Cereidel i jke opvoering woningbouw, Ieen passend aandeel br i jven
Iever€n aan een kracht ige en hechte NAVOIr,  sociaal  verantwoord
minimumloon, geleidel i jke optrekking A. O. 1i / .  en A. W, W., l ich-
te verhoging ontwikkel ing shulp.

DE ARNHEMSE SCHOOLPERS FEDERATIE

werkt  ook voor ów kindr jou ! !  rns""  1ruoo, . r" , ""nr

wordt NU donateur l  (  a s d á ,  r  !  o (  u n i  e n ,  ,
grío 2629581 rnv penn aÍnhemse schoo pers.  apols i r  9 arnhem

V. V, D.
Gereideri jke (
huren, gevolg
Iidrnaat schap
re le verhogi l
r ing totstandk

D. S, I?O

Geleidel i jke o
VO, optrekkir
ving huidige b

P. S, P.
Grond- en w(
sterk opvoer e

king minirnula
wikkel ingshul

Zoals jul l ie t

prakt i jk nou
huidige reger
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v. v.  D,

celeidel i jke opvoering woningbouw, Huurl iberal isat ie,  dus vr i je

fruren, gèvofg: zeer hoge huren door op winst beluste huisbazen'

I idmaat;chap NAVO bl i j f t  van groot belang, geleidel i ike'  structu-

rele verhoging A.O.W., welvaartsvast rnini Ínurnloon, bevorde-

r ing tot  standk;Ínen var!  een internat ionale ontwikkel ings strate gie'

D. S. '70
C€leidel i jke opvoering woningbouw, geen verzwakking van-de NA-

VO, optr;kking A. O. W. en A'  W, W' tot  Íninirnumloon' handha-

vine huidige bi jdrage ontwikkel ingshulP.
P, S, P.

Grond- en woningbezit  in handen overheid, woningwetbouw zeer

sterk opvoeren, vermindering deíensieuitgaven, erkenning diens-t-

weiÍ lerán op pol i t iete grondêÍr uj t t reding ui t  de NAVO.. OPtrek-
kine minimumloor,  -ê. .  O, W e n A. V"l .  W. '  

opvoering bi idrage ont-

wikkel ingshulp tot  rninstens Z%.

Zoals jul l ie zie\ ,  z iet  het er op paPier al lernaal erg leuk ui l .

. . "" .  át"  je af  en toe de krant leest ,  zul  je weten dat er in de

prakt i jk nóu niet zo bi jster veel van terecht kornt '  Vooral  hi j  de

huidige regeringspart i jen is dat het geval '  Daarorn is het nu aan
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ju l l ie,  orn te besl issen oÍ  een reger ing als deze het recht heeft
door te regeren, na a1les wat ze niet en wel gedaan heeft .  Of dat
er nu andere rnensen rnet andere opvatt ingen de kans rnoeten kr i j  -
gen. Bl i j í  dan de 29e niet passief,  Ínaar besl is rnee, voor je ei-
gen zaak.

Jan RoeIofs.

F]LMWEEK C]NECLUB

die verl<.n ond.r de naam CINECLUB ARNHEM w
d. h. v. poliii.ke íilms dê bêvolklng van Àr.nem en omgeving beett la-
ten maken rtet net politiek sebeuren óp dêzê aardbol.
Daarom hêbben zi j  b€sloien om in r le Í r i jnèidsv€.k (3 12 nav, )  eer í  m-
Íest ival  tê orAaniseren,
Dit  aues saat z i .h aÍsp. len in TUDÉPIE, Cóehoornsi .àai  12 i tc l .  .126021)

Om zeUr ju l l íe,  armc schol ieren, in s laat  te stcr len di l  spectaknLaire
kuren m€€maker, vord! dê Prij. zo laas moeelijt sêàou-

d€n: J r ,  - -  vóór crP' . rs en f  2,  t0

I  nóv.  THE COURACE OF THE PEoPLFI,  van Jórge Sànj ines,  Bol iv ia.
Deze pr€hière voór Ned.r land saat oqe. bassásráchi ing door
het 1êgêr.  Cêrrraar sràát

4 nov. THE MURDER OF ËREIr HAI{PToN, vnn Mikè a;ray,  U. S,A.
Fred Hamp!ór,  êen Rlà. ]< Panier le ider,  i3 biuiaal  vermoord
door pol i t iêagen1.n.

5 nov, THE HOUR OF Ti lE CTINERALS, van Cine Tercer Murdo
Over de n!à.htsovcrnamê ir  tsól iwia,

6 nov. BLOOD OF TFIE Co:.rDOR, !:n Jorge Sanjincs,
E€n sp.ê] í  m ovcr de sie. i l jsal ie var Indiaans€ r .o lver i r
Bol jv la,  door leden ran h: t  Àm, Pêa.€ Cór?s.

? nov. | i l l lUw PALESTIJNS (zv, tserse l iLr)
Een l i lm over de lu id ige sÍuel iê binnen hêt Pal€si i jnse verzet.

3 nov. THF CRÍ Oa THE PEOPLE, van Huhlrertó Rios.
Êen lilm die de geschied nêt kolónià]. besird van
Àrsen!inië !ên.ndÊli,

9 nov. EL CHACAL DE NÀHNEL ToRo, van MiAuê Littin, Ch i.
EeÀ speêliilm vai eên armê boer diê gewàrgên wórdt Ccnomen,
werde. behandeh h€t dê eituatie var de .eactionàtre jtrstiii€.

l0 now, Ccer voorsleLl ing,
l l  row. WERELDPREMIERÉ van wêrs.n€iden

l 'El- ]X CRENE.
Dezê pas ger€edgekomen l i lms vordén
(Ens. )  u l rsezondên,

'  rZ nov, WINTER SOLDIER, U. S,A.
Diigaat over viêtnah veteranen die setuisenissen aneAgen ván
óor laCsmisdàder.

N.B. Enkêle r i lms vorden ing€leid doo! dê rêgisgeur (of  verÍ i lmers)
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EEN
OUDE
SÍOUTERO
DOOR PHILIP LINDO

Ik voDd d.at eerL zeer joli-
toestsÀd en bealoot de

zeechtj.ga oo8leden te
sl"uiten, daarmeede de u
dmk rvekkênAe te slapen'
It l zeer elegante toestan
virgers tegen elkaar 

-erlkaa;srecht-tegen de fau-
teuil leunend, hoorde ik
ltet gesprek aan. l le!
girrg-aaÀr zwit serLand 

'hoord.e ikr naar waa nlei
p de hooatê van d€ daa
ireereende zeden en cul
tuur; oaar ale nstuur
rqost er Prachtlg wesen
en de koeien hadden
daar alleÍaaal soon e-

gen, ve!:nan ik t-ot niF
efachuw. l laar ook wel
tot mijn leedveroaak; j.k

zou die flguren eens
gloeiend bli de neue ne-
nen. lÍ l ts ogen lrcn ver-
noeid. opengnil en net eetr
zechte doch beslistc kuc

tensbel  oE d'r  uek han

ik roíJ i! het ge-

g1llagen z

aDreks"leet u nu teat zo
eigeaaardig ia;, de belgetr

onilaiae nens€n instapten t

k zat daar goed en wel irl
e trein toon er twee zê9r

naar die zich Bil lder ana
d€.in uitd.ru.kteE door el-
kaar l Hé uitgewfonge!
drcil. ach zeur nÍet
drei! en ne6! van dit
fraais te noeEen.
Íu b€n ik ivel zo iemand

e deraefiíke taal biêt
zitr Èuuit duldt, cl it

heal in overeenBteE
in. Eet nib uiterli jk e
beËchavia!. uits rBgfij-
ne nenkbrBuwên lqrepen
zich dan ook samen bo-

loiin aBendelvonoige
gen en Diin nond Perste
ich den ook senen r zo-

dat nil l  haarscherpe iYit-
te gnór zich a&n de bu1-
tenwsreld. toonde.
D€zê 9êr6onen hsdden dat
ook geoerktr te zlen aglc

veilegea bloE oP d€
|YaD.Een. mEar dBarna g]'nge

z{ lewóoa door' n{ts. blik-
idn-a1E doluen trachtead
te veroiidBn'

"-.-.'--- 
--!+i4:::



rchuin, nerr de koei-ffi
ce tletnaon die er z{in, bliJ_
vea_ die rechtop etaaá
oenkt uí Even ggEchrokkea
dgo-r nits ,achte ongewoon
ooaa?re Èten, dachten zs

lijkêr contourea aaJ].ltae,
llaarEate BiF gllnlach,
ïe1ke n€n voor bed.echt-
za&n houdt,naar daariote
gên yoor gtolt gBhoudgn
dleat ts rordqD, dooriU dient zieh dlrs te
tralnen voor uw verbliif
in hoger stroke!', iuj
ateÍoEend gêh3ik, .atu6

chsrpte zich au €ran oen
er stout j,dee, d.at aluide

rouilt u g6sa aa.n-
eng aenen, hieri , Eih
a8proae gladde haad

het laac
cht6a wêa. [lts breia-ve

wges ns&r ale rgilatden
onilêr ona €D vooraL
naar tle zeer stoils

er

Ède

zanealift ra. n'|,ltêên I
sqheryrïs zou dAt niet

kunnen, nal1t oE deze
stand te verkriJg€! i! dê
ze coupé zou ik ail i !
een schuine atand -noe 

ten
zett€n en wat zou er dan
gebeur€!.? ' t roeg ik.
'Ja daa zou Je ioch lek
r(er op dat sEoehrerk
va!' js vBllea, in Zwj.t-

erland aog wát ia ae
koeiênv1ai antwoordde!
.zê I re! n{ een lichte
nuaverlng van afgchuw
ezorgde. nMa,ar't zei 1k.
it net dr viager tegeÁ
e s_Leap, hoofd wat Ee-

bogen en haviksneus wat
vorgteliJk narr voren
stekeld, nU zeg toch wel
foto 's of f l l-oe, die
zich i.a bergachtige str
ken afspelen?Í íJa daar
hep sitse eEe6l,ltaie-ee!
?oot gevoel va! vala ss-
u.k stroonde tloor r{3' hóea

toêD hij dat zsi-reli ik in
iiaar kontlê d,ie néaeen hee
goed. uit ale vostêa eD die
atoEle koedi'ren ook, de'
ttaer. ne trsi.a Btoptc tlu
Yoor êen onveil ig seia,
rt trsjact kennenale wiÊt

spoord{F, die nij uj.tc
te geschiLt lèak voor
ze grosns! oe de eer-

te sohreden. dêr bsr€-
ochniek tE lersn. f,áer

irate[Beail gehik eu wij
begaven on! naar d.9 uit
Baag. Zi begave! zich ne
noeite llaar buiteu stoD
eD net d6 rrrg naar 't
polal€rlanalachap scheÀan
egeD d.e tr61D geleunil, d€
aJlden aalx de portierea.
it naE ik tiJal voor haJodo

, bensdeE kabbelds aaJo
gsa&a,n dE aloot, n\ts viD^
gera hepen zioh achter
tqiF 11lg od ile atok aa.nell,
een achok aloor de trein.
h€el liqht, sen stok d.ie

zich oP-

hsft 3n san
la YaJo. tta

onzga tl1
t tJg ik aar
eoênn en I

feesteltJko
ouè€ roan zl

nlsuw teruSl

ali6 nu ê1 t
ver, atroltl
J6 duik6iàt

(uit dê í€r



hsft 3n osa gs-
ln va! ticc Porlonoa t

Àlc nu a]. hond.Êrd nstcr
Y6r, atroBlclend ê! koP'
iá- áuitearia dr rloot iD
óIon"eo co gliBlachenil

ittr ik neai"d rie sPeise-
.iànn en beat€I 6on

feóstelíJko Í{ts 
' 

dle ecn
oude l0an zl!1 Jeugd oP-
l-êuw teruggaeft.

UP flry B;,{XS

Ien baárs vertel t  toi j  zoiuist  eYent

"rk verdedigde gister fur iêus niJn leYenÍ
rk heb eon snoek cie mi i  beet
( naast een trap voor , i jn . . . .  )
een raaralad of z i jn 'us J ' ,  evèn

O? È]f \'JOTHD

Uerr lroerd vs.n de haagsc rrr'i aterpart\j"
zei  onLlJrgB f luistrênd iegen ni j t

"Ik hêb nu Íst poedt
dus verbassd noÊ-Je niêt doen
als ik over eên mêend 1n een ËandJe

(ult de lerzs.nelde Víerken van Ïoffe ioon €n loon€ Daan



pffir M5
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XtïreggËrÍ*"9fiË
l {ar tebreker van olaniê '  l ievel ing van r_eder landr
zonnet je van Soestdi ik i  z ishier een paar namen die
Prin6 W.A. z ich a1 verworven heeft .  8n terecht '
BanL net z\ jn dui  L ige gezicnr ie,  en ztn 6c] ,a1kse
ínanieren heeft  hi j  a l  Sauw de hartèn van ons volk
en vader land gestolen. l ,ater za1 hi i  a ls konint
een z,Íare verantvoordel i jkhe i  ól  dragen, maar nu i6
hi j  aelukkiS nog een iol- ige ên onbezorgde kleuter.
Maar later.  Nu kan hi i  nog bl i i  z i jn en net zi jn
vr iendínnet je spelen'  dan moet hj i  t rouwen'  Ínet
wle en rëlk koningshuis? (want een Sevioon huwe_
l j jk le idt  tot  een repubf j .ek en aBarchie) Í ia Yrat
moet er gebeuren als hj i  21 íÉ? Er zj in niet vêe1
prin6e6jes van zl jn leeft i id in XuroPa. xen noge-
l j jkheid i6 pr inses Stephano van Monaco. Indien
zi j  de charÍne en de schoonheld van haar noeder
heeft ,  dan zou zl  voor on6 land een saerdige en

repreBentat ieve koningin z i in.  Monaco i5 echte!
wef wat mi!r .  Eet beste leek on6 daaron de banden

met Belaiá wat strakkèr aan tê t lekk€n, de doch_

tèr van pr ins Àlbert '  Astr id '  heeft  voot haar 10
jaren êen zachtaatal iS karakte!.  Á1t i jd nêegenomeE.

Vragen ontrent on6 koninAshuis sorden door dê

6chl i jvêrs 8aa!n€ beantwoord. ( j .n de volgêndle

l laarten stehouwer en Gyon l,abouchère

Ww
A16 Í{ dc be

//a
.n Í t j  conatat
I r is  re dact ie
oprui6nde taa
den overschri i
dlat il. schrtv
lel i jk- Ir is,  r
u i tdsgend kla
schcoUêiding
bal Ye! Ij.Dkr
Eot i !  bct di
s lotaÁ oa d.
íaardcÀ bí t.
at ! t . t r ! t  ioo
YeB oa! rub!1

E6dicht6!  6êt
atukJos a! kr

O, atJ Ieder l€
Voo! I t  is de t
Voor Sosds dlat
Cl iJ al leèD l .6c

O! l lJD Vadel l
OÀt6p! ingt z i(
lla ik dcrk a€

Doch YÁ!tbolad
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Áls ru da b..Ia!a opnàl(ltr vrn ite laat6te jarent daD iooêt-
.n Í t j  constatcrcat tot  onto vêr6letrbbar, t l '  dat d!  l ink6e
Ir is redact ie dc obl€ct iv i tê i t  Seheê1 ui t  het  oog ver l iest
opluj .snale taal  naar voren brengt eÀ de Soede norDlen ên ze-
den overschri jdt  net alÊ dieptepult  dl€ rodle Ir is ( ik de[k
det d. schrívoro bierb6ê l loel .en oP dc l looi-rooai- ie-aiet_
LeI i jk- I !1s. rêd.)r  d1e têrkcl ík al ler s lo68. Toen oP dÍt
ul tdag€nd kladschï i f t  8eeÀ be3traffende naatregel-en van dê
scbool lêidl ing volgd€nr retd dê Ir is stcods aéer een spêel-
bel van 11!k! BêoriëDtccrde dublaEra r6€leot i€ l€dan.
Bot lB hct di .p! t .  ran oDr batt  8.8t i . td bebbêB t j i  bc-
llotcD oE d. Jaugd t.t! tat daar baagf Íen veaboudiB8oB .tr
raaldc! bl t. blcÁgaÁ (yooral dla carata klat6oDr no8 lllat
ÀÀ!tat. ! t  i loo! Íor lga l r l ! ! . ! )  door Diddcl yan het o])€!èn
vÀd ê.a lubr ick. Dgrc lel  l r isda batr{p.Ukc oB at icUàaÁAt
godlcht. !  [êt  .cD Sczold. st !êkkiD8 att  aEiSê objcot leva
rtukJ€Ê ar l  kr l t lscba katr t tak.! i86.!  bcÍatt l l .

íaarteD Stohouter att  GuyoB Labouchàre

I t i l 'e ' ! ' ! t i1 
{" f Í

ODE AAN MIJN VADERLÁND
MEN DRAGE HET LUID SCHAILEND VOOB

O! AtJ IedelLard diJn die!b!.  Bêbied
Voor g is de gleed i . !  di l la!  bo!6t
Voor goeds alat hi€r al , toos B.schia<lt
OiJ êLlee! lest r i ja onl-eeb!.  dolat

Ot l iJD Vadel land rat bi t têr krcur
OÀt6prin8t z ich eaD ni jDe zicl ,
À1Ê i.k daltk aan dc soldaatr ilic t.t

ga6tauir
Docb tal tbsradan voor U rL.I .

l

I
ili(
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LECTOBI
MOG€N WIJ U V

H1
lÍliêt te verv.ar?
niêt al lenaal a
schi€n ook wa1.
llet is een kijk:
voor ile 01YÍPiÉ
Heer Bommel nu
aólvertênties t l
te kopen om he1
Na het aanachol
'n ' ienC eèn l ic l
d,2t !nze'  nu n:
we2rCíghe1d ve:
f lessen woncler(
máár misschi6n
hand genonen e)
..OROTE PRUSVR
onze goeale !'!'1
iloofheíal en vê:
Pil'SWÁÁG I l{IE

l Í ie eet hel  ol i jke hoofdje van l i l i  l le m-; lexerder I  onze vad6!-
LaÀdeê t !otê,  het  leukste te t r f fen in e€n tekeDing dao.
ooalêr de guit igote inzenders troral t  vol loot l
a.  Een afbeelding van de koningin.  b.  Eên afbe6ldiDg vaB
nrinses Beatr ix,  c.  Een afbeeldiEg van ! f i11ê6-Alexande!.
d, Een heínepzaai l j . .
$;$$$$$$$$s$$$$$$s$$s$$$$$$s$í$$$$$$s$$$$$$$$$í$$$$$$$$$$$$$

OP EEN DWERG

Een dpergr bêIaen net dichtert j jkê lnspi lat ie
cn vaaldig inrt  plaatsel1 van ef] . i tsrat i .e
dichtte heel gauÍ in êên EBaakvol bordeel
êerl  rondeel oI)  z i jn vroulr ,  die vet ryas aÀ 6cheei.
Doch het bra.cht hen geen !oen. Wel al" imeDtat ie.

Ult  i le vêrzaddlale selken van Toffe Toon ên DonÉe DaaB.

N10e'  A L:  ( . r i l  É
tocht z i rn,  wdn
rêl  _e 10| :st1r
dooa de ! : .h i t t

derol  ie.
P. l .  Ceterun c

esse delendan.

Or BpoêlsêI der r iviêrêDr
ID Napoleol6 blttêr boont
Ik zal. U toêbêhor€B Eat hart eD EPiaraÀl
ta, D6t heel EiJn l lcheaDr al.s IIr lohooÀsto loon.

Grijp, Á..D alc ra.!an! itr dê kÀuirtt
GIJ al , l - .E st . i jd d6t. iJt
0. 1alalsaaa balt d€ h.lAêdvritiàt
tcgeE ovcrbearsiÀ8 v!.cDdcr berberi J.

O, Laat be! 1r ' t  stof docB bl j t . lr
Leat b.n halltên iE 't zead,
ctaê! schoÁêr doodskrcêt oo to kt iJt.!
Da! dll.e ol hot Vadctlard.

Etr hlJt lk Ber,! d. laatl t .  luobt,
Ea kj.Jk 1k at.rv.Ld in h.t ze.Dd'
Dan gêLdt oiJ! laatsta edaolocbt!
l . í iJE Vêd.r1a!d, dl . .  God..  gFoDd.

Glote l t i jsvraa8. OROTX PRIJSV!ÀAG. Crote l r . i j6vraag.



LECTORI SALUTEM
MOGEN WIJ U VOOBSTELLEN

HET KLAPSTT]I
iiáï-I" 'r""""t."" met eer' vfeeÊsoort at€

ri" i  . i f  
".*f 

êvên I€kker vin'Len' of.m16-

liiii "ï- 
i"*-""r : Laat ik n{n vor} aat besinnen'

; ; ; ' ;  ; ; ;  r. ' : t i .  in s". '  Boïn€1Ê lêv"n'.tot 
-

ï i"" 'á"-ói:-ri iá"rt" sp€Iên eên zeer geluld(is man'

; - ; ;  ; ' " . i  nu had zich, aanselokt.  door dl iversê

; ; ; : ,"; ; ; ; i ;";  later overharen eer kreur€n 1'v'

;" ' ; ; ;"; ' ; ; '1"" or 'nDisch sDorLaeheuren^in^k]: i": ;" ' ï ï : ; :*. '" '

^:: ïï:;:";;;'';j';;;";;-;;.",;,"^;:il"::".:'ï":l::.1';ï"",,..
, :''ï,i.'.1,' tïIi,,,:'::_;::::i:;itilïï:;3::i:ti:;i.:,1"
ii:i: iïÏ:h:i:i::1":k":ïiïï:ï"É:ii:"ï" í:" :i"ll.:;*' ï:iï
#iti.li**r:tn"P*m:' ri:1.mffi :ii;Í:ffi;' :;
i;í:HtÍ":';h;H;ï#ï-;ru;t;;mH'ya!pe 

bollen' cR.rE

MOI? .ÀL: r"rP t"  :n kl  el : ref  Í  'v '
to: l t  z 'n,  tJnr d r  he' t? 1 oe-

"Êr 'c  r .  ^ t  r  l  ar . l j 'er  rornnel

, l .or ' le s,rrr í t t rr  lnÍ '  der orarJ l

?.S, 'Jerder l rr  h-^t  zond' van de

d._'rol  i  e,
P. i .  Ceierum censeo Mlnchinen

esse delendan.

verzeifal  r . ,aki  t
rned:. i  11es

aI i i  oL ol l ' ' fNrsc: 'e

rolel : j theid Cat J: l

Sloler in e1n-

i .  e€n ' rcor i_
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n, t Í  ro l Ík-

een we rkweel
onningsweekl
eventuele t (
iJ'khe den 

' 
dl(

en werkweel

zouden zi t t (

nog een mee é

daèf mi i  mrA1

n rk. loe a1
werk, { laarrrc

is fèd .varÁ



oorkeur' gegeven wordt aan
een werk?Yeek boven een
orrningsweek, ondanks alle
eventuelg technische moei-
iJkheden, die er aan vast
zouden zltten; een werk-

êL. ho iL l .ê] . '  ê,  1o.+ê+

nog een meegemaakt. rk zou
een werkweek nodig hebben,
dóêf ó; i  horr  aon wÀÀL r , r i i

n ik doe af  het  vereiste
wêrk,  daar\roor heb ik d1e

deren niet nodig en
naar een -Leraar slap lK

1 toe als ik iets l iet
snap, dat is cok veel rus
iger voor hen, dan hoef i
geen dingen aàrl te horen,
ie ik toch aI ênap, dan
kan ik bovendien nog k1a-

rjassen en bjj gebrek aan
medespeLera speel  ik

1 een pot je pat ience.
H^óm êh l :  ah Á

Anos va.rl Geldere!



KTEDING EN KAOO SHOP de gelderse boêkhandel
konngstÍaat31 arn, ,em te (aasJ 452!45

de bombus
voor

veerza. j ,ge voorraad

vakkund ce bed .  nrng
hèbbenwlsteedshet
IUISTÉ boek voor !

sieraden -  pakistan

kleding -  tassen -
wierook -  t  hee enz.

nieuwstad 27
arnhem-c MNNNM

CAFE MEIJERS

GENIET VAN DE GE,/ELLIGE SFEER EN DE GOEDE

MUZ EK ONDÉR I ]ET GENOT VAN EEN STUK

STOKBROOD MET CAMEMBERT EN EÊN

MOEZELW IJN TJ E

EEEKSTFAAT 2

ABNHEM

NA

Dus . . . . . .

BOEKH/
SCHERI
hoofd st t
tet .083l

TO

GB

rop 4

DE T,
t

Fock
Unl



l

Na inspanning

ontsPanninq

Dus.. . . . .  een f  i jn boek

BOEKHANOEL
SCHERMERHORN
hoofdstraat 198 vel.p
tet .08302 -  3223

EEN "ZAAKJ E "  APABI
spec ia l is t  in amerikaanse Jeans
en Jackers in Denim en Corduroy
Levi-  Lee -  Roy Rogers en

Wrangler

Luxe pantalons ui l  e igen alel ieÍ
ui tgekiende sni t

sportmode

T OP a*tttorrts MET spoRTARnKtrE{ vaN

Hoheel!.-eg r56-r5E
ARNHEM - têI. 23321. OLB sPoRTHANDE!

GB KLUB 12
R i jnstraat 12

Top 40

DE BI]IK
DuizelsteegB

Rock Blues
U nderg rou nd

VOOB HET
ALTEBNATIEVE

KADOOTJE
naar:

KOCKANJE
veel  posters

sieraden aardewerk

weverstraat 13
arnhem

tel  455678



artistyl uw ontmoel tngScentrum
voor binnenhuiskunst

Í r lnstraat 3 5 6 arnhem. t€teíoon 43 67 i6

GUUS KunsischirdeÍs en handenarberda' i  '  
k ' len

vAN [::l::;?,ïï,1':i:1ï:'" "'
BINSBERGEN VOOR DE DoE HEr_ zELVERS

weve.srr .  35 37 ret .4207t6 Gelesenhêid ror porrenbaklen
Sraal l i isre.  Der merer

Een grote sorter ing

Poste rs

Êen speciaalzaak van

en st  ic  ke rs

k a n I  oo r  bo e k ha nd e I

vand ie bi ,

EXCLUSIEF

emrnastrêat I  velp

lev.rdcn de co'npl.tê

ver.nitinten en 3chólên.

sPOl"3
spcclall3ten

T_ISPORTHAGAZIIN

lflPerïTWridenKan
t0 vEstcl{cEtil


