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DANSINSTITUUT WENSINK

Blessutes, óli1/ ze de óaas/
Uees zutnig ap l eze//,
uoorlom ó/êssurês
hóc dac .)è dat?
vrrrg m€-.r nÍorm?l,r€ bij:
-posLbus 90 6868 OosL€rbêek
-jê l rr inêr oÍ gtmlêrt?r

sinds
STIJL EN

inschrijving dans
- Sti j ldansen
-  Já7?bal let

(ook vooÍ beginneÍs)
- Rock 'n Roll

1850
KLASSE
cursus feb. '9

- Jazzballêt
- Kleuterritmiek
- Tapdansen

PeÍsoonli jke inschrijvingen en
inl icht ingen van ma. t .m. za.
13.00-1 7.00; ' l  9.00-21.00
Ook in Duiven op zondagavond
Infoímaireboekle wordt  op aanvraaE
toegestuurd.
Parkstraat 47 - Arnhem
Íel. 085-42 66 08 ffi

GÈIN ÉGPLEIN 2

a€6- 'r !2ra

sLui t  d i t  jaar goed af  en prof i têer van de aanbiedingên
bi j  Pc internat ional  Dus knip ui t !

schneider Euro PC - l íonochrome yonitor + MS l ioRXS " " " " '
Laser xTl3 + 3.5" + 5.25" + 20MB + l ' Íont tor
Llngo 285-,IO + 1MB RAM + 5 25" + 4OMB + Monochrome Monitor "
super 5 14" DuaL Frequency Monochrome Flat Square líonito! " '
Nl i  fZ:oo 24 pins pr inter + plofessionele pr inter kabel  "  "
HP Deskjet  inkt jet  pr inter + professionele pr inter kabel  "  '
Tornado 2400 l layes Compatible f,xtern Iodem
Genius GM-6000 + I luis Mat + Muis Houaler + soltvare
Hard Disk 2OvB + control lêr  + Flat  Cable
12" Papier Box 2500 vel  . . . .
Pdp;e!  Box Exacl  44 Pêr Á00 vel  .
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t

1268.00
2198 .00
t398.00

298 .00
948.00

1648.00
34B .00
98.00

648 ,00
55.00
25 .00

Overluiq u Tel l  en beset alat  e l j

Al le Pr i  j  zen inclusiet

Pc internat ional  -  Gamerslagplein 2 -

FCHT de goedkoopste 21ln.

18.51 B. T.1l ,

6826 LA Àrnhen -  085-641210
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Redactionis
Alleraardigste lezers,

De Sinterklaasliering bij ons op school was alleraardigst' Mede danLzij

á" 
-"u".^".agtt" 

kt"ii"n, ai"t mevr van der Giessen ook die

Jteraaraigste ÁCs h"a it"t na enig zenuwachtig gedoe weeÍ gemaaLt'

Na dit alleraardigst (het woord gáát veFíelen) leuke evenement konden

wii besinnen met h"t in elkaar Ílansen van de lds VolgestoPt mel

"ituu.l 
o" meest alleraardigste ver'r'olgverhalen zoals Dr' Bosveldt ên

á!"*à"a1- 
"Á*".-g 

van óe ,cvo Verder een zeer informatief en

;;t;;,iit ,"., allera-ardigsr stuk over de gruselen ií ca::lbodla Daaí

t" .J. ' ""  a* her land ian I  mi l ;oen inwone's wel genoeg had rooÍ

een boerenstaat. Daarom werd de helft van de bevolklng uitgemooÍo

Eiclusief in dit nummer is de poster van de hoogst alleÍaardigste

meneer bij ons oP schooli

Cees 
'Joosse !

Fí v.n, wie denkt da kunst helemaai nier alleraardigsl is \ooI hè'

;;J-i;"i;.;r"; van een fieuur die sÍaag zichzelf l':i1".":,^i:
iff".*iaigtt. i\ eÍ hel inteÍview mel Agaárh \Àirteman ovel het oelarg

tÀ ruiti. Bovendien staan er veÍschillende stuklen in voor

overmatige c,:ttur]r'reters die het alleraardigsi Ynd:l t- l:-" -1"
;;;;;; ;;* areraardigste onderwelPen als "jaaaaah' Picasso' jaaaaÀn'

ii"""À*. à" u***áe achtiende eeuwse achteÍlijke dichter"

Viel pliezur met het lezen van deze Irisl

Daaaaaaaag:

INHOUD
4 Lucii Middelaris
5 Rectoris
6 Copieërkiterium
7 Cambodja

12 Inteffiew met Agaath Wittedan
15 Dr. Bosveldt
13 Leven van een LàdY
19 De Avo
?0 P.ijsl:raag

Princes Christina Concours
Annesty Intemational

22 Leerraar en Irisjes
24 Keers,'eer concert
25 NÍemphis
26 verboden te Roken

"7 Zendt In./o.l.i]l,
2t Artemis
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LU(x[ fliddeïaarx
Dit  stukje,Jrordt  geschrelren t i jdens
de naweeen van he t
sinterklaasfeest,  dat  een enorm
succes ! !as.  Hoeu'el  n let  een
onomstredcn succes en volgens
soÍr,nigen is het laatste erover nog
niet  gesproken (?).  u,e hebben de
dir"^r  ie 1n i -der ge|aL duidet i jk
gemaakt,  dat  d i t  fest i jn het
komende decenium niet  afgeschaft
mag ulorden, wat oorspronkel i jk  weL
de bedoel ing uas. Of de her€n na
zich rr i tstekend verrLaakt te hebben,
zich ook op ander gebied iets van
de sinterklaasboodschaP zul len
aantrekken vêLt nog te bezien, maar
ja zaler tê hopnn. 1L zou bi j  dPze
graag ook alLe vrouwen en mannen'
melsjes en jongêns die of  enigêr le i
u, i  j  ze hebben meegeholpen ur i  11en
danken voor hun enthous laste
medeu'erking.

ver voor s interklaas hebben de Mr.
and i \1r  s . AGB -v e r  k i  e z i  ng e n

aandurfden l ieten acts van hoog
niuo zien. De kwal i te i ten ! 'an de
dames vanessa van Foreest en HeI la
Sclrmidt eo van de heren \ l jouter-Bas
van der vegt en Gelske van Beusekom
,J,rdon I  or  dó jury a15 b.  ' t .
bÊoo-d.plJ - :  z i  j  mogen nlr  êPn jàar
met de eae-t l te1 Mrs. , resp. Mr.  AGB
,: icor het 1e!enstappen.

Morgen, vr í jdag 22 december ste.an
vanaf 18 .30 uur de heer l i jke
dampende voorgerechten van ner
Kerstdiner klaar om door (oucl-
)  leden en (oud-) leraren gezamel i jk
verorberd te worden. A11e leden
zi jn van harte u 'e lkom oP cl i t
gastronomisch spektakel .
vanaf 20.00 \rur za1 in de kantine
de reeds bekende Ceres-band
iazzÍ\trziek spelen en daarmee voor
de nodige stenning zorgen. Díe
steÍmríng moet di t  jaar zoals juLl ie
u'eten voor het eerst onafhankeli jk
van alcohol tot stand urorden
g"brachr ,  maar ook dèL zal  ?êRèr
lukken.

plaatsgevonden. Er uaren nlet
bi j  ster veel  aanmeldingen, maar

Kerstvakant ie,  12 januar i  1990, 2a1
er vanaf 20.00 uur in de bovenhal
van de school  een Nieuwjaarsconcert
gegeven 'r 'orden. Leerl ingen en
leraren zu11en muziekstukken van
zeer verschi  11ende genres ten
gehore brengen, van klassiek tot
rock en van smartlap tot Afr ikaanse
konga. Deze avond is een absolute
nust voor ledereen met oren. Een
nadere ui tnodiging volgt  nog

De maatregelen die in de kantine
zu11en worden genomen ín verbanal
met het rookverbod in openbare
gebouwen en de bouu van de aula
zul len waarschi jn l i jk  in een los
bi  j  voegsel  u i teengezet worden,
omdat de leer l  ingenraad hierover
pas na het verstr i jken van de
deadl  ine vergadert  .

Tot morgenavond oP het kerstdiner
en ander*,  See Vou in Lhe ninet ie* l

De eerste vr i jddg na

LLruk

de

diegenen die een optreden

op i december
geini  eresseerden de

hadclen
uerkel i jk

pracht ige f1 lm VonthY Pvthon and
the l lc lv Grai l  kunnen ziên, maar
. l  nr-  \ r r in igan h'bben oi  dêza
gelegenheid gebrurk gemaakt.  De
meegie mensen di€ er u,e1 [ 'aren
hebben genoten uan dolkomische
o.rólsp hrnor ên ( .aa1o . lddl t jós

absurdi te i t .

Vandaag, donderdag 21 december kan
iedereen die z in heeft  meedoen aan
een badmlntontoernooi in de Johan
de wit t  ha1 vanaf 11.0O uur.

+



Rectoris
(vertraagd joumaal)

Dinsdag 31 oktober 1989.
Voor de aanvang van het eeNte uur in lc de verhalen voor het boekje vooÍ de
kennismákingsochtenden (effaringen van eerste-klassers voor nieuwe eersteklasseÍs) opgehaald. Hèt
verhaal dat bovenop ligt, begint met de aanlef: "Hello bddgepotatoes".

Zaterdag 4 november 1989.
In mijn kÉnt lees ik onder de "kop": "Nog een beetje te veel horeca" dat het wooÍd "spijker" in de naam
Spukerkwartier buitenluis, voonaadschuur betekent. In de zeventiende eeuw lag in het destijds lande[jke
gebied ten noorden van onze school Het celdeÍs Spijker, een landgoed gebouwd door Adolf van Gelder.
Het buitenhuis is verdwenen, maar zijn naam leeft voort in de naam SpijkerkwaÍtier.
Misschien een idee voor de redactie vaí de lris om de htslorie van deze wijk eens v,/eer te geven in de
Ins. VooÍ de laatste 60 jaaÍ kuÍrnen ze terecht bij dansleÍaar C.J. lry. die zijn hele leven in deze wijk
gewoond heeft, en vooÍ veie glmnasiasten een
"goede bekende" is.

Vdjdag 17 november 1989.
De Keer Weer commissie heeft de grmastiekzÀal "omgetoveÍd" in een sfeervolle ruimte waarin l.W, E,W,
eÍt T.W. na een wat aaÉelend begin - orenstreiende muziek ten gehore brcngen. Helaas moet ik D.
M. missen, maar de klanlen die de bovenramen van de gymnastiekzaal uitrcllen wafileer ik wegíiets, doen
mij vermoeden alat er ook na de pauze veel te genieten valt.

Maaddag 20 november 1989-
A de J. en M.V. lopen ijverig door de school. De IÍis Tacheia is er. Lil].ks en rechts had ik al wat
schampere opmelkingen gehoord van leeÍlingen die vonden dat het eerste nummer ván de 43e jaargang
wel erg lang op zich liet wachten. Kwaliteit heeft tijd nodig blijkt nu. Het eeÍste nurfiner van deze
redactie ziet eÍ keurig
uit: ftaaie lay out; gevarieeÍdê inhoud; eel1 leule afwisseling tussen beeld en tekst. KoÍtom een keurige
Iris.

Maandag 27 november 1989.
Er rust geen zegen op deze maandag, DooÍ ziekte van Jt moet ik het eeÍste en t*eede uur lesgeven, wat
een stÍeep door mijn planniÍg betekent. Anderzijds leuk om weer leerlingen in de klas te hebben.
Bovendien geeft enige onvoorspelbaaÍheid het leven alynamiek.

Woensdag 29 november 1989.
Gebeld door de heer S. Hij wil me graag kennis lateo maken met de heer D.W. president van de Peace
Child Fourdation, een organisatie die binnen het verband van de V.N. opereert. D.W. organiseeft al zo'n
8 iaar musicals in Amerika, Europa en Azië. Volgend jaár, om precies te zijn in en rond de herfstvakanrie,
wil hij een musical lnstuderen te Amhem.
Zo'n twintig leerlingen var het Stedelijk Grhnasium zouden, samen mer zo'n 30 leerlirgen uil andeÍe
landen, gedurende drie weken aan een musical kunnen werken onder leiding van de Peace Child Foun-
dation. Doel van dit project zou zijn:
- leerlinsen besdp voor elka3r leren opbrensen,

een musical opvoeren in de stadsschouwburg.
Lijkt me een zeer leerzaám en aantrekkeiijk project, waaÍ zekeÍ 20 leerlingen warm voor te krijgen zullen
zijn. Menander zou hier een rol lo kunlren spelen, gezien het feii dat de Venander repetiries altijd enkele
weken na de hedswaladtie begnnen,

Woensdag 5 december.
Vr'edeÍom gebeld door de heer S. over het pÍoject "Peace Child Foundation". Het project blijkt ondeÍ
UNICEF te ÍesoÍteÍen; het thema van de musical zal zijn: "Hoe moet de wereld emii gaan zien?"
Het is de bedoeling dat de 30 leeÍlingen uit Oost Europa die aán de musical deelnemen. ondeÍgebracht
zullen worden bij A$hemse gastgezinned. Ongelsijfeld zullen deze logeerpaitijen ook leiden tot beter
oegnp over en weer.
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KOPIEERKRITERIUM

"O, welk een geluk, we hebben een schiftercÍd nieuv kopieer apparaat
op school, een majesteus wonder der techniek, een werkelijk zo mooi
apparaat dat $r'e het helaas niet kunnen gebruiten.
Helaas! Maar ja, we kunnen nou eenmaa.l niet toestaan dat het kapot
gaat, vindt je ook niet? Al die schitterende functies die erop zit-
ten zijn natuurlijk wel mooi, maar gebruilen? Nee joh, doe nie so
stomlll DaaÍ s[jt het machientje toch van. (Dat je dat niet weet) "

Een tijdje heb il het nu al Íloeten aanzien: hoe onze claviger en zijn
"hulpjes" het duplo machientje beschemen tegen elke vingeraldÍuk en
elk krasje, maar zo langzamerhand wordt het toch wel een tikkeltje
iri als er weea een van de schitterende functies taboe wordt verklaard
voor de leerlingen, Zo zou volgens deze kopieeer-neuroten het papier-
!.reteÍtje beschadigen door het ve*.leiít afdrukken van iets. En zou de
rcl kapot gaan door dubbelzijdig te kopieren. Telwijl er voor deze 2
dingen zelfs apaÍe knoppen zijn.
Daarom adviseeí ik onze knotsendrager (zie voor vefialing het latijnse
woordenboek) om roch ooit maa! eens te beginnen met het lezen van de
handleiding loor de kopie-machien, want blijkbaar doet deze dienst als
toiletDaDier.

Om de ald€Linê sratistieken (opgericht in de vorige lris) niet \lerkeloos
toe ie lateÍr kijien is bij dit ariilel een graSek gevoegd van de
kopiÈeí akliliteit ir onze school.

B enno,

(De i:i dit aÍÍitei geÍnaalte opm€rkingen dienen door de betreffende personen
niet 8eb:e] seneus genomen tè worden.)

Wê nlg

i'.lret

gewensl

vroe9eÍ

tegenwooídig

2 br even schri j f t

Rektlf icatie

Betreffende:art ikel nr.34fg56:"kopie krl terium",lr is nr.2, blz.6

Aangezien dhr.Joosse in de vorige lr is het schoolregetement uitgebreid
heeft besprokên, zi jn wij  als redaktie er achter gekomen dat smaad en laster niel tot onze eerste
doelstel l ingen behoren.
Wij wil len dan ook van hieruit een \ryat overaktieve lr is-reoorter oD de vingers takken vanwege
zijn,art ikel dat toch echt wel wat aan de grove
kantwas. Wij bieden dan ook onze verontschuldigingen aan
het reeds genoemde art ikel in al zi jn hardheid toch nog
kopieer-appaíaat
voortaan ten volle benut kan wordên.

Namens de Iais-redaktiê: Benno,

o

aan dhr.v.Duuren maar wij  hopen dat
enige invloed zal hebbên en dat het

Joossê wekel i jks



In 1970 rr lde Cambodja 7.5 mi l joÈn in\roners. Tièn jaar taref.
\ :èf  mi l joen uir . indel i jk gaat dir  aÉiket ovÈf dar verschiL.

Hr| is nier gebruikelijl om in de Iris oveÍ geschiedcnis re
geloof zel fs dat her nog nooit  gebeufd is.  Dar h€eft  me er echref njèt

Dè Êê|ste documentairr  in de reeks var vier
die i l  zà! \Las op zondàg:3 septembe. bi j  de
\ jPRO { le r ier \Lerden geÍaelt  omdat he. t ien
ja.rr gehden is dat Èr €!':r Èind kwam aan her
schikbe$inC lan de Rode Khrners. Zjj vormen de
aanleiding voor dit anilel.

D dn. a:< \^ 'earn ^ ' :  1 .cf , - r  <n otg"r< oi j
de BBC de KRO en Vêronica De r$eeue en oe
vie.dê zijn nauwelijks de mcêfte \an her
vcnneldèn *aard. DÊ BBC toonde a êÈn beeLdèn
ui! de vluchleLingenkamprn in Tliaitand en
beelden van geve.hren in de grènsstreeek Die
!alr  ve.onica sas (na her zien lan de dr je
andere) van .en aNel ige "snel.  luchrig en grof,
dan blijven ze kijken"-k\lalirÈir

CanboCja. v i j f  ke€r zo groot ats Nèdèrland
Zoals gezegd. leeL inwoners ware eÍ in 1980
' i ( (  m<.r  m Í  n-  mo_e<t.  L a In h< b\Cin ldr l

een njeu!\e ramp, is de bevolking \\eeÍ
aan!egroeid to i  7 mi l joÈr1.

flet groors!. deel van die belotking behooÍ
lot hel KhneÍ volt Dezè Khmèrs kennen een
srrndenstelsel. \\:rarin. n,rta bene. dc 

-qroLeiiorÍ1klijl. familie de eerÍc stand !ormt Di1
n van bèlang on te seten als je naar d! ,  taarste
cecennia kijl:r. Tussen hèr 

-pewonè 
\ott en de

kírninkl i j l ,c  famiL:e in z i r r io oe
BoÈddhaprieÍers Hct Bocddhisnè rs dc
beling.ijkste godsdienÍ. 90"r, van de bÈ\,olking
hangr di .  aan Dc of f ic iè lè taat  is hèt Khmc,

C.]mbodja is ern uirermaÈ vmchibaai tand.

^vare 
rêgenvallÈn makrD her land zeef g€schikt

roor bi j roorbèeld . i js tbouN \ iet  ! 'oor niets
i )Èbbèn d.  Khme.s dê naam èen tui  loLr te z i jn
Een bÈl.nd Cembodjaans spreek$,otrrd tujdr:
"Waarom zou m.n ie is plante.  Cxt Lr i r  z ichzel l
groeir ' l '

\ , Íaar den jxa.  srr i jd (r970 19s0) hebDen n.r
gfoolslÈ deet van d! landboLrw!fond veÍwocst.
hrrg!Èn z.er f rappanÍ ls.  geziÈ; de , joets! .1
l ing ian dè Rode Khnèrs (waarover i t  larer !1os

Tlr l  de i l !  rcutr  sr j  r lembodj l  êrr  zèe.

na èen ooÍlog rn ee:l scllikbe,'rinC. runn

schi j len.  of  over de acmat iL. i r  Ik

\ooraanstaand toninkr i jk  in zuid.rosr.{2rc.  ner
omlarre ooN grore delÈn 1an d.  arnaf jnzende
landÈn \ ía:r  ïanaf 1100 begonnÈn Laos. Thaj i : lnd
en Vietnam zich uir  tÈ breiden ten kosre lan
Cambodja

Vele eeueen bleèf Cambodja ondergÈschikt aan
om bÈlrnen Thai land en Vieinam. Tordar in 1560
Frankdjk binnendrong in zuid ooÍ .Azie. .nder
andere in Cambodja. l-rankrijk srêunde Canlbodja
op militàjr gêbied. Er onnjkkclCe zich een
conrro!erse russen Frantrrijk en Thailand In
ondí l l .no 'o Lr l<o q/r  r<n r1 I  .ot  o(  oro\  ncl ._
Siem Rèap, Sisophon en Bàr lambang Tt i r . rs oezrt .
Di! w€rd gezien als Èèn betahe voor Ttráitan<ls
erkenning van het Franse protecto.aat. in 1907.
roen FÍanknjks positie in /vje aanzièniijk
ve*tefkt werd. gav€n de Thajs de dne
provrncres wecr rerug

LJn|rm<rhanl  : r  ' "mb.,  
- .

n" ;onr l , .  rcne b<^eq ne . . .  .  , . " íC,- ' ' ; ' l
meer onalhank.lijtieid. Deze besègjng krèÈ! de
. - .  r  '  , .  Lprn.  a,  . , (eo.  

" ' . . ,  
. , . . i . , .

Iirecg in zuidoost .qziei Japan benriddetdÈ
bt!oo.beeLd in een gr€nsoortoq in 19.11.
r" . .door J.  I ' i ,  pro!  h iL "  <r <-u. i i r )gpr

'1aar 
Thailand. Zonder Frxnkrijks machr axn re

last.n k$,rm€Í) de Japrnne$ naar zuidoosr .vre.
Twee strominsèn onrstonden. Nofodon] Sihaiouk,
roning vanaf 19.11 en zi jn àanhang siren loor
oriënr€ring op Frlokrjjl. :on Ng.rc TtrrDt en
z!n nat ional isten !oor oiënter ing op Japan
waar zjj (henneljk) door gesrerLnd rvÊrdln.

In 1916 sloor Frankr i jk  een oveÍèentomsr mcl
Canrbodja waardoor Cambodla een au!ooome sraat
binnen h. t  F.ànse r i j l  werd.  Ook in 19.16.
sisselden dè dde provincies lan êis. |arr .  Er
wefd in l9:17 èÈn nieuwe regering gelormo. de
l ibefalen (Koning Sihanout)  kÍègen l6 reiels,
de democraten (Pt jns t_olrrhenon-q.  Son n--qoc
Thrnh) t0 zerels i r  te j r  gfoeiCè ce \r insl  loor
de dÈmocÍarèn Daama ontbond Sihr.rruL de
fegrnng en nanr de lnacht or.r .  In t l j t  drreqcn
I I  r . .1.  1r  . r  '  \o l ,  . : t .  Í  , rh(  , . .  ,  .  , ,

Sihanoul
SihanoLLl  $ i ldr .en neuiraLe posir j€ hruden

Vrn Franlnjk ion hi i  CeÈn sleun me.r
fenvachtèn g.zrèn h\ : t  !er led.n èn hj j  begol l  3us
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om te zien naar andere neutrate landen (binnen
de oost-weÍ veràoudingen), en China. Hiermee
nam hij communisiische veÉetsgroepen de wind
uit de zellen. In 1955 stond hij de tÍoon af aan
zijn vadÈr, Norodom Suramarii. Hijzeu weÍd
hoofd van een nieuwê partij, de socialistische
volksbeweging. In 1960 overleed zijn vader, en
s€rd hij weer staatshoofd.

OoÍspronkelijk genoot Sihanouk onder de
beloLking enonn aanren. hij was iÍ}mers een lid
van de koninklijke familie, maar dit nam steeds
mecr af. Voofal onder linlse inteilectu€len
groèid. dê aanhang van het communistisch
lerzer. door Sihanouk "Rode Khmer" genoemd. De

ró/êi  / : -  r :>r  /^- , r t .  de Rod(
Khmer sirildig was met de Cambodjaanse traditie
.n \ .  no- ld\rsmê ui lgez nd<rd een groep in
Bafta,lrbang, die in opstind kwam tegen
uilbuilnrg van Chinese handelaren.

D€ uii.indelijk€ Íaatsgreep k*am echter van
de fechtse zijde, gesteund door het teger. Op 18
naaÍt 1970 weÍd Sihanoul àfgezet door de in 1969
pÍenier g€worden geneÍaa] Lon Nol. Eind 1970
\!erd in Crmbodja dê republiek uitgeroepen.

Vlal na de staalsgreep erkende Amerika het
deu1!ê regime A,.nerika, dal loen in Vietnam
vocht tegen het communisme. legin 1969 voerde
Amerilà al bonbardement€n uit op communistische
Yi.hamese bas€s in oost Ca bodja. Volgens
Amerika had Sihànouk hier toestemming voor
gegeven, onder de vooÍwaarde dat de burg€rs
onr/ iên 7o-den korden. Dar gebeuÍde
uiteindelijk niet.

B

Sihanoul ging steun zoeken bij Chinese
vrienden, en sloot z ich aan bi j  her
co-nmLtusr.9che \er/er om lon Nol L< !erdr i j \en.
Lon Nol hield niet stsnd tegen het verzet
(gesieund door Noord-Viernam), ondanls de.steun
van Amerika. Hij had de Rode Khmer ondeÍschat,
niet gerekend op zo'n heftjg verzet. De oorlog
maakte een $reedheid los in de Cambodjanen orè
door de eeuven heen, sinds 1300, gegroeLo wàs.
In april drongen de Rode KhmeÍs doo. tot pnom
Penhi l.on Nol werd verdreven. Sihanouk was
;nrtuddeh adrvrrro alc \ .àarshoold N, een jaaÍ
nam Khieu Samphan zijn laak ovel premier werd
Pol Pot.

De radicaalste vleugel van dè Rode Khmer kreeg
het ov€Íwicht. Zt $aren sterk nationalistisch,
gericht tegen buurlanden. Zij $i1den het
Khmerrijk uit de 12e eeui hersrelten De
bevoDLng mocs'  bcs(aan Jir  seík.nde boÊren.
pr i \  e-eigÊndoIÍ '  mo<sr woroen atserchà
IcdeÍeen l i .  .en br i t  dÍoee . .n u'eem". Lrr .
beheêÍste of leraaÍ was, moest verdwijnen. Een
bevokins \an mi l joen /ou \otdoende á-n vooÍ
een boerensraat. In tien jaar zou her getukl
zijnr maar et weÍden 'slechts, 2 mitjoen mensen
vermoord, omdat er na viêÍ jaar een einde aan
kwam. Door deze radicáliteit sloegen veel
mensen op de vluchl.  In kampen aln de grenr rn
Thrjland zitten nog steeds honderduzenoen
Cambodjanen.



Diogenes. hei buitenlandmàgazine van de
VPRO, volgde fotograaf en reporter Denis
Cameron, op zijn rcis in Cambodjà. Cameron
veÍsloeg voor bladen als Times en Newsweek een
gÍoot aantal oorlogen. "I don't Íeally lnow how
I got into the business of covering kiling.
"'Cause I don't even like ro step on an ant. I
thinl everlthjng deserves ro live, whether the
thing is pretty or ugiy."

Van 1970 tot 1975 z t btj in Cambodja,
oorspronkelijk vooÍ drie maanden. Hij werd
v€rLiefd op dit land, en zou er graag gebleven
zun. Maar in 1975 werd hij gedwongen het land
le ver laren. Nu. na \eer ien jaaÍ keerde hL
IeÍug. Deels uit verliefdh€id, deels mer een
doel: hij ging op zoek naar een Cambodjaan waar
hij veel contact mee had gehad, Koy Mean.
directeur van een weeshuis,

"I never left Cambodia. ln some ways part of me
died here when I was taken pdsoner and forced
to go to Thailand. My interest in covering
events as a joumalist, I thini that died. My
curiosity about the world died.
Because to me CambodiÀ was such an avvful
disaster, such a tlágedy, and because the rest
of the world didn't seem to care, nobody seemed
to caÍe. except the people who lrere rhere, rhe
Cambodians.

-"The press failed, you failed."
"Yes we a! fài]ed, the west as a whole failed."

Het is het mooiste programma wat il ooit op
de televis ie gezien heb. Schir Ierend
cameraserk. pràcht ige muTiek En cameíon is een
uilmJnrend !eÍeller. Er zijn geen rwee zi,'rnen
te vinden die zonder pauze achter elkaar worden
uitgesproken. En als jê niet *ist sa! er
alemaal gebeurd wasj zou je Cambodja het
mooiSte land ter weÍeld vinden. En er ájn

"This is the french embassy oveÍ here, can we
drive through the gates Keo? This was such a
splendid embassy buildjng at one time, it I'as
marvelous. Ard I took Íefuge into the embassy,
with ail the other foreigners. There's a fe$
bodies bunied in here. voJ Ino$ Some peoplè
died.
There seem to be som€ buildings missing.
This is the building in the french embassy wh€rê
I slept on the floor for rh.ee *eeks wiih f$enty

I thoughr rhrr qhen 'he KhmeÍ Rousc clmc i l r
here, they were going to kiu me. And on three
separate occasions they came into ihê embassv
grounds, an they asked the French to hand ove.
the AneÍicans. And there weÍe o ly s€ven of us.

so it eouidn't have talen 'enr very lorig to kiLl
us. r\nd somchow on ihose rhree occasions it
didn't se.m io maner q,herher we dièc !r noi.
I d even foÍgotten how to be frigltenld. I was
just very depress€d. '

-"Do you feel a sort of guilt, that you,re back
here and so many people died?"
(stilte)
"Sure"
(een nog langeÍe stille)
"You can't forget the past. Aid when I come
here, and I look at this embassy, and I think of
the bodies.. . . . .  I t  a. l ]  comes back to me."

Diogenes ging de eersie plaats over leven en
dood. dan over de ro1 van de joumalistiek
daarin.  en rensloLre pas de gcschr(deni \àn
Cambodja.

"Why is the press failing atways Denis?
You've had a solution in all these foudeen

"No. Ii's gonna happen again and again. 'Cause
people only really carê about themselves. Thev
don l  care abouÍ people who l t re rhousr,rdq oi
n!]es away, who have different cotoured skins.
They only care about theíe ovrn home, ther osï
family, becalrse it's not happening to mem,
it's happening ro foreigrers. And so rne)
forget. And when eventually it does happ€n to
them, they wonder what went wrong. Keo wondeÍed
what weni EÍong. But he can never bring his
family back.
Most warphotographers, i f  they survive,
eventually rhey re killed bij (he lhing rhey
are trying to record_ It's a matter of going to
the well once too often "

-"Denis, has it become a sort of illness of
you io photograph rhai soÍt of things, like
soldierc and war and assassan ting?"
"No. I jusr thinl thar they get a raw deal. They
have a haÍd life_ And people expect tnem !o
defend their country. and the people ill power.
th€y just send these 16, 17 year olds to gei
kilted."

"I'm asking about you."
"It's my s]'Írpathy for them. I don,t care àbou!
violence, I'm very anti'violence. always have
been- But I have great respect and admiraiion
for peopLe in that kind of situarion.,'

-"So what will these pictures rell?"
"We[, for those that have the $r! ano
sensitivity io see somerhing in rhem, thèy,l1
sho*ed people who need help. I al*ays hope rÀat

I think fou can sum ir up by that play ,inherit
the vind . wheÍe rhe repoÍer is asked bU thê
prosecutrng atlomey, "*àat's the roLe of a
ÍeporteÍ?". And the reponer said, ,,The role of
a repoÍter is to comfon the àfÍlicred, and to
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afoict ihe coÍnfortabte." That's the way it
should be, that's at its optimum, but it s
alnost never like that.
A few weeks before the waÍ came to its end with
the surender of Phnom Penh in 1975, there were
a number o[ srones in rhe American and European
press, moÍe or less saying that when the Khmer
Rouge were victorioris, everlthing would be
alright in Cahbodia, there vould be peace. So
about half a million people died in Cambodia on
both sides during the Êve yeals of war. But in
the folloqing three years of peace the killing
realy began, and the toÍtures and the misery.
More than two million died."

Koy Mean bleek vermoold te zijn. Zijn !:rouw,
Tep Sam Ouen, was onvinclbaar.

In 19?9 vielen vietnamese tÍoepen Ca.n1bodja
biÍEren en maakten een einde aan vier jaar

De documentairc "Cambodiar year ten" is een
vervolg op "Cambodia. lear zerc", uit 1979, van
joumalisl John Pilger. Ook hij keerde te g.
Deze documentaire is aanzienl i jk
informatiever, maaÍ gebruikt haÍde, wrede
feiten om emoties los te maken. 1ve zien wat Pol
Pot heeft aangericht.

Meteen in het begin al veÍgelijkt Pilger Pol
Pot met Hitler, De massadooíd van Pol Pot was
emstiger dan die van Hitler, Pol Pot
vermoordde alleen zijn eigen volk, een kwart
daalïan. Na de tweede wereldoorlog werd de VN
opgeÍicht, om een herhaling te voorkomen. Dit
lukte echter niet. Em grcot deel van de
documentarre gaat over de rol van het westen in.
de afgelopen twintig jaar. Een cruciále rol.

"Most of the press during the war seemecl lo
favour the communists. They equated the war
here with the war in Vietnam, and they gave the
impression thai the Americans wete fighting a
bad qar. kjlling Vieinamese people. And so when
the joumalisls came heÍe, they just assumed
that rhe commLrnisls were going lo do a good job
in Cámbodia, just as ihey were going to clo a
good job in Vietnam. They didn't realise rhÀr
there ve.e goine to be hundreds of ihousands of
boat people, th€y didn't realise that there lras
going to be so much killing. They could hale
t-1oE1T if rhey had jusr used the signs that were
elident everywhere But they didn't."

-"Did you see i t?"
"l knew that there was a tragedy coming, bui I
didn't realise the proportions of the tragedy.
I didn't know that is was going to be quiiie as

Deze keer *aren de communisten dus wel folLl.

De communistische Rode Khm€r tenminste. Het
comm\mistische Vietnaft redde ongetwijfeld veel
Cambodjanen van de dood. Vieina'r installeerde
een nieuwe regering. ,Alleen de Sovjet Unie,
Laos en hun bondgenoten accepteerden deze.
Maar Vielnam was ool, communistisch: En tegen
Vietnám had AmeÍila al eens oorlog gevoerd.
AmerikÀ en andere westerse landen steunden het
veÍz et dan ook na 1980.

Het b€lang.ijkste veEet kwam en komt van de
"democrat ische c o a I  i  t  i  e r  e g e r  i  n g
Kampuchea". Deze coalitle wordt gevormd door
drie paÍtijen. De tÍoepen van Sihaíouk, van
oud pÍemier Son Sann, en van Po1 Pot, de Rode
Khmers. (OÍïicieel heeft Pol Pot niet heer de
leiding, maar iedeÍeeen bescho$r/t hem nog

. steeds áls de
grote leider.) De communistische Rode Khmers
zijn veÍ€weg io de meerderheid. De coalitie
werd gevormd om de weerin van het westen t€gen
de Rode KhmeÍs te tempereÍr. Dit lukte heel
behoorlljk. wanr Amerlla (en China) en zijn
bondgenoten, m daarmee ook de Verenigde Naties
steudde de niet-communistische verzetsgroepeni
zonder dat ook maa. iemand van belang er iets
tegenin bracht en brengt.

Dit roept tqee problemen op, Ten eeísle.
belangdjk voor ons, is dat het westen dus
eigenlijk €en groeP massamooÍdenaars stelrnt, en
je kunt je aforagen hoe dat in hemelsnaam
mogelijk is. Hoe zou het zijn als het w€sten
meoseÍl als Hitler had gesteund, waaSt Pilger
zich aL Ten tweede is Cambodja het enige land
ter weÍeld wat geen noodhulp krijgt van de
VeÍmigde Naties, omdat de regeÍing door het
westen ruet erkend wordt. (Die regeÍing heeft
dan ook geen zetel bij de vN. De verzetscoalitie
heeft wel een zetel.)

Ik zou al met al bijna vergeten te verÍnelde[
dat Cambodja een van de armste landen ter wereld
is. De situatie is vergelijkbaaÍ met die in
Bangladesh, waar ook een enonn voedseltekort
is. Veel boeÍen zijn gevlucht of verdrev€n naar
de steden. de áklers liggen vol met mijnen.

En daannee kom ik aan een ander belangrijk
ondeMerp van de documentires, namelijk de
ziekênzorg. Pol Pot had het grootste gedeelte
van de artsen vermoord, en de ziekenluien
verwoest. De enige hulp van buiten komt van
part icul iere hulporganisat ies, de Verenigde
Nat ies geven al leen hulp aan de
vluchtelingentampen in Thailand. In die kampen
heerst de rode Khmer, in een aantal zelÍs

- .q-  
é. t  7t :  r"-rên voo. hun

leger, en veel voedsei verdwijnt naaÍ hun

"Of course in rhis kind of country you've got
to be careful of mines. Not that you can really
hê .a. , í , ,1 ,^, ,  .1r  i , rq i  1-^nê iÊr i  i nêy,c no,
theÍe. \n1en vou step on a mine, you get one
cLick. And the second cLck bloss your legs
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off./ Anputaties zijn aan d€ orde van het uur.
Gruwelijke beelden laat PilgeÍ veÍdeÍ zien.

Bijvoorbeeld uit het vemietigingskamp Toul
Sleng- Je ziet een grcte muur! met allemaal
planken. Op die planken liggen duizenden
schedels.
Hij laat een inteÍview zien met €en Bdtse
medewerker van het ministerie vaII buitenlandse
zaken in Ingeland. Deze geeft toe te weten dát
het westen (indircct) de Rode Khmer steunt. Hii
laar zien hoe een dorpje verwoest en geplunderà
wordt door de Rode Khm€Í. Rookpluimen zijn tot
heel ve. weg zichtbaar. De bevolking staat aan
de rand van het dorp Àngsttg toê te kijken.
Enzovoorts.

Zeer intecessanr is wat Pilger zegt oveí de
rol van Amerlka: de versrerkte Rode Khmers
moesten de oorlog tegen Vietnam met andere
middelen voortzetten. Inderdaad is her ee$re
doel vaÀ het verzet het veÍdrijvetr van VietÀam
uit Cambodja.

Dit is inmiddels gelukt, Vietnam hêeft zich
vÍijwiUig teruggetrotlen, zoáls men van plan
was te doen vóór 1990. MaaÍ het Cambodiaanse

volk is hier allesbehalve blij mee. Zij vonden
de Vietnamese bezefting niet ideaal, maáÍ een
veel beier altematief was er niet. Boverldien
hadden de Vietnamez€n hen bevrijdl Nu het
Vietnamese leger weg is uit Cambodja, heerst er
em enoÍne angst onder de bevolking voor de
telugkeer van de Rode Khmers. De conferentie
van een paar maanden geleden in Parijs leveÍde
voor ale Cambodjanen niets op.

PreÍnie! Hun Sen is niet zo bang voor een
terugkeer, en wil wel met de verzetscoalitie
prat€n. Sihanouk geniet immers nog steeds veel
aanzien, Wat er in de komende maa.nden gaat
gebeurcn i6 niet zekei. Wel is zeker dat in de
afgelopen maanden het verzet steeds actiever is
geworaler,

"I've been a fotographeÍ and newsman since
1960. I've covêrcd ten wars. AII wars descend
into a common brutality. But if you don't have
an involvement with the people, then you can
push them out of your mind when you leave the
scene of such a conflict. But with Cambodia I
was unable to do that. Because I was involved."

Ik verwacht Ídet dat julLie nu ldeens zien wat er allemaal ld de wereld gebeurt. Ik zou al zeer
veÍheugd zijn als een paar van jullie éên keer in de maard op zondag nà ,Keek op de Week, de TV aan
lieten staan, voor het mooiste prograrnma op de Nederlandse têlevisie,

Bmtuea
Ctloa& d0oDÍliríq ïrela l,mt m Cooboqd rm Ju flui6, Vr! ddm( |iRC H!dóU4 de V0lhlmr, &$e oqd0!di&o.
Àh (hgdr) du&! t0n6 rí e eoÍftdrh Di0sor m d! Wfo

Onno Crasbom

**'*ïi*Jllou -s-

SPORTHUIS 
\

O,J.,EL

AIJLA
Dê Àtll d hamt, mddr
dê ótnnênhant mocl
oot lëuh aêrdên

MÍLl6i Ko^rjieibèrg 6C
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Theater: kunst om te verdvijnen?
iu gesprek met Agaath Witteman.
a,rt ist iek leider Theater v/h Oosten

Àgsath wi t temsn is v ia het studententoneel  in het prof iesionele toneel  terecl t  gelomen Ze heeft
aan de universi te j t  in Amst€rdam klassleke archeologie,  Romaanse talen, theaterwetenschappen
ên \unslgeschiedenis gêstudeerd.  Ook is ze universi ta i r  docenr geweesr Ze is art ist iek le ider van
het feminist ische Theatel  Persona gerveest.  Nu is Agaath lv i t teman arr ist iek leider van Theater
van het Oosten, een niêurve theatervoorziêning, Cevêst igd in Arnhem.

Op vrijdag 16 okrober had i\ een inten'iew met Agaaih Witteman. Ik word hartelijk veÍwelkomd in de
van het mooi opgèkrlapte Thealer a/d Rijn. De werkliameÍ vàn Agaalh Witteman is duidelilk nog niet
h.i beslaal 'rit een bureautje m€t daarbolen een tl buis en een houten vloeÍ met veÍfspettels. Ik
nijn cassete-recoÍdertje bovenop alle paperassen en andere lroep'die op haar buÍeau liggen.

ha1

Kunst
Kunst is volgens AgaÀth Wittèman èen
oïèÍdràchtsvom die je gebruikr op het moment
dÀt de gêwone communicatiêmiddèlen nier mee.
Ioefeikènd zjjn" Ell mens heêfr de behoefte
a^n een beeld van zichzelf buiten zichzelf: men
\\'il zichzelf \,èÍekèren van zijn beslaan Dar
{ar lrij 'Kunsi' noem€n maaki de mèns
gelull:iger. lrten llil iets makèn waar je rrors op
ken zijn. waaían je kan zeggen "Kijk eens. dit
heb ik genral i '
1\ '  . ,  p.  . i . (  dr  gren/<n l igg<n l .n \g"a(h
\ l i I têman niet  goed zeggen. ie l  v indt  ze dai
zoiets als "Dal las" niet  tot  'Kunst '  behoort .
omdal dat êèn pllri. vêIfillnjng ran de
Nerr.lijkheid is. A1s je dè \|errelijkhèid
pol1rr t reèÍd,  ma3r daar nèt jêrs van jêzèl f .
vàn jè eigèn gevo€l inlègt. dal.. is dal volg€ns
h-.-  'K-n l
Bi j ' ,oorbe: lC een schi ldeÍ i  h l . j  hèefr  een
bÈp.rald eèroel  in z ich $ar hi t  n iè!  l rn ui len
i .  q.ordên. daarorr  schi ldeÍ  h i j  hÈt Kunst is
nDodzak. l i l l .  her is een sool1 uir lá ldklep.
no. l lg .n1 je totaaL re onÍvikkel .n

Kies KunÍ
Fkr gcr ieÍrn ran lur Í  maken of  bele!en Íroèt \ ,an
j . rngsi i  aai  br j -qebracht Íordèni  larei  garr  da!
leel  noèi l i j lèr  ) ' Í !n moer k ind.ren gèvoel ig
mri .n \on:  luns:  Di1 i re\oel  !oor lunsl  kan de
j.rgd :1ièt z.lfstand;g o:rlaikkelèn. zij moeren
daarbN -?.holpen $ordcr door hêt ondc$ts.
omdar Jc daar heÈl !erL t i jd doiJrbrrngr.
Yol !e is Á!aelh Wi i !cnan soídt  h ier  echler in
het onde ijs fcrl :. weinig aandacht aan

' ' t Ièr  is  :1 iè i  i l l .en 'Kie!  E\act ' .  maar ook 'Kies

Kun(r ' .  Al !  , r  n i ( r  le(r Í  or l  re Earn mer je
geÈstelijk voedseL, dar wat je fantasie in
w(r i  . r :  s ' - l r  drn mi\  -e h(El  vccl  -n je

Zè vindt hel zelfs een beetje misdadig, wanneer
je weei hoe belangrijk kunsl is voor de
.nsrr 'ê l  ro i .  - r  r ,ch n_eL
genoeg aandacht aan beÍeedt. Velen uii hÈt
ondeNijs hebben nog de houding van 'Kr.Lnsr,
ach. het is niet ech! nodig, r'el leuk om er \\,el
e€ns bi j  te hebbÈn'  De ouders z i jn een stuk
mjnder schuldig. wan! soms zijn ze zelf niet met
kunsr opgevoed. of hebben ze hei geld er niet
voor. DaaÍom moer de pedagogische academie en
het ondeÍqijs er aandachr ann besreden. want
dán befeikt de kunsl alle kinderen

l!Íijn !hee. diÈ ik geLregen had. is ijskoud
geworden Terwijl ik daar zo zit, denk ik: "Die
mensen diÈ daaÍbujren hel hek. zo gehaast
Lopen. om Fíet en de nieu..lste "mode" te kopen
en om "BÀT\íd\" te zlen. dre missen ech! wa! zij
hebben nier de kans onl  eèn Êesprek mer, \gaarh
Wit iÈman te hebben "

Het Beeld
Agaith Witteman vrèesr. dat o\,er enkel.
lienlallen jaren dc huidige vorm van theàièr
niei meer besiaar Al jons worden kiDderen
opgevoèd mei beelden. ieevee. srr ips.
\ idíocl .p\  /c , , .Jr  d. . ' Ido"r  nr<r r)  s Jr l
geconcentreerd een telst  t .  lezen of  er  naaÍ tè
IL.s .  

' .a.  
7,  I  Innen - l<ch'  e.  n c p-n

fdn'r , i .b.elr  r< \ 'onn<r.  op de I \  lng le a.h
g.woon pastboeÍn voor je neus_ fantasie heb je
niet  nodig.
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ÁstÁ trtM
hb Mdd bth xtv'Nn,

"Als je fantasie niet neer geraind \fordi

doordat ie leest of ltlistert en daar een ergen

beeld bi i  volm, dán werl l  lheate, nier vool ;e

Thelrer wcÍ[r  aLleen al .  je lanlasle op hol kan

gaan.
Ze denkt dat het teksttheater zal verdwijnen en

er een nieuw sooÍt  'v ideocl ipacht ig '
beeldtheater voor in de plaats zal komen Ze

vindt het erg jamnler dat door deze onf$'ikkeiing

"de taal  z i jn beiekenis als bÈtekenis

rer l iesl  "

Passief
volsens Asaath Wilteman is de jeugd van nu erg

p,. ] ;" í  *  nonchálanl nlelr  heeÍ l  weini !

io. lomtrveruacht ing Fen vàn d< 04r '1f<n

daarvan is (wederon,) de TV. die laat zien $al

een Duinhoop het is op de wereld. en wat voor

""n 
hong". èn ellende er bestaat Ze denken dat

ze er toch niets aan kunnen doen. aan a1 die

honqer. ellende en werkeloosheid daardoor

hÈbien ze zo'n nonchalante houding \-an'ech wat

maakt het allemaal toch ook uit" De laatste

twintis iaaÍ heeft de mensheid enonne

u"rur i , l " i i t ' tg"n dooÍgemaakt.  zoals i  de

ontsoanninq tussen Oost èn West "die

Sen. ' i rch. 
-  

m"nipLl l l l  < en (r  Lhrnasie\relLen

inf in.  al  , j inqcn" \meíi ,  a d( t  d<nJ r.1 Rt 's l1nJ

de viiaud. dat geldt nieÍ meÈr. eerl duidelijke

vriend of vijanri is niet aan te wiizen Door

deze en andere ondujdelijkheden wofden de

tinderen passief, in plaats van Èrover na re

denken "kijken ze liever daar een videoclip'

Europa '92
In her kadef van de openstelling yar de glenzen
van EuÍopa u1 1992 vroeg ik aan Agaath Witteman
saar het N€derlandse Ton€el staat ten opzichte
van het Europees Toneel.
Vooral het margetoneel, uitgevo€rd de kleine
gezelschappen. die z ich vooral  met
experimentêel loneel bezig houden. is in
Nederland ten opzichte van EuÍopa ván hoog
niveau. Her \ederiándse Toneêl rs ech cÍ weinig
bekend in EuÍopa door de taal. ,Als echter een
buitêr ander in Nederland naar een voorstelljng
gaat, v€rbaast hij zich over het hoge nileau en
over het feit dan het NedêÍlandse toneeL zo
expirimenteel is. Het repertoire toneel van
NedeÍ land. ui tgevoerd door de grote
g€zelschappen, heeft ten opzichte van dat van
Europa €en redeLijk niveau.
Na 1992 zal er niet een openheid voor andêre
culturen plaatsvinden, mÁar Nederland zal

proberen de eigen identiteit te behouden. NÍen
waagt zich af: "Heeft Nederland eigenlijk wel
een eigen nationale ideniileit?" Er zal een
beweging naaÍ binnen plaatsvinden. Ook Agaath
Vr'iteman doer hieÍaan mee: het repenoLíe \rn
'92 beslaat bij Theater van het Oosten geheel
uit Nederlandse stuklen. Je moet ontd€klên wie
je bent. Ats je opeens een Europeaan bent, ben
je dan nog wel anders dan een Duiiser of een
FÍansman?

Ned€Ítandse Taal
Naar aaileiding hiervan r.roeg ik haar of ze
rreest dat de Nedertandse taal zou verdwijnen
Dat wisi ze niet zo goed; maar ze dacht wel, dat
je moedertaal erg belaÍtgÍijk is. Men kan tl
Nederland wel veel talen best goed spreken,
maar in je eigen taal kan je je beteí
uitdru.kken. EÍ zal heel wat moeten gebeuren
voordat eÍ geen Nede ands meer Ír'ordl
gespÍoken.
"Maar, wie weet, misschien spreekt men over een
eeuw wel in de hele beschaafde wereld één taal-
Met beschaafde wereld bedoel ik dan de landen
die met elkaar communiceren. laten Í/e even wel
wezen! Het zou erg jammer zijn als de
venchillende talen verdwijnen, want het is zo
aardig, dat als je over de grens bent het dÀaÍ
al leuker of anders is."
Agaaih Wittemán zou eÍg graag vanuit de hemel
kunnen kijken hoe hel er in de toekomst uit zou
zien, "Maar", voegt ze daar aan toe."il ben niet
gelovig."

IJ



MoÍaaI
In de eind zestiger, begin zeventiSer jaÍen was
het heel gebruikelijk om iÍr toneel een bepaalde
boodschap over te brengen om de mensen op een
andere manier te lÁren kijken. Toneel uit die
tijd gaat darl ook vaal oveÍ het klassenverschil
tussen arm en rijk.
Daar is een reaclie op gekomen. Het werd juist
taboe om in toneel te vertellen hoe het moet of
hoe het beter kan- omdat het nu zo'n onzekere
rijd zou zijn. Agaafi Witteman t/ijkt hier van
af. Ze !'indt dat een stuk iets moet laten zien
waaÍdoor m€nsen op andeÍe ideeën komen. Het
moet ze aan het denken zetten. Het .noet niet het
publiek leren hoe het moet, maar dat het niet
altijd zo hoeft le gaan zoals mel1 denkt. De
weÍeld is groter dan hun eigen huisje met

Wat Agaáth Witteman betreft moet theateÍ over
de tijd en de samenleving gaan, het is niel
alleen bedoeld als ve.maak.

Ná afloop van her inreariew qaagt Agaath
.:l""qg nog ot rr Ínijn thee nos op wil drinken.
,Nee,. tut  ls koud geworden" zeg i l .  Diep onder

oe Lnorur ga ik náar bujren, It sra daar, tussen
Tf":,ï rld tujn en het zwaÍe hek met àaíachrerq( r'er. !,n u hèb rnoeire om rerug re keíen in

Lieve Maaianne en Wouter,

Ik weet niet of jullie ook geldproblemen
aanlunnen, maar ik heb er wel êen, De cantlde
verkoopt namelijk veel te lekteÉ alingen m
daaÍdoor gaát mijn inkomen nogal snel daar de
maan. boveÍrdien hebben ze de laatste tijd een
breedgliÍiiachende bediening die ook al bijna om
op te eten i3. . . .
Help! l

B.L.U. te T

AJme B.L.U. te T
Ik ken je probleem, want ik heb er zelí ook
dagelíjks mee te ma.ken. Wat je volgens mij het
beste kunt doen, is aan de cantico l'ragen hoeveel
winst ze op jou maken, en hen die winst contant
uitbetalen, op vooÍwaaÍde dat ze jou geen eten
meeÍ veÍkopen.
Tegen de glimlach helpt een voorhamer wellicht..?
Veel Succes !

Aldo

Deb le rekening voor ie
eigen geld:'n Jeugdrekening van de
G e ld e r s - U tre cns e S Daab an k

Lieve Marianne,
Naar aaileiding van de gewaagde bdeven van de
vorige IRIS ontbloot ik bij deze een maaÍrdenlang
opgekropt geheim.
Ik koester al maanden een \u.ige lieíde voor de
schone IVO NIEHE. Zjn prachtiSe, blonde haar,
zijn doordringende ogen en zijn zwoele stem
ma.ken, dat rk hem als ridjn ware Jacob beschouw.
Is deze wonderschone Adonis reeds ií de echt

Hoe kan il hem mijn liefde duidelijk nulen?
HÊLP MIJ!

Een wanhopige, doch

Lieve, wanhopige minnares
Er zijn tegenwoordig zeer kundige plastische
chinugen, die van een wilekeuÍig iemand die j€
van de straat plukt jouw droom Ivo kunnen
maken. Z'n karakter moet natuurlijk nog wel
woÍden aangepast, maa. daarrroor veÍwijs it je
naar Marianne

\  l^^-  
^) ,  

. . ,  i^-1,-^,-^

Gel d ers- Utrxhtse Spaarbank
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I t - r -7el<l i Íag'

Adolf Warhol peuterde haastig
met zijn sleutel de voordeur
open, stormde de kamer in en
zei:
"Machteld, goed niews !"
Machteld z€tte de video stop,
nalÍl een tÍek van haar sigaret,
en keek haar mai wazig aan
"Wêt zeg je, schat ?"
"Goed nieuws, ik kom net van
de dokteÍ Bosveldt"

Machteld kon haaÍ man er
maar nel van oveÍtuigen dat ze
niet was vreemdgegaan,
Zin ouders hebben, bang vooÍ
s ch an da al ,  hem nooi i
aangegeven bij de buÍgelijke
sland. Derhalve lag Athur
Vr'arhol de hele dag in z,n nest.
Zijn moeder had hem lezen en
schrijven geleerd, verder kon
hu
niets-
Hij kende de wereld van de
Ttrr, kwam nooit op straat, en
begon zich, hoe ouder hij
serd, te ergeren aan ziin leven.

"Eí.-. |"
" Ik ben na
o11detzoek door deze
pÍachtvent impotent verklaard

Machteld \ loog uir  haar Íoel .  en s(amprc.
daa'bil de afstandsbediening njer onrziend,
op oe grond.
''Sch erendl Anti -concepriem;ddelen zijn
ioch al zo duur, en ik ben tegen abonus.
Wat faniastisch. Fantààstisch_ Geen
etterende koters om ons heen. Ons hele
leven lang voor onr, ,el l  Geen dur\
kindermode. ceen ouderavonden l"
"Ceen luieIs l"

"Adolf, slecht nieusrs l"
Adolf zeRe de video srop. nam een trek
van zijn sigaret, en keêk zijn !ïounr' wazig
aall,

"Is de afwasmachine kapoi ?"
"Adolf, ik ben zrvanger."
Adolf vloog op uit zijn stoel, en stamDte
op de grcnd. Een afstandsbediening wai er

"Weet je dat zeker ?"
"Wel verdomme. ldioor kjjkende Alben
Heijn wijven als il tien pakjes predictor
stick op de band zet. MUn huishoudsteÍ
rende gisteren hysterisch naar me toe
nàdar ze het !oi ie ikasr je na een maa.td
eens een keef open had gedaan om her
schoon te maken. Tien dagen la.ng m,n
ochtendurine opgevangen, Eén unanjem
resulLaai Ja verdoíune i l  scer her z€ker
Zo zwanger als pinda,s."
"En nu? Wat een schmddal , fat  di t  geven.
Aburtus. Kan niet.  Ben i l  tesen. Ho<
kan dat nou? Ik ben impor€nta En m,n
\/Iouw is zwanger."

Zjn ouders hadden h.m qajsgemzatr dar
mensen. oudeí dan,/es maar^den, die noo, l
waren aangegeven bU de burgelijke stand,
treÍden opgehangen. Weglopen deed

Dit is niet het verhaal van Arthur.
Di!  is hel  verhadl vá.n een \an de meegr
gerÍale mensen dje de?e wereld ooi
gekend heeft. Dr. Ruben Bosveldt.

'Wordt vewolgd...

Mark

uitgebreid

Rutm 7O Jaar een beÊalp
ln Àinnem en omgevLng,

JUWELIEN ffi*r,no=,-,
STEENSTRÁÁT 3I ,6A23 CC ÁANHEM
TELÉFOON 0 35 - 42 24 36
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Leven van een Lady

Iítb w lcid,turrn u Maxí,l M&* kh Iu ru hin
Leven van een Lady was de 2' seizoensproduktie
van Theater van het Oosten, welke op 25 oktober
1989 in Thearer aan de fuin ln premiere gioq.

leven van een Lady is gebaseerd op een verhaal
van een bekende scMjfsteÍ, Sarah Grand. aj was
een van de schrijfsters van de New women
generatie. Hei voomaamste doel van haar leven
s?s de ophefÍlns van de maatschappelijke
ongelijkh€id van lrouwen.
Het zelfstandige verhaal "The t€nor and the boy"
uil Grands roman "The Heavedy Twins" was dit
maal inspiratieb.on voor Martin van Veldhuizen.
Het boek verd in ls9l gepubliceerd en veloor-
zaakte een golf van sensatie.

Het Engelse platteland in het midden van de
vorige e€uÍr. De Victoriaanse tijd. Een
samenleving die sleuni op slrikte verdeling van
klassen ên seksen en op een even strikt
gehanteerde dubbele moraal. DaaÍ beleefd
Angelica, de lTouwlijke helft uit "Heavenly Twins"
, het avontuur, dat de basis vormde voor Leven
van een Lady.

Angelica, jong en Setrouwd, wi] de saaiheid van
haar bestaan doorbreken. 's Nachts hult zij zich
in marulenlleren en geeft zich zelf uit voor haar
tweelingbroer Diavolo. In die hoedanigheid sluit
zij vÍiendschap met een jonge tenor, die kort
tevoren is opgedoken in het kerlkooÍ van haar

ló

soonptdars Momingquesr. Uir de gesprek-l,m
russen de lenof en ,he! joch,,  bl i jkr  hoezeer de
zángeí de jonge wouw dje hij weketijks in de kert
zr€t {Angelica) idealiseen. Een houding die de
nomale omgang tussen hen onmogelijk maalt.

In het roneelsrul kwamen rwee persona8cs voor!
. ,ingeuca/ net joch en de renor. die oooí \,ret

roneelspeelsters werd veÍtolkt, Ze waÍen lwee aan
tÍ'ee verbonden door dialosm,
Op het podium waren steids tw€e Angelica.s enrwee, renoren atnwezig. Na een dialoog rrol, de
ene nel var het gelelschap Tich rerug op herpoorum en grng de andere heift verder nrer heÍ
roneelstu*. Op het eind werden de rwee helfien
ars net qdre samengevoe8d. door de rwee An
Seuca s en de tenoren herzelfde te laren zegSm

Over her decor.  bestaande uir  €en groene l luwelenpaar. een bdnl mer daarom heen rood ÍILrwelen
Kussens en en achteraar een lage balustrade, is
werrug, meeÍ. te zeggen dán dar her oprfiaal
geDnurr ceÍd en geheel bi  het roneels(uk pasre.

I! dent dar iedeÍeen eens naar een produ{ue van
theÀter van her Oosten moet gaan. wanr het is
zeer de moeite waard

E1s Lambooy



De Avo
Samen mel Caesar liep opa de slraat op. \ïoLijk
f lu.r<nd gin?en . /< op se9 nad. de b ,11. Í  om een
haLfgesneden $iI Ie halen. He: vrolijke gefluit
verac.lè.de aL gau$ in eÈn klaagzang. loen opa
bedecht wal ef lllèmaal mèt z'n kleinkinderen
:rbrufd kon zi jn:  "r Í isschien zi jn ze qel  loor de
leeuwen gegooid. of opgesloten op een muf
zoLderkànenje. waar dè ratlên aan hun renen
Inagen, of zijn ze rastgebonden aan een
totempaal. en dansen een stelleije hoewaênde
Indiànen oÍt hen hèen. Of misschien.. " Op dat
momèrt zóu opa het volgende moment tegen de
buurman zijn opgebotst. als die hem niet had
begroet mer èen opgelveki: "Avé. Lucreiius. hoe

"Ach. ik n1ag niet mopperen', anteoordde opa,
"h€t zonnerje rchijnt. de voegeltjes fluiten. ik rook
mi j r .  p; jp"  .  ó, is r l jn k l . .n l -ndcÍen n.<( rqee
dágen geleden verdwenen waren, zou het een
volnaakte dag zijn g€weesi "
' '8 i  Po <idon. C"d rr  /eeën en wa cÍen'  - r<p dc
buurman uit (hjj had een tijd in Criekenland

"VerhaaL llrij eens een Í€inig. Lucretius wat is

"Wist ik het maaf..." zuchtte opa.
"Vaar rnijn beste Lucretius, wat weeÍhoudt jou
enan naaÍ hen op zoek le eaan? En Caesar zou
jou daaÍbij bes! eens behulpzàam kunnen zijn.

l -n /o lq,m heL dàr opa e\cn lat<Í .  nad3r ] l j  br j
dè bakker z'n halfgesneden vit had opgehaald,
raar binnen ging bij een {inkel met <laarboven
een bordjè saar op siond: "Tiber ius.  voor ar uw
doè het zel f  zàkènl '
"-\é ziè opa tegen Cè mllr1 achtèr de roonbank.
De man had heine 

^\àÍe 
oogjÈs saaÍmeÈ hij opa

ond.roel .nc arnleet "A!é '  ani Íoordde hi j  met
cen licht accent. HU kwan r.ouwens helemrei sat

da!rop blo!'mrtlÈs in lichtgÈlend g..l
' ' r " i .u$sre mode".  z ic hi j .  toen hr j  zag drÍ  opx
nogal  vreemd naár z i jn roga k.ek "Oh. .n.  hcr
spl j t  me. m3a. eh. hi j  mrg hier niet  n iaÍ  b innen "
.  

-  
l l  l -  \ . j .  op .  JF .r  $rJ, ,<nC D-.  b.rchr ope

Crèsrr .arr  buiren en zei  hen1 dat hi j  op her
hlrs j .  moesr sachr.n cn ni . t  .ndeÍussÈn weg
mocht l . rper l .  " lk  wi lde vragen".  zei  o!a.  to.n h ' j
{ . .  b:n 

'  
r .  ' . Í  u l  - -  \ . : ro ;1. .

heeft Ja. ziel Lr. mijn kleinkind.re!r zijn
r . Íd.r .nen" de nan b.gon ope.ns sch:e op t .
lÈlien en keel op: nog me.r aan rnÈt zrjlr zqa|l.
kffaloogjes "Sinds eergisteren En kijk nu wild.
il op ondeÍoel uit gaan Nou ja, het $.as niet
nljrl idee. eigenhjt meer dat van. "
"Jrjxjr", zei de man. een veÍgroorglas Ik zal
eens l i j len.  "Ogenbl i t . "  De man i iep eed ruimte

áchtèr de winkel  in.  "Bi j  Ua6".  L lonl  er  !ànuir
hcr nJg,1i  "r i  I  n-  re.  l . j  \  L.  .U r i r  j
van -\"e?tunus. handig voor mÈnsen diè iem.no rn
\one t i jd de huid vol  v i l len schelden) ik nloèr.
molnp€I,  mompè!.  nompè]" \a wat gefommel
keam er 

'rit 
h.r magazLln

veÍgÍootglas tèvoorschijn. die hrr l'ergÍootslas. dat
oud en íofíls was. aan opa ovêrhandigde en .r
lo lgens .pa veel  te vèèl  geld vooi  vroÈg. " \ Íaar
ja" ,ê i  cpa Larè.  te-qe|  Caès3r.  "$ 'e hadden nèr

In de r in l : .1 had dè !erkoper onCeriuss.n ale
andere goden bij naam genoend. :n nu Uoni e.
èen luld en \\anhopig
"Sequor l"  (Dat was toch lcei  godt)
Hierop lnam er uit hÈ! m:gazijn èen kteii. Íràr:
. . Í .J: t .n.  In p(L n-r  - i  .  .er  genoí_ o. .  L/ . r
or , :  ec.rol t . r  /s"r íom \"d .c C .  9- , :
donlièr. zonnebÍiL op?)
' 'Riep u?" vrocg hi j  In plals lan !e anlrÁoofdÈn.
sleurdÈ Tiberius Seqou. mee nàar een kLein. nuf.
stoffig kanrcoÍje "Seqour. luister". b€gon hij. ,,Er
r1.  o ju. .  e<n oude m.n .n Je r i r l - l  J . -  Jn
plan is op zoek lè gaan naar. . .  Oh, Íxcht evc,r ,  r i
doê even de deur dicht " En hij sloo! de deur
waardoor de rest van het gesprek ondèr vi.r ogen
bleef. (slnsthesie, of zo) Elen Latef reed er een
tê-\ i . . . .  Doen Ev€n later sch.urde
er .en larii vaDaf d? qiÍtel in zuid-sesteijjke
richting. Bij een reusrchtigê villa stopte de auto
en sraptè .Í eei llèin€ man uit m.l een
chauffeuÍspet op en verdwÈcn in de villr.

Têrue naar oDa Inmiddels res hij d.rk bezrg ,jr
kcf:èr re palle. Iin koffer ncr dngrn die
icde. no.xral  nreis ool  n.e zcu nenlen op rèis.
èn een me! ' r \ lbèrtus Hei j ius hoid.brot ten.
" \ \ 'a1 n1ocr :k .u doÈn?' ,  h;1d opr z jch afs. i . ragC
loen lTij èven tevor?n rhuis $rs geliomc:l
\ \ 'anhopi !  w3s hi j  i r  . i jn schonmèt\ to. l
necr!r ip l0t t  . . r  zr jn pi jg l :  g i ]an rolen. Hi j  hx, j

-qcr ' .o i jpr  d l i  d i t  hen. 'p een g.ed ider zou
brêngen. nrar het ! .cdè ideÈ ham fan dr
br ' , ' Imer.  d i .  toe\ : lL ig o\ . f  de hèg heèr)  had

"\ Í r r r  mrjr  l r . r re Lu.f : r r l :s . .  h id dÈ2. gezesd.
' ' , ro-r  rh i jJ  : r i . , t  rm hei : ! r \ .n:"  Opa schud{ ic

" \ \ ' r : r r :ou i \  : ! ! . : r l1 begin.cnt" .  l roeg hi j
"3t  h.r  of t lc l  !  r  l . ip l . . i  .aruuf l l l  "  lu iJd.  hel
rnNooíd \ f ,n de bu! ' Ímàn

CO)_TI\ l  .1Tl ,R
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Prl3svroag!
\\'ic is er na cnl.l. iar.n Fiànse Les in slaar om
dcTc r in in co|recl  Nederhnds te venalen. Ook
b|rglla!sets m.eten. lndien zij goed ondèÍ1\ezen
z'Jn doof de Franse sèctie, dil aankunnen.

Soch:z rn saïez sachièz bel lc

Hij of zij drc dez. grxnnaticaaL ingesikkeld€
conÍru.tie onrcijfeft zal belcont qorden m€l:
IDanaan
le prijs: Uit eten voor twee
personen bij de 'Connaisseur'

2e prijs: Met z'n tveetjes naar
een voorstelling in de Schouwburg

3e prijs: Twee bananen

4e prijs: vliegreis voor twee
personen all-in door de gymzaal
LefaÍen zijn ván deelneming uitgesloten

a1dr.,íten ries l

\' ir l .n meê\okeD dn dê ou!.àt
g. 'óB .r .d dóor dr

rÉ.;tri. t IIJ( l f ol llt.la tl{)ll

Tirdírp , .  c!  ro ld Àalstrr I3ntre t99l ]

r . . . Íor i :  r .  r ' I . {  nrd (ordr er ecn
'oorL{hang5b'  

j . rnkohr sehoudr i

Prinses Christina Concours

Win een radio of televisie opt.eden. eeD
optreden mêt het Residentie Orkest of met het
Open Iiorum orkest, of een reis naar Londen of
Moskou-

()p l+ èn I t  maaf i  1990 zal  het  lL:  l inses
(-hr ist ina Conco.rÉ (voorheen Fdi th Siein
Concoufs) gehoudên worden i  D.n Haag. War ef  re
qin. .en is:  een culru!rrèis naar \ Íoskou. ecn
oprfed!.n met h. t  Resideni ie Orkest en di leÍse
feCio en TV-oprÍ :dens De jury bestaar o.r .
u i i  Theo Olof .  DeniÈl  war.nber:  en Jan 1Ài jn

lankzi j  d.  St ichr ing \ursspaarbank Den I Iaag
zljn e. aan dÍ concours geen k.sren
(r . is \N!Èr.  wêl)  !erbciden.
De $iniaars \,Àr1 vofi-le \e:r !Íaden óp 1i
no!ênb..  j l .  of  in het progÍammr " lcng
gèlècrd".
\ t i ]ar . r  is  ru o,r l  iets nieu$s. l {èr  re8ionaie
concrurs.  dat  op I  en I  lebruan a.s.  gehonden
zal !\ofden in her nieuwê muziekcenirum \e
Enschedê. Op i en .1 februàn zijn de
rooÍselècries en op I lèbíuari is dè final€. De
hoofdprijzèr zijn hier ook niet gedng: een
Íeis n""  :  nJLn en c<n op Íedcn m( '  hc,  Open
FoÍum Orkest. Dê bes!ên mogen deelnemên aan het
landelijke concours in Den Haag in maaft 1990.
:0 jaar iang moesr je naar Den Haag reizen om
aan dit concolrrs dÈel !e kunnen nen1ên. Als je in
OveÍijssel. Gelderland of FLevoland woont. kun
jÈ vanaf nu in Enschede terèchr. Lellier
dichlbi j .  maar.  m. o.  ldns om .en reis naar
Tondrn e winnsn'  \ \ ie denlr  d" '  r i jn . ingeís
soepel genoeg zun om een stuk te spelen voor
piano. snaarinstrumeni of voof houten of
koperên blaasinsrr.rment. moet deze kans nie!
.  'orb.  l , . r  gr l r  J< mo€L l r  mr ' lur<c .pè..n
van zelf gÈliozen muziek. Er zijn rw''.e
leef t l jdscr!egor iën:  bèginnÈrs ( tor  l5 jaa.)  en
geïord. :dei  (vanaf 1j  j raf) .

Inschr i jv ing s lu i t  op 1j  januar i  l Íeer
infomr.rlie o\er en inschíjfformlrlièrên vooÍ
di l  concoufs z i jn \efkr jgbrar bi j  dê .ecror

VANAF ]  JANUAR 1990

NE|ryl
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Amico
lnternational ComÍÍssie

Eigenlijk zou dit al het tweede artikel van de
Amico dat iÍ de lris staat moet€n ziin. Maar
dooÍ êên [ouuê stond eÍ de vorige eÁlie niers

In de korte tijd dat wij een subcommissiê van de
AGB zijn hebbeD er al twee vemndetingên plaats
gevonden, Ten ee$te is de naaln, voorheen
"AMCO", verandeít in het wat wiendeliiker
"Amico". Ook heef! er een wisseling van onze
quaestor plaatsgevonden, Frceke Terpstra (4C)
is opgevolgd door Esther Peters (4C). Abactis
van ale Amico is en blijft Marc Jager (48), Els
Lambooy (4C) is praeses.

We gaan vóór de ke$walantie nos een
s chr i j  fm id da g oíganisêÍen. Op een
schrijfiiiddag word je in de gelegenheid Sesteld
een brief over een bepaalde gevangene te
schnjven aan een regeling. die aleze persoon
opgesloten he€ft op grond van godsdienstige of
pol i t ieke overtuigtng, etnische aftomst,
geslacht, huidskleur of taal, hoêwel deze
peÍsoon geen geweld gepropageeral of gebruikt
heeÍt- 

- 
Amíesry Ínremalional. een wereld$/ijde.

politiel, ooaftanlelijle. organisátie. zorgr
ervoor^dat mensen van oveí de hele wereld aaneenzedde 

_regering over dezelfde ge!angene
schrijren. Zo n regering *ordr, door h1t h depubLicltejt komen van zo,n kwesde en he!

br ieven die pleiren voor
neloeÍherd^--ot lTijlaring onder drut 8ezer.ungeveeÍ l3oo rán de gevangenen waarvoor wordtgescnreven woídt vr: jgèla!en. en anderegevangenen kdjgen vaák een betere behanateling.

Het is,d!(  echt wel de moeire waàrd om evenles
een Dnelje 

_over re pennen. De brieven 21in 6fu1al door de Amico in de taal van her berreflende
land opgestetd. Luchrpostvellen zullen voor herKlerne .beclrag van één gulden bij de .lrllco
verKnlgbaar zjjn.

Iedereen die rlog mee wil helpen met hetoÍgaruseren van schrijfmiddagen en andeíe
acur'rLeÍen van de AJnico. of een briei sd
venalen Ímeestat ir her Engels, Frans ofspaàns) is vàn haíe wetkom. Zeg dar dan even
Iegm mrj zodat we eÍ war mee kLrnnen doeu,

Els Lambooy

Leerraar

van deÀ Berg:
-(ljjdens uitleg van veÍovering van noordelijke
Nederlanden in 1795)

"Die stadhouder lvillem V, die had me er toch een
pittig wijÍne!"
(!erelulen)

vllr EÈi

-(slaat bod on1)
"MaaÍ hieÍ staan helemaal geen ruitjes op!
O ja, natuurlijk, we zitten in het verkeerde

lokaal!"

StaE:
-(legt veÍschil uit tussêí SokÉtes ên de

sofisteo)
lKijl. Sot..t". was goed wijs De soiisten

waren 4l9l! Soed wijs.
-íveÍtaált de les)
"Èier is het wel een beetje knullig vertaalt met

Denlalorium mmm . Denkhuis is beter'

(óirl. yoq P táAs€
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Irrsies
14 maaÍ 1989

De Dode Zee

Ze, alle zoute tranen
ooit gehuild
zijn samengebracht in deze zee

In zachte bewegingen
zwernmen ze golvend heeo en weeÍ
en maken het lachende kind

Siechts door vele traren
kan de zilte zee
het kind beschermen,
dat zal veÍdrinleo
in zijn eigen veÍdriet.

Wij willen het persoon
dat onze versterker
heeft gejat graag
ha(elijk bedanlen.
We hebben nu een mooieÍe.

D€ Teco

Carrièrevrouw in tijgenlip (17)
zoekt Tàrz ar in keukenschoat
om sameo de kerstdagen te vieÍen,

Guilla

P"eci,ificatie lris l:
pag.4, onder de subcomissie pÍopcoi Taman
Bozilovic is de juiste naam

pag 5, 2' kolom, vanaf r. ll van onder moet ajn:
"De laatste zin steekt nrang af bij de klassieke
betekenis van het woord "fuUvooiov"

' ó?t-

Fel os steady aS a
YOCR,

Ah, kon t t  Ltaat JaKw I) . ,Uoo.t  zErt ,
zo sLatg ra.íqJ./) í rkí
DL1^ kaLL rh vai  F t1ou. leu lLl . . .
Jc t  \ t l  h^q urtgetLekt

Als tr lat t  ,1/ . t t l  Lk gel, .a.L(
a\ M415 (Jà tL OL'tt alLDc(
zo t tr / - t  !L Áu., t l  LLtt t  iL .ot ,  w,t lc, t  t . j t l
Jau'\' ttEzc !t.8. fc]oa.t t

Jasa,,-

25 sept. 1989

Gedachte
Heeft 'er zijn' nog wel
de juiste essentie die nodig is

Guila

L1.

clo the loose1oJ



Sgstematische Probleem Aanpak

Na iarenlange ervaring heeft het research-
team v.d. Teco dit streamschema ontwikkeld'

de gelderse boekhandel
koningstraat 31 arnhem tel.(085) 4S2g 45

c ! l l ,T
rqu[x IT

NO PROBLEM
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Toen ik op 17 novemb€r om achr uuÍ probeeíde om
de piepende deuÍ van de glmzaal zachtjes open te
duwen, qerd deze door iemand achter de deuÍ
venijnig dichtgeduwd. Daar Lie! il hei roen
l]taÀr bij, en liet de mooie Uanken ván het
Adagio in E van Moza( door de gesloren oeur
over mij he€n komen. Tiemo en Iefte speelden
da!, voor zover ik kon hoíen, erg mooi.
TUdens een wátenral van applaus ging ik snei
naar binn€n en zág ik de persoon dle net oe oeur
voor mijn neus dichtduwde. Het laatste wert met
medewerking van leÍke, Tiemo en Emle Wangsas de
Triosonale in Bes van Mozafr voor twee \,torèn en
contrabas. Ik vond dat wat de familie Wang
speelden, het etiket "voorprogramma" dat de
Keer-Weercomaissie erop had geplakt wel
overtroffen. Alleen de contrabas vondt ik soms
wat stug klin_ken in dit laatste werk.

David Mandesse speelde na de pauze, waaÍrn caLe
voor de Romereis wêÍd verkocht, deten uit de
Èngelsè Suite in d BWV 811 van Bach. Na enige
tijd geprobeerd te hebbèn om zich te con-
centreren vraagt hij of het raaln, dat boven zijn
hoofd de koele butentucht laat uitblazen,
dicht kan. Als antwoord komt onze bekende
Christian Schumacher van de Teco aan joggen m€r
een sLing€r om David van dit ongemal te
ontiasten. Dan eindelijk begint Da!,ro re
spelen. Op een zeer muzikale wijze, die ik erg
mooi vind, brengt hij Bach ten gehore. Een niet
bjj name te noemen meisje aan mijn rechterkant'
valt bijna va]l haar stoel. Ja, dat rs naar
rnanier om duidelijk te mal<en dat ze her mooi
vindt,

Veneer Stam zit aan de lirlerkant van mij
ijverig een klappeÍ vol te schrijv€n. En ik,
schrijf een minuscuul blaadje vol met mijn
aant€kenlngenj want il was eerst totaar nre!
van plarl om ook maar iets over dit conceÍt te
schrijven, maar het moest geq,oon. it kon niet

rls tweede heeft David Manesse het alegro con
brio uit de Waldsteinsonate in C và1 Beernoven
op het programma Ik vond dit een stuk mtnoef
dan het eerste wêrk. Vooral het begin vond ik
erg grof. Hij deed wejnig met hel steeds weer
terugkerende thema. Het einde vond ik hetemaal
niks. dát heeft Beelhoven wel denoereno
b€doe]d, maar niet op de manier waarop Dauij her

Toen speelde hij zes etudes uit 1974 van Herman
Srrategier. dre David persoonljjl gekena heetr.
Drl  was voor deze r |d njer erg avÀnt.
gdrdist ische muzjek.  her was $einig
e:Qirimenteel. Het deed mij vaak denlen aan
Debusslr. Sonmige etudes boeiden me nils, maaí
de vierde en de zesde vond ik mooi gespeêld. Het
einde van de laatsrê heb ik echter op mijn
Papiertje aangetekend met,'slecht".

Als laaiste speelde David de Ruite.potonarse
van Chopin. Deze vond ik erg mooi, zéér goed
gespeeid door David. Soms miste ik in oe war
"volumeuzere" delen echter dynamiek en werd de
klarik, misschien mede doo. de in de gmzaal
aanwezige akoustiek, een rotzooi,
Hij speelde alsof hij zelf één van de ruiters

De Keer WeercoÍrmissie had het veer voor elkàar,
op de plaats waaÍ gewoonlijk basketballen door
de lucht suizen, klonk nu het prachtige spel van
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Ven oudsher stÍeeft BENDER
ernzar de muikele begtafdheid
van onze jeugd aan te moedigen,
De maatstzf, waarasn wij ons
verplichr voelen, heet kwaliteit.

ERYARINC. VAKYANSCHÀP .  VOLLEDIOE SERVICF

AÉNDER .  PIANO'S EN VLEUG€LS

BENDER
HOFLEVÉRANCtER
Steensraár 5,1 - Á.ahem Teiet@n O€5 - é5 35 nl
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Kerstvakant ie !

Wjeen v7{j ) dus CUD( dp ouder s /voogcLen/verzorgí, rs de^
hele .dag vLi)Z Die èie.lbl i ik zien da{ er) van de ionsel u{-r/
weinis terechtkont en die ,-<i ch uoolnéáen in @o 

- neer
djdactisch verantwoord oezí?E .ijÀ-."ïá-'o.s;"#-nu ! re
beginnen in het nuseum. feàFieàe de jongà\i van eD.iqe
c.ifTtureie lbeqage I e,.ígorzien. Maar ruat koàt-Cr beter bvà
t|êí1 zelf heJ)ini I i(atzíef te nemen? Dus roep de fàni l ie-tér
vergadering bijeen en ore'ànlseer 76/' 

,dagje' naar het
Groninger Museun,aTwaar op'-d7 t noà817t en t /Í)--ï4, januarl
een tenPonstell ins van de internat iona j4+r1 Italië
opgYr i chttèS onteg?persgtoep Menphi s plaatsheeÍt. Oeze(i\
ín, /1981 -1í  Mi laán,/dooÁ È\rore Sottsass opsertchL. enW
Wrste col I ectievdeed r}Ájlrníià veet p+<i opwpajen. De
ontwerpen &aren nanelijk totaal andel-s-Aan hhtÈeen de
a fse l op?tT--\ ha lve eeuw vas bedacht, vee Jk leur i gioorz jFrr--:;
van a1lh-c]é j vre(1Íidugrni sq.d€taif s, en vooral niet attlW
?vê.\ practisch. Dc-:lÁ I @er)r1li j khe i d^geworden ttaghtmerrleW de functional isl . 'Deze mensê sDottén '\net qe
fundanenten van de ontoerpwereld! AIl,àn aIs èFê6t goed is
het te vfik pen !(-., /-\ (--\
zou dat \d{ opze[-t)an Mëpph] s 4i*t? Een 

-grapje 
p nakèny'

Al91de voorwerpen niet neer U]1}uer íunÈ L i oncQ! \noeten
zCiU vat /ip dan lbet criLeriun? "Dd-níoderne -íe@es j4S

"t'"i:.ïLifi "\e"*o":Httt'rU,i3"'{""{!u"if f 'n"t""!",""""K5
enotioneel respons oproeYen", a fdu€ MaesLro Sottsass.
JuiFO Maar vell icht raakt de man\c.fu,ens ee{í'Aàgrheid? Er
ziJo,/de l aa\s-t) tí jd 

-,6\eeds neer cujturen'-Err/ ideëer1 tr1

(

zi Ja,./ae iaaGï€ ti jd-.d(eeds neer cílturenv id.é.r, tn
o.ns beeid setwen, re-/Het d^an iuist on dit te ,negeren en

a\

4''

\JMEMPH Is
T / t ' r  tq i-^ in hct G' 'on;nsc-

íY- rc-a ,  Gz o- i - -  c-
D-- .^-  ih t  eE 5t  á- t - r . '  <

}4g r  
- -a,-^-él-eFa-F



Roken Verboden
Vanaf I januari 1990 mag eÍ, op Srond van de
Tábakswet, die op i januari 1990 in weÍking
treedt, niet meer gerookt worden in ale voor het
publiek toegankeujke of voor gemeeoschapp€lijk
gebruil bestemde ruinien bij ons op school en ln
andeÍe door de overheid gesubsidieëÍde of in
stand gehouden gebouwen. Dat geldt dus ook
voor d€ kantirle. Bovendien wordt veÍboden om
tabaksprodukten te verkopen.

De nooalzaak om maatregelen te treffen is steeds
klemmender geworden. Het zogeheten passief
roken. ofw€l het gedwongen meeÍoken,
vercorzaa.kt det alleen hinder, maar is ook
gevaarLijk voor de gezondheid van niet rokeÍs. Er
steÍen in Nederland elke week ongeveer 3l!
mensen áan longtanler, hart en vaatziekten of
andere longziekten die het gevolg zijn van rcken.

Je denlt dan misschien wel"ach, dat overkomt
mij niet", maar de bekend€ 'rokershoest is een
van de eeÍste s]'Ínptomen van longkanl<er.

Voor rokers die toch hun eigen gezondheid niet
veel kan schelen is een oplossrng gevonden.

Roken is niet in alle omstandigheden verboden in
openbare gebouwen, De beheerder mag in
bepaalde gevalen eerl uitzonderlng op het
rookverbod maken. wanneer er |naar één kantine
is, kan de beheerdeÍ ten hoogste eenderde van de
vloeroppefflakte of eenderde van de tijd van het
rookverbod uitzonderen. Dat lnag ovedgens alleen
als in het 'rookvdje deet' of in de 'rcokwije tijd'
geen rcokldnder ontstaat. De behe€rder is niet

Vrij veÍtaald ondeEoek naar IQ van brugklasseN
op het gl'!.nnasium door Dr. IÍ. J.E-Y. Zendtà

Eerdaags moest ik mij om 7h.40 melden bij onzeÍ
claviger, de heer van Duuren, tot mijn grote
verbazilg was op onze school al een grcte
menigte eersle klassers aanwezig. Ik ging eens
uitzoeken wat er aan de hand was, op
steekproefondelvindelijke methode, ik vroeg mijn
eerste proefpenoon of hij zich misschien ook
moesr melden. fuj aír{oordde íÍLij }uerop ,)eL
"Ik? Vroeg? Ik kom a.lttjd om 7h.35 op school,
dan weet ik zekeÍ dat il niet te laat zal komen, of
mijn lokaal niet kan vinden!"
Een tweede die ik dit vroeg antwoordde: "Ik ben
wat (?) vroege. op school gekomen omdat we het
eerste uur g"1Ín hebben, en ik wil nu gauw gaan
omkleden, verder geen commentaar.........

verplicht tot het maken van zo'n uitzondedng; en
zo'n uitzondering is slechis toegestaan als niet
rokeÍs alaa an geen binder ondeÍvinden. Dus als
de Cantico de kantine onder die uitzondering s{]
laten vallen, dan zal de mening van ale niet-rokers
bU ons op school daarover in acht genomen

A.ldo

Bronnen:
-circulaire van het ministeri€ van WVC over
rookverboden in openbaft gebouw€n
-winkler Prins Medbche Encyclopedie

22
DEC

êyglP
NA HET

-" \f "1fT r  " ' . ._\

-  
- - -T - lx --r  EÍ)  l -u l l \ i Í

(
a

n-

CERE
BAr\F /
uil vnc,rN iN

26



fntrodans
De dood en het rnelsJe

Begonnen als "studio L.P." in oktober 1971 in
AÍnhem. is Tntrodans uitgegroeid tor een Lrniel,
modem balletgezelschap met een geheel eigen
gezicht.
Het eigentijdse repertoiÍ van Introdáns is
opgebouwd uit zowel sfeeÍolle muziekballetten
als theatrale producl ies met veÍhalende

Ze reizen niet alleen door heel Nederland, maar
ook naar het buitenland; Betgië, LrLxemburg,
Drdtsland. PoÍtugal etc.

te zien, waawan de choreografie lefl oÍgd is
door Ton Wiggers.
De voorstelling clie nog te zien is op :6
december a.s. heeft een ander voorprogramma. Er
zal nl. gedanst worden op verschitlèndc
mJ/ielsrukl<n mel i  s r i te l  "Coulaogr Jk
Er wordt geopend met "Evening', van de Engetse
choreograaf cÍaham Lustig op muziek van
Benjamin Britten, en als laatsre ondeÍdeel
staat de reprise van "messiah" vàn Ed Wubbe op
het programma,

De dood en
L^+ * ^:^:  ^r rEr rrrrrbJ Ë
Dit stuk is gemaakt op êén van de bekendste en
ftaaiste strijkkwaÍetten van Frans Schubert.
Hierin vertolLt Miiam Diedrich ,de dooo en
Hilde Machtelinci:\ danst de .ol van ner
meisje'. Daamaast zjjn nog zl danseressen en 5
ctansers te zien. De kostuums zijn ontworpen
door Pamela Homoet, geihspireerd dooÍ her
koloniale tijdperk rond de eeuwwisselins.
De choÍeograf ie is gedaan door Ed wu-bbc.
In het voorprogramma was onder andere ,'Lrhuru,'

\:Ingèzien il nooir naar ktàssjèke muzreri
rLrs er er J I  n. . r  wisr  q , .  n i j  re t r . rchren
sronu LS i rÈr mj j  reLl :e mèegetàUen
Lr \ ' l ) r '  f . .  er j  go. l  r ( r /orgd. ool  rdr idr i ,  in
r l ru ' rLr  en rcín!r  : r  \drLn (rg socd C.,  n
\ririe\
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Ílá, h.! i5 dr crdè vàn d! é9.
nlliid dàl qrpisp vàn.ii. ndrhlêÍnlE! die Iou (Er dE Í$t vín dE kld5, dr lerëàr

lLlil tiidiêlen. welEsn5lrruq!àkk€. dini5 o.derstrànd pru$àmmà i.15 voor
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Suqg.sthsll?
Gloi z: in dë rod€ bls in de h6l, voor hrt riàviqrrrhd(i..

10
20
30
40
50
o0
7a
80
90
1OO
110
t20
130
140
15 C'
160
17A
140
190
204
2to
224
230
244
250
2AO
270

cLa
KEY gFF
PRINT " F igbt-s inu lator"
PFi l iT "  1 Laser
?Rr$ï "  ? Bonb
PRl l r I  "  3 l Íachine cun"
PRl l lT "  4 Quit
INPUT " Uw keuze" j  As
lF A$-"1" THEX GOTO 16/

M$=" 2" THEN GOIO ?2d
IF A9='3" THEN GOTO 14í
IF A$="4" THEN PRINT "OI iEE t ' , :ÊNi
PLAY " osLsc"
FOR F=l TO 3OrPLAY,,c3O,, :NEXT F
GO10 10
A=. 0001
FOR I=100 TO 999 STEP+1o
SOUND I ,  A
IIEXT I
BEEP
GOTO 10
FOR I=1000 TO 2OO STEP-5
soul{D I, 1
NEXT I
PLAY " o3LBc,,
PL A't , '  a3gA39b3Aa3db3og3o" :  BEEP
GOTO 10

INTÏRVIEW MET' TÏM HN,IDIJKS

Ik wilde graag een leraar interviewen, alat heb ik gedaan.
Ik heb daar meíeeÍ HendÍiks voor uitgekozen.

ik Wat is unr' voomaam?
F.H.(' FÍed Hendriks) :Fred
ik: Bent u getÍouwd?
F.H.:  N€e.
ik: Wanneer bent u geboren?
F.H.: Ik ben geboren op 5 februari 1960.
ik Hoelang eeeft u bij ons op school al les?
F.H-: Ik geef hieÍ ál les sinds eind januari 1989.
ik: He€ft u daar voor al €ens als leraar Latijn en Grieks geÍverkt?
F.H.:  Nee.
ik; Welk vak vindt u leuker, Latijn of Crieks,
F.H.: tk vindt de Griekse taal iets mooier, iets bloemÍijker.
De Griekse schrijven inteÍesseren me iets meer.
ik: Aan hoeveel klassen geeft u les?
F.H.: lk g€ef aan zes klassen les.
ik Weke klas vindt u het leukste?
F.H.: Dat is eeÈ doeilijke \.Íaas, maai ik vindt lc en 3c het leukst
Ik heb Êeen vervelende, klàssêr.
iki Wêlke spoÍen heeft u?

Je kijkt op, tegen a ebei
je bent strontjaloeÍs, op allebei

EeÍst, vooral tegen de grote
Dan, vooral tegen de kl€inê

Wie ben Je nog?
!49 ben je nou?

Ik weet het niet

Daar nt je dan
tussen propje en A3

Jino

Even her5tel l€n Íààr aB[leiding vÀn
hFl interviÊU ret Sanne van !!! 8erg.

Hrt i5 dus ni.l SanÍe !àn de Berg oa
Sennêr ven def 8sr!.

F.H-: Ik voetbal veel. En ik heb gevoleybald, maar dai doe ik nu niet meer.

En met d€ze vraaS sluit il dit interview met Fred Hendlils af.

Joost Jan Hendriksen
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}{1i Í Í r  i Í r  de q€.n
De rubÍ i€k voor $eÍ l9en die contaci  roet :en
mel soor lqen0len of i  mèe 5chr i_tven,

N€'
Ftoo

Ehl
5 'ê rt

Êt

Hrt pr! ! leer /dP rePo.làge
ven onzs f iêtgende rsPorler
Doet je B. làt .

lk 5la '9 aoÍ lens oft  hàl f  rEven oP.
oen heb ik in e€n krert ieÍ  gedou(h!,
qrlelsn, .ijn Iunch klàà.ge0aakt en Íe
aangeklsèd. AIs ik di l  e l lenaal niel
zo ontrrettrnd snel d!ê, dàn heb ik,
doordat ik náar sthool noet,  qefn t i jd
oa r l jn { ielsui l Íustrnq àan ie
lrelkeÍ,  .èn dikke ja5, ePn dÀ5,
o!rrarrerg, f tnter ,  een bivàknu!9,
eindjá, r0l len I ie!9broek eÍ i i . ] !
ovef5choensr.  {Het ls de làatste t iJd
zo koud op de f ie ls,  v indàar.)  f l ieÍ
brr ik Àllesaal oÍi têven {ur iee klaar
en dan gtap ik op rrq fielg ot fieer
srhool te vrr treklen. {h hèl l  àcht bên
ik dÁn op rrhool.  Í i€n Binulen on ír j Í
f iê19 op elol  te:et len lvanuet lê f t 'n
Yántrn. Tje. ls ik z€ ui t  rou doei,
zosden t i jn hànírn hrvr ieren).  En dÀn
nog vi j f  f i inutrr  o.  birnen le koner.
(11 pàe niet zo qoed door de deur nel
àl  di !  k lerên áai) .  "Ahà, 0p t iJdl" ,
denk i l  daÍ.  l íàaf nre hoorl  l l  doe rr
dók nor reer 'n9 een k$rt ier óvÈr oÍn
al dre spulhn ui t  te l rekken. En &n
bên ik lo.h te lààt in de lee. DÀt
lebeurd ni j  nou €lke keer,  VêrvelÊnd
hà?
Doelj€ 8. llàt,
P.S, Dit  ie rêl  een repoftÀge,naaÍ rou
iê.ánd ni j  advies kunn€n leven? Alvar l
bedankl.
0,8.Ià1.

BPst!  DoelJe,
Je metr geroon 0t :e5 uur opslààn en
je l i jst je elu€rken, rodát Je uaI
eerder op gchool bènl l
5{c(s9 rn 9roetr jêe,
N0nsen9

S r[ . . . ,

hj keek naar h€n,. ,
6rotê g0edtev0rhde voelen, bêhèàrde,
qseprerde kuiteÍ ,  hee.I  iJ k. .

Een gebruind krecht iq l i l l ,  , tPrke,
9e5prerde afnen, gi tzràf l  hddr,
tneeuwil lP landen, 9r0te l ichle
0!en.. .

Hi j  keek naÀr hààr. . .
l { le ine ro0ie voet jes, 0npindig lànqe

Lecto.i Salutr.

lk z0|l !Íaag !riefcontacl heÈben rel
€sn andere hooqbegaefde 5ludent aen
het Gyrnesiun. ile louderl in he! LalijÍ
kunnan corre5p0ndÊren. Hier voig€n
. i jn v. i jet i jdge [èzigheden: { ike di t ,
dr i€ ulr  aan r iJn huisrerk, l lke daq
ern suÍt js De lel toeken besluder8n in
de bibl i0theek, naar rusea gáàn, nààr
kzinqen over l l i l ieu en biologiê gean,
nasr 8àrh en Stràts9 luir leren, É!n
kref {0t vaksr) p€r da! ren 6ordè Dààd
dorn, ( ik r i t  0p pei l inderl t )  en nBaÍ
intrr€gsante erche0l0! i5rhe dotunèn_
lai íee 0p ie te ieei5is l i jken. 415 Je
qeinïere15eerd !€r l ,  b€l  ol  5Èhri j l
dan naar dl l  ddÍésl

lol tgang Chri5lol fel  $i l
Beal. ixr lee! i3
[ .8.2550
LutJ!!roek
tèlr0ó-3?0 330 10

P.S. lk b€n 10 jàà/ rn zi t  in de
é{rsle klas op hel G}lnasiu[ l,e
EÍkhuizen, I l  5 laar postrsgels Pn
bàrbiepoppl i .
g.C. Soi l

Yi  hkkere lypocrielei l

lk brn rèn lekkeÍe knui en loek een
lekkere re id,
lk len int i ,  z.êf  tÊchno sn rat
nonrhê. So!5 b€n ik let àíro, naar
veek erg depri .  Ik len lekkèf soft i  €n
53n[r,  BÀer 0ol àf l i  en sport i ,  5ynpi,
.e1i ,  l€kker ordi ,  rat  hof i  !n popi,
!0k ur l  pedd en ! i .  Hi jn hobby's l iJnl
blorÈn en slul{en.
Sore beh i l  êen beet j€ hono, du5
kn! l l fn ook opgekl.
NeFheàt, hip-ho{le en .r99àe vind ik
sÍPPo èn herl i l
Nou, lol  schr i jvo.

P.5. J[  roet rel  l ,urbo kunÍán.

Nickey 0onker
Heroinestreat 10
ó84r ZD
te A'deÍt
tel: 040-57ó6754

b€nen, 5ldnke hsuPen, een nool vÍou{sl i jk
Ldrg, !0lveÍd haa.,  qr0le groPne ki jker5,
uirpers,  gPn5uele l i  Ff ln. . . ,
Sàn€n ilinqêf ze n;Àr de s]àepkanÊr.
! f i  gerél i i !  0el l  en koekje5 Le elen'

I  i rheaft . . .
lange oon[êre
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BOEKBE5PREKIN6
Bo€ken zt ln n1êt àl1eeD let ters,  woorden,

HêL ls de noeÍtê ad!d daarover lets te
HeLên. Daàron heb t f ,  b lJ dF laatste t tJd
verdlept 1D eên paa. boeker waarvan lk
w16t dat dlê de Doelte waard waren or te

I !  heb dê twee dl€ lk hèt lêukste,
spannendstê en,/of  boelendête,  1n leder
Seval  naar rDl j r  snàak de beste,  er  urr
Sekozen, want lk kan ze nat ' rur l lJk nlet
al lê) iaal  beschr lJven.
De tweê D1t8êzochte boekeD ztJnr
" l rordt  toch sakkerrrvan Ê1leD TlJsln8er,
" l {or8en ben 1È bêter"van Evert  Hartnan.
Tl te ls zeggen blJna nlets over het boek
zel f .  DaaroD be81n lk nêt de twee ko.t
sanen te vat t€n;on te beglnnên net
" l 'ordt  toch $akhêr",
I Iet  ls  een verhaal  ov€r een eervoDdt8e
faElI le Bet v ler  k lnde.en. Dê boofdp€rsoon
ls dê 14'  Jar18e JasDrJn, de oudste vad de

Alq JáEntJn Ft baar twee broertJes,
DuDp(6) en Ton(8),  naar buls wl l  Saan van
een lêukè theenlddaS blJ vr tenden wt l  Ton
nlet  ree.Ht j  1s wel  vaker hopplg dus laat
Jasnt jn hêD nàa. beSaan, blJ is tenslot te
oud Benoe8 ol! zetf de Íêg over te kunnen
stêlen.Jasl lJn en Dunp zlJn blJna thu16
als zê achter ztch plepende redr!ên Sevol8d
door êen daverÊndê klap horen,
ToE dle hên tn wou ha1ên stak zonder u1t
te k lJk€n de 1{êg over en àeeft
aanr lJdinB 8êkre8eu. 1n hei  z leLenbuls
btt jkt  ros ln cona tê l lg8eD.
opeèns ls êr een *end1n8 1r hêi  leveD van
JasnlJD.Thuls kont bl jna at les op háa.
neer iop Jodas de baby Passen,
6tr lJkên, koken enz.,  waDt haàr ouders
zl jn brJna al t l jd ln het z lekeDhuls blJ
ToD. naa6t dt t  a l les heeft  JasnlJr

ook tê kanpen ID€t anSst on Ton, Daar ze

Hordt ook €en beetJê afSeleld door haar

vr lendeD l t1 lde ên Edt ln en op dê EooP toe

wordt ze Dog ver l lefd ook. i laar voor al les

bl lJf t  dê vraag of  Ton ool t  nog wakker zal

Dán hêbben ê Do8 :r ' l {or8en ben lL betêr"
ÁIs l Íar ler le(16) oP schoor oPeéns la6t  van

dulzer lDsen kr1l8t ,  bren8t chrtsta '  haar
v. lendin,  haar laar huls.De doedêr van
rÍar le l le bel t  overbezorSd de dokter en dan
bl l l t t  dat  Iar íe11ê Daa. bet z iekenhuls
Eoêt on daar ondêrzocht te worden ltaar
chr lsta laat  het er nlet  btJ zt t tên,  a ls
na tweê Heker nog nletÊ bekend 1s over de

zlekte d1e l íar le l le beel t  Ze Saat oP
oDderzoek ut t  or  te weten te koDen at
r íÁr1eI1e hêeft  otdat ze baar vr iendln
eêrder z leker dan beter 21et worden ' rDe
al t lJd st l l Ie en bedee6de l lar le l le durf t
ook nlêts tê ze88en",  deDkt chr istà,
totdat l Íar le l le oPeêns overal  Senoê8 van
kr lJSt Sewoon zlcbzel f  u1t  het
z1êkenhuts ontslaat.
Dê Í íar le l le dle bet z lekenhuls ul t  1s
cekoren 1s êen hêê1 andêre l íar ie l le dan
ioor ae zlekte,  nert t  cbrtsta als

l (ar le l le vteer oP school  kont. .

De twee boêken Saan altetweê
zlekenhulzeD, an8at ên ztekte6.
Dat 1s daÀ ook de en18€ ovêreer&ollst want
nlet  a l leen dê 6t1J1 l {aar lD dê betdê
boekeD Sêschreven ztJn oí  hêt  verhaat naar
ook het karakter van d€ boêkên verschilt

i laar als je prêc1ê6 v, l l t  weten wat 1k
blerree i'edoêl zu1 Je toch de beldê boêhen

Johanna novozaDsky 2D



wat wil je op je brood?
-Kokosbiood. (,,\.lwien)
Dat is er niet.

' t  Is op.

-Gisteren.
-WaaÍom koop je geen nieuwe?
De *inkei is dicht.

-'t Is woensdag, om een uur gaat die dicht

Dat is nou eenmaal zo.
Wat gaan die mevrouwen dan doenl
Misschien wel uit.

-lvíisscfuen wandelen.

Naar de duinen ofzo.
-Hebben ze kindeÍijes?

DaI z€g ik loch..omdat de winkel dicht is.
-Gaal die nooit meer open?
Ja morgen.

-Zijn ze dan weef terugl
Ja.

-Waar slapen ze dan vanavond?
Gewoon ihuis.

-Niet in het zomerhuisje?
-Nee, naluurlijk niel.
-Hebben ze geen zomerhuisje?
Dat zal wel niet.

-Hebben wij ook geen zomeÍhuisje?
-Alern i r  d.  , /omer, ddn huren re d Í  e\  n

Lenen en er centjes !'oor geven.
F.7i i  h:hhên

Dat weet ik helemaal niet.
-\ee...zij hebben geen centjes...lij Rel,

Z<g i l  kr i ig blare.1 ádn mi n o Êr vJn J(
geklets.
Laat €s zien?

-Ach ... dar zeg ik toch zomaar...
Laat nou zie-hien...

-D'r  z i t  niks.. .
Laa! nou |jj-ken...
Nou, kijk dan-..
Waaron heb jij andere oren dan ik?
Ze zijn alleen maar groter.

-Moeten ze van mij dan nog groeien?
Ia.
Aaalsmaar groeien?
Nee, niet a3lsmaar...
Ho€ weten die oren nou, dat ze niet meer

-Dat weten z€ niei , dat houdt van zelf op
-Als je niet meer eet?
-\ee, als ze groot genoeg zijn.
En komen er dan blaren op?
NEE...nou.. .wat wi l  je nu op je brood???
Ko-kos bro hood.-.

o ja.
-Veel?
Sommigen wel.

Weer anderen niet.
-Nemen ze die mee naar de duinen?
Misschien wel.
,.Js ze ze niei meenemen is dat zielis.

-O.,.ze nemen ze wel mee
En als ze niet willen?
Ze willen heus wel.

-A.Itijd maar naar die duinen???
Niet altijd natuurlijik.

-waamaartoe dan?
-ook es naar de stad_
Met de tram?
Ik denl het wel.
Nee...ze gaan wandelen zeg je...

-Niet altijd natuurlijk.
-Hebben ze geen auto?
-Niet allemaal.

Een auto kost veel.
Hebben ze dan geen geld?

-Ja luister es, dat weeÍ ik alemaal

wi l  je nu op j€ brood.. .?
Kokosbrood.
DaI is er niet.

40fod
clan?



van de \^/inst
Voor IOUl
als Je noor meêr ddn /  250,-
idn aduêttênttês uaor !íê

Iris Tacheia
acr/t, dot is / 12,50/

iiÍor Aldo, MÍt, KrsL6i

VRIJDAG 22 JANUARi

{tè}-.

ót '  r  /  
' ' í . t

/ .  \  t  t

a"'-\ó $
ó mas van (Jeí) bnnk à
.7l mtchrel bc,rr_rioone o
í  -  -  -""Y'  ' "  

' j9qí
'or .9'qr^ 

^ o"
' tSArnhel '

KWALITEIT KENT
GEEN TIJD

Typerts en Typerteresses
gevraagd

Iy'iê ail êr aêl cnhêlc pdíind's mêt dê
compulê/ typcn uaor dc lrrs?

drsls t lp€VwordPerldct 50,
g€tgllgloid, Í! iot oind uo
lel  i r Í  ééi  !1006 oÍ lvt l- '  =-------x-

| .ttop dè óan rn de copi 1óus
I Ndm... --,......-......... Khs

I
I
I

__l

KÈ1
C\Op

pisrrn
A' i '


