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Redactionis

Lieve lezeÍtjes,

Hoe sDel kan een boodschapper gaan? Hoe snel is een jaar om? Twee
vragen en een antwoord namelijk: SNEL!! Want begon het jaar met
adverteerders werven, begroting malen en enthousiasme waarna de eeÍste
IRIS, het ging verder met kerstsfeer, stress en enthousiasme waarnÀ de
tweede IRIS, ook de derde IRIS kan op deze manier gekarat<teriseerd
worden nl. nieuw jaar-nieuw begin, (hal{aarverslag) en enthousiasme en
ook de vierde IRIS werd gemaakt, gedruk, geraapt kortom het einde van
het jaa. sloop langzaam maaÍ (ze€r) zeker naderbÍ en toch........ toch was
de koek niet op want voor je ligr de vijfde IRIS.

De vorige IRIS wa! er een van crisqs, beloftes en twee, ietwat schem
gestelde. stuklen van de hand van de quaeslor. B.p. Vixseboxse {over zij;
taakvervulling nietJ dan lo0, maar ook hier denk ik dat geldt ,'schoenma-
ker blijf bij je leest".

Nu de vijfde IRIS, het blijk dat naarmate het jaar vordert meêr IRISies
hun weg naar de copij-bus vinden, iets wat nog meer levendigheid in de
IRIS brengt en wat bewijst dat jullie de copij-bus wel degelijk kunnen
vinded. Ga zo dooÍ!)

Nu het einde van mijn laatste Íedactionis nadert wil ik iedereen bedanken
die dit IRIS-jaar tot een succes heeft gemaakt, watt zonder de mensen die
het afgelopen jaaÍ in de colophon hebben gestaan was het nooit geluk.
Ook wil ik vanaf deze plaats het volgend bestuur heel veel succes
toewensen, maak er wat van!!! (want een Gymnasium zonder IRIS is als
een standbeeld zonder sokkel)
Mijn laatste woorden zijn natuurlijk:

veel leesDlezier. KoeD
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Praesidis

Lectori Salutem,

"MaÍcus et Cornelia in hoÍo
ambulant". Over twee maanden
zullen zo'n honderd eeÍste
klassers vol enthousiasme deze
legendarische doch nimmer
verdwijnende hoekstenen van
de gymnastische tempel gaan
leggen. Zij weten niet *aar ze
aan beginnen, wij weten dat
inmiddels wel. Het is nu zes
jaar geleden dat ikzelf deze
eerste stenen legde en v@r mï
is de tempel dan ook bijna af,
maar v@r zoie8 tot stand komt
moet er heel wat góeuen. Als
je begint he€ft het nog geen
vorm e.l weet je bij god niet
hoe je het gaat aanpakken en wat het woÍdt. MaaÍ
langzamerhand krijg je er wel grip op, weet je watje
wel en niet kan verwachteD, waar de drempels liggen
en zo voÍmt het een geheel. Zo ook het afgelopenjaar.
Het verkiezingsfeqst, georganiserrd door de ex-A. G. B.
Een beÍegoed feest en daama moested we zelf aan de
slag. Voor het eerst stond ik oog in oog met dhr. En-
gelschman om het feest doorte spreken, maar het bleek
dat het vooÍ de begeleidingscommissie helemaal niet
zo makkelijk was om genoeg surveillance bijeen ten
sprokkelen. Onze stenen lagen dus helemaal verkeeÍd.
Maar lang teuren konden we niet want de Sint was
jarig en twee weken daama het kerstdiner, het grootste
blok van allemaa.l. Maar gelukkig lagen ze deze keer
perfect. Jullie bleken net zoveel lol te hebben bij
Sinterklaas als wij toen we het script schreven. Het
kerstdineÍ, de grootste kluif van het jaar, maar jullie
bleveÍ gelukkig heel rustig. De bediening was goed,
het eten lekker en over de afuas hebben we nog steeds
nachtmerries. Gelukkig was het keNtvacantie en trots
keken we terug op deze geslaagde spelÍakels. Meteen
na de vacantie hebben we de boze geesten uit de aula
veÍdreven met een knallend nieuwjaarsfe.€st. we€r ging
het goed. Over de opkomst op de culturele avond heb
ik in de vorige IRIS al gehad, maar de avond zelf was
wedeÍom leuk. Toch zakte de moed ons iÍl de schoeneo
maaÍ na de pep-talk van Aldo in dezelfde IRIS kwam
er we€r vaart in. Op hemelvaansdag zijn we met z'n
d€Íienen om zeven uur bij school op de Íiets de dauw
in de Oowolder gaan bekijken. Bij elkaar hebben we
zo'n zeventig kilometer gefietst en nog even gezwom-
meo in een meertje. Verder zijn wejullie een verklaÍing
schuldig over de beloofde soos-en. De enige dag
waaÍop zoiets kaí is een vrÍdag, maar om viet uur gaat
de school dicht en moeten alle activiteiten afgelopen
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zijn, dit is vrij vroeg maaÍ niet
echt onoverkomelijk, het pro-
bleem is dat alledrie devijfde
klassen tot tien voor drie les
hebbên en we niet mogen
beginnen voordat alle lessen
afgelopen zijn. En een soos
van een uurtje is niet leuk,
maar we hopen dat de volgende
A.G.B. het idee wel in hud
hoofd houdt en probeert ofhet
volgend jaaÍ wel kan. Dus staat
ons allen nog het eindfeqst en
hel verkiezingsfeest te wachted.
Het eindfeqst wordt gehouden
op DONDERDAG 25 JUNI
in het schouwburgcafé (stads-

kelder) met de band CAFE bestaande uit Amsterdamse
studenten van wie ik inmiddels een grote fan ben
geworden. Het schouwbuÍgcafé l igt in het straatj e Íechts
van de schouwburg, tot dan en een hele prettige vacántie.
Vergeet geen oppositieplannen te maken.

Katelijn van Voorst, h.t. praeses A.G.B.

Menander
Tsja, daar sta je dan met je kaaÍje voor Menadder.
Gespannen wachtend hoe de uitvoering dit jaaÍ weer
zal zijn?? Nou nee, wantjeweet, als je het boek gelezgn
hebt, dat dit iets is voor professionals en Menander
bestaat uit "gewone" scholieten erl heeft te veel mensen
voor de oorspÍonlelijk vijfentwintig rollen plus e*ele
passanten. Maar eenmaal binnen merk je dat er hard
gewerkt is en dat wat men "achter" ligt op profqssionals
ruimschoots wordt gecompenseerd. WatbgdoeltBrecht
met dit stukl Hief blijk dat ieder voor zich dat moet
uitmaken. Citaat: "Den vorhang zu und alle fiagen
offen" . Wie is e€n goede mens? Ik denk dat Menander
deze avond de goede mens was, waawaÍ de hele zaal
genoten zal hebben.

Koen

P.S.: als je dit stuk, waarvan ik geen recersie hd durven
schrijven omdal die altild aÍbriut gedaan zori trebben
aan de geweldige pÍestatie van MenaodeÍ, et hebt
gezien is er nog hoop, wantje kan altijd het boek nog
lczen, namelijk: "Der Gute Mensch Von Sezuan van
BeÍtolt Brecht.



Rectoris
Vertraagd journaal

maandag 25 mel

Om 15.00 uur komt de inte-
rieurcommissie bij elkaar om
zich voor de twe€de maal te
buigen over de plannen van
enkele studenten van de Aca-
demie van Beeldende Kunsten
(H.K.A. faculteit beeldende
kunsten - red.) Het zogenaam-
de blauwe ontwerp geniet de
voorkeur. Àfgesproken wordt
dat het, samen met de ontwer-
pen die "afvallen', opgeprilÍ
wordt op de borden in de
bovenhal.
ln september hopen we zo ver
te zijn dat het ontwerp gerealiseerd kan worden.

Wie willen de interieurcommissie gaan versteÍkeD???
Drie I eerl ingen zullen de commissie in ieder geval gaan
verlaten, omdat ze eindexamen doen en - daar ga ik
vanuit - volgend jaar niet meer op onze school zitten.
Een leerling zal zich volgendjaar met het lustrum bezig
gaan houden. Voor hen zoeken we vervangers!!! Boven-
dien kan de commissie wel enigeuitbreidinggebÍuiken.
Creatieve leerlingen die de handen uit de mouwen
willen steken, pak deze uitdaging op. Jullie kunnen je
aanmelden bij mevÍouw Groot of bij mil.

dinsdag 26 mei

Vandaag staat een bijeenkomst te Emmerich op het
progrmma. Thema: grenslandcontacten. Aangezien het
cursusjaar 1991/'92 en de cursus 1992/'93 over elkaar
heen schuiven en op dit moment veel aandacht vragen,
blijf ik te Arnhem. De contacten die ik daaÍ wil leggen
voor het project De Gelderse Poort, moeten maar per
telefoon gelegd worden.
Wat is dat, het pÍoject De Gelderse Poort? Heb ik een
Iris gemist? Nee! Over De GeldeÍse Poort is nog niet
eerder geschreven.
Het project bevindt zich in statu nascendi. In grove
trekken ziet het eÍ als volgt uit.
Voor leerlingen uit de middenbouw van zes VWO,
scholen (díie uit Duitsland. drie uit Arnnem en
Nijmegen) zal een vooÍlichtende bijeenkomst gq)rgÀ-
niseerd worden over het gebied De Gelderse Poort: een
soort oerbos I angs de oevers van de Rij n van EmmeÍich
tot Amhem. Om een deÍgelijk oerbos te creëren, moet
er nogal wat gebeuren, aangezien landbouwbelangen,
natuurbeschermingsbelangen, recreatiebelangen en

industÍiële belangen in deze
streek soms haaks op elkaar
staan, Met name deze samen,
hang van belangen, deze sa-
menhang tussen aardrijkskun
de, biologie, ecoíomie en zelfs
geschiedenis, maak dit project
aantrekkelijk.
Deze vooÍlichtende bijeen-
komst (.. . in het provincie-
huis?... op een boot die over
de Rijn vaart?) zal - voor de
lietlebbers - gevolgd worden
door een "Zukunft werkstatt".
Daarover de volgende keer
meer.

donderdag 4 juni

Nina en Mau zijnerin geslaagd om velen zo enthousiast
voor hun werk en plannen te maken, dat het mozaiek
onthuld kan worden. Klas lc - heeft op het bewuste
tijdstip tekenen - en afoaardigingen van la, 1b en 1d
zijn bij de kofte plechtigheid aanwezig.
Mau en Nina zijn blij dar ze hun project hier hebben
kunnen aftonden. Ze hebben genoten van onze
gastvrijheid en van de vele contacten die ze met
leerlingen en enkele docenten hebben gehad. Het feit
dat ze de volgende avond bij MenandeÍ op de tribune
zift en, spreekt boekdelen.

vrijdag 5 juni

Menander enDegoede Mens vanSezuan. Ik kan, vind
ik - vanavond toch niet met lege handen aankomen en
het verhaal dat het geld dat iedeÍjaar aan bloemen voor
Menander besteed wordt, ditjaar ten goede zal komen
aan e€n kinderopvanglehuis in Tanzania.
Een peísoon van manlijke kunne gevÍaagd voor
assistentie tijdens het plukken van wilde bloemen. De
beÍmen zien eÍ helaas voornameltk groen uit. Na enig
zoeken, weten we toch voldoendebloemen te bemachti
gen. De familie is zo vriendelijk om te helpen bij her
binden van de bloemen tot bosjes.
Ik ben blij dat ik niet met lege handen sta na afloop van
de voorstelling. Menander toonde zich (wederom) op
zijn best. Willem-Paul en Inez waren erin geslaagd om
de boodschap van Brecht goed tot ztn rech! te laten
komed en eÍ een aanhekkelijk schouwspel vat te makenl
huwel ijksscene, fabrieksscene ondersteund door enkele
musici. Hulde!!!
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Afscheid van dhr. van den Berg

Vr[idag 12 juni heeft dhr. yan den Berg afscheid genomen van onze school. Ter gelegenheid
hiervan heb ik dinsdag 2juni een interyiew met bem gehad over z[in loopbaan hier op school
(vragen mede bedacht door Aldo) . Met dat materiaal heb ik het yolgende stuk gescbreven.
Ik heb íuk geschreven alsof ik meneer yan den Berg ben.

Ik ging in de oorlog naaÍ de middelbare school.
Doo.dat de school vaak gesloten was in verband met
o.a. brandstoftekorten was het e€n schooltijd met veel
onderbrekingen; j e was blij als je weer e€ns naar school
kon. Het was in dietijd vÍij rustig in de klas. De enige
les waarbij je in de oorlog natuurlijk minder je best
de4d was Duits.

Nu was er op die school een gê,schiedenisleraar, die
veel dingen buiten het boek om vertelde. lk heb hem
eens gevraagd te kijken naar een *erkstuk dat ik
gemaakt had en ik ben een keer bij hem thuis gewe-sst,
wat e€n grote uitzondering was in die tijd omdat de
afstand leraar-le€rling toen veel groter was. Hij was
ook nog aardrijkskundeleraar, en hoewel ik dat vak
nooit van hem hei gehad, heb ik op zijn advies besloten
net als hij sociale geografie te gaan studeren met
gq!chiedenis als bijvak.

Nadat ik e€Ist op een andere school les had gegeven
ben ik hieÍ in Arnhem terechtgekomen, waaÍ diezelfde
oud-leraaÍ toen burgemeester geworden rvas.
Destijds werd de school nog geleid door de rector van
der Heijde; een man met een sterke persoonlijkieid van
wie ik veel geleerd heb. Met zijn zoon heb ik nog in
de oudervereniging gezeten, en zijn kleinkindeÍen heb
ik in de klas gehad. Het is trouwens altijd heel erg leuk
om kindeÍen van oudlee.lingen in de klas te hebben;
j e herkent familietrekjes en het leidt vaak tot het herstel
var contact met de oudleerling. De latere ÍectoÍ
Taeymans 'ías ook een bekwaam man, maaÍ met hem
had ik e€n hele andere Íelatie omdat hij e€n van mijn
collega-leraÍen was. Hij is de man die het gymnasium
door een moeilijke tijd heeft heen geholpen, waaÍin eÍ
o.a. spÍake was van een eventueel samengaan met het
Thorbecke.

Eind jaÍen '60 ben ik betÍoklen gewe€st bij de
opÍichtirgyanhetdiscussiegezelschap Polyhymnia. Dit
was e€n g€zelschap biDnen de AGB waaÍin net als in
de eeÍste en twe€de kamer via de voorzitter gediscus-
siee.d werd. Omdat de vooÍzitteÍ geen lid mocht zijtr
heb ik die trak tier jaar lang op me genomen. LateÍ
is dit g€zelschap te. ziele gegaan yanwege de tijdgeest
die eÍ loen heerste; men vondt de discussievorm
oudenreis. En nu is er dan - welis*aaÍ in e€n andere
vorm - een nieuw discussiegezelschap: Demosthene,s.

De laatstejaÍen ztn mijn kinderen hier op school.Iets
wat ik als zeBr positief heb ervaren; het zorgt er voor
dat je wat meeí zicht kijgt op de jeugdcultuur van
tegenwoordig en er wat meer begrip voor op kan
brengell.

wat vele mensen zich afvragen, is waaÍom het altijd
zo rustig isbij mij in de klas. lk moet elrlij k bekennen,
dat ik daar ge€n antwoord op heb. Ik kan me niet anders
herinneren ofhet is altijd zo geweest. Misschien is het
zo omdat ik op dat gebied in de loop der tijd een naam
heb gekregen.

Binnen de geschiedenisles vind ik het ene onderweÍp
natuurlijk inteÍ€ssanter dan het andere. In de vaderlandse
geschiedenis vind ik het bij de opstand tegen Filips II
interessant om te zien welke bevolkingsgÍoepen zich
om welke redenen zich tegen de Spanj aaÍden verzetten,
en om te zien hoe het calvinisme hier binnenkwam. en
waaÍ het wel en waar het niet "aansloeg". Een andere
gro€p ondeÍwerpen is: Plackaat van Verlathinge, Hobbes,
Ircke, Montesqieu, Rousseau, Declarationof Indepen-
dence en de Declaration de Droits de I'Homme et du
Citoyen. Deze onderwerpen tezamen zijn zeer belangijk
gewe€st vooÍ de ontwikkeling. De gedachte en toepassing
ervan vind ik erg boeiend, en nog steeds zeer waardevol-

Na meer dan 4l jaar les te hebben gegeveo op het
Stedelijk Gymnasium Arnhem heb ik bqlloten met de
VUT te gaan. De diÍecte aanleiding daarvoor is de
basisvorming. Debasisvorming (\relke ik beschouw als
een veÍd€re verarming van het VWO en het Gtmnasium,
dat na de mammoetwet toch al sterk veranderd is) neemt
qua voorbereiding zoveel tijd in beslag, dat het voor
mij de moeite niet meer waard is om eÍ voor die laatste
twe€ jaar voor mijn pensioen zoveel energie in te
sroppen.

Echte plannen vooÍ de toekomst heb ik nog niet; ik za.l
het laten komen zoals het komt. Bij het afscheid nemen
wens ik iedeÍeen op school veel goeds toe, met name
collega Doísman, die mijn taak als decaad oveÍ zal
temen.

gesch.even door B.P.Vixseboxse
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Leerlingenraad
Bij het stuk van B.p. Vixseboxse zou ik normaal
gesproken ge€n kaottekeningetr willen plaatsen, daar het
zee:.lTl vall bladurllirg weg heeft. Vanwege de
oDduidelijkheid die ber aíikel heeft opgeroepen zsl ik her
vernaat acbter het anikel verte en

Begin lD2, wafieer precies weet ik niet heer, hóbcn
bet gehele AcB-bestuur en enkele l€den van de Cantico
(R,I.P.I en ik naEleru de t€erlitrgeu-aad een oDlmoettng
gehad mer Dhr. Joosse waario werd medeged€eld dal de
kantine met ingang vao schootjaar 1993/1994 als rech-
nieklokaal gebruilÍ zou worden. De AcB ed cte Cantico
hebben opdjr voonrel g€en kÍjtiek uitgeoefetrd (Dil scbrijf
d< eerom de ACB in e€o kwaad daglicht te stelletr, want
voor deze opsrellin€ kuoneo hele goede redeneo zijn
{bUvoorbeeld fi nanciète) die ik der katr beoordeteD) lerwijl
ik probeerde af te tasten of er geen alternatiev€n ware;
voor het technieklokaal met behoud van de kantiDe, die
voor de diÍectie aanvaardbaar wareD. ToeD deze et
voorhanden bleken heb ik mij trier extre€m opgesteld zoals
B.P. graag gezien zou hebben, gezien zijn stuk, om deze
redetrl Vatr degeDen die de katrrine gezellig villdeo
(ttuvoorb€etct erikele ledeD van het ACB_bestuuÍ) baddetr
de aanwezigen otuet doorgebrek aaq gehe.hÈeid aao de
kantiDe_of door andere redeDen ge€tr neigiDg tor eetr
oeÍgerijk stáDdpuot. Ik beb deze boudiDg rucn maar ats
representatief aángeDomen waDt de Leerlingenraad is er
om de leerlingen tf venegenwoordigeo en omdar de leer_
rng^enraad op deze school (trog) geto eÍg sterke posilie
he€n, kan eo mag hij geeo ander sraodpunl InDemeo dan
een representatief deel van de le€rlinger daar de íoch al
oret zo sterke Írositie dáÁrdoor zou verzwakken en dan
worden de le€rlingen helemaal niet meer ve[egenwoor_
digd, alhoewel ik sorns betwijfel ofdar veel mensetr wat

E€tr extreme stellin$ame is ook af te Íaden daar de
l,e€rlingenraad officieel geen eDlele rechtspositie he€ft
en daaÍdoot een goede sfeer tussen Leerlingenraad en
di.ectie all€en iD het belang van de leerliogen is; Fen
oorlogszuchtige sfeer zoals B.p. schijnt íe willen zal als
eeÍsre resultaat v,/aánchijnlijk hebben alát er naar de
l,eerlingerraad helemaal niel meer geluisteÍd woÍdr.
ovengeos. als d€ le€rlitrger zich duidelijk uit spÍekel
voor een dergelijke stellingname zullen wii niet aarzelen
oeze 

'n 
t€ rcmetr we doetr het alleen nier op eigen houlje.

rx Deb loeo mtD besr gedaao eeD objecrief stuk re
schnjved om daarmee verootwaaÍdigde of posirieve
reacres tos t€ maken. Ik hield rekenitrg met de eersle
s:o1 reácliï dáár dezê bet dichlsr bij mijtr eiseo
standputrl íWal ik als in principe onpanijdige voorzrner
Drer Deo weergegeveo in mijD snrk) lagen. tk heb behalve
dál stuk vao B.p. CEEN ENKELE REACTIE gekregeo,
waaruit ik heb afgeleid dat de kantine de meeste menseo,
ook degeDeo die er hun pauzes doorbr€ngeo, g€el pe'sr
Kao scneten, waarop verderc bemoeienissen varl de
I-eerlingenraad zijn afgekebt.

Kortomi Ik vind het niet verantwoord om als ,,kleine,.
leeÍlingeDÍdad een standpunt in te rcmetr dat niet strookt
m€t de (schijftare?) mening van de belanghebbenden.
Wat betreft het alteroatief voor de rookfirnctie van de
kantiff heen dbÍ. Jooss€ toegezegd €en alternadefte zoeken
bijvoorb€eld eetr ietwar gemeubileerd sruk fielsenhok ofzo.
Op d€ze variÁar hêeft €en ÍEdactielid van è IRIS al Dositief
gersg€erd.

Als de te€rlirgeoraad itrformatie ge€R is de e€rsre
vooÍwaarde dat er iets te meldeo is eD doo r bet gebrekl ige
contact leerling-LeerlingenÍaad is er niet veel !e melden
daar er uit ale le€rlitrgen niet veel vermeldenswaárds naar
de l-€erliig€nráad komr. Her feir dat je ij de wandetgargen
nrel zo beel veet va! de le€rlitrgetrráád merkt is zeker nier
alle€n de schuld van de leden vatr de kerlDgeDraácl, die
over her algeneeo enlhousiast genoeg zijn om ergens wal
van !e maken maar ook van de passieve opGtelling van velen
bU ons. op school. Deze problematiek is e.o beetje
vergelijkbaar met de opkomsrkwqstie bij de AcB.

IDformade over de MdezeggeDschapsÉad is Go alen tijde
verkÍijgbaar bij Susan ftaage eo de andere ledeD van de
MedezeggenschapsÍaad, die voorin de I_eerlingeDlijst
veÍmeld zijo. De Medezeggenschapsraad berff ervoor
gekozetr de.ooruletr niet op te hangetr in de hal maár zij
zij tr 

.bijna- all ijd ter iD2áee bij de tedeo, voor iDformarie
ous In de Deoen, meo woÍdl Diet iq de lui€ sroel bediend_
Edge bÍornarie: Begin volgendjaaÍ zal er weer e€n oreuw
leerling-lid gekoren woÍden daar eetr van de twee ou haar
exametr heeft afgelegd.

W€t b€rreff bet aÍtiket van B.p. viod ik eigeDjijk dál her
DUzooder onpÍakrisch is om het Da re laoge rijd ií de IRIS
te zettetr zodderhet e€rsr ie o verleggetr merde b€rrokl.eneo
zexer daáÍ hel íu te laát is om er oog iels aan !e ooeo!
oodat de Med€zeggeoschapsraad de planDen vooÍ de
sruÍrog van de kanline beeff goedgekeuÍd zoals iD bet
vertraagd joumaal vad de vorige IRIS te lezen was.

Ik wil dit-anikel besluiteo mer een opÍoep aao allen die
roeeeo hebben over ho€ bet bij ons op scbool is of hoe
het.zou moeten: probeer gekoz€n te worden en stel je
ve*iesbaar voor de plaats vad laágvertegenwoordige. of
vootzitter van de leerlingenraad waarvan ik volgenàjaar
ir.ieder geval ge€tr voorzitreÍ zal zijn, dil draa$ aljemaal
oU aad een sleÍkere IreÍli ogenraad en du s aad €€o steÍkere
positie van de leerliDgen.

Pieter Irkkerkerk,
Vootzitter van de Lerlingenraad

P.S. I: met her P.S. I van B.p. betr ik her wel eens dus
bieóoven laar ik her logo maar weg (hopen dar de zetteÍs
hel ook doenl
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Reisverslag Parijs, 3 april 1992

" . . . Een I id-j aar-abonnea betaalt nu geen 25 maar slecbts
15 gulden; wel een reden om nu tebellen: 035-7ll9l l"
bracht mijn radio uit om half vier. Nou, als dit ge€n
heftig begin van mijn dag Parijs is wert ik het niet
meer. Uiteraard draai it me nog 36 kelr om, nadat ik
mijn wekker-radio naa! de kolse kat van de buÍen had
gasmeten, die op de schutting zat te mauwen. Dan
besluit ik tot actie, in 5 minuten ontbijten, douchen,
scheren en overhemden strijken (waÍempel dat lukt).
Onde.tussen vÍaagt mijn doedeÍ, die ik die ochtend
gechartered heb om me naar school te rijden, wat die
dode kat in de tuin doet. "mam, benje zovêr? Ik wel,
sterkeÍ nog: ik heb de auto al gewassen en hij staat al
15 minuten stationaiÍ te draaien voor de deur. '
Aangekomen bij school begint de ve€lbesproken
midl ife-crisis pas echt; ik zie iedereen razend enthousi-
ast voor de deur van de bus huppelen ('waarom is
iedereeo wakker en ik niet", vÍaag ik me a0. En dan
ver_trekken we, en nadat we de hoek van de school om
waÍen, werden de nodige noodrantsoenen bestaande uit
crispy chips, topdrop, Saksische leveÍworst, anderhalve
literflessen Pepsi light en grolsch gemengd met
dubbeldrank Oanaan/mandaÍijn) te vooÍschij n gehaald.
lk besluit niet mee te doen met dit aloude ritued. ik
vestig de aandacht op mijn portable-TV en dedÍaadloze
telefoon, hoewel ik me wel afuraag w:uuom er geen
fax aan boord was. Govert van Brakel, verslaggever
van RTL 4 lichr mij rijdens her ontbijtnieuws in over
de gang van zaken in Kroatië, terwijl de rest van de
aanwezigen ziet hoe A. Schwarzenegger met zijn 9 mm
pistool de buurt in schiet, of zitten te swingen op de
domme dÍeun van de C&C MusicFactoÍy. Na de eerste
stop. direct na de Franse grens. waarbij men in
recortijd 10 mg nicotine en 100 mg teer in zijn longen
we€t te kdjgen, dende.en we parijs binoen.
We wisten van het bestaan van de drie programma's,
waaÍuit je je keuze mocst maten (daaÍ voelde ik dus
niets voor, eerst uitgebreid brunchen in een s-sterÍen
tent). Toch dan maar pÍogÍaJnma twee, dat bestond uit:
mevÍ. wilmering, bezoek aan Cuernica (Picasso voor
de leken onder ons). de Sacre Coeur en het bewonderen
van razendsnelle, uitgebouwde Franse auto's. Via een
ingang die meer op het plaatselijk riool lerk komen wU
bij de metÍo die ons op een niet bepaald zachtzinnige
wijze richting Sacre Coeur bracht. 'volgens Ínij zijn
we er, want ik zie niks anders dan japamers met
Minolta's om hun nek hean.' KeÍk in, kerk uit; Íaar
eigenlUk, een normaal mens begint hier met het
volschieten van zijn 36opnamen Íolletje. en wij
bekijken dit geheal in ampeÍ 5 minuten. In enkele
minuten 0a, ja, het giÍrg eaht he€l snel) bevonden wij
ons in MontmaÍtÍe, waaÍ lrij niks anders dan 'Jij lijkt
op lngrid Bergmar en Annie Schilder." (hoe keíden
zt die?) te horen kÍegen van diverse semi-Chagalls,
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waarmee ze maar wildê zeggen, dat we oDs op
kinglooppapier konden laten vereeuwigen, voor het
luttele bedrag van lm fÍarcs (UiteraáÍd waren eÍ
sommige onder ons zo stom om dat te doen. Hé, ik lijk
me€r op MaÍ Smerts!). We€r dat riool in om Picasso
op te zoeken. Goh, er ging e-en wereld voor me open,
ik had mij (maaÍ dat is persoonlijk) toch wat me€Í
voorgesteld. Dan had MaÍait toch iets meer. Het enige
was, dat we hieÍ snel doorheen moesten om op tijd op
de Place des Vogues te zijn, waar ik mijn oude lerares
Frans nog even vastlegde met mijn Minolta (ik heb er
ook eentje). Cultuur eten (happen is uio bij de Notre
Dajne en veÍvolgens richting het veÍrekpunt (of
verzamelpunt, beslis zelf maaÍ) Place de la Concorde,
waar het middagprogramma werd afgerond. Ik denk
met veel plezier teÍug aan het moment dat Ter Horst
via een ruige spÍong in de armen van mevr. Groot wilde
springen, dit mislukte en hij hield er een gescheurd
middenrif en een enkele kneuzingen aan over (ik
overdÍijf graag).

Van l3:00 tot 20:30 vri j  te doen en te laten waaÍ je zin
in had. Ik besluit toch maar geen Rover 800 te jatten
om naar Arnhem terug te rijden, maar laat me door
enkele medeleerlingen, bouÍgondieÍs, zoals ze zelf
zeiden, overhalen tot het verorberen van een 6-gangen
geheel in een restaurant waar men voor 10 ftanc zich
een beÍoerte kon eten aan ge!.ulde slakken met champig-
nonsaus (ik vroeg nog om Remia friet-saus, maar dat
was in deze studentenwijk ver te zoeken). Bijzonder
afgezaagd was nog dat iedereen zonodig hetzelfde moest
bestellen (ik tover mijn geplette lunchpakket uit mijn
achterzak en begin met mijnboteÍham metpindakaas).
Diederik had zelf na deze hoeveelheid (waaÍ je zelfs
CatheÍine Keyl vooÍ een jaar mee kon voorzien) niet
voldoende en bracht nog een bezoek aan McDonald's.
"Terug naar de bus" was mijn volgende gedachte en
die van de anderen. En weer SchwaÍzenegger op de
kijkbuis, (die man zal me nooit boeien) souveniers
bekijken eo vealaten top{rop oprapen om naar de mensen
te gooien die voor mij de walkman te hard aan hadden
stium.

Statenlaan om 03:30, ik ben dood denk ik en verlang
nu echt naar mijn bed. En na drie kwaÍtieÍ lig ik er ook
daadwerkelijk in (met de NRC in mijn handen om de
beuÍsMexen van de dag Dog even door te nemen; Philips
veÍloor een tiedde punt). Een heftige dag was het zeker,
(fantastisch is ook op z'n plaat!) met een goed gehu-
meurde chauffeur en een geweldige begeleiding van de
heren ter Horst, Kobus eÍr SteineÍ en de daÍnes de Groot,
WilmeÍing, Willemsen en HosmaÍ.

Au Revoir F.its-Karel & PieteÍ-BaÍend



De rat van het fortnin en
de herdertjes bij nachte

Eindelijk was het zover. Maandag 8 juni stap ik met
mijn lieftallige vÍiendin Stefin de auto en veÍrek oaaÍ
AalsmeeÍ voor de opnamen vall het Rad van Fortuin.
Na eeí gespannen uurtje rUden blUkt 3C al neergedaald
te zijn in de studio en dat \ras ook duidelijk te merken.
Terwijl ik door de programmamakeÍs woÍd in-, vooÍ-,
eD doorgelicht, bÍeekt 3C o.l.v. dhr. ter HoÍstdê studio
af. Hans van der Togt komt langs om te vragen bij wie
het zooitj e hoon. lk wil nog ontkennen maar het gezang
en het spandoek vedaadt de waarheid direct. De klapsy-
choloog kijgt een vrije dag.

Terwijl ik in dê schminkkamer (nog) mooier word
gemaakl. begint het ergens in me te kriebelen. wíijven
helpt niet, 3 C wel. Uiteraard heb ik me grondig voorbe-
reid en als een rat naar de optimale speelwijze gezocht.

5-4-3-2-1, zelfs 3C is stil en het spel kan beginnen. Na
het meedoen van professional Nell wordt ik geteisteÍd
door tweemaal bankoet. "Dat wordt weer zo'n dag",
denl ik. De tweede ronde schÍijf ik op mijn naam en
ik slaak een zucht; gelukkig geen complete afgang. Het
Íegent prijzen in de deide ronde, zodat het finalespel
me niet meer kan ontgaan. De tribune staat in brand,
en ik loop met Hans naar het bord. 5 medeklinkers en
I klinker beslisse[ in de komende 15 seconden het Iot
van een nahosser. Ik zag het woord nafuurlijk direct,
maar ik wilde de spanning nog even op laten lopen.
GELD WISSELEN. Vanaf dat moment leek alles een
dÍoom. 's Avonds met z'n allen naar de kantine van
SC Velp om een reusachtig feest te vieren, waaroveÍ
ik maar niks zal schrijven...
Ontzettend bedanlt lieve vrienden, ontzettend bedank
3C voor een dag om nooit, maar dan ook nooit, te
vergeten. Voor mij een herinnering die veêl meer waaÍd
is dan de allerduurste keuken.

Enro Kobus

De Waarheid
Waar is onz€ vrijheid van meningsuiting gebleven?? Toen
wij een paarmensen vmrstelden dit stuk te gaan schÍijven
was hun eerste reactie: moet je doen, maar niet met je
naam eroÍder want dat bÍeekt je op in de zesdel! Wij
willen met dit stukje iedereen op de hoogte stellen van
wat er, volgens ons (zie ondergelekenden), nu precies
is gebeuÍd met Martijn V. in Rome. Waarom wil de
reisleiding Íriet toegeven dat er onterecht gehandeld is.
MaÍijn is geen leerling zoals iedere leraaÍ het zich zou
wensen, rnaar wie is dat lÀel. Wat gelukkig zo ge*"andeeÍd
werd tijdens deze reis was dat je eerlijk was en dat is
Martijn weer wel. Hij ging onder bepaalde voorwaarden,
opgelegd door school, mee naar Rome. De regels waren
(voor iedeÍeen) als volgt: Het was verboden om 's avonds
met mindeÍ dan vier mensen op stap te gaan. (onder de
4 minsteru 2 jongens) We kegen een rondleiding van
è leraren l|aaÍ alle leuke uieaansplaasen, echter. . . . EsbÍ
wist een korEre weg en besloot samen met Martijn af
te snijden, fout, fout, fout, helemaal fout. Terecht bleven
zij een avond thuis. Maar toch, de avond daaÍna was
Queenie om 24:30h rpg op de kamer van Martijn en toeí
kwam de controle, haar eersle Íeactie weg! DaaÍ siond
ze te beven in een kast op de vraag of Queerue er was
heftig nee schuddend en dus zei Martijn nee. Het lijkt
ons duidelijk dat Q. hier fout was. Wat schertste echter
onze verbazing? Q. moest beloven dat ze het nooit meeÍ
zou doen, maar M. keeg weer een avond huisarÍest. (dit
is, volgens ons onÍechtvaardig) De laatste en " fatale' fout
was nog de v@r ons meest onbegdjpelijke. De tafel
waaraan M. at beslml om van dat heerlijke eten een Trevi
fonEin € bou*€n. Helaas. . . de ober kon er niet om lachen
en lichte de leiding in. Hoewel ook M. niet meegebouwd
had moest de hele tafel blijven zitten. M. verbaasde zich
hierover en vroeg: Is dat nu echt nodig?? De opmerking
was, volgens ons, niet brutaal ofvijandig, maar de leiding
zág hem als de bekende laatste druppel. Hierop weÍd M.
maÍ huis gesirurd. De reacties spraken voor zich, door
grole verontwaardiging, woede en onttegrip van enkele
leeÍlingen ontsarde de avond in een vreselijke bende. De
sfeeÍ van de, tot nu toe, ontzettend gezellige week was,
volgens oÍls, volkomen verpest, Zeventien uur voordat
onze bus vertrok stapte M. (in z'n eentje Fl. 300,, op
de tsein. Celukldg hadden de leraren beloofd dat er voor
M. geen verdere consequenties zouden zijn. Inmiddels
is M. verteld dat hij volgend jaaÍ niet meer welkom is
op onze school.

Katelijn van Voorst, Queenie Ram

P.S. I: viÍd jij ieÍs vervelend, onteÍecht of wat dan ook
laatjer danniet weerhouden dat op t€ schÍijven. Ook daar
is een schoolkant go€d voor. (Q. & K.)

P.S. II: de Íedactie wil er met nadÍuk op wijz€n dat dit
stuk op persooÍ ijke titel geschreven is. (redactie)

g, ffi€
-ffZ=i( _,>È<_-- )

\#)'-"'-r'
De gedmania van Kobus
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Irisjes

Ellêrt, jeg elsker dig!

ElleÍt, I love you!

Ellert, je t'aime!

Ellert, ti amo!

Ellert, ich liebe dich!

Ellert, ik hou van je!

Ellert, amo te!

ElleÍt, ja te volim!

Arnoud, join the Ester-club! (member #24)

4 uur 's nachts in de nacht vaí 6 op 7 junij.l. belt Cees
Ruud: "Ruud, je bent ontslagen!"

Beller: "weet U waar U bent?"
Sw: "Nee"
Beller: "In de wereld die Homurrus heet!"

Engelschman, heeff u nou nog schee(chuim?

Pablo, is mamma er nog? Miepje van Dam

Thuis, we bellen morgen wel teÍug.

huub, huub, baóatÍuuk!

Lieve Pieter, ik hou van je!
your Ínost passionated lover!

Lieve KaÍrla, I love you!
je toegewijde geliefde

'Liesje heb je je vlie,sje nog?"
'Ja pa, ik heb mijn vliesje nog, er ik wil hem houden
tot ik ga trouwen en daama mag ie voor mijn part
kapot, lalala!'

Fíederike & Marjolein Ia

voor de kleine jongentjcs uit Ia: jullie zijn niet leuk!

Als het weeÍ onweed, kom je dan naar mij?
je-weet-wel-wie

Ja, ook als het stormt om je-weet-wel-welke
reden kom ik naar jou.
Jij-weet-ook-wel-wie

diepingedachte!: zie ik de zon
diepingedachten: zie ik de surfplank
diepingedachten: zie ik de palmen
nietingedachten: zie ik mijn pen, mÍn sckift en...Twigt!

Danny, je hebt e€n lekker kontje!
F&M

Fransjebedarkt, F ansjebeiankt, Frahahansje, Fransje
bedankt!

Hallo Berg jr.,
AIs je de aanvoer van Irisjes zo op prijs stelt,
waaÍom zet je ze er dan niet in?

Nienke, al ben je kleinje bent heel ftn, je hebt me iets
gegeven, je lach, je knik, je blijde blik doen veel in
iemands leven

Jacomijne is niet alleen bikletsueel maar ook SchÍeeuw-
gaÍdus

geen gezeik, iedereen rijk

benjezat pluk een kat, zet hem opje snater, hebje geen
kater

Antal, sta je er toch nog in!!!

Women in state affairs are like monleys in glass shops

ze hadden zo het grootste gelijk, dat niemand het meer
met hen eens was

Wat ik nu ga zeggen, is wat ik al lang wil zeggen. lk
zal beginnen d it te zeggen, zodat ik achteraf kan zeggen:
"Jongens ik vind dat ik het goêd gezegd heb, dat wilde
ik zêggen.' Dit hebbende gezegd moet ik zeggen dat
ik vind dat alles wat was te zeggen hiermee gezegd is,
ik heb gezegd.

Als linls li.ks is en rechts is rechts, dan zou de we.eld
behoorlijk op z'n kop staan.

lÍls I acnela ll



Ftoris (1A), je denkr datje leuk bent, maar je bent het
niet

Wat is deze school nou eigentijk waard?
De leraren zijn het niet,
de leeÍlingen ook niet, die gaa! vaÍ school.
Wat doe ik hier trog?

Floris, je denkt darje populaiÍ bent, maar Wendy heefi
nter vooÍ nrt(s nee gezegd

Fre, lek*ea he? pizza van de grond eten.
-x-je je-we€t-wel-wie!

Laura, wil je soms marmequid worden? ie hót itr ieder
geval je loopje mee.

Dirk 8., je bent zo'n lief bolletiekoekie
xxx D&M

AIs ik je zie, moet ik lachen
Als ik je stem hoor, moet ik lachen
Weetje, het is zolaat!

iemand uit wolkenland

sorry Mafljn I, ik ben toch iets te positief geweqst
Dé

En opa, wan-Íleer komt de kleine?

Hé, ontdekkers van me, ontdeLken jullie eigenlijk nog
wel een! iets of iemand? Ofben ikjultie enige ontdeÈ
king? Succqs erme4...

Michel geef het nou maaÍ op, ze wil toch niet!
Jrgg

Janneke, ik ben een ze€slalg.

Waar is Same-van-'t-Hof part 4 nou?
-t was net zo spannend.

ElleÍt, wat ben je roch een poeplief!!
AA.: Jaco & JaDneke

Een laatste groet: veel plezier, en lees de tekst op Hebe
maaÍ. En hou de lÍis op gaDgl
XXX Els

ChÍis, I love you, but don't worry, I love everyone.

Kamla , wie is hier epn spijbelaar?

ED toen was het vakantie...

Leerraar
Cr: "lk zoek ..."
Mn: "Ik heb geen ... io de klas'
Gr: 'Ik bijna ook niet.'
Mn: "Ja maar ik hoefzÍn pÍoeÁverken niet na te kijken. "
GÍ: ' Ik bijna ook nier."

SÍ: 'Als fi losoof heb je geen poot om op le slaan."
Il. l : "Dan word ik geen fi losoofl"
ll.2: "Dan word ik geen poot!,'

l l . : 'Eenhoornen...bla, bla, bla, Hirnalaya, bla, bla,
bla-.- '
Nelissen: "JaLaura, klopt, die DonaldDuck heb ikook
gelezen!"

Vo: 'Het is niet eerlijk ik sta nooit in die IRIS. Ik heb
blijkbaar nog nooit iets gezegd dat de moeite waard
is. . . . . . "

ll.: "U kunt helemaal geen Grieks!"
Sr.: 'Dat bli jkt...oh shitl"

Kobus; 'Snap j€ wat ik nou net zei?"
ll: "Wat zei je dan?"
Kobus: 'Uh, uh, dat, uh, weet ik niet meerl Ha, ha."
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Basic Instinct

Michael Douglas
ShaÍon Stone
Jeanne Tripplehorn

Sharon Stone speelt Carherine Trumell

OveÍ deze film is al ontzettend veel geschreven. In
AmeÍika zijn bepaalde scenes geschÍapt omdat ze te
grof zouden zijn, maar Amerikanen kunnen knap
schïnheilig zijn.
Oké, er zat vrij veel blootin defilm en sommige scenes
waren ook vrij grol zoals de SM-achtige vrÍage (zeg
maar verkachting) van Dr. Beth Gamer (Jeanne
TÍipplehom) en politie man Nick Curran (Michael
Douglas).

Men pÍaat ovea het aigemeen veel overhet uiterlijkvan
de {ilm (wat ook niet zo verwonderlijk is) maaÍ ook het
verhaal in de film is erg goed. Een verwezen popster
wordt in zijn bed, terwijl zijn handen zijn vastgebon-
den, vermoord met een ljspriem. De oorspronlelijke
scene was een stukgruwelijkeÍ, maar die heeft regiseur
Paul Verhoeven geschrapt omdathet dan een film vooÍ
18 jaar en ouder zou woÍden en contractueel was hij
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verplicht om e-en film voor 16jaar en oudeÍ te maken.
De verdenling berust in de eerste plaats op Catherine
Tramell (Sharon Stone) die zijn vÍiendin was en
bovendien de schrijfster van een boek \raarin een popster
op precie,s dezelfde manier wordt vermoord.

De politie hêeft niet genoeg bewijsmateriaal en stuuÍt
Nick CurÍan (zelf een twijfelachtige politieman, dÍugs,
drank êtc. ) om haÁr te volgen. H ij valt prompt vooÍ haar
en ze kijgen een gevaarlijkeverhouding. Terwijl Nick
zelf ook nog eens verdacht woÍdt van een mooÍd op
een collega, wordt hij zelf bijna vermoord door de
jaloerse lqlbische vriendin van Catherina.
Tot het laatst toe bl ijfj e in spanning, en de uiteindelijke
dader wordt in een veÍassende wending gepak na eerst
nog de ijspriem bloedig te hebben gebruikt.
Het kostte Paul Verhoeven veel moeite eD tijd om de
mensen in Hollywood te overtuigen dat Sharon Stone
de beste was voor de hoofdrol, en slechts omdat Julia
Robe(s de 'pornoachtige' scenes niet aardurfde, heeíl
zij de Íol gekegen, en geldt ze nu als het sexsymbool
in Amerika.
Michael Douglas, haaÍ tegenspeler, komt wat moeilijk
op gang, maar speelt veÍder de Íol van agent, diestreDg
door Intemal AffaiÍs in de gaten wordt gehoudeD wegens
aggÍcssief gedrag, goed.
Dat eÍ in AmeÍika zoveel heisa om de film is ontstaar,
kwam Paul Verhoeven eiger ijk alleen maaÍ goed uit,
het trok veel mensen, en er is minstens zoveel ovea
geschreven als over de zwaar gepromote film JFK. In
Europa is de film over het algemeen positiefonwangen,
en dat is hij ook waaÍd.

Ingrid

Michael Douplas en Sharon Stone in Basic Instihct



Isabelle & Frangois
Allef liefste lezertjes,
Ja, ja de laatste IRIS alweer! (jatr|rner hè) Nu twee
maandel zonder oDs en ooze goede adviezen. (dat is
bijna niet vol te houden) Dus om jullie alvót voor te
bereiden op een liefdevolle vakaDtie hie. eeo handige
tip: vRIt VEILIG EN WEES AIDS DE BAAS ! ! ! oÍn
j u llie toch nog eveD van ons te I aten gen ieten (wat stinlí
het hier ineens) behandelen we nog wat problehen,
waaionder eeÍl van een leraÍqs.

Beste Isabelie & FraDS.is, ik ben een lemres van deze
school en ben onEenend verliefd op mijn collega F.Z.
Niemand begrijpt mii en dat vind ik
vervelend. Ook als ik zeg dat h! zo'n
stoere adamsappel he€ft snapt niemand
mij. Hoe kall ik nou mijn kameraadjes
overtuigen van mijn liefde voor hem?
R.M.L. (Íead Íny lips)

Dear read my lips, wij snappen diet
dat je daar zo'n probleem van maakt.
Want wat hebben jouw kameÍaadiqs
Oedoelje daaÍje coltega's mee?; Áet
jou liefdqsleven te maken, je hoeft toch
geen bevqstiging van hen maaÍ juist van hem. Vraag
hem een avondje uiten laatjegevoelens de loop. VÍaag
samen jullie kameraadjes te eten ên laat dan zien hoe
gezelligje het samen hebt. F.

Ik snap heel goed wat je doormaalÍ vooral nu hii niet
meer bij ons zál zijn. Deze laatste weken ziin waar_
schijnlijk het meesl ondÍaagtijk voor je. HieÀa zat je
hem waarschUnlijk niet meeÍ zien want ik ken hem
intiem en hij is ze€r in zichzelf gekeerd.

Hij zal waaÍschUnlijL gewoon bi zijn huisje-boompje-
beestje blÍven en dat is toch maar.niels voor zo,n
vrolijke jofele meid als jij ! En ni€t zo somber en zweterie
als hij. Vergeet hem!! (persoonlijk lijkt mij dar nier z;
Ínoeilijk) I.

En dal nu een wanhopige briefvan een verknipte puber
met e€n groot probleem:
Lieve Isabelle & Frangois, Ik ben een meisie valt 17
jaaÍ en in de vorige IRIS scbrevenjullie oveÍ een meisie
met een lTo-proble€m. Nu ben ik bang dat ikhetzelfàe
probleem heb. In Rome heb ik namelijk een jongên.

hij heet Alessandro, ontÍloet. Hi i heeft
hele mooie groene ogen, en nu ben ik
bang dat ik verliefd op hem geworden
ben omdat hij een IfO is en omdat ik
van hem hou. Hoe we€t ik nou of hij
ook vaÍr mij houdt, ik heb inmiddels
ook een Nederlands vriendie. E.L.
uaDdlero-

Lief Caballero meisje, wij geven je het
dringende advies eens bij de I.A.K. te
gaan kijken. (ITGAFKICK_KLINIEK)

Jij-hebt dringend hulp nodig! DaaÍ zullen ze je verdeÍ
helpen. Blijf er niet mee lopen, maar uit je gevoelens,
praat e.ovet! Dat zal je goed doen. Of kiik eens naar
CTST. dan vergeet je je ITO's zo. lwai een mooie
mannen hebben ze daar hè?) Heel ve€l succes Estertie
en wezien het volgendjaaÍ wel weer. AtsjeeÍ dan nog
mee zit: schrijf onl! We zullen je biistaan.

SEEYOU NEXT YEAR! KISSES AND HAVE FUN!
Isabelle & Francois

AN

Bakkerstraat 18 - Arnhem OgS - 426295
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Menander en Tnnzania

Zoals degenen die naar de voorstelling var Menander
geweest zijn wel gemerkt hebben, was eÍ een actie aan
het gebeuren verbonden. Deze hield in dat Menarder
zou tÍachten geld uit de zaklen van het publiek te
kloppen om een kinderopvangtehuis in MorogoÍo,
Tanzania financieel te steunen.
We hebben cake, ansichtkaarten en posters verkocht,
en we hebben een loteíij gehouden. ook is er veel geld
binnengekomen door sponsoring, de pÍijzen van de
loterij, het gratis copieeren van het programmaboekje
en de advertenties. Ook hebben wij steun gekregen van
dhÍ. Joosse en van Schouwburg Arnhem.

Met al deze activiteiten hebben we ruim 1500 gulden
bij elkaar gebracht. De vadeÍ van MaÍièke Blokzijl, die
connecties heeft in Tanzania, had van te voren gezegd
dat hij 50% van de opbrengst erbij zou doen. Dus dat
maakt het totoaal op zo'n 2300 gulden.

Ik wil gÍaag iedereen bedanken die aan dit goede
resultaat heeft meegeweÍkt.

Nivja, h.t. quaestoÍ Menander

Groot succes: Dauwtrappen

Op hemelvaaÍsdag 's ochtends om 7 uur onstond er
even wat rumoer voorhetnog slapende huis van deheer
van Duren; de pÍaeses heÍself was er nog niet. G el ukkig
kwam zij snel de nog halfslapenden verblijden methaar
kom\t. De actieve leraren Jie mee gegaan zi in *aren:
de heer SteineÍ en mevrouw DekkeÍ. De tocht werd
vrol ijk voortgezet naar Hu issen, waaÍ d e u it(s)tipp el aar-
ster van de Íoute ons verwelkomde. we plofien neer
in het gÍas om te wachten op een meisje dat liever nog
even sliep. Na een tijdje was de groep compleet en
venrokken we via allerlei leuke weggetjes en een stop
in een speeltuin van Bemmel richting het tÍotse
standbeeld van Trajanus iÍ Nijmegen. Wij fietstenhier
echter tuekeloos voorbij Íichting Oo''polder. We stopten
bij een soort herbeíg voor het ontbijt. Ook wist Ester
nog een heel aardig boer met hangooÍgeiten. Een van
de vÍolij kej ongens had een mooimeertje ontdekt, waar
we eerst schuchter bi j  gingen ziÍen, mdar l |aaíin t |e
daarna allemaal rondspartelden met nog alleen twee
schuchteÍe leraÍen op de kant. De Rijkspolitie kwam
langs en vond dat we deze plek erg goed uitgekozen
hadden, maar wees ons ook op het bordje Verboden
Toegang, de pÍzwalski-paarden (bestemd voor lttongoliè)
en het schrikdÍaad. Wij fietsten teÍug naaÍ Nijmegen
waar we op e€n teiÍas op de kade wat gedronken hebben.
Er was nog enig gehannes met asbaklen, wat resulleerde
in twee kappotte in de waal en één hele in de handen
van deheer Steiner, die daar heel nobel vijfguldenvoor
had gegeven. Toen we in AÍnhem aangekomen waren
hebben we daar nog even met onze verbrande koppeÍ
op het gras gelegen en genoten van de gezelligheid die
tijdens de hele tocht aanwezig was. Een pluim voor de
A.G.B,!

Àldo

Onderbroekenshow bij het meeftje

De poliklhiek in Moroqoro
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Redartemis

Hallo lieverds,
Jaja ik ga veÍandeÍing bÍengen in de wereld die
ARTEMIS heer, omdat ik her flur vind, di! kan echt
niet langer. Wat moeten die nieu*e kinde.en. die
volgendjaar op school komen, wel niet denken. als ze
zo'n schoolkantje (ahum, redactie) in hun handen kii-
gen.,...?? En dan die Koen uit de vijfde, (aaÍdige
Jong€n, t,?er) die kan wel een mooi voorbeeld gevèn
dar de ARTEMIS redacrie we€r de goorst mogelijke
moelte nad on e€n paar pagina's te vullen maaÍ die
kleine stukjes die hij schrijft vind ik ook niet zo
geweldig hoor. En ik hoop dat hij in de laatste schooF
l(Íant een keer iets anders schrijft dan "Veel le€splÈ
zier'. wanr dat is nie! meer origineel, Jullic moeren nu
niet denlen dat ik Koen geen aard ige jongen vind, want
at met al is hii dat best wel,

Marjolein

Athletiekdag
19 mei hadden we een athletiekdag. Als je dicht bij
woonde kon je op de fiets maar als het te ver was ko4
je met de bus heen en teÍug niuÍ papendal. Dat was
allemasl heel goed geregeld, bedankti! Je moest @ en
1T T""-, hardlopen. verspringen, kogetsioren,
Dargoolen, hoogspringen en jeuje-boule-en. Op de helft
naooen we e€n pauze van 20 minuren. Dat was eigenlijk
best wel kon, want het was warm weq, dus iedereen
verlangde naaÍ dritken. Na ook de Íest v8n de zeven_
tamp gedaal te heSben gingen we verder r|et eên maaÍ
I iefst 2 kJn lange klalseloop. Niet iederefn van e€n klas

de€d me€. Het blijkt wel dat lc en 2a de beste klassen
zijn op sportiefg€bied want ze womm en de zevenkamD
en de klasseloop. Gefelicite€Ídl! Nog even voor di
duidelijkheidde eerste klassen moesten tegen elkaar en
de twe€de ook. Na afloop londen we zwemmen waaroo
de mee,lten zich al hadden voorbereid, want we liepen
al in badpsk vanwege het mooie weêr. En toen ging
iedereln alweer naar huis. De bus was nu 2x zo lan!
en de chaufreur, die niet kon rijden, reed helemaal ovei
Presikhaaf, maar we zUn toch nog heel aangekoÍnen,
rt-ett vond het wel een leuke dag, en ik we€t zeker dat
de spon enspeldag nog veel leuker wordt. Ik ga nu srop_
perl want ik weet nieb me€r te schÍijven.

liefs MaÍjolein -xxx-

Interview met een echte 5e klasser
'Hoe he€t je?'
'Joost van Ooijen."

'Vind je het leuk om ean vijfde klÀsser re zijn?,
"Ja, heel stoer.'

"Ben je ook gek op een meisje van school?"
'Ja, Jacomijne.'

V: "WaaÍom juist zij? Vertel eens wat over haar."
A: "Omdat ze e€n lel*er kontje heeft. Ik dent( elke
seconde aan haar- "

V: 'ls ze ook gel op jou?"
A: "Ja, er met Êllert vormen we samen een triootie.,

V: "Wat vind je van bruggo's?,,
A: 'Stom, maar jullie zijn e€n uitzonderirg, wan! nu
kan ik populair woíden door dit stuk."

V: "Wat vind je van jezelfl.
A: 'Lexk, rnaaÍ ik ben best verlegen en daardoor e€Ít
be€tJe vsrwaatd, maar verder w€l aaÍdig hoorl"

v: "Lees je ve€l?'
"Nou eh, de kart vaDaf toen ik lOjaar was.-

V: 'Doeje aan spoÍ?"
A: 'Ja, aan lennis en hocley. want ik hou van lekkeÍ
bekstt.'

V: 'Wart víDd je van dit intervie*t Want he{ is dooÍ
bruggo's gedaan.
A: "Leuk,.hopelÍt wordt ik nog populaiÍder. En fijn,
die aandacht vatr bruggo's.

Afz: 2 bekenden
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DANSINSTITUUT WENSINK

sinds 185O
GEZELLIG IN STIJL

- Stll ldsnsen
- Jazzballel

(ook vooí beginners)
- Rock 'n Roll
P€ísoonl i j lê inscàr i iv insên ên
inl icht ingên va. ma- l .m,Ia.
13.00-17.00j  19.00-21.00

- Jazzbellot
- KleuleÍÍllmlek

Info.matieboetjc wordt op áênvraag

Pa.kslrá.147 -Arnhem
Tel. 085-42 66 08 "w

OE SPOFTSPÉCIAALZAAK VOOR:

ÁTL€ÍIEK À ÊUNNING
AÁOMINÍON & SOUASH

€UOO. FITNESS. KICKBOXING

FÊISAEE
GOLF

HONK & SOFTBÁL
PEÍANQUE

ÍÁFELÍENNIS
ZÁAL A V€LOSPOBÍEN

ZW€MMÈN

Sl.lntrri{ r t 2
ÀFNHEiI

oa5'423321

IOEGOSLÀVISCH T,SIÀTJBÀNT

,,9ubrovnih"
slNDs 19?6

LulhÊrsêstraat l8
68I I GR ÀNNHEM
Tal. o85 - 45465O

DROGISTERIJ
HOLLAND

Voor de lekkerste díop
en drogisterij artikelen
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Ond€í net tirenra EURoSTyLE presenieert ABN A[1R0 een
he eboelzakef dre heiomgáan mêtgeden nkomen aanrrexKe
rJk nak€n zoas ged oi lvang€n, betaen €n so,sren voor
ed€reen van l5 th 24laaf
ÊUR0SÍYLtbredtzovee voord€len,aantrekkel i lkerkannerfrer.

tURoSIYLE rs g€en gewone bankekening, maár e;n s!aa, en
betaarekenrfg in èèn rnc usrei Eurocheques en talvai andefe
Jd r le len 0!e -Frgeroodtoo e,ehe;ngsraa,, . í ,g jeeê.
€xlra hoge rente. HoSer dan op _
0e meeste gewone spaaí.
íekenngen. €n te kurt  zo
vaak a s Je rnaar $t getd
van je feke.Ing opfem€n.

EURoSÍLE geeft le compleet betaalgeÍnak. i,tet Euíocheques
en alle iac liteder vai dien Met een Europas nret plN{odè
waarmee le Eebru k kunt Ínaken vaf geld. ei betaatauto,Íaren.
A Jebetalrgen kunte vradeze rekenrngdoen EenEUROSTYLE
reken.g hebte snelvooí €lkaaí.  Vu btgaande couoon In en

-í"í.t**"T.;,,;-, r ' : t \d 
- 'qgr.  

\
' ur^ 

'*a - 
''aoe '

ï;;*$\",qu.\1

stuur 'm op ol nog snelter: kom evef langs Dan maken we
arres Ín€teen In orde J€ kntct e€n aaídrg cadeau

EUROSIYLE.
rek€irng

CD mel

GecoÍnbrneeÍde spaaÍ. ei betaatrekenrng.
- LxÍa noge rente ovef het hee saldo.
ConOteel m"t Oat, ru'o,a"o"es e1 ole.sch4tvrnrsÍoÍTUtteíen.
Met een PlÍ\kode maah j€ gebrurh van 8etd. en

\,lpt een h.trge oobe gTào voo,.e re\e,r.rgoverz,chrèl
Ur l t r .  Nêwít ldsf : . .eussouret Í  Íe l  Intêressdntê rqto ove.
getdzaken mu2iek, spo(, rerzen en utgaan.

' Rood slaan teEef Sunstrse voorwaarden.
.BeraeÍr met de A8N AírrRo Cfedrt Càrd

ABN.AMRO


