
SCHOOLPARLEMENTAIRE BRIEFWISSELING 
In deze Boiwerk hebben wij nogmaa{s de volledige tekst afgedrukt van het schrijven van 
het schoolparlementvan 12 mei aan de directie. Hierin werd geklaagd over een aantal 
dingen die niet geheel Haar wens van het schoolparlement verlopen waren. Dit schrijven 
is op zaterdag 16 mei uitgedeeld aan de hele school. Maar aangezien we aannemendat 
het zeer onwaarschijnlijk is dat iedereen het toen uitgedeelde stencil nog heeft, zorgen 
we daar bij dez~ voor. Tevens is hierbij het antwoord van de directie (rektor en conrek-
toren) geplaatst. 
In de week volgend op het versci~ijnen van Bolwerk zullen zowel de ouders als de leer-
lingen afgevaardigden in de Schoolraad (Het Schoolparlement bestaat dus niet meer) 
hearings organiseren om de mening van hun respectievelijke achterban to vernemen. 
Verder verwijzen wij u Haar de midden paging 

Deze kreet zal de meeste van onze trouwe 
lezertjes vertrouwd in de oren klinken. 
ledereen heeft een dezer dagen een krantje 
hierover in de bus gekregen. Het volgende 
is hoofdzakelijk bedoeld voor diegene die 
dit krantje (nog) niet gelezen hebben en 
als aansporing voor hen, die het niet leuk 
vinden als Artis zou gaan verdwijnen, maar 
die toch niet van plan zijn om een helpende 
poot uit to steken. 

Wat is er nu aan de hand? 
De inkomsten die Artis vergaart dekken 

de kosten die de tuin met zich meebrengt 

niet. De gemeente kan deze steeds groeien-
de tekorten onmogelijk in zijn geheel meet 
aanvullen. De toestand is reeds langere tijd 

niet zo bijzonder rooskleurig geweest 
maar nu is deze ronduit kritiek. De 
exploitatie van Artis is zeer moeizaam 

gegaan; denk maar eens aan de verblijven 
van de beren, bisons, buffets, enz. 
De tuin stond en staat op de rand van het 
dreigend faillissement. Aan de noodroep 
van Artis is op grandioze wijze gehoor 
gegeven door particulieren, verschillende 
instellingen en de pets, radio en televisie. 
Ook Bolwerk wit hier niet achterblijven 
en roept iedereen op om deze aktie to 
steunen. 

Hoe je Artis kunt helpen 
Stet je eens voor dat iedereen deze 
Artis-maand in truien rondloopt met 
de tekst „Artis moet blijven" en een 

redaktie 

brullende leeuwenkop erop. En dat 
iedereen zijn huffs, zijn auto, zijn straat 
volp~akt met „Artis moet blijven" affiesjes 
en „Artis moet blijven" stickers. En dat 
iedereen deze Artis-maand zijn post dicht-
plakt met „Artis moet blijven" sluitzegels 
(die je natuurlijk voor veel meer kunt 
gebruiken►. 
HOE MOETJE HIERAAN KOMEN? 
Heel simpel: je stort geld op gemeente-
giro Amsterdam A 2200 of postgiro 
788 788. Twee vijftig, of vier gulden,.of 
twaalf vijftig en je vermeldt daar resp. 
bij: Artis-aktie-mapje, affiesje, trui (small, 
medium, large en extra large). 
Je mag natuurlijk ook alleen maar geld 
storten. 
Artis-aktiemapje houdt in: 
a. 20 sluitzegels 
b. 2 stickers 
c. een voorgedrukte briefkaart waarop je 

je handtekening kunt insturen ter onder-
steuning van de aktie. 

Je kunt natuurlijk meet doen. Breng in de 
maand september een bezoek aan de tuin. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat er 
reeds een kleine delegatie van Pius X bij de 
diertjes op bezoek is geweest. Bij de in-
gang stonden twee rijen mensen die ge-
komen waren om de aktie to steunen of 
aangetrokken door de speciale lage prijzen 
(van 0-14: f 0,85; boven 14: f 1,75) . . . 
Binnen in de tuin was het door deze drukte 
moeilijk om de beestjes to bekijken, vooral 
bij het apen- en reptielenhuis; daarom heeft 
de delegatie een deel van de tijd doorge-

Hat BOLWERK-team (van achteren) in het reptielenhuls van ARTIS 

—Kranz van net rius x tyceum—

~RTIS-AFFICHE 

Dit affiche kan men voor vier gulden bestellen bij het actiecomite 
„Artis moet blijven". 

yacht met mensjekijken en bestudeerde 
:nder het genot van brood, koeken, een 
tie-ons appeltje en minder gezonde zaken 
Is shaggies, o.a. aandachtig een arme oude 
Han met een plastic ei op de hoed, aldus 
-iet slachtoffer van kinderlijke onschuld, 
~paatjes met kleinkinderen op de nek, 
schreeuwende vaders, vrijende paartjes 
deden leerzame spelletjes als beroepen-
radertjes, en lieten zich fotograferen door 
artistieke lieden. 

Om toch maar een officieel slot to fabri-
ceren: Als je werkelijk lets voor Artis wit 
doen, richt je dan tot aktiegroep „Helpt 
Artis", adres: Damrak 37-38 tel. 224442 
en ga zelf mapjes en affiesjes en truien 
verkopen, want alleen als we allemaal 
meewerken, kunnen we na verloop van 
tijd zeggen: ARTIS BLIJFT. 

Louis Ter Burg 5c 
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TR P 1 ~ L 
maken, wat dan aan n'emand opvalt, en 
waarover ze zich dan bijzonder boos maakt 

Suske en Wiske is, na Bommel, waarschijnlijk 
de beste strip die ooit gemaakt is. De schrijver, 
Willy Vandersteen, tevens tekenaar van de 
strip, is een Belg en Suske en Wiske vertoont 
dan ook of en toe een typisch Belgische-humor 
(Suske en Wiske en de andere hoofdfiguren 
woven ook ~n Antwerpen (hoewel men dat ook 
weer niet al to nauw moet nemen watn Van-
dersteen fantaseert er rustig allerlei parken, 
muses, pleinen en markten bij1. 
We kunnen deze strippologische beschouwing 
het beste beginnen met een beschrijving van 
de hoofdpersonen. In de aliereerste oer-Suske 
en Wiske's komen alleen Tante 5idonia en 
Wiske voor. in „Het eiland Auroras" ontmoeten 

ze allereerst professor Barabas (op het strand 
gooit Tante Sidonia een aangespoelde vaas, die 
Wiske heeft gevonden, weg en dan wei precies 
op het hoofd van professor Barabas (die de 
Gironef heeft gebouwd, een snort super-
helicopter, die in veel avonturen voorkomt 
als vervoermiddel, en de teletijdmachine, die 
ook voor veel dolle avonturen zorgt: „De 
dolle Musketiers", waarin ze Jeroen ontmoe-

(hier valt to vergelijken met de vriendin van 
Popeye uit de Popeye-strip). Tante Sidonia 
maakt zich voortdurend bezorgd over Suske 

ICE~ E H 
(eigenlijk een snort zwaar Brussels bier) 
wordt Lambik en de tekenstiji wordt in de 
latere boeken wat moderner. 

IDEALISME 

Vandersteen toont een snort euwig idealisme 
in zijn Suske en Wiske strips: zo in de tram 
van als we allemaal bij onszelf beginnen aardig 
voor de andere mensen to zijn wordt het leven 
fn deze wereld heel wat dragelijker en dan 
houden de oorlogen misschien ook wel op. 
Dit komt vooral naar voren in de boeken in 
„de Zeven Snaren"die een symbool zijn voor 
de zevan in werken van barmhartigheid. De 
harp werd al een hele tijd niet meer bespeeld . 
de bedoeling is duidelijk. Ook in de „dolle 
Musketiers" komt dit naar voren, het boek 

Wiske is zeer gehecht aan Suske en aan Scha-
bolleke, haar pop die in vele verhalen verdwijnt, 
verbrand of wordt bedoiven, wat dan achteraf 
niet waar blijkt to zijn (bv. in „de Dulle Griet" 
en in „de kaartendans"1. De verhouding Suske-
Wiske is een broer-zus verhouding, hoewei ze 
helemaai geen broer en zus zijn (vele mensen 
denken van wel, maar dan moeten ze „het 
eiland Auroras maar eens lezen. Wiske toont 
zich een „typisch meisje" ze is bv. vreselijk 
ijdel maar ze kan ook ontzaglijk sarcastisch 
zijn. Suske is een sneldenkend eveneens 
vreselijk ijdel maar erg dapper jongetje, dat 
evenals Wiske nooit ouder wordt. 
Legio zijn echter de schurken die zich in hem 
vergist hebben en die dat later zuur moeten 
bekopen. Suske heeft een uitgesproken voor-

ten, die eiyeniijk het „geheime wapen" is van 
een vijandelijke graaf, maar die zich bij hen 
aansluit omdat hij met Schaboileke (Wiske's 
en Wiske en heeft our de haverklap ruzie met 
Lambiek die echter bijna altijd weer snel bij word 
gelegd. 
pop) wii spelen en in de „Nerveuse Nervies" 
„Wattman"loverigens een fantastische persi-
flage op superheld Batman, een van de slechtste 
strips die ooit geschreven is1. 
Lambiek ontmoeten ze in „De Sprietatoom" 

(Jeroen is er dan ook al bij, maar hij doer in 
dit verhaal vier mee), waarin hij detective is 
voor Barabas. In dit verhaal krijgen Suske en 
Wiske viYam+ntje, het levende autootje. 
Verdere personen die veel voorkomen zijn 
Schabolleke, de pop van Wiske, die in alle 
verhalen voo~komt, Theofiel, handelsreiziger, 
die aan iedereen van alles verkoopt, zoals de 
prairie 
bv, in de Texasrakkers, waarin hij cowboys 
zover krijgt de prairie to gaan stofzuigen met 
zijn stofzuigers, en Arthur, de vliegende sap, 
de broer van Lambiek die kan vliegen door 
het~ap van een bepaalde plant to drinken. 
Tan~te Sidonia is een snort moederfiguurvDor 
Suske en Wiske. (Dit komt overigens meer voor 
in strips; zie-Katrien Duck en de neefjes Duck) 
Tanta Sidonia is een volkomen sextons wezen, 
maar ze probeert zich voortdurend mooi to 

keur voor mooie pakjes en uniformpjes 
(bv. in „De Texas rakkers" en in „de 
zingende Zwammer"1. 
Lambiek is een eeuwige opschepper en hij 
gaat altijd of als een gieter. Talrijk zijn de 
situaties waarin Lambiek het wel even zal 
doen en het dus verkeerd doet. Het eeuwige 
gekluns is gewoon een deel van zijn karakter 
geworden, maar let goed op -hem, hij kan zeer 
verrassend uit de hoek komen our het werk of 
to maken dat anderen al bijna helemaal gedaan 
hebben. (Bij interviews heeft hij ook de ge-
woonte alle eer voor zichzelf op to strijken, 
waardoor hij echter meestal ook weer afgaat). 
Lambiek is ook bijzonder sterk in het op-
hangen van onzinnige redenaties. In sommige 
boeken is hij helemaal gek geworden en denkt 
hij dat hij de wereld op de een of andere manier 
een ontzaglijke dienst moet bewijzen (bv. in 
„de Gramme Huurling en in „De Straatridder"). 
Jeroentje is•een ontzaglijke krachtpatser, 
maar echter geen domme kracht van het type 
Obelix. In het begin kan hij vier lezen of 
schrijven en ais hij dan een mededeling wil 
achterlaten plakt hij ergens zijn tekstballon-
netje op. Hij is een ontzaglijk flegmatiek 
figuur die voortdurend Lambiek op een in-
telligente manier in de mating neemt (meestai 
heeftLambiek dit geeneens in de gateni. Erg 
origineel zijn ook de vergissingen van Jeroentje, 
als hij een deur open wit breken neemt hij 
bijvoorbeeld een half hues mee. 
Barabas is de typische versttooide professor, 
die vier beseft dat zijn uitvindingen voor 
kwade doeleinden kunnen worden gebruikt. 
Op sommige momenten wit hij, net ais Lambiek 
de wereid verbeteren alleen doer hij het vier_ 
op zo'n onbesuisde manier (bv. in „De _ —
Snorrende Snor"). In de eerste verhalen slaap-
wandelt Barabas, later verdwijnt dit plotseling. 

VERANDERING 

In de loop der tijd veranderen de personen 
enigszins van naam Schabolleke wordt 
Schanulleke, Jeroen wordt Jerom, Lambiek 

IN . 
Steen 1. 
Een meer algemener snort waarschuwing vindt 
men in de „speeigoedzaaier",die de gevaren 
aanduidt van de mechanisering van de maat-
schappij. 
Parodieen op andere boeken zijn „Wattman" 
(Batman) waarin Vandersteen zich tevens 
verzet tegen de gewetenloze kapitalisten. 
In de „Ringelingschat" wordt de nude 
Siegfrieds8ge op een geheel eigenuvijze wijze 
naverteid, op een manier, die taalgeleerden 
zeer waarschijnlijk helemaal niet zullen 
waarderen. 
Een thersia, dat men ook in veel boeken kan 
terugvinden, is dat van science fiction en 
magie. Er zjjn enkele ruimtevaartverhalen; een 
goed voorbeeld hiervan is „De wolkeneters" 
waarin reizen rond Mars en rijmende robots een 

eindigt met dit versje: rol spelen. Verder is er de „Apenkermis": 

Daar alleen kan liefde woven Wereldheerschappij van de apen met een 

Daar alleen is het leven zoet dreiging tot een wereldooriog, waarbij gebruik 

Waar men stil en ongedwongen zal worden gemaakt van een our de garde 

Alles voor elkander doet - cirkelende waterstofbom. 

hetgeen voor Lambiek aanleiding is our de Een onderwerp bij de science fiction is de tele-

„klankentapper to beeindigen met: tijdmachine van professor Barabas, waardoor 

Daar alleen kan liefde woven de hoofdfiguren veel dolkomische avonturen 

Daar alleen is het leven goed beleven in verschillende tijdvakken, zoals 

Waar men overal hoort zeggen: musketeers, de pruikentijd, de oertijd, enz. enz. 

Wat Lambiek doer, doer hij goed! Verder voorkomende magische onderwerpen 

Een heel ander snort idealisme vindt men in ziJn toverspiegels, heksen, levende kaartspelen 

„De gouden cirkel"„ waarin professor Barabas en vooral vele ingenieuze machientjes van de 

ziek wordt en alleen geholpen kan worden als Professor. Zeer typerend voor Vandersteen is 

alle landen samenwerken (Engeland stuurt ook, dat hij een snort hemeltje gekregen heeft 

alleen een kaartje met „good luck"1_ waarin zich alle overleden en bovennatuurlijke 

De landen ontdekken dat samenwerking toch stripfiguren lievinden, die sours naar de garde 

wel beter is day oorlog (dit vindt men ook afdalen our in to grijpen in netelige situaties. 

terug in „de windmakers"►. De grootste kracht van Vandersteen ligt in het 

In de „Dulle greet"die het symbool van oorlog feet, dat hij ontzaggelijk veelzijdig is: persiflage, 

is (naar een echt bestaand schilderij van parodie, typische humor, idealisme en typische 

Pieter Breughel 1525-1569: dit was oorspronke- tekengrapjes, die alleen in stripverhalen 

lijk een persiflage op de toenmalige heksen- mogelijk zijn, gebruikt hij op een virtuose 

jacht) wordt het hele oorlogvoeren belachelijk manier door eikaar heen en dat alles op een 

gemaakt. De Dulle greet die eerst iedereen (voorai vreselijke orginele manier. De enige manier 

Schanulleke) wii vernietigen en verdetgen, evenwel our deze grandioze humor to beleven, 

komt tot het besef, dat ze veel beter vrede- ~s ze~f deze strips to lezen. Je zult merken: zij 

lievend kan zijn. Het leger dat ze aanvankelijk zijn het bittere 

aanvoert, mini-dulle grietjes, die voort zijn ge-
komen uit toverpilletjes, keen zich hierop tegen 
haar. Er is viers mee to beginnen; zij zijn stuk 
voor stuk stokdoof en bij vernietiging ont-
staan er telkens weer twee (symbolisch voor 
het feet, dat mensen die werkelijk oorlog 
willen voeren vier tegen to houden zijnl. 
Behalve idealisme vindt men in Vandersteens 
werk ook persiflages op min of meer aktuele 
gebeurtenissen, zoals in de „gramme huurling", 
waarin de oorlog-in Kongo belachelijk wordt 
gemaakt, maar dan wet zo dat ~n de huurlingen-
baas Schramme en de Belgische regering, de 
opstandelingen en het Rode. Kruis op een 
grandioze manier op de hak worden genomen. 
IOm daze reden is de gramme huurling wet 8EN N IE & WE EDJ E 
het meest geengageerde verhaal van Vander-

.r~ 



Van tijd tot tijd verschijnen er in de grote 
dag- en weekbladen artikelen over drugs. 

In deze artikelen vertelt de schrijver mees-
tal waarom hij voor dan wel tegen het ge-
bruikvan drugs is. Hierbij ontbreekt vaak 
de nodige basis-informatie die nodig.is 
om een zelfstandig oordeel over deze kwes-
tieto kunnen veilen, en de argumenten 
van deze of gene Haar waarde to kunnen 
schatten. Het doel van dit artikel is zo be-
knopt mogelijk informatie to geven over 
drugs. Om de zaak kort to houden zal ik 
me beperken tot die drugs die op het mo-
ment het meest gebruikt worden. Deze 
drugs zijn: hennep (marihuana en hasjiesj), 
de tripmiddelen (I.s.d., mescaline, s.t.p., 
d.m.t. enz.) en de pepmiddelen. 

Hennep 
HennEp is een plant die in praktisch iedere 
streek met een tropisch, subtropisch of 
gematigd klimaat groeit. Voor het verkrij-. 
gen van marihuana laat men de biaderen 
en kleine takjes van de plant in de zon dro-
gen en stampt het daarna fijn. De hags die 
de plant afscheidt vangt men open perst 
men tot blokken. Deze stof~noemt men 
hasjiesj. Deze twee (marihuana en hasjiesj) 
zijn momenteel de meest gebruikte drugs 
in Val. Europa en de V.S. Ze worden vooral 
gebruikt door jongeren. Ze worden gerookt 
in sigaretten of pijpen. Hasjies kan men 
ook eten. De lachamelijke affecten zijn: 
verwijding van de pupil, een lichte toena-
me van de bloeddruk, een verhoogde eet-
lust, en een uitdrogen van de slijmvliezen. 
Ook voelt men zich na het roken enigszins 

onvast in zijn bewegingen. 
De lichamelijke effecten zijn over het al- . 
gemeen niet g'root en hebben geen blijven-
de gevolgen. De mentaYe effecten zijn een 
ontspannen gevoel en een intenser beleven 
van de zintuigelijke gewaarwordingen. 
Men ziet kleuren en kleurcombinaties op 
een heel andere manier en -men beleefd 
muziek op een meer intense manier. 
Bepaalde vooroordelen die men over be-
paalde zaken heeft vallen weg en men ziet 
op een heel nieuwe manier tegen de din-
gen aan. Je kan b.v. onder invloed van 
hennep door je eigen stad ►open alsof je 
er voor het eerst bent en je gaat genieten 
van je alledaagse omgeving. Beaudelaire, 
die zelf vrij vaak hasjies gebruikt heeft 
vergelijkt in een essay hasjiesj met een 
vergrootspiegel die sterker doet beleven. 
Ook angst kan op deze manier versterkt 
worden en Bit kan tot gevolg hebben Bat 
iemand door het gebruik van hennep grote 
angsten kan ondergaan. Het concentratie-
vermogen daalt lets. 
In tegenstelling tot genotmiddelen als al-
cohol wekt hasjies geen agressiviteit op. 
Het gevaar Bat men, zoals bij opium licha-
melijk van hasjies afhankelijk wordt be-
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staat ook niet. Wel kan men aan het ge-
bruik van hennep wennen zoals men aan 
het roken van sigaretten kan wennen. 
Dat he`t gebruik van hennep zou leiden tot 
het gebruik van gevaarlijker middelen als 
morfine en heroine is nooit bewezen. De 
Amsterdamse socioloog drs. Cohen heeit 
hiernaar een onderzoek gedaan onder een 
vrij groot aantal nederl~ndse druggebrui-
kers. De uitslag van dit onderzoek was, 
dat een verband tussen het gebruik van 
hennep en opium niet aangetoond was. 
De eindconclusie van de twee grootste on-
derzoeken die Haar het gebruik van hennep 
zijn gehouden dat van de Indian Hemp 
Drug Commission (1893-1894) en dat van 
de Committee on Marihuana (New York 
1944) waren, dat een verstandig en matig 
gebruik van hennep volkomen onschuldig 
is. 

D t ' ~dd 

grote gevolgen kan hebben. Een ander ge-
vaar bij het gebruik van deze middelen is, 
dat men bij het kopen ervan volkomen af-
hankelijk is van de betrouwbaarheid van 
de verkoper omdat men de samenstelling 
en de kwaliteit zelf niet kan beoordelen. 
(bij hennep is dit niet het geval~; een enigs-
jins ervaren gebruiker kan in alle gevallen 
de kwaliteit van de hasj die hij aangeboden 
krijgt bepalen►. 
Het komt b.v. wel eens voor dat men om 
vermoeidheid tijdens de trip to voorkomen 
een opwekkend middel door de trip mengt, 
dit mengsel kan een plotselinge dood ten 
gevolge hebben. Over het algemeen kan 
men stellen dat het gebruik van deze mid-
delen grote risiko's met zich brengt. 

Dit geldt vooral voor middelen als I.s.d. 

s t.p.; dit laatste middel heeft een werking 
die dagen kan aanhouden wat vermoeidheid 
geeft en het flippen in de hand werkt. e ripmi e en 

Dit zijn de middelen die een sterke veran- 
De pepmiddelen Bering in het bewustzijn kunnen verooza- 
De op het moment meest gebruikte op-ken. De meest bekende onder hen zijn: 
Wekkende middelen zijn de z.g. amfete-mescaline (het werkzame bestanddeel van 
minen. Zij werden in 1933 ontdekt. De de Mexicaanse peyote-cactus►, scopolamine 
meest bekende zijn benzidrine, dexedrine de zaden van de morning glory en de schei- 
en methadrine. Zij worden meestal aan e kundig bereide stoffen als I.s.d., en s.t.p. 9 

Het verschil tusser~ de bewustzijnsveran- duid met het woord speed. Het middel ver-
derende affecten van tripmiddelen met groot het zelfvertrouwen, wilskracht en 
die van hennep ligt vooral in de intensi- energie. Men is door deze middelen in 
teit. Het effect van hasj kan men ten alle staat tit grotere prestaties en worden daar-
tijde onder kontrole houden terwijl rr~n om door veel mensen gebruikt om b.v, 
bij het gebruik van b.v. I.s.d. met houd en Brie dagen tang door to kunnen feesten of 
haar aan het middel is overgeleverd. niets van een popfestival van een paar da-
In het uiterste geval kan metde werking gen to hoeven missen. Daar de energie om 
stoppen door een injectie met librium Bit to kunnen doen onttrokken wordt aan 
maar de werking is zo sterk Bat als het ver-

keerd gaat tijdens een trip het psychisch 

de normale reserves is men als het middel 
is uitgewerkt uitgeput. Het gebruik van 
deze middelen brengt verschillende grote 
risiko's met zich mee. 
Bij het gebruik van een grote hoeveelheid 
of het kombineren van het middel met 
alcohol of een trip kan men eraan dood-
gaan. Daar het middel meestal gespoten 
wordt bestaat er gevaar voor infecties of 
als er lucht in de spuit zit voor een hart-
stilstand t.g.v, lucht in de bloedsomloop. 
Van de in Europa het meest gebruikte 
drugs zijn deze absoluut de gevaar~ijkste. . 

Drugs en de wet 
De meeste drugs waar het in dit artikel 
over gaat zijn bij de wet ver6oden. Het in 
bezit hebben of verkopen van deze mid-
delen is strafbaar met een boete of een ge-
vangenisstraf. In de praktijk komt het er 
tegenwoordig op neer dat men de gebrui-
kers van hennep niets doet maar zich be-
paalt tot de handelaars. Er zit een kleine 
kans in slat binnen enige jaren het gebruik 
en de verkoop van hennep niet meer straf-
baar zal zijn. 
Het vreemdste aan de wetgeving in Neder-
land op dit gebied is, dat een van de ge-
vaarlijkste drugs nl. de pepmiddelen niet 
onder de opiumwet vallen, maar alleen 

op recept to krijgen zi~n. 
In dit artikel zou nog een hele hoop meer 
kunnen staan maar aangezien er binnen-
kort op school een voorlichtingsavond 
over dit onderwerp wordt gehouden, waar 
iedereen zijn vragen op een deskundige 
kan afvuren, hou ik het maar ~Cort en be-
sluit met een aantal punten, opgesteld door 
Het Jongeren Adviescentrum over het ge-
bruikvan drugs. 

wim dekema 

AYOHD h
VOORLICHTING DRUGS 

Op maandag 26 oktober, 8 uur 's avonds wordt 
in het Pius-X Lyceum - lokaal 6 en 7 - een 
forum over drugs gehouden onder voorzitter-
schap van de heer G. Beekman. 
Leden van het forum zijn de heren A. Meyer 
(Amsterdam) en J. Esser (Haarlem►. Beide 
heren spreken vanuit hun praktijk als arts en 
hebben als zodanig de nodige ervaring met 
patienten-drug-gebruikers. De avond is in 
Principe bedoeld voor leerlinc~;n en leraren. 
Ouders zijn echter welkom. 



matthias wat de bewapening 

DO ~ ~ ~ ~ O ~ ~ N K S b2ti'eft en bekijk nog effe 

dez e strip 

VC»R DE ~~• 
VVOR. 

sir d~ ~ li~EdE~ ~kKi~Mr; t` ~ b . 
Er bestaat een internationaal Bulle 

i ~ tin ran 1ltoomgeleerden'. Op de roor• 
paging ran dit Binds 1968 bestaand 

~< blad staat een klok afgedrukt. De wij• 
zers stonden op zev~n roor twaalf~ 
Vori 'gar erenwel reranderde de re• gl 

`, .. daktie de kop. De iclok ward vijf mi• 

Zo, de Vredesweek van dit jaar is weer afgelopen. ~ IIUt811 Y@~Z@t. Het is nu twee minuten 
We kunnen verder gaan met elkaar dood to slaan, op ons recht to staan, uit to buiten, et~.roor twaalf volgens het biad van de 
Lees eens wat Don Helder Camera (een bisschop uit Zuid-Amerika) schrijft: at00fl1g@I8A1'II@II. Vanuit het Colorado• 

„Hoe beschaamd moeten wij ons'voelen als we zien hoe jonge marxisten, die niets hoofdkwartier in de Ve~eni~de Staten, 

hebben om op to steunen dan hun dialektisch materialisme en hun atheistisch hums- 4~O 111@t81' OIId81' II@ gl'OIIII, kunnen de 
nisme, is door reaktionaire machthebbers geregeerde landen moedig de afschuwelijkste 1Q~ interkontinentale raketten t118~ 

mishandelingen doorstaan, terwijl wij, die een God hebben die mens geworden is, atoomkoppen Ih aktie worden gezet. 
kans zien op alle manieren, egoi'stisch, lauw en middelmatig to zijn. We hebben fraaie 

Daarnaast hebben de y.s. nog 132@ 
teksten en konklusies, — op papier. kernko en die ze kunnen afschieten 
Wij zingen de lof van de rijke ontwikkelde wereld, die van oorsprong christelijk is. pp 

Onze christelijke samenleving voert oorlog, voedt racisme, verrijkt zich ten koste van van onderzeeers en 1853 atoomkoppen 
de armen en mist de moed om de Internationale ondernemingen, die verantwoordelijk jn strategiache bommenwe~pers. y001 

zijn voor het onrecht op wereldschaal, een halt toe to roepen." Rusland zi~n de getallen respectiere• 
En de dichter Jaap Zijlstra dicht: Maar het kan 
„De welvaart is mijn weldoener, mij ontbreekt niets; hij doet mij neerzitten in het iijk 1200, 230 en 450. 
stadion, hij voert mij tangs de boelevard, hij streelt mijn maag. Het geld houdt mij niet op. Want ala de V.S. hun huidige 
op het rechte pad pldllltlll uitroeren beschikken z~ in 
—want geld dat stom is, maakt recht wat krom is — 1915 over 11.000 kernkappen en ook 
Zelfs al trekken donkere wolken boven mij samen, ik ben niet bang want mijn polls 

de Russen zullen hun aantallen Y@I'-
is bij mij, mijn slaappoeder en asperine, die troosten mij. De hoogkonjunl~tuur richt 

een dis aan voor de ogen der hongerige volken, hij is royaal met fraaie leuzen, reelruldigen, tenzij daze twee landen 
mijn liefdadigheid vloeit over. Ih Wefl88 IIIJ II@ Zgll SBIt-beaprekingen, 

Ja, vakantiegeld en kinderbijslag zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven; afspreken het niet to doen. 
i~c zal in de tempel van de welvaart vertoeven tot mijn crematie." 

In de kranten kom je herhaaldelijk 
advertenties tegen over de nieuwe 
benzine van Chevron, waaraan F-310 
is toegevoegd. 
Als je bij Chevron gaat tanken krijg je 
zelfs een heel boekje mee, waarin atlas 
je haarfijn wordt uitgelegd. 
In dat boekje kun je lezen dat F-310 
een unieke benzine-toevoeging is, die 
vuile motoren reinigt en schone motoren 
schoonhoudt. Bovendien, en nou komt ut, 
geeft een motor die Chevron met F-310 

gebruikt minder vuile uitlaatgassen en 
dus schonere lucht ~voor ons allemaal►. 
Allemaal prachtig dus. 
Maar er zijn een paar leuke dingetjes to 
lezen in dat boekje. Al~ereerst krijg je 
het bekende plaatje to zien met twee 
auto's v~aaraan aan de uitlaat een grote 
ballon is bevestigd. De ene ballon is 
zwart (voor F-310), de andere is wit 
(na F-310). Dit „bewijst'' Bat de auto 
voor het gebruik van Chevron met F-310 
vuile uitlaatgassen uitblies en daarna niet. 
Op dezelfde bladzijde staat echter letter-
lijk Bit: „Echter, veelal zijn de schadelijke 
bestanddelen van de uitlaatgassen niet 
zichtbaar." Verderop in het boekje staat 
Bat in mbtoren die Chevron met F-310 
gebruiken, afzetting van roet en andere 
troep op onderdelen van de.motor in 
veal mindere mate voorkomt Ban in 

motoren die een andere superbenzine 
gebruiken. Nu lijkt het mij — als eenvou-
dige leek op autogebied —Bat Chevron 
met F-310 Bus nog veal superder is Ban 
gewone superbenzine. En superbenzine 
onderscheidt zich van gewone benzine 
door een groter gehalte aan loodverbin-

ballon met vuile auto-uitlaatgassen be-
vestigd. 

Wat meteen opvalt, is het fait dat daze 
~~~~ ballon met vuile uitlaatgassen helemaal 

niet zwart is, in tegerrs~elling tot de ballon 
die ik in het begin van dit verhaaltje ge-
noemd heb. 

w Chevron wit hiermee aantonen dat in de 
uitlaatgassen van een auto die geen F-310 
gebruikt, nog zoveel onverbrande benzine 
voorkomt, dat een brommer er nog een 

~ ~ eind op kan rijden. Maar nu is het zo dat 
de meeste brommers niet kunnen rijden 
op auto-benzine, omdat daaraan geen 

~` olie is toegevoegd. Alles wijst erop dat 
Chevron de mensen met een ordinaire 
truukfoto heeft willen belazeren. 

~~~ F'~ Na F~JW 
Vulle, zwarte ultleatgeeaen. Wag emerlpa rook, de bsllon 
Oeen prettlp Idee det de Inhoutl bll~ft haldar. Dank zIJ F-310. 
van daze ballon normael ~z6 
In de lucht tarachtkomL 

Bingen (daze loodverbindingen komen 
voor in de uitlaatgassen en zijn zeer scha-
delijk). Nog steeds logisch redenerend kom 
ik Ban tot de konklusie Bat Chevron met 
F-310 nog veal schadelijker is Ban andere 
superbenzine. Maar ja, ik weet niks van 
auto's en benzine en zo en Bus klopt daze 
redenering misschien wet helemaal niet. 
Maar wet is het zo, Bat Chevron in zijn 
hale reklamekampanje voor F-310 
(een superbenzine) geen woord zegt over 
de loodverbindingen, die een van de 
meest schadelijke bestanddelen van de 
auto-uitlaatgassen vormen! 
Chevron zegt alleen Bat door het gebruik 
van F-310 de hoeveelheid onverbrande 
koolwaterstoffen en koolmonoxyde in 
de uitlaatgassen verminderd wordt. 
Maar nu komt het leukste. In het boekje 
staat een foto van een brommer die rijdt 
op de vuile uitlaatgassen van een auto die 
Been F-370 gebruikt. Aan de carburateur 
van de brommer is met een slang een 
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• Voor Geografisch geinteresseerde figuren 

is~het misschien raadzaam om, bij het 

lezen van dit artikel kaart 29 van de Grote 

Bosatlas (46e druk) to gebruiken. 
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Hollands Glorie is de laatste tijd zo'n 
beetje bepaald — afgezien van de rellen op 
de Dam en in de omgeving ervan —door 
enkele opzienbarende successen op het 
gebied van waterbouwkunde. AI van 
ouds hebben de Nederlanders daarmee 
lets to maken gehad {God heeft de wereld 
geschapen, maar de Hol►anders hebben hun 
eigen land gemaakt). 
In een lange rij trekken die successen 
door de geschiedenis: droogmalen Beemster, 
Purmer, Wormer, Afsluitdijk, Wieringer-
meer, N.O.P., Flevoland, Brielse Maas, 
Braakman, Dijkherstel 1953, Zandkreek, 
Veerse Gat, Grevelingen, Volkerak, Haring-
vliet, Brouwershavense Gat en 0osterschelde 
De laatsten van deze lange rij behoren alien 
bij dezelfde overkoepelende naam: Qelta-
pian. Dit strekt zich echter veel verder 
uit dan slechts tot de afsluiting van enkele 
van de Zeeuwse stromen. Tot ver vanaf de 
kust wordt er aan secundaire dammen en 
stuwen gewerkt. Het meest ingrijpende deel 
speelt zich echter toch wel in Zeeland af. 
Het behelst daar — in volgorde van uit-
voering — een dam in de Zandkreek (Noord 
en Zuid Beveland), een dam in het Veerse 
Gat, de Grevelingendam, een dam in het 
Volkerak en een brug over het Hollands-
diep, afdamming,_met uitwateringssluizen 
van het Haringvliet, afdamming van het 
Brouwershavense Gat en de Oosterschelde. 
Slechts de laatste twee nog in een zeer jong 
stadium van vordering zijn. Het Haringvliet 
is bijna dicht en de rest is klaar. 
Zoals al bleek bij de opsomming van alle 
uit to voeren werken is er ook een brug 
in het gehele plan verwerkt. Dit wijst 
er op dat, naast een beschermende functie, 
de dammen ook een verbindende taak 
hebben, zoiets als de afsiuitdijk tegen-
woordig met zijn vierbaanssnelweg. De. 
provincie Zeeland deed hier nog een 
schepje bovenop en bouwde zelf de , 
Zeelandbrug over de Oosterschelde. Dit 
ook in het kader om Zeeland wat nauwer 
bij het economische leven to betrekken. 
Daar wordt dan tegenwoordig ook van 
twee kanten aan gewerkt. Zowel in het 
Noorden als in het Zuiden strel~ken zich 
grote gebieden uit waarin de industrie 
het voor het zeaaen heeft (Rotterdam - 

Europoort en Vlissingen -Sloe). En 
daar begint het gedonder in de glazen. 
We hoeven daarbij slechts to denken aan 
het mooie weer in de rest van Nederland 
afgelopen zomer en het rotweer in 
Rijnmond. 
Buiten de grotere veiligheid die een kortere 
kustlijn ontegenz~ggelijk biedt is er aan het 
deltaplan nog een voordeel verbonden. 
Doordat er wel rivieren zoet water lozen 
op de afgedamde zeearmen en er (bijna) 
Been zout water bij kan komen when de 
bassins van zoutwater bekkens in zoet-
water-reservoirs veranderen. Dit biedt ten 
eerste perspectieven voor de landbouw, ten 
tweede voor de waterrecreatie (zwemmen, 
roeien, zeilen, etc. etc.) en het vervoer 
over water (geen last van getijstromingen 
en verschillen. Net biedt eveneens pers-
pectieven voor diegenen die hun brood 
verdienen met bijvoorbeeld zeevisserij, 
mosselteelt e.d. Voor deze mensen bete-
kent de afdamming zonder meer een 
ontslag, of een gedwongen verhuizing. 
Daarbij, de waterrecreatie perspectieven 
zullen lelijk in het water vallen. De Rijn, 
de grootste zoetwaterimporteur uan 
Nederland, stroomt regelrecht het to 
vormen zoetwaterbekken binnen. Nu 
heeft de Rijn de vervelende gewoonte om 
bij de Frans-Duitse grens vlak tangs een 
stet Franse Kalimijnen to stromen en 
even verderop de Duitse zware industrie 
van redelijk schoori water to voorzien. 
Als dank voor de geboden diensten, goed-
koop vervoer, koeling, krijgt de Rijn 
een aardige hoeveelheid troep om in zee 
to deponeren. Nu is dat in zee stromen 
momenteel nog niet zo'n ramp, maar 
die zelfde Rijn stroomt ook metal zijn 
vuile water dat mooie recreatiegebied 
binnen. Nou degene die er wit zwemmen. 
Ik zal hem niet tegen houden maar wet 
aanraden eerst zijn testament to maken. 
Bij de vervuiling door de op de Rijn 
geloosde afvalstoffen komt ook de 
afval van de schepen die gebruik gaan 
maken van de nieuwe verbindings-moge-
lijkheid tussen de havengebieden van 
Rotterdam en Antwerpen. Deze nieuwe 
verbinding zal lopen tangs de Zeeuwse 
oostarens met Brabant. 
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Het Delta-gebied Anno 1980 met de afgedamde zeearmen, wegen en de geprojecteerde 
Rotterdam-Antwerpen-scheepvaartverbinding 

Door de genoemde vervuiling zal er van 
de verwachtingen omtrent de water-
recreatie dus weinig terecht komen. 
Hierdoor zal opnieuw het zwaartepunt 
van de Zeeuwse economie weer komen 
to liggen op punten waar het tegen-
woordig ook al ligt, namelijk tangs de 
nieuwe waterweg en tangs de Wester-
schelde. 
De rest van de provincie blijft, econo-
misch gezien, een achtergebleven gebied. 
Het totale resultaat van het miljoenen 
verslindende project is een grotere 
veiligheid ten opzichte van de zee en 
een grotere kans om het hoekje om to 
gaan aan een zwaveldioxyde- of een kool-
mnnnvvrFo ~mrniftininn 

De sluizen in het Haringvliet staan condom in het water. D$ ~r2~.gdijk van het weh`IcefZartd is'ge~eel 
weggegraven. In de verte staan de tore~~,s kl~car v~or de kabelbaan, wa¢rlangs steaks de steed wordt 

aangevoerd voor de afsluitdam. 

In beide gevallen ga je dood, alleen met 
het verschil dat je aan vergiftiging zeker 
dood gaat en dat de zee slechts of en toe 
slachtoffers maakt. 

T.A.M. 5 G 

ARTIESTEN....... 
Wie wit optreden voor zieken, invaliden 
en bejaarden? 

ARTIESTENPALET verzorgt sinds ruim zeven 
jaar tegen reiskostenvergoeding en zonder 
subsidie ontspanningsprogramma's in plm. 
200 tehuizen, waaronder het Maarten Luther-
huis in Amsterdam. Honderden (ook semi) 
beroepsartiesten en goede amateurs werken 
belangeloos mee, onder wie Elly Nieman, 
Annet Hesterman, Lowland Trio en Anja. 
Zijn er onder de leerlingen van het Pius X 
Lyceum, hun familie of kennissen, nog goede 
amateurs die of en toe in vrije uren op deze 
wijze eens aan anderen vreugde Witten 
brengen? „Artiestenpalet" zit voor dit fijne 
en dankbare werk o.a. nog zeer verlegen om 
zangc9uo's, zangeresjes, van hier en overzee, 
vlotte accordeonisten, organisten, mond-
orgeltrio's, sneltekenaars, kunstfluiters, 
jodelaars en mensen met liedjes van vroeger. 
Contactadres (ook voor tipgevers! ): 
Victor Conselman, Dillenburgstraat 13 in 
Utrecht. Tel. 030 - 51 32 67. 

E INDEXAMEN 

MEDEDELING: 
Er bestaat een mogelijkheid voor de 
eindexaminandi een beurs to verkrijgen 
voor een jaar studeren in Amerika. 
Inlichtingen bij Pater Rump 
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Het S P schreef: . . . 

VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING 
„SCHOOLPARLEMENT" 12 MEI 1970 

Het „parlemenY' uit zijn grote verontrusting 
over de h~iidige gang van zaken. Met name 
over de volgende punten; bijvoorbeeld over het 
felt dat het „schoolparlemenY' nog geen 
schriftelijke reacties van de leiding heeft ont-
vangen m.b.t. , 
a. de kwestie censuur Bolwerk (stemming in 
„schoolparlemenY' 15 v55r — 1 tegenl. 
b. rapport interne orde. 
c. ~oarlichtingsavond van de A.J.A.H. 
(stemming.in het „schoolparlement" van de 
aanwezige laden 12 vbbr — 1 tegen). 
Reaches, waarom wij gevraagd hadden en die 
wij verwarhten vSor de volgende vergadering. 

Het is gezien het bovengenoemde niet ver-
wonderlijk, dat in het „schoolparlement" een 
zeer sterke apathie ontstaan is; de apathie daar-
buiten is alleen nog maar toegenomen! 
Het aanpakken van andere belangrijke punten 
wordt hierdoor bij voorbaat reeds een on-
mogelijke taak. 
Steeds starker dringt zich de vraag op of het 
„schoolparlement nog wel enige zin heeft; aan 
het „parlement" is het in ieder geval duidelijk, 
dat het, wanneer er geen andere wind gaat 
waaien, geen kans ziet zijn taak nog Haar behoren 
to vervullen: niemand zal zich voor zo'n vrij-
blijvende praatclub beschikbaar blijven stellen. 
Het „schoolparlement" is van mening, dat er 
een werkelijk parlement moat komen waarin 
ook de schoolleiding vertegenwoordigd moat 
zijn. 
Aangezien het „schoolparlement" 9 juni j.l. 
zijn laatste vergadering in dit schooljaar heeft 
gehouden, verwachtten wij voor daze datum een 
schriftelijk antwoord. 

. . .waarop de 

Directie antwoordde: 

Van directie aan Schoolparlement 

De directie uit zijn grote verontrusting over de 
huidige gang van zaken, met name over de 
volgende punten: 

1. De nota vrije zaterdag van februari j.l. 
dreigt ongeacht de daarin vermelde datum zo 
laat beatnwoord to worden, dat bij eventuele 
positieve reactie invoering in de volgende 
cursus problematisch wordt. 
2. Schriftelijke reaches op de punten a, b en c 
waren nauwelijks to verwachten voor 12 mei. 
Ze zijn op 23 april-aanhangig gemaakt en er 
vielen nogal enige dagen uit. 
3. In zijn ongeduld vergeet het S.P. dat de 
werkzaamheden van de directie zich verve uit-
strekken buiten de kwesties die in het S.P. ter 
sprake komen en dat over de urgentie of 
prioriteit der diverse probleme~ tussen directie 
en S.P. licht verschil van mening mogefijk is. 
De leiding streeft er doorgaans Haar een zaak 
grondig to bezien en pas daarna definitief to 
antwoorden, aangezien haar de tijd ontbreekt 
om eenzelfde onderwerp telkens opnieuw aan 
de orde to stellen. 
4. In het voorlopig verslag van de vergadering 
d.d. 10-2-'70 wordt een aantal wijzigingen in 
de reglementen van het S.P. meegedeeld, 
waaruit moat blijken dat voortaan de adviezen 
aan de schoolleiding met hun argumentaties 
schriftelijk worden ingediend, „en het antwoord 
van cJe Rectorlsic) wordt eveneens schriftelijk 
ontvangen". Onververkort het recht van het 
S.P. zijn eigen reglementen to wijzigen, verbaast 
de schoolleiding zieh toch over twee zaken: 
Als het S.P. in zijn reglement werkzaamheden 
opneemt die door anderen — de Rector in dit 
geval — moeten worden uitgevoerd, ligt het dan 
Hier voor de hand die ander to vragen of hij 
bereid is die werkzaamheden op zich to nem2n? 
Als het S.P. zelf zijn eigen task Hier volbrengt 

zoals die in het gewijzigde art. 10 staat om-
schreven, is het dan niet merkwaardig de school-
leiding to verwijten dat zij haar gedeelte van een 
taak, die zij niet eens zelf op zich heeft gen0-
men, niet ten uitvooer legt? Ten overvloede 
wellicht wijst de staf er het S.P. op, dat schrif-
telijke adviezen met argumentaties bij de 
schoolleiding tot nu toe niet zijn binnenge-
komen, of indien zij al zijn binnengekomen, 
niet als zodanig zijn herkend. 
5: De schoolleiding heeft ontvangen een voor-
lopig verslag van de vergadering op 12-5-'70. 
Ofschoon dit geschrift geen indrukt wekt een 
„advies aan de schoolleiding met argumentaties" 
to zijn; ofschoon dit geschrift niet aan de 
schoolleiding is gericht; ofschoon dit geschrift 
geen verslag is, doch slechts een voorlopig 
verslag; ofschoon derhalve op Been enkele wijze 
antwoord van de directie wordt gevraagd op 
vragen die haar niet zijn gesteld, blijkt toch uit 
dit geschrift dat het S.P. voor een gestelde 
datum schriftelijk antwoord wenst to ont-
vangen, zij het ook dat niet blijkt van wie. 
6. Om onduidelijkheid to voorkomen zal de 
schoolleiding in het kort haar standpunt ken-
baar maken t.a.v. in bovenvermeld voorlopig 
verslag aanhangig gemaakte punten: 

~a. Over de kwestie censuur op Bolwerk heeft 
de Rector duidelijk, begrijpelijk en geargumen-
teerd de mening van de staf Haar voren gebracht 
in een vergadering van het S.P. De tweede 
vergadering over hetzelfde onderwerp heeft 
geen advies met argumenten San de hand ge-
daan die de staf zouden nopen tot een andere 
stellingname t.a.v. zijn verantwoordelijkheid 
in dezen. 
b. Het rapport interne orde was duidelijk een 
urgente kwestie, in die zin dat er slechts keuze 
was tussen terstond doorvoeren of niet door-
voeren. Het S.P. koos voor het laatste, door nl. 
de termijn van beantwoording to verlengen. 
Daarmee verviel voor de staf de noodzaak 
spoed to betrachten, aangezien invoering in 
daze kursus niet meer to realiseren was. Defini-
tieve redactie van de nieuwe regaling volgt 
dezer dagen. 
c. De kwestie voorlichting homofilie zal, zoals 
reeds terstond als voorlopig antwoord was 
gesteld, in een ruimer kader,aan de orde komen. 
Overleg met de godsdienstleraar heeft geleid tot 
een artikel bedoeld voor Bolwerk, waarvan 
spoedshalve tevoren reeds afschriften aan het 
S.P. worden ter hand gesteld. 
7. Een advieslichaam dat zichzelf gedegradeerd 
acht tot vrijblijvende praatclub, moge allereerst 
beseffen, dat de vrijblijvendheid rechtstreeks 
evenredig is met het niveau van praten; vervol-
gens dat democratie tijd, moeite en arbeid kost, 
dat het niet aangaat daze dan anderen to eisen 
zonder ze zelf aan to wenden, en dat een 
lichaam dat ternauwernood een half jaar in 
functie is, zich waar moat maken door de 
waarde van zijn argumenten, niet, althans niet 
uitlsuitend, door de potige toon van zijn in-
breng. 
8. In dit verband wil de scholleiding zelfs de 
vrijheid Haman en:ge — vrijblijvende — adviezen 
to verstrekken: 
a. Dien Uw adviezen aan de schoolleiding ook 
inderdaad bij de schoolleiding in, richt ze aan 
haar, en formuleer ze helder; 
b. Vergeet Uw argumenten niet, 6eperkt U niet 
tot stemmen tellen, weeg zelf de doeltreffend-
heid van argumentaties af, laat het niet aan de 
staf over to concluderen dat iets onzinnig is; 
c. Als U (volgens Uw gewijzigd artikel 1~► 
discussies buiten het S.P. om wilt vermijden, 
overweeg dan dat een rnondelinge toelichting 
op argumentaties zelden overbodig is als men 
niet een buitengewoon heldere Stijl van schrijven 
bezit; overweeg ook of de voortdurende inter-
rupties tijdens de vergaderingen, u it de mond 
van een klein getalvaste bezoekers, Hier een 
gevaar kunnen inhouden voor het vertegen-
woordigend karakter van-het S.P., dat imm2rs 
zegt to opereren namens de gehele schoolge-
meenschap; 
d. Tracht op de allereerste plaats to bewerken, 
dat de besprekingen in het S.P. zinnig, zakelijk 
en effectief zijn: het eerste oogmerk zij Hier , 
ieder to later zeggen war hij,wil, maar diegene 
aan het woord to later die terzake de baste 
argumenten heeft. Daarbij valt op to marker 
dat tot nu toe bij de besprekingen het meest 
in het oog springende kenmerk was een ver-
ontrustend gebrek aan informatie over de 
punter in agendis. De afgevaardigden mogen 
toch eigenlijk Hier onvoorbereid ter vergadering 



BEURTZANG 

komen; de staf is to alien tijde bereid aan leden 
van het S.P. alle mogelijke informatie to ver-
schaffen; nog ernstiger verontrust het de directie 

dat de vertegenwoordigers zo slecht geihfor-

meerd blijken to zijn over wat er leeft binnen 

de groeperingen Welke zij vertegenwoordigen: 
juist hierin zoekt zij de oorzaak van de „vrij-
blijvendheid" Uwer besprekingen. 
e. De staf hoopt niet van onvriendelijkheid to 
worden bericht wanneer hij als voorbeeld voor 
zijn bedoelingen nogmaals wijst op de nota 
vrije zaterdag, in ander verband reeds ter sprake 
gekomen in punt 1. Deze nota is door het S.P. 

aan de leerlingen als enqueteformulier door-
gegeven in exact dezelfde bewoordingen, ja 
zelfs met herhaling van de schrijffout in punt 11 
zonder dat het S.P. enig nieuw argument heeft 
weten toe to voegen of anderszins heeft blijk 
gegeven van een weldoordachte bespreking van 

de materie; 
f. Bij het tot stand komen van het S.P. is een 

belangrijke rod gespeeld door de vroegere leer-
lingenvereniging; deze was van mening da.t 
zijzelve het beste kon verdwijnen ten voordele 
van de democratisering, en dat haar specifieke 
taken onder de leerlingen zouden worden over-

genomen door de leerlingenafvaardiging in het 

S.P. Bij de reglementswijziging van 10-2-'70 

heeft het S.P. iedere vorm van verantwoorde-

lijkheid in deze van de hand gewezen, onder de 

motivering: „hier moeten de leerlingen zelf 

voor zorgen door bijv. het oprichten van een 
leer~ingenvereniging". 
Met deze lakonieke uitlating heeft men welis-

waar zichzelf gevrijwaard van.iedere mogelijke 

kritiek op een minder gesla~gde activiteit, doch 

onder het nauwelijks prijzenswaardig motto: 

wie niets doet, doet niets foul. Het valt to 

vrezen dal daarmee een belangrijke mogelijkheid 
our het S.P. in het schoglbestaan een mar-
kanter plaats to verzekEren, is afgesneden, dal 
in elk geval de democratie een slechte dienst is 
bewezen, en dal men op de lange duur een 
dergelijk afschuiven van lasten niet compen-
seert door hard to roepen dal ieder antler 
zoveel fouten maakt. 
9. De schoolleiding.deelt de verontrusting van 
het S.P. over het gevoel van apathie, dal 
blijkens het voorlopig verslag in het S.P. heerst. 
Haar mening over de oorzaken daarvan wijkt 
of van de Uwe, maar zij wil de mogelijkheid 
niet uitsluiten, dal de waarheid in het midden 
ligt, desnoods aan beide zijden. 
De staf is van oordeel dal al het mogelijke 
gedaan moet worden our to voorkomen dal het 
S.P. een dood lichaam wordt, nog voordat het 
goed en wel ter wereld is gekomen. Daarom 
juist heeft hij U zijn mening over deze materie 
uiteengezet, en benadrukt nogmaals dal hij in 
het gestelde punt 8d en f de belangrijkste fac-
toren ziet voor een optimaal functioneren van 
dit advieslichaam. Hoe harder het S.P. zijn stem 
verheft, des to meer aandacht zal hei van de 
directie krijgen: maar des to scherper zal oak de 
houdbaarheid van de aangevoerde argumenten 
worden onderzocht. 
Als die geen gewicht hebben, heeft het advies 
Been gewicht. 
Tenslotte is duidelijk dal dertien jaren een 
bepaalde traditie vormen in het leiden van een 
school en dal het organisatorisch incorperen 
van een volkomen nieuw verschijnsel in de 
schoolstructuur, niet van de ene dag op de 
andere to realiseren is. Zoals gezegd, democratie 
kost tijd, moeite en arbeid; dal kost het U, dal 
kost het ons. Voor wederzijds opzeggen van 
vertrouwen lijkt het ons nog to vroeg. 

Waarop de .heren 

MOONEN eh ARIENS 

in de pen klommen 
Hieronder volgt het commentaar van de heren 
Arians en Moonen op de brief van de school-
leiding, gegeven op de vergadering van 9 juni. 
Op de vergadering van 8 Sept; was aan de 
Schoolleiding beloofd, dal zij hierop weer 
zouden kunnen reageren in Bolwerk, omdat de 
kopij echter bij de drukker moest worden 
ingeleverd, is hiervoor Been tijd meer gevonden, 
Onze excuses! 

1. Klopt. Oorzaak ligt bij de Schoolraad ~ d Zie ad 3. 

(Moonen). ad e De nota is door het S.P. ontvangen met 

2. Meer dan deze reaktie werd ook niet ver- de mededeling: „Raadpleeg de achterban". 

langd. (Moonen) Toen is gezegd: „Eaten we die achterban 

3. Een van de fouten die de Schoolraad gemaakt dezelfde informatie geven die wij hebben en er 

heeft en waarin zeker verandering moet komen, alleen aan toevoegen dat er een mogelijkheid 

zodat de onderwerpen in de Schoolraad ook bestaat tot een verkorte zaterdag." 

een beter verantwoorde aanpak krijgen. (Moo- Dit is gebeurd. Het leek ons ($.P.) vrij onzinnig 

Hen) om nog iets toe to voegen aan een zo uitge-
sponnen nota, dat het oordeel niet nog moei-

Een belangrijke zaak kan ook na een grondige lijker zou maken. 
bestudering nog ter sprake komen, zeker als 

Een tikkeltje Presseriaans. 
men het in eerste instantie niet met elkaar eens 

Ariens 
is kunnen worden. 
Arfens 
4. Rector heeft zich voor 10-2-'70 al bereid ad f — De leraren hebben naast hun ver-

verklaard (mondeling) om schriftelijk to tegenwoordiging in het S.P. een docentenraad. 

reageren, „rectoor" is kennelijk lets antlers dan — De ouders hebben een ouderbestuur. 
—Aileen de leerlingen in het S.R. hebben niets 

„directie", want „directie" weet blijkbaar niet, 
om op terug to vallen. 

dat „rector" dit toegezegd heeft. 
Daarbij lijkt het ietwat bedisselend dat het S.P 

„Rector" heeft geaccepteerd dat schriftelijke 
met ouders, leraren, personeel en leerlingen 

adviezen met argumentatie vervat mochten zijn 
zich gaat bemoeien met typische leerlingen-

in hei voorlopig verslag van de vergaderingen, 
aangelegenheden. Het docentenfeest wordt 

teneinde een nog grotere belasting van de secre- 
toch ook niet door het S.P. georganiseerd. 

tarissen to voorkomen. „Schoolleiding" weet 
dit blijkbaar niet. 
De argumentaties waren er inderdaad niet 
meer dan een of twee, waarbij de rest van het 
parlement zich.geriefelijk aansloot. (Moonen) 
5. , Voorlopig verslag" wil zeggen dat dit na 
goedkeuring door het parlement, respectievelijk 
verandering door parlementsleden „promoveert' 
tot notulen. 
De directie blijkt antlers verduveld goed to 
weten wat er gewenst wordt als antwoord en 
waarop. (Moonen) 

Het voorlopig verslag was aanvankelijk 
opgesteld als een resolutie, direkt aan de school-
leiding gericht. Bij Hader inzien heeft de 
schoolraad deze direkte methode afgezwakt. 

6a. De tweede vergadering van het S.P. leverde 
wel een advies op, weliswaar met „argumen-
tatie" als beschreven in 4 laatste alines. 
(Maonen) 
6b. Bij het rapport interne orde waren twee 
taken van belang: 
1. zo spoedig mogelijk invoering. 
2. een zo grondig mogelijk oordeel. 
Punt twee leek het S.P. belangrijker metals 
argument: „De orderegeling heeft al twaalf jaar 
„gewerkt",die paar maanden maken nu ook 
niet zoveel meer uit. Als we een nieuwe regeling 
krijgen, last die dan zo goed mogelijk zijn." 
De directie kan het hiermee alleen maar eens 
zijn op grond van punt drie, laatste tin, van haar 
nota. IMoonen) 

Deze verlenging was noodzakelijk our onze 
achterban to kunnen raadplegen. 
Arians 

6c. Daze task is weer niet in het sociale kader 
geplaatst, wat weer een bewijs van de plaats 
van het Schoolparlement in de schoolgemeen-
schap is: er wordt geen acht op geslagen. 
(Arians) 

7. Dit is een trieste waarheid. (Moonen) 

7 Jammer is het, dal we in het hale stuk van 
de direktie Been reactie vinden by de door ons 
duidelijk aangegeven verhouding tussen 
NIVEAU EN COMPETENTfE: het was de 
kern van het stuk van de schoolraad. 
Arians 

8. Het S.P. is niet antlers dan tear dankbaar 
voor alle beschikbare adviezen. 
ad a Hiervoor rtioeten twee problemen 
worden opgelost: 
1. Een nu al overbelaste eerste,en tweede 
sec~etaris. 
2. Een ietwat „spontane" en daardoor minder 
grondige vergaderstij 1. 
Aan beide problemen zal aandacht geschonken 
worden. 
ad b Zie ad a. no. 2. 
ad c ~ Eens op beide punten. Laatste tin: to 
consequent kappen van de interrupties brengt 
het gevaar urea, dat „men" gaat zeggen: „dal 
S.P. leidt ook al een eigen leven" of „wordt 
ingekapseld." 
Zie Bolwerk. 

Vanwege de democratische controle is 
schriftelijke rapportage noodzakelijk, al sluit 
dit mondelinge toelichting beslist niet uit; een 
vertegenwoordigende democratie berust ook . 
op vertrouwen! 

Arians 

(Moonen) 

Ariens: De grote bezorgdheid, die de school-

raad omtrent haar eigen toekomst heeft, is 

spijtig genoeg niet voldoende overgekomen. 

De uit machteloosheid voortkomende sours 

ietwat onzuivere loon in de uittingen~an de 

schoolraad lijkt mij voor leraren geen ver-

rassende nieuwe ervaring. 

Ter verduidelijking: de heer Moonen, de voor-
zitter van de schoolraad, was op de vergadering 
waarop de brief van de directie werd behandeld 
niet aanwezig, maar had de schoolraad een 
schriftelijk commentaar gegeven. 
Nadal de Schoolraad een paar maanden ge-
draaid had, bleek op de bijeenkomst van 
12 mei j.l., dal er een groot gevoel van onbe-
hagen onder de leden ervan was ontstaan. 
Zij vonden dal door de houding van de school-
leiding hun „adviserende" functie nog minder 
inhoud kreeg dan hij al had en dal zij daarom 
eigenlijk voor niets bijeenkwamen. Daardoor 
Ham de belangstelling bij hen en onder de leer-
lingen sterk af. 
Die verontrusting hebben zij verwoord in een 
brief aan de schoolleiding (hierbij afgedruktl, 
waarin zij ondermeer vragen our een echt 
parlement in plaats van een lichaam met een 
adviserende functie. De directie antwoordde 
met een zeer uitgebreide beschouwing (ook 
hier gegeven). 
Nadal de Schoolraad het stuk op de ver-
gaderingvan 9 juni en 8 September gedeeltelijk 
heeft behandeld, meent zij dal deze brief zo 
belangrijk is voor haar verdere functioneren, 
dal zij hem alle laden van de schoolgemeen-
schap voorlegt, our er over na to denken en to 
discussieren: Van de reaktie hierop hangt 
namelijk het bestaan van de Schoolraad af! 
Als er geen verdere stappen in de richting van 
de democratie worden gedaan, is het tear 
waarschijnlijk dal de belangstelling aan beide 
zijden nog verder daalt, zodat er volgend jaar 
6f, geen Schoolraad meer is bf dal die nog 
minder to zeggen heeft. 
En omdat dit een task is die juist de school-
gemeenschap als geheel aangaat (zij kiest de 
Schoolraad en die handelt weer namens 
haar), moat die beslissen wat er gaat gebeuren. 
Kom our hierover to spreken op de teach-in 
voor a!/e leerlingen (van kiss 1 t/m 6), die 
wordt gehouden nadat daze Bolwerk is uit-
gedeeld. Ook de leraren zal Haar hun mening 
omtrent daze ontwikkeling gevraagd worden 
tijdens een bijeenkomst in de lerarenkamer. 
Er moat nu gehandeld worden! 

Hells Kroon 

~ITNODIGING 
Zoals op de voor~sagina gezegd, tai de leerlingen-
afvaardiging een hearing organiseren over het 
op daze paging afgedrukte artikel. Ik dacht dal 
de artikelen voor zichzelf spraken en dal ik 
hier niet nog eens hoef to wijzen op de belang-
rijkheid van daze bijeenkomst. 
ledereen wordt daarom uitgenodigd our op 
vrijdag 9 oktober a.s. our een uur in lokaal 
6-7 aanwezig to zijn. Ik hoop, dal niet slechts 
de vertegenwoordigers aanwezig zijn. 

Turelier Tureluur 
Wat is het leven zuur 
Tureluur Turelier 
Ik ga nog dood hier 
Op den duur 

Tirela Tirelo 
Waarom toch klaag jij zo? 
Tirelo Tirela 
Vlieg mee Haar Oude Pekela: 
Daar eten we dan Weerter via! 

KIJKEND 
L. Bianchi 

jou aankijkend 
leer ik je begrijpen 

nu iie ik pas goed 
wie wat 
je bent 

al kijkend 
leg ik je 
diepste wezen 
bloot 

2001 
vandaag 
zag ik een 
film. 
de yankees 
kwamen 
zegevierend bij 
uncle sam. 
ze lieten achter 
zich liggen 
een zacht 
murmelend 
bloedbad 
en een doofpot 
vol politieke 
en oorlogsmisdaden 

zo ging dal vroeger. 

ANGSTVOGEL 
ik schrijf 
dal ik, 
nietsbetekende, 
n:et.durf 
to schrijven. 
want de punt 
van mijn pen 
is harder 
dan ik, 
nietsbetekenende, 
durf to schrijven. 

VERBITTERDE VADER 
tie, 
wat gekomen is 
van mijn kinderen. 

tie, 
wat ze doen: 
vanaf de geboorte al 
verhinderen 
ze hun ego. 

ze zijn opgevoed 
door lave en radio 
en sours door mij, 
die ze niet meer geloven. 

hun god 
het materialisme 
komt voort 
uit hun egoi'sme. 

alle nude mensen 
zijn gek; 
lave de welvaart. 

ADAM 

(Ronald to Dorsthorst 4D) 



Het verschaffen van werk en het 
Het stramien Walrop de reClassering 

verlenen van financiele steun, vroeger 
werkt de voornaamste werkzaamheid van de 

reclassering, behoort nu meer tot de 
taak van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
en de dienst Sociale Zaken. 

Er zijn in Nederland 542 rec.lasserings- De reciassering is wettelijk geregeld bij 
ambtenaren. Op enkele na, die in dienst de Reclasseringsregeling 1970. 
zijn van de het rijk, werken zij bij parti-
culiere reclasseringsinstellingen. De 

Oud en nleuW 

voornaamste zijn: het Nederlands 
De reclassering kraakt in haar voegen. Genootschap tot Reclassering, de 

Katholieke Reclasseringsvereniging, het Wat overigens niet in ons maatschappe-

Leger des Heils, de Protestants Christe- ~ijk bestel? Het zou een treurige zaak 

lijke Reclasseringsvereniging, de Dr. ziln wanneer de reclasseerders zich niet 

F. S. Meyersvereniging (voor geestelijk 
zouden bezinnen op het „waarom", 

gestoorde delinquenten) en de Federatie 
het „waartoe" en het „hoe" van hun 

AIS dlt aYtikel verSChijnt, Zal de aCtie van voor de Zorg van Alcoholisten (daarin werk. 

zijn verenigd„de medische consultatie- Honderd, vijftig, vijfentwintig, tien en 
het nationaal bureau voor reclassering al zelfs vijf jaar geleden was een en ander in bureaus voor alcoholismel. Daarnaast 

Wezen no een klare zaak. Er waren afgelopen zijn. Het is dus in feite mosterd is er nog een aantal kleinere reclasserings- 9
mensen die zich schuldig maakten aan na de maaltijd. Niettemin, lijkt het me, instellingen. 
strafbare feiten, werden betrapt, vervolgd, 

gezien het belang van het Werk, toCh nuttig De particuliere verenigingen zijn ver-
o enigd in de Vereniging van Reclasserings- door de rechter werden verwoordeeld en 

er iets over t., V21'tellBn. er waren antlers mensen die als beleids-instellingen met het Nationaal Bureau De aCtie, die van 14 tot 27 september ge- bepalende bestuursleden van een voor Reclassering als uitvoerend orgaan. 
reclasserin sinstellin met in hun dienst houden is, heeft een tweeledi doel. Ten 9 9 9 Er worden dit jaar ernstige pogingen 

eerste is reCla55e1'Ing een van die SOorten ondernomen om tot een hechtere samen- 
de uitvoerende reclasseringsambtenaren 

maatsChappelijk werk die Weinig in de werking van de instellingen to komen. 
steeds bete~r opgele d! ► het b eld van de Tussen het Ministerie van Justitie, dat belangstelling staan. Ten tweeds, IlBt els reclassering bepaalden. 

alle antlers soorten maatschappelijk werk, 
het werk van de reclassering met 
ongeveer twintig miljoen gulden sub- 

Het beleid van de bestuurders berustte en 
berust voor een deel nog op een lijdt de reclassering aan een chronisch sidieert, en de particuliere instellingen, 
pri~cipiele levensbeschouwing the zich 

geldgebrek. staan de Reclasseringsraden waarvan er 
in ieder arrondissement een is. Deze 

weerspiegelt in het uitvoerend werk. 
I~et eel'Ste dOel V8n de eCtle hoop ik met ~ Daarbij kwam nog dat begrippen als 
dit artlkel enigszins na to Streven, het 

Raden geven o.a. de verzoeken om voor- 
goed, kwaad, recht, onrecht, schuld en 

lichtingsrapporten, afkomstig van bijv. 
onschuld redeli k vast omli nd waren. Het tweeds doel i5 aan ledel'een voOr ZiCh. de Officier van Justitie of de rechtbank, ~ ~ 

door aan de instellingen. was een vanzelfsprekende zaak dat de 

De voorlichtingsrapporten worden ge- maatstaven die hiervoor werden aange-

Verouderde definitie schreven door de reclasseringsambte- legd afkomstig waren van degenen die 

nareri. Zij proberen de aanvrager in het meenden goed, rechtvaardig en on-
Van Dale's Groot Woordenboek geeft de schuldig door het leven to gaan, omdat 
volgende definitie van het begrip reclasseren: 

rapport een zo duidelijk mogelijk beeld, 
Zip nimmer met de sirafrechter in aan-

een vorm van maatschappelijk werk die onder 
to geven van de omstandigheden die 

raking waren geweest. 
meer door individuele beinvloedin de socials 

hebben geleid tot de conflictsituatie 
9 fussen individu en strafwet. Die onwankelbare vanzelfsprekendheid 

aanpassing of hera~passing beoogt van is nu in discussie. 
ersonen die zich o r~atscha eli k hebben 

Gemiddeld houdt een reclasserings-
P ~i, PP 1 Statistieken tonen aan dat de jeugd-
edra en, inzonderheid van strafrechteli k 

ambtenaar in Nederland zich bezig met 
9 9 1 delinquenien (leeftijdsgroep 18 tot 25 
meerder'ari en die zich aan eni strafbaar felt 

~ngeveer tachtig clienten. Het schrijven 
1 9 9 jaar) stijgt. De vraag rijst in reclasserings-

hebben schuldi emaakt. 
van voorlichtingsrapporten (plm. 12.000 

9 9 kring: worden die jongeren inderdaad 
Een 'on reclasseerder (met acht 'aar ervarin 

Per jaar), administratieve bezigheden, 
~ ~ ~ 9 vergaderen, reizen en trekken, kost de steeds „crimineler" in hun gedrag of is 

in het werk) gaf een antlers definitie: ambtenaren veel van hun totals werk- er misschien ook iets mis met de samen-
reclasseren, dat wil zeggen hulp verlenen aan tijd. Aan de eige~lijke hulp- en steun- leving die volgens een verouderd gedrags-
individuen of groepen van individuen die met verlening komen zij daardoor onvol- patroon reageert op die „criminaliteit" 
de strefrechter in aanraking komen, zijn ge- en normen aanlegt die Hier meeraan-
komen of drei en to komen, is een menseli'ke 

doende toe. Zi~betreuren dat in hogs 
9 ~ mate en zijn doende verandering to gelegd kunnen worden omdat zij Hier 

aktiviteit, gedragen door de principes van het meer van toepassing kunnen zijn op een 
maatscha eli'k werk, die robeert verstoorde 

brengen in deze voor alle partijen on-
PP ~ p bevredigende situatie. Permanent generatie die geen ontzag heeft voor bijv. 

relaties to verbeteren. hebben ongeveer 20.000 voorwaardelijk 9ezag dat stoelt op macht en geweld, 
In deze definitie is geen sprake meer van het veroordeelden (de grootste groep), voor bezit dat mede bij de gratis van 
eenrichtingsverkeer waarmee het maatschappe- voorwaardelijk in vrijheid gestelden en gediscrimineerde gastarbeiders wordt 
lijk werk nog veelal wordt geiclentificeerd. nog anderen, contact met reclasserings- verworven of voor politici die onder het 

Het uitgangspunt is meer geworden: van een instellingen. mom van hulp en bijstand to verlenen, 

relatie kan alleen sprake zijn wanneer het De reclassering ziet als haar voornaamste economische en machtsbelangen na-

twee of meer mensen betreft. Wanneer daar taak verbetering to brengen in de levens- streven? 

een verstoring in optreedt is dat meestal een omstandigheden van haar clienten. In Wat most een reclasseringsambtenaar 

zaak waarvoor een van de betrokkenen Hier o.a. individuele gesprekken proberen- met een demonstrant, een huizenkraker, 

alleen verantwoordelijk kan worden gesteld. reclasseringsambtenaar en client to ~ een Maagdenhuis~ezetter, een drug-

Zo beschouwd is het woord „reclasseren" ook komen tot bewustwording van de gebruiker? Hem vertellen dat het four 

geheel misplaatst, problemen die hebben geleid tot „maat- of slecht is war hij heeft gedaan en tot 

„Relatie-herstel" zou misschien ietsduidelijker schappelijk onaangepast" gedrag. Dit kan antwoord krijgen: „War heb ik met Uw 

uitdrukken war het begrip „reclasseren" meer o,a. de client stimuleren tot het zelf normen to maken, ik heb mijn eigen 

en meer gaat inhouden. vinden van oplossingen. opvattingen over een en antler."? 
Reclasseren kan heden ten dage Hier 
meer zijn een antler mens sociaal voelend, 
moraliserend tegemoet treden en 
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proberen hem to brengen tot aanpassing 
aan de gangbare normen die op hun 
beurt niet zijn aangepast aan wat er in 
vele geesten woelt. 
Reclasseren kan zin hebben wanneer het 
zwaartepunt komt to liggen op herstel 
van de menselijke waardigheid die niet 
langer is gebonden aan maatschappelijke 
kent~kenen. 

Van miss-dadiger tot misdadiger 
De jongeren hebben Been eerbied voor de 
ouderen en verachten elke vorm van gezag. 
Vandalisme en alle soorten van misdadigheid 
tieren welig onder de jeugd van ons volk. 
De natie is in gevaar. 
Aldus een ontmoedigd Egyptisch priester vier-
duizend jaar geleden. Sindsdien zal er binnen 
elke vorige generatie wel pessimistisch zijn ge-
daan over de volgende generatie. Natuurlijk 
zijn er sombere cijfers to produceren: in dit 
land worden per jaar 4000 kinderen schuldig 
verklaard aan een misdrijf. 
Maar prof. Buikhuizen heeft het vorig jaar 
aangetoond dat het groepje mensen dat met 
de strafrechter in aanraking komt slechts het 
topje van een ijsberg vormt. Uit een onderzoek 
bleek hoe groot de verborgen criminaliteit wel 
is, bij een groep studenten kwam men tot een 
gemiddelde van 15 misdrijven per student. Een 
van de conclusies van Buikhuizen luidde: Het 
begaan van misdrijven is statistisch gezien 
normaal. ledereen doer het en dus is het nor-
maal. Als iedereen die een misdrijf begaat be-
trapt zou worden zou het ens deel van ons 
volk de handen vol hebben om het antlers 
deel achter slot en grendel to houden. 
De commissie-vermogensstraffen heeft het 
vorig jaar in haar rapport gesteld dat de 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf een aller-
laatste middel dient to zijn en de rechterlijke 
macht heeft deze conclusie kennelijk al over-
genomen. Drs. N. Pieck, de nieuwe psycholo-
gisch adviseur van de Directie Gevangeniswezen: 
Onze maatschappij staat kennelijk toch vrij 
tolerant tegenover de criminaliteit. Ik zou dat 
vier jaar geleden ook nooit gezegd hebben 
maar als directeur van de jeugdgevangenis De 
Corridor in Zeeland heb ik heel veel buiten-
lands bezoek ontvangen en uit hun reacties 
heb ik afgeleid dat.we hier toch wel veel 
toleranter staan tegenover afwijkend gedrag. 
We hebben ook ongelooflijk lags cijfers: in 
heel Nederland zijn alles bij elkaar slechts 
2600 mensen geinterneerd en dat is in 
vergelijking met tal van antlers landen krank-
zinnig weinig. Neem een land als Schotland 
met veel minder inwoners — 5 miljoen —' maar 
met acht keer zoveel geihterneerden. Het is 
daar theoretisch mogelijk dat een jongen die 
na cafebezoek war luidruchtig vernielingen 
aanbrengt op de openbare weg twee weken 
wordt opgesloten. 
Nu is al herhaaldelijk gezegd dat vrijheidsstraf 
Hier best functioneert, over het algemeeP 
komt men Hier met een sociaal meer aanvaard-
bare houding uit de gevangenis, men wordt er 
juist onmaatschappelijker. Het is daarentegen 
een gemeenschapsbelang dat een gevangene 
in een zo goed mogelijke conditie in de samen-
leving terugkeert. Het gaat er om — om met 
drs. Pieck to spreken - dat we van de misse-
dadiger geen misdadiger maken. Nog in 1951 
moest het rapport-Overwater stellen: Het 
doorsnee politiebureau is een der ergste bron-
nen van kinderbederf waartegen de jeugd 
afdoende most worden beschermd. Wat de 
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praktijk op dit gebied nog laat zien, tart elke 
beschrijving en kan in een beschaafd land niet 
langer geduld worden. 
Mr. Abbenhuis heeft er op gewezen dat 
ongeveer een kwartvan de in jeugdige onbe-
zonnenheid tot een misdrijf vervallen jongefui 
uitgroeit tot diegenen die telkens in hun leven 
voor de rechter worden gebracht 
Vier jaar geleden kregen we in het Penitentiair 
Trainingskamp „De Corridor" in Zeeland onze 
eerste moderne jeugdgevangenis. Men had niet 
to veel pretenties: De Corridor zou zo moeten 
zijn dat de gestraften er geen geestelijke schade 
ondervinden en zo mogelijk er zelis nog iets 
leren. Drs. Pieck zei vlak voor zijn afscheid 
als directeur to geloven dat „De Corridor" de 
rancune-gevoelens bij de jeugdige gestraften 
weet weg to spoelen. Op dit moment ligt er bij 
justitie een brochure over „De Corridor" ge-
schreven door een van de delinquenten. Deze 
jongen vertelde ons vlak voor zijn vrijlating 
zijn verhaal, een verhaal dat bewijst dat we 
helemaal niet zo gek zitten met onze tolerantie 
tegenover degenen die toevallig gepakt worden. 
Want nogmaals: laten we niet vergeten dat 
misdadigers gewone mensen zijn die het ongeluk 
hadden gesnapt to worden. Daarbij Belden 
griezelige selectie-criteria. Drs. Pieck: Negentig 
procent van de jongens in De Corridor komt 
duidelijk uit de lagere kiassen. Het is toch 
nauwelijks aan to nemen dat juist daar de 
criminaliteit to localiseren valt. Kennelijk 
Icrijgt een bepaald type jeugdige delinquent 
meer aandacht van de opsporingsorganen: 
Ook onder de middelbare schooljeugd is 
nogal wat gedrag waar to nemen dat tegen de 
strafwet in gaat,.maar die jongens zie je zelden 
binnen de muren van onze gestichten. 
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VOOR IEDEREEN. . . . . . . 
Heb je iets to koop, to teen, of to huur, 
of vraag je iets to koop, to leen, of to 
huur, zoek je kontakt (jonge man zoekt 
lichtblond meisje/zit u in Hood? Bel 
dater De Greeve), of wat dan ook, in 
Bolwerk kan je als ~eerling van het 
Pius X gratis terecht. Advertenties —
zo'n vijf a zes regels —stop je in de kopY-

bus. 

Onze school heeft tegenwoordig een 
stuk culturele wand. Wat verstaan we 
daaronder? 
Een gedeelte van een wand waarop 
belangrijke toneelstukken, films en 
entoonstellingen aangekondigd worden 
aar bevindt dit fenomeen zich? 

Boven de koffieautomaat bij de kleine 
our. 

Ga (de school) uit via de culturele wand 

RECLASSER I NGSACTI E 

Het Nationaal Bureau voor Reclassering 
voert van 14 september tot en met 27 
september zijn jaarlijkse actie. In de 
meeste Nederlandse gemeenten zal in die 
periode een huffs-aan-huffs of straatcollecte 
worden gehouden. 
Weliswaar subsidieert de overheid het reclas-
seringswerk voor een groot deel, maar bijzon-
dere projecten worden nog steeds uit de op-
brengst van de collecte gefinancierd. 
Tot deze projecten behoort onder meer het 
uitbrengen van een film met als onderwerp 
de reclassering, het uitgeven van voorlichtings-
materiaal en het financieel steun verlenen aan 
groeperingen in de Nederlandse bevolking, die 
de reclasseringsgedachte in woord en daad 
willen uitdragen. Wij noemen alsvoorbeeld 
van het laatste de medewerking aan jonderen-
congressen waar de reclassering als thema aan 
de orde komt. 
Een zeker niet minder belangrijk doel van de 
actie is het begrip kweken voor de relatie 
veroordeelde — samenleving. Steeds meer wint 
het inzicht veld dat er een wisselwerking 
tussen beiden bestaat en dat het niet langer 
aangaat alleen de veroordeelde „schuldig" to 
verklaren. _. 
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Sportbeoefening 

Voor de leerlingen van ons lyceum be- 
staat de mogelijkheid om sport to be-
oefenen in verenigingsverband. Met be-
trekking tot deze sporten onderhoudt het 
Pius X Lyceum nauwe relaties met een 
aantal sportverenigingen,die voldoen aan 
de door ons gestelde eisen: o.a. goede 
organisatie, goede begeleiding van de 
jeugd, niet to ver verwijderd van ons 
lyceum. 
Het betreft bier de sporten: 

tletiek, Basketbal, Hockey, Roeien, 
afeltennis, Tennis en Volleybal. 

Hieronder vindt U de nodige zakelijke 
evens. 

vereniging: „Estafette". 
seer.: de beer G. J. Moes, de Savorin 
Lohmanstraat 147, tel. 112958. 
training: Sintelbaan Ookmeer. 
Zomermaanden: dinsdag en donderdag-
avond. 
Wintermaanden: donderdagavond. 
contributie: f 30,— per jaar. 
Nadere inlichtingen: de beer Dresme, 
Esther de Boer van Rijkstraat 66hs, tel. 
156744. 

in v alien naam an 
o end 

De gevangenis anno 1970 staat — althans in Nederland en voorzover het Been nieuw 
gebouwd gesticht is — op een terrein dat door dikke en hoge muren is afgesloten van 
de buitanwereld. in die muren zit hier en daar een kleine of grote poort. Haarlem, 
Scheveningen, Rotterdam en Breda hebben zulke onmuurde verschrikkingen. 
Wie aan een poort belt wordt open gedaan door de buitenportier. Hij vraagt Haar een 
deugdelijke legitimatie. Is die in orde bevonden dan kondigt hij telefonisch het bezoek 
aan bij de binnenportier. Tussen de twee funktionarissen ligt een stuk geplaveide 
straat. Beider onafscheidelijk gereedschap bestaat uit een bos sleutels. 
Menig bezoeker ervaart het gerinkel van die sleutels met gemengde gevoelens: wat kan 
het opsluiten van de ene mens door de andere ooit voor heil brengen tenzij men meent 
dat onheil voorkomen voor de een, vanzelfsprekend heil aan de ander moet brengen? 
Ter bescherming van de samenleving is in bijzondere gevallen isolering noodzakelijk, 
maar voor wat betreft de meerderheid van de gedetineerden kan daar nauwelijks sprake 
van zijn. 
Waarom dan dit uitsluiten van contact met belangstellende medeburgers voorzover zij 
geen naaste familie, geestelijke~verzorgers of beroepshalve geinteresseerden zijn? 
Bij het Nationaal Bureau voor Reclassering komen, voorai van de kant van jongeren- 1 
groeperingen, regelmatig vragen binnen Haar contactmogelijkheden met jonge gedeti-
neerden. 
Het antwoord moet dan luiden dat deze er alleen zijn voor bovengenoemde categorien i 
personen. Weliswaar kent het Gevangeniswezen het instituut van de gespreksgroepen, 
samengesteld uit gedetineerden en mensen „van buiten", maar deelname daaraan is 
maar voor weinigen weggelegd. ~ 
Wat de jongeren voor ogen zweeft is om —met inachtneming van bepaalde regels —
bijv. eens in de veertien dagen een avond op bezoek to gaan bij gedetineerden die 
daar prijs op zouden steilen. Dat zou in feite neerkomen op uitbreiding van het aantal 
gespreksgroepen. j 
De jongeren stetlen zich voor met de gedetineerden to praten over gewone alledaagse ~ 

zaken; in de eerste plaats met de bedoeling hen het gevoel to geven dat zij.niet uit de 
samenleving zijn gestoten en in de tweede plaats om hen de overgang Haar die samen-

leving to vergemakkelijken. - 
Vervreemding tussen „vrije" en „onvrije" burgers met alle gevolgen van dien zou 
daarmee wat kunnen worden voorkomen. 
Wie deze opvatting deelt en haar bovendien propageert, draagt al lets bij tot doorbre-
king van het isolement van gedetineerden en steunt daarmee het werk van de reclassering.~ i ~', 
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Basketbal 
vereniging: „Pius X" 
seer.: de beer B. Neve, Pieter Calandlaan 
563"', tel. 196551. 
training: Welpen en adspiranten in de 
gymnastiekzaal van het Pius X Lyceum 
dinsdag-en donderdagavond. 
contributie: f 3,— per maand. 
Nadere inlichtingen: op school bij B. Neve, 
klas 5C. 

Hockey 
vereniging: ,;Sarto" 
seer.: de beer B. Michels, Middenweg 92, 
tel. 53135. 
training: sportpark „Sloten" aan de 
Ringvaart. 
contributie: f 40,— per jaar. 

Roeien 
vereniging: „R.I.C." 
seer.: de heer T. J. v.d. Berg, p/a Korte 
Ouderkerkerdijk 32. 
training: bij clubgebouw, Korte Ouder-
kerkerdijk 32, nabij Amstelstation op 
zaterdag- en woensdagm . 
contributie: f 50,— per ~a r. 
Nadere inlichtingen: de beer J. Schipper 
Parelvisserlaan 86, Amstelveen, tel. 
451113. 

Tafeltennis 
vereniging: „Delta Lloyd" 
seer.: aanmelding en inlichtingen bij 
de beer R. A. Verhagen, p/a Pius X 
Lyceum, 
training: gebouw Delta Lloyd in de 
vroege avonduren. 
contributie: f 2,50 per maand. 

Tennis 
vereniging: „N.W.T.L." 
seer.: mej. J. Monkes, Sassenheimstraat 
56, tel. 157293. 
training en spelen: Tennispark het 
„Jaagpad", maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 - 17.00 uur. 
contributie: f 35,— per jaar. 
Nadere inlichtingen: op school mevr. 
M. Weesing-Ocenasek (docente biologie, 
lokaal 11 ~. 

Volleybal 
vereniging: „Armada" 
seer.: L. de Roof, Sassenheimstraat 49', 
tel. 157087. 
training: In de Slotervaart Mavo, donder-

dagavond. Tijden en plaatsingsmogelijk-
heid afhankelijk van het aantal deel-
nemers. 
contributie: f 3,— per maand. 
Nadere inlichtingen: op school mej. 
M. C. Bakker, docente I.o. 

Voor alle eventuele inlichtingen kunt U 
zich eveneens wenden tot de docenten 

I.o. 

no reproduction 
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hi~torisch-
E N . . . . 

HOE HET VERDER GING 
OF 
PAPIERKANONNEN' BORDEWISSERS 

EN LOKALEN 

Een beschouwing over de omvang van het 

Pius-X Lyceum nu, vroeger en daartussen, 

is in deze tijd van verhuizingen op zijn 

plaats. Het is ons gelukt, de veertig lokalen 

to halen, maar de vraag rijst direct op, 

hoe? Hoe speelden wij dit klaar? Bij een-

geraapte verslagen werden iri een leesbare 
volgorde gezet en het resultaat staat hier-
onder. 
Zoals enige leraren sours nog met een 
moede glimlach oprakelen, begonnen wij 
met twee, drie lokalen, een hokje voor 
de concierge, zo'n man moet toch ergens 
terecht kunnen, en een hoekje voor de 
rector. 

in die dagen ging het er knus, gezellig 

aan toe. Een antler perceeltje lag een 

meter of techtig verder op het onbe-

bouwde land, zodat de leraren daar 

dagelijks heenploeterden. (Ja, toen nog 

de leraren). Toch deed spoedig de drang 
Haar ruimte zich Belden en men liet er 
enige lokalen bijbouwen. Dit was Het 
Begin. 
Maar nu komt de grote Tragedie. We 
stonden gereed our de enveloppe met 
volgende bouwopdrachten to posten, toen 
aan andere school het terrein volperste. 
Ik kan helaas niet uit de gegevens op-
maken, Welke dit was, maar in feite doet 
het er ook niet toe. 
In dit tiental jaren geleden, dien je to 
beseffen, was men nog niet zo op de 
wet. Amsterdam was nag illegaal, een 
heerlijke vrijbuitersstad, waar je wel wat 
kon doen, maar Hier alles. Een leraar, hij 
heette Knijpbril, kreeg een ingenieus 
idee. Dit was groots. De docent had het 

plan, doodsimpel lokalen to gaan ver-
overen. Ja, innemen. De eigendoms-
rechten waren dan voor de winnaar. We 
hebben enige wethouders geraadpleegd, 

die de kwestie in pillen van een paging 
of vier- vijfhonderd na zochten. Ze 
werkten hartelijk mee, en gaven uitein-
delijk permissie, deze onderneming to vol-
voe'ren. We hadden de verrassing.mee en 
lagen al gauw op de tien, elf lokalen. Het 
strijdplan per lokaal was simpel; een 
stormloop met bordewisser en passer in 
de hand, en als het nog kon, ook de 
Pius-X-viag en konden wij leraar en leer-
lingen versufd weyvoeren. Hierna kwam 
een represaille van de andere kant op en 
wij sloten snel een vrede. Het was 4 juni 
1957, toen onze rector het beruchte 
Lokaal-Twaalf-Verdrag tekende. Het 
61eef rustig, tot de natuurkundeleraar vgn 
de andere zijde, ene Buis, het Papier-
kanon ontwierp. Dit was een vernuftige 
machine, waarin men een aantal proef-
werkjes deponeerde, de loop richtte, en 
op het zwarte knopje drukte. En bijeen-
geknepen papiePbal vloog uit de mond 
en zwiepte halve klassen meters achteruit. 
AI gauw veroverden zij vele vierkante 
meters terug, maar dat lieten wij niet op 
ons zitten, en schiepen de z.g. Zwoer-
dener Spuiter, een gevaarlijk werktuig 
voor de leek, maar goud waard voor ons 
destijds. Het geval werkte als een brand-
spuit, maar spoot inkt in plaats van het 
zo heldere water. Wij hebben verscheidene 
melkbussen inkt in verspoten, alvorens de 
directeur van de vijand de Vrede van 
Lokaal 16 sloot. U ziet, vier lokalen 
waren onze totale winst op 18 december 
1958. 
Een grote verrassing voor ons was enige 
tijd na deze roerige jaren, dat wij plots 
acht lokalen van onze buurschool toe-
gewezen kregen. Wij vroegen in een ex-
clusief interview met Bolwerk, hoe dit 
zat, en de rector antwoordde bescheiden: 
„Ach, mijn dobbelsteen lag op zes, de 

zijne (dit is de directeur van de andere 
school, red.) op een. Het was mijn prijs 
voor deze mooie gooi." In een hier enige 

maanden later opvolgend monopolyspel, 
verloor de rector er echter weer Brie van, 
maar zulke verliezen leer je nemen. Onze 
stuimige docenten ondernamen hierop 
een tweetal veldtochten, waarna ze snel 
het Edict van Lokaal Tweeentwintig 
sloten, want de geestdrift bij de tegen-
partij was to groot. Spoedig hierop kregen 
wij van de Gemeente een ernstige waar-
schuwing, zodat wij hei vechten staakten, 
en het fatsoenlijker aandeden. Door ko-
pen en uitbreiden op andere gebieden ver-
kregen wij in de loop der jaren de andere 
twintig lokalen, waarvan een preciese 
beschrijving der toestanden vervelend zou 
worden. De notulen zullen U dit graag 
verhalen, dit is mijn taak niet. 
Tot hier de gebeurtenissen, die leidden 
tot het bezit van diverse lokalen. Ik zie 
hierop met genoegen terug. Moedige 
en heldhaftige lelaren hebben ware 
meesterstukjes uitgevoerd. Zij zijn niet 
meer daar. I k noem nog eens de man 
achter de Zwoerdener Spuiter, Bernardus 
Buis. Ik vergeet niet het algebrai'sch genie 
de heer Leonardi Logarittem, die nauw-
gezet voor ons de boog en de plaats van 
neerkoming van het inkt uit onze Spuiter 
berekende. Dan Culca►us Creytkenner, 
degene, die ons jarenlang van stevige 
bordenwissers voorzag. Zij waren mannen. 
Hulde voor hen en eerbied voor pun 
werk, de lokalen. Zorg, dat de prullen-
mand gevuld wordt en denk hierbij aan 
Buis, of een van de anderen. 
Houdt de tafels schoon, want het reeds 
vervaagde bloed heeft voor pun aanwezig-
heid gezorgd. 
Uw verzamelaar was 

Marcel Gezendam 

. . . .EEN geografisch-
ov~rz~cht 

HOE GOED DE OMGEVING VAN ONZE groepje kunt gaan zitten, staan, liggen, rollen, 
SCHOOL IS t r s riet'e in 'e mondhoek dromeri 

Wij kunnen terecht zeggen, dat we in een fijne 
buurt zitcen, tenrrainste vanuit het standpunt 
van een leerling bezien. 
Vlakbij is eeA snackbar, al is het Hier zo'n 
geweldige. Tegenover de school is een Winkel 
waar je chips kunt kopen of marsrepen. Op het 
Allebeplein heb je Jamin, de Gruyter, een 
sigaren- annex snoepwinkel, een openbare lees-
zaal. Zelfs een bioscoop. En als toppunt van 
luxe . . . een dijk! ! Een dijk waar je gedurende 

me een g as p ~ ~ g 
uitkijken over de boerenkoolperken vgn de 
schooltuintjes. 
En bij het overpeinzen hiervan, rijst onmiddel-
lijk de vraag „Hoe zit het dan met de omgeving 
bij de nieuwe school? " 
Cit nu hebben enige nijvere Bolwerkreporters 
onderzocht. De uitslag is schokkend! We 
missen daar al die heerlijke geneugten. Er is 
Been snackbar, sigarenwinkel, Jamin, de Gruyter 
enz. binnen de 300 meter. 
Om bij het enige, war er rJan nog is, nl. Peter's 
Snackbar, to komen, moat je de gevaarlijke 
Johan Huizingalaan oversteken met de grom-
mende auto's die je als ontelbare cerberussen 
van de overkant proberen of to houden. Daze 
Peter's Snackbar is, hoewel lets kleiner dan onze 
tegenwoordige pleisterplaats, gezelliger inge-
richt terwijl ook de kwaliteit over het algemeen 
barer is (gebleken na uitvoerige vergelijkings-
proevenl. Goad, dat valt dan weer urea, 
maar . . . Er is Been dijk meer achter de school, 
daar moat je nu 200 m voor lopen en er zijn 
Been schooltuintjes meer, waar je•tijdens de 
lessen in bepaalde lokalen Haar kunt kijken. 
Dit alles moeten we missen, en war krijgen we 
er voor terug . . .? 
De bankjes voor de kerk waarop je kunt gaan 
kijken Haar bruilofts- of begrafenisstoeten! 
Bovendien, als er een schoolmis is, wordt het 
al heel moeilijk our wag to glippen. De kerk is 
recht tegenover i.p.v. nu Kalshoven. Wij moeten 
dus wag van ons gezellig ideaal plekje, opdat er 
weer een flatgebouw kan komen. Wij moeten 
ons opofferen voor de vooruitgang. 
Wij kunnen Hier eens staken. 
Wij kunnen aileen maar zeggen „Dar hebben 
ze weer fijn voor elkaar gekregen (ironischl. 
En later op de nieuwe school als we uitkijken 
op de huizen rondom ons, kunnen we alleen 
maar met weemoed terugdenken aan roan! 
GENIET ER DUS NU VAN! ! ! ! 

. . • UELE VOORLICHTING O~ ONZE 
SCHOOL' 
Vanouds heeft de leiding van onze school 
zich op het standpunt gesteld, dat 
seksuele voorlichting de taak is van de 
ouders en dat deze kun kinderen voor-
gelicht dienen to hebben, voordat zij hen 
Haar onze school sturen. De leraren 
moeten immers de nodige vrijheid hebben 
om zodra hun vak dat vraagt (biologie, 
godsdienst, literatuur, etc.) seksuele 
problemen to bespreken. Van de andere 
kant moeten leerlingen vragen kunnen 
stellen, zonder dat de leraar met een 
angstig oog op eventueei „niet voor-
gelichte" leerlingen zich gedwongen voelt 
een ontwijkend antwoord to geven. 
In de praktijk des (school)levens blijkt 
echter dat een simpele voorlichting 
omtrent de biologische feiten: waar de 
kindertjes vandaan komen, volslagen 
o~voldoende is. De eigenlijke moeilijk-
heden liggen juist op een antler gebied. 

Enige tijd geleden heeft den van de teden van 
de oudervereniging, the zelf werkt op een 
consultatiebureau voor huewelijks- en geslachts-
leven, een bespreking gehad met de godsdie~st-
leraren. ~ij vertelde over de ernstige moeilijk-
heden waarmee jonge mensen vaak bij haar 
kwamen. Zij meende dat veel van deze moelijk-
heden vermeden hadden kunnen worden, als 
zij peter waren voorgelicht. 
Wie met een antler een seksuele relatie ont-
wikkelt (van weike aard ook1, heeft verant-
woordeiijkheid voor die antler. En die 
verantwoordelijkheid veronderstelt behalve 
begrip en respect ook een dosis nuchtere 
feitenkennis. 
In de komende cursus willen de godsdienst-
leraren in samenwerking met anderen — ook met 
specialisten op dit terrein — een uiigebreide 
seksule voorlichting organiseren t.b.v. de leer-
lingen van de derde en vierde klas. 
Een actiegroep die ijvert voor meer begrip voor 
de sociale positie van homofielen heeft enige 
tijd geleden aan het schoolparlement our 
medewerking verzocht. Deze groep wil op 
school een lezing houden en een actie beginnen 
voor een beter begrip vaor de homofiele mede-
mens. 
De schooileiding heeft hieromtrent het advies 
gevraagd van de godsdienstleraren. 

W'sj vinden er dit van. 
Er nog nooit op school officieel aandacht ge-
vraagd voor lets wat samenhangt met seksuele 
prublemen. Daarom lijkt ons het moment nu 
niet goed. Als we eerst in een ruim kader voor-
lichting hebben gegeven, (ook voor here hang-
ijzers als abortus, homifilie, etc.) dan is onge-
twijfeid speciale aandacht voor de discrimi-, 
natie van de homofiel op zijn plaats. Dan 
vermijden we ook de indruk, dat het alleen 
maar zou gaan our een sensationele stunt, war 
natuurTijk de zaak zelf Been goad zou doen. 
Dit is ons standpunt. Graag zouden we reacties 
van leerlingen, leraren en ouders hierover en 
over onze plannen horen. Hetzij in de vorm van 
ingezonden stukken in Bolwerk, hetzij in andere 
vorm aan ons persoonlijk. Misschien zijn er ook 
die ideeen fiebben of zich dlvast willen op-
geven voorgespreksgroepen. 
Elk taken van leven is welkom. 

Namens de sectie godsdienst, 
J: J. Hoving 

REACTIE op 
„Sexsuele voorlichting op onze school" 

Het_bestuur van de Oudervereniging kan zeker 
instemmen met de inhoud van het namens de 
sectie godsdienst in „Bolwerk" geplaatste 
artikel. 
Ons bestuur staat duidelijk positief tegenover 
het streven een barer begrip bij to brengen voor 
de sociale positie van homofielen. 
In dit verband echter onderschrijft ons bestuur 
het standpunt van de sectie godsdienst our 
lezingen, discussies of acties omtrent dit punt 
Hier eerder op onze school to doen plaatsvinden 
dan Hadar eerst in ruimere zin het terrain van 
de sexsuele voorlichting is behandeld. 

Het bestuur van de Ouderverenigina 

(Andere reakties zijn 
ook welkom in Iokaa140!) 
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maken, wat dan aan n'emand opvait, en 
waarover ze zich dan bijzonder boos maakt 

Suske en Wiske is, na Bommel, waarschijnlijk 
de beste strip die ooit gemaakt is. De schrijver, 
Willy Vandersteen, tevens tekenaar van de 
strip, is een Belg en Suske en Wiske vertoont 
dan ook of en toe een typisch Belgische humor 
(Suske en Wiske en de andere hoofdfiguren 
woven ook ~ ~ Antwerpen (hoewel men dat ook 
weer niet al to nauw moet nemen watn Van-
dersteen fantaseert er rustig allerlei parken, 
muses, pleinen en markten bij►. 
We kunnen deze strippologische beschouwing 
het beste beginnen met een beschrijving van 
de hoofdpersonen. In de allereerste oer-Suske 
en Wiske's komen alleen Tante 5idonia en 
UUiske voor. In „Het eiland Auroras" ontmoeten 

ze allereerst professor Barabas (op het strand 
goon Tante Sidonia een aangespoelde vaas, die 
Wiske heeft gevonden, weg en dan wel precies 
op het hoofd van professor Barabas (die de 
Gironef heeft gebouwd, een snort super-
helicopter,die in veel avonturen voorkomt 
als vervoermiddei, en de teletijdmachine, die 
ook voor veel dolle avonturen zorgt: „De 
dolle Musketiers", waarin ze Jeroen ontmoe-

(hier valt to vergelijken met de vriendin van 
Popeye uit de Popeye-strip). Tante Sidonia 
maakt zich voortdurend bezorgd over Suske 

Wiske is zeer gehecht aan Suske en aan Scha-
bolleke, haar pop die in vele verhalen verdwijnt, 
verbrand of wordt bedolven, war dan achteraf 
vier waar blijkt to zijn (bv. in „de Dulle Grier" 
en in „de kaartendans"1. De verhouding Suske-
Wiske is een broer-zus verhouding, hoewel ze 
helemaal geen broer en zus zijn (vele mensen 
denken van wel, maar dan moeten ze „het 
eiland Auroras maac eens lezen. Wrske toont 
zich een „typisch meisje" ze is bv. vreselijk 
ijdel maar ze kan ook ontzaglijk sarcastisch 
zijn. Suske is een sneldenkend eveneens 
vreselijk ijdel maar erg dapper jongetje, dat 
evenals Wiske nooit ouder wordt. 
Legio zijn echter de schurken die zich in hem 
vergist hebben en die dat later zuur moeten 
bekopen. Suske heeft een uitgesproken voor-

ten, die eigenlijk het „geheime wapen" is van 
een vijandelijke graaf, maar die zich bij hen 
aansluit omdat hij met Schabolleke (Wiske's 
en Wiske en heeft our de haverklap ruzie met 
Lambiek die echter bijna altijd weer snel bij word 
gelegd. 

pop) wil spelen en in de „Nerveuse Nervies" 
„Wattman"loverigens een fantastische persi-
flage op superheld Batman, een van de slechtste 
strips die ooit geschreven is1. 
Lambiek ontmoeten ze in „De Sprietatoom" 

(Jeroen is er dan ook al bij, maar hij doer in 
dit verhaal vier urea►, waarin hij detective is 
voor Barabas. in'dit verhaal krijgen Suske en 
Wiske vifamintje, het levende autootje. 
Verdere personen die veal voorkomen zijn 
Schabolleke, de pop van Wiske, die in alle 
verhalen voorkomt, Theofiel, handelsreiziger, 
die aan iedereen van atlas verkoopt, zoals de 
pra+rie 
bv. in de Texasrakkers, waarin hij cowboys 
zover krijgt de prairie to gaan stofzuigen met 
zijn stofzuigers, en Arthur, de vliegende sap, 
de broer van Lambiek die kan vliegen door 
het dap van een bepaalde plant to drinken. 
Tanta Sidonia is een snort moederfiguurvgor 
Suske en Wiske. (Dit komt overigens meer voor 
in strips; zie Katrien Duck en de nee#jes Duck) 
Tanta Sidonia is een volkomen sextons wezen, 
maar ze probeert zich voortdurend mooi to 
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(eigenlijk een snort zwaar Brussels bier) 
wordt Lambik en de tekenstijl wordt in de 
latere boeken wat moderner. 

IDEALISMS 

Vandersteen toont een snort euwig idealisme 
in zijn Suske en Wiske strips: zo in de trant 
van als we allemaal bij onszelf beginnen aardig 
voor de andere mensen to zijn wordt het leven 
in deze wereld heel wat dragelijker en dan 
houden de oorlogen misschien ook wel op. 
Dit komt vooral naar voren in de boeken in 
„de Zeven Snaren" die een symbool zijn voor 
de zeven in werken van barmhartigheid. De 
harp werd al een hele tijd vier meer bespeeld . 
de bedoeling is duidelijk. Ook in de „dolle 
Musketiers" komt dit naar voren, het boek 

keur voor mooie pakjes en uniformpjes 
(bv. in „Oe Texas rakkers" en in „de 
zingende Zwammer"1. 
Lambiek is een eeuwige opschepper en hij 
gaat altijd of als een gieter. Talrijk zijn de 
situaties waarin Lambiek het wel even zal 
doen en het dus verkeerd doer. Het eeuwige 
gekluns is gewoon een deel van zijn karakter 
geworden, maar let goed op-hem, hij kan zeer 
verrassend uit de hoek komen our het werk of 
to maken dat anderen al bijna hetemaal gedaan 
hebben. (Bij interviews heeft hij ook de ge-
woonte aile ear voor zichzelf op to strijken, 
waardoor hij e~hter meestal ook weer afgaat). 
Lambiek is ook bijzonder stark in het op-
hangen van onzinnige redenaties. In sommige 

boeken is hij helemaal gek geworden en denkt 
hij dat hij de wereld op de een of andere manier 
een ontzaglijke dienst moat bewijzen (bv. in 
„de Gramme Huurling en in „De Straatridder"). 
Jeroentje is een ontzaglijke krechtpatser, 
maar echter geen domme kracht van het type 
Obelix. in het begin kan hij vier lezen of 
schrijven en als hij dan een mededeling wil 
achteriaten plakt hij ergens zijn tekstballon-
netje op. Hij is een ontzaglijk flegmatiek 
figuur die voortdurend Lambiek op een in-
telligente manier in de mating neemt (meestai 
heeftLambiek dit geeneens in de gatenl. Erg 
origineel zijn ook de vergissingen van Jeroentje, 
als hij een deur open wit breken neemt hij 
bijvoorbeeld een half huffs urea. 
Barabas is de Typische versttooide professor, 
die vier beseft dat zijn uitvindingen voor 
kwade doeleinden kunnen worden gebruikt. 
Op sommige momenten wit hij, net als Lambiek 
de wereid verbeteren alleen doer hij het vier_ 
op zo'n onbesuisde manier (bv. in „De — —
Snorrende Snor"). In de eerste verhalen slaap-
wandelt Barabas, later verdwijnt dit plotseling. 

VERANDERING 

In de loop der tijd veranderen de personen 
enigszins van naam Schabolleke wordt 
Schanulleke, Jeroen wordt Jerom, Lambiek 
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steen~. 
Een meer algemener snort waarschuwing vindt 
men in de „speelgoedzaaier",die de gevaren 
aanduidt van de mechanisering van de maat-
schappij. 
Parodieen op andere boeken zijn „Wattman" 
(Batman) waarin Vandersteen zich tevens 
verzet tegen de gewetenloze kapitalisten. 
In de „Ringelingschat" wordt de nude 
Siegfriedsage op een geheel eigenvuijze wijze 
naverteld, op een manier, die taalgeleerden 
zeer waarschijnlijk helemaal niet zuilen 
waarderen. 

Een thema, dat men ook in veel boeken kan 
terugvinden, is dat van science fiction en 
magie. Er zjjn enkele ruimtevaartverhalen, een 
goed voorbeeld hiervan is „De wolkeneters" 
waarin reizen rond Mars en rijmende robots een 

eindigt met dit versje: 
Daar alleen kan liefde woven 
Daar alleen is het leven zoet 
Waar men stil en ongedwongen 
Alles voor elkander doer 
hetgeen voor Lambiek aanleiding is our de 
„klankentapper to beeindigen met: 
Daar alleen kan liefde woven 
Daar alleen is het leven goad 
Waar men overal hoort zeggen: 
Wat Lambiek doer, doer hij goad! 
Een heel ander snort idealisme vindt men in 
„De gouden cirkel"„ waarin professor Barabas 
ziek wordt en alleen geholpen kan worden als 
alle landen samenwerken (Engeland stuurt 
aileen een kaartje met „good luck"1. 
De landen ontdekken dat samenwerking toch 
wel barer is dan oorlog (dit vindt men ook 
terug in „de windmakers"). 
In de „Dulle griet"die het symbool van oorlog 
is (naar een echt bestaand schilderij van 
Pieter Breughel 1525-1569: dit was oorspronke-
lijk een persiflage op de toenmatige heksen-
jacht) wordt het hale oorlogvoeren belachelijk 
gemaakt. De Dulle griet die eerst iedereen (vooral 
Schanullekel wil vernietigen en verdelgen, 
komt tot het besef, dat ze veal barer vrede-
lievend kan zijn. Het lager dat ze aanvankelijk 
aanvoert, mini-dulle grietjes, die voort zijn ge-
komen uit toverpilletjes, keen zich hierop tegen 
haar. Er is viers urea to beginnen; zij zijn stuk 
voor stuk stokdoof en bij vernietiging ont-
staan er telkens weer twee (symbolisch voor 
het fait, dat mensen die werkelijk oorlog 
willen voeren vier tegen to houden zijnl. 
Behalve idealisme vindt men in Vandersteens 
werk ook persiffages op min of meer aktuele 
gebeurtenissen, zoals in de „gramme huurling", 
waarin de oorlog in Kongo belachelijk wordt 
gemaakt, maar dan wet zo dat en de huurlingen-
baas Schramme en de Belgische regering, de 
opstandelingen en het Rode Kruis op een 
grandioze manier op de hak worden genomen. 
(Om daze reden is de gramme huurling wet 
het meest geengageerde verhaal van Vander-

rol spelen. Verder is er de „Apenkermis": 
Wereldheerschappij vsn de apen met een 
dreiging tot een wereldoorlog, waarbij gebruik 
zal worden gemaakt van een our de garde 
cirketende waterstofbom. 
Een onderwerp bij de science fiction is de tele-
tijdmachine van professor Barabas, waardoor 
de hoofdfiguren veel doikomische avonturen 
beleven in verschillende tijdvakken, zoals 
musketiers, de pruikentijd, de oertijd, enz. enz. 
Verder voorkomende magische onderwerpen 
zijn toverspiegels, heksen, levend"e kaartspelen 
en vooral vale ingenieuze machientjes van de 
professor. Z~er typerend voor Vandersteen is 
ook, dat hij een snort hemeltje gekregen heeft 
waarin zich alle overladen en 6ovennatuurlijke 
stripfiguren tievinden, die sours naar de garde 
afdalen our in to grijpen in netelige situaties. 
De grootste kracht van Vandersteen ligt in het 
fait, dat hij ontzaggelijk veelzijdig is: persiflage, 
parodie, typische humor, idealisme en typische 
tekengrapjes, die afleen in stripverhalen 
mogeiijk zijn, gebruikt hij op een virtuose 
manier door elkaar heen en dat alles op een 
vreselijke orginele manier. De enige manier 
evenwel our daze grandioze humor to beleven, 
is zelf daze strips to lezen. Je zult merken: zij 
zijn het 6ittere 

$ENNIE &WEEDJE 



Sluitzegelactie ten bate van de Blindenbibliotheek Amsterdam 
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Wist U dat: 

e brailleboeken en gesproken boeken niet normaal in de handel zijn ? 

blinden daarom voor hun lectuurvoorziening volledig op de vier Nederlandse blindenbibliotheken 
aangewezen zijn ? 

• deze bibliotheken de boeken die zij uitlenen zelf moeten maken, dat wil zeggen omzetten in brail le-
schrift of voorlezen op de geluidsband ? 

• het brailleren en voorlezen van boeken bijna geheel door vrijwilligers gebeurt ? 

• in 1969 door 860 vrijwilligers 750.000 vellen ~cverden gebrailleerd en dat 570 voorlezers waren inge-
schakeld bij het inlezen van geluidsbanden ? 

S een brailleband al leen aan papier- en bindkosten f 12,50 kost en een gesproken 6oekband f 9,50 ? 

• een roman van normale omvang in braille 5 banden en in gesproken vorm 5 ba~den in beslag neemt ? 

•. Ina Boudier-Bakker's "Klop op de deur" in braillevorm 23 banden telt en 1vz meter kastplank in 
beslag neemt ? 

• de Bijbel in braille 69 delen telt met een gezamenlijke dikte van 3 meter ? 

een eenvoudig huisbibliotheekje van 100 boeken, die U royaa! op 3 meter kastplank kunt plaatsen, 
in braillevorm 10 meter boekenkast met 5 planken vergt ? 

de v;er Nederlandse blindenbibliotheken tezamen in 1969 90Q.000 gesproken boekbanden en 
180.000 braillebanden uitleeriden ? 

het totale boekenbezit van de Nederlandse blindenbibliotheken 50.000 titels in 350.000 banden telt 
en alle soorten lectuur omvat: kinderboeken, muziek, ontspanningsboeken, letterkundige werken, 
populair-wetenschappelijke en gespecialiseerde studielectuur ? 

• de Blindenbibliotheek Amsterdam in 1969 235.000 gesproken boekbanden en 30.000 brailleban-
den uitleende aan 1900 lezers? 

• in Amsterdam in 1955 de eerste gesproken boekbibliotheek is opgericht en dat deze in de eerste 
15 jaar van zijn bestaan 1..626.500 geluidsbanden heeft uitgeleend ? 

de jaarlijkse groei van het brailleboekenbezit van de Blindenbibliotheek Amsterdam 80 meter en 
die van- het geluidsbandenbezit 84 meter kastplank eist ? 

• de Blindenbihliotheek Amsterdam een unieke braillemuziekbibliotheek heeit die 126 blinde 
musici in stag: stelt hun vak uit to oefenen ? 

het brailleren van muziek bijzonder moeilijk is en dater maar enkele mensen in Nederland zijn 
die deze techniek beheersen ? 

• de Blindenbibliotheek Amsterdam een afdefing braille-instructie heeft, die per jaar zo'n 80 mensen 
die op latere leefti;d blind geworden zijn, het brailleschrift leert ? 

. veel werkzaamheden in de Blindenbibliotheek Amsterdam door blinden en slechtzienden verrich± 
wordt ? 

• _ al dit werk in zijn verdere ontwikkeling bedreigd wordt door de vervallen toestand waarin het 
gebouw van de Btindenbibliotheek aan het Molenpad nr. 2 verkeert? 

U, ziende lezer, kunt blinde lezers helpen door bij to dragen aan het Verbouwingsfonds voor 
de Blindenbibliotheek Amsterdam. 

Koopt daarom bij uw openbare Bibliotheek sluitzegels of stort uw bijdrage op Postgirorekening 
n~. 1352010 of Gemeentegiro nr. B 39065 ten name van de Blindenbibliotheek Amsterdam. 

Blindenbibliotheek Amsterdam, Molenpad 2, telefoon 020-6 64 65 
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Tot onze diepe droefheid heeft heden de 
redactie van Bolwerk zich ten grave 
moeten slepen. 
Zij heeft Naar doel, een discussie-centrum, 
gevoed uit de vele richtingen, niet kunnen 
waarmaken, maar is daarentegen het 
VOORWERPgeworden van min of meer 
emotionele twistgesprekken. 
Het is jammer en beschamend, dat onze 
scholengemeenschap er niet in geslaagd 
is zo'n veelzijdig blad voort to brengen. 
De redactie heeft een poging gewaagd, 
maar is to eenzijdig bevonden. Heeft 
niemand de moed of de lust gehad Bol-
werk middels artikelen to „corrigeren'? 
Bij de uiteindelijke ter garde bestelling 
heeft i~et probleem censuur de belang-
rijkste rol gespeeld. Welke ideeen de 
redactie in deze meende to moeten aan-
vaarden weet U uit de verschillende open-
bare vergaderingen aan dit probleem 
gewijd; herhaling lijkt haar dus overbodig. 
Wel willen we nog eenmaal hier ter 
plaatse, voor de definitieve nederdaling, 
ons principe in herinnering brengen: de 
democratie wordt niet verzwakt, maar 
juist versterkt, wanneer zij niet alleen de 
vrije en open idskussie zoveel mogelijk 
toestaat, maar tevens mogelijk maakt en -
bevordert. De democratie mag niet bang 
zijn! 
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