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Ook jonge mensen kunnen 
bij de Bondsspaarbank 
terecht, voor het 
ldeaal Spaarplan 
"DE ZILVERVLOOT" 
(met een extra premie 
van 10 %), een gewoon 
of termijnboekje, 
buitenlands geld, 
verzekeringen enz.) 

BONDSSPAARBANK 
LEEUWARDEN 

Gezinsba.nk zoncier 
winstcioel 
• HOOFDKANTOOR: ZAAILAND 108 

BIJKANTOREN IN LEEUWARDEN: • F ruitstraat 8 • Goudenregenstraat/hoek B ijenhofstraat • Mr. P. J. Troelstraweg/hoek Leeuwerikstraat • Winkelcentrum Nijlan • Verlengde Schrans 12 • Ludinga (parkeerterrein Winkelcentrum Bilgaard) 

BIJKANTOOR IN HARDEGARIJP: • Rijksstraatweg 91 



stentor schoolblad van het stedelrjk gynnasium 

een entwintigs t e jaargang-- nr.6 / juni 1970 
redactie: tj ee rd-albert niels en, hans doodkorte, gerda hui s 

man, anke t en brug, paul witteveen , j aap huisman . 

adninistrat i e: gerard van drooge 

hoofdredacteur: sytse b. singelsma 

adviseur: drs. k. de wit 

r edac tie- adr es : noord erweg 1, leeuwarden 

abonnementsprrjs: /4,--per jaargang. 

Waarde vrienden , 

Scheiden doet lrjden. Zo ook voe len WlJ smart in ons binnens~e 1 

brj het afs cheid nemen van de Stentor. Een jaar is heengevlo

den , een jaar dat vreugd en jol rjt bracht , doch niet zuinig 

was met het uitstrooien van mi seres . Ook wij kregen ons deel 

van be ide . Maar niettemin zullen onze herinneringen aan dez s 

redac.tieperiode aangename zijn . Laten wij evenwel nie t c1 l t e 
l ang 'bij het voorb~gegane stils t aan , laten wrj onze blik naar 

de t oekorast richten. Een nieuwe r edactie zal onze plaats i n 

neuen, mogGn onze:;fouten hen tot lering strekken . 

r edacti e 

' 
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de Openbare is onze zaak uniek I 
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Speciale Ti0nerafdeling 

(Voorstreek 52b) 

voor enkele guldens per 
j':l.ar miss chi en net DIE hulp 
bjj de stndie die jf> zoekt .•. s~anl<e lijn 

;rivella 
lekker anders: 

,,.... ____ , ________ _._ _____________________ _ 
Hebt u schoolboeken te besteHen ? 

Laa! d:'ln VAN DIJK'S BOEKHU IS N.V. KAMPEN 

uw bestel!ing verzorgen. 

Wij leveren u allereerst zoveel mogelijk 

gebruikte schoolboeken 

en vul len uw bestelling desge"1venst aan 

met nieuwe boeken 

tot de bestelling cornpleet is, 

DOE HET ZO: 

Schrii! alle boeken, d ie u nodig hebt op 

en s\u<Jr uw bestelling per briefpost aan : 

VAN DfJK'S BOEKHU IS N.V. KAMPEN 
Burgwal 75 Postbus 23 

--~----

eigentijdse rneutifle.riviq 
en 
ek'i'.,klu'::);eve ko11stnyve11"~1eid 
b1j 

~ hr-Qh~ 1.:3 .25.tl.. 
leeww;'.;\rdet1 

1 
I 



WOODSTCCK 

Woodstock is een onvergetelijk gebeuren van lief de 9 vrede en mu

ziek. Van II The Woodstock Music and .t Fair11 
9 ( dat verleden zo

mer in het Amerikaanse plaatsje Bethel plaatsvond) is door Mi -

chael Wadleigh de film " Woodstock) gemaakt. Groepen van wereld

formac1t zijn in 11 Woodstock" te zien en t e horen 9 o.a.: Crosby 

Stills Nash-Young 1 The Who 1 Santana 1 Ten Years After 1 Joe Cocker. 

Al deze gro epen traden op voor zo'n 500.000 mensen. "Woodstock11 

is een 3 uur durende film. Deze 3 uur-film bleef over, n adat er 

een selectie was gemaakt van bijna 120 "ruw" materi aal. De film 

wordt geprojecteerd met het zgn. multi-vision effekt en 4 sporen 

magnetisch geluid. Multi-vision of multi-screen wil zeggen1 dat 

de toe schouwer op het reusachtige Cinerama-doek 2 1 3 of 4 beelden 

tegelijk k an zien. Wanneer men bijv. op het middengedeelte The 

Who ziet optreden 9 geven de organisatoren van het festival op 

het rechterbeeld een interview weg 1 terwijl een stel hippies op 

h et linkerbe eld een bad nemen. Het multi-vision effekt wordt ge

accentueerd door de 4 gescheiden magnetische kanalen. Zo hoort 
men het intervi ew via het rechter luidsprekersysteem 9 de b adende 

hippies via het linker systeem 1 t erwijl The Who in full stereo 

op de be ide middenkana l en t e beluisteren is. Muziek is het b e
langrijkste punt zowel bij het festival als bij de film. Op het 

festival zelf zorgden de artiesten voor 72 uur onafgebroken ge

luid. I n de film wordt er een ~electie gegeven uit dit toptalent. 

Het f es tival had een zeer ongedwongen karakt er zoals ook duide

lijk uit de f ilm blijkt. In eerste instantie had men afgesproken 

dater e lke middag om 2.00 uur b egonnen zou worden met de muziek. 

I edere groep of solist zou een uur l ang onafgebroken spelen. Het 

liep echter al l emaa l wat anders. Er was altijd wel iemand die 

wi l de spelen 1 men mus i ceerde aan een stuk door 1 72 uur l ang. Wat 

de muziek betreft: er is een e lpee uitgebracht van di t festijn. 

Bet is Gen driedubbele elpee ; door deze te beluisteren krijg je 

een vrij aardig beeld van " The Woods tock Music and Art Fair11
• 

Toch l aa t de kwaliteit van de opname hier en daar we l eens t e 
wensen over. Als de film hier eens komt heb je een uitermate ge

s chikt e kans om je indruk t e v ormen van hoe het daar vorig jaar 

al l emaal geweest is. (tussen twee haak j e s: premi~re 25 juni Ci-
nerama Theater Amsterdam, 2 juli Rotterdam ~) Paul . --------------------------- --------------------------------------

BL.ADVULLING 

De loden libel loopt langs de staalhalrn, 
labiel de vleugels trillend s t eeds 1 

schit t ert stralend in het rjle zonlicht, 
strekt zl jn Nieken 1 zich verheffend 1 

suist door hete lucht 1 boven l and en wat er 
v liegt hj_j 1 sne l en sneller 1 om dan te dalen : 
een kogel is het di e zijn doel treft . .. 
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Zo ongeveer i s dit wel de theorie die aan de Oranje Vrijstaat 

ten ~~cndslag ligt en nicmand zal kunnen beweren dat het gecn 

mooie theorie is. Maar op de prAktijk komt hat Ean, me t een 

mooie theorie is natuurlijk ~iemand geho lpen. En wat doen de 

l;:aoov_ters nu om hun t heorie 9 hun ideo l ogie te verwezenli jken? 

Al s Je hierover een oordeel g• at vormen moet je niet vergeten 

dat OE: kab0uterbewegi ng nog niet zo l2ng best2.at, en dat voor 

zover de ~abouterstad al volled~g draait 9 de beweging vooral 

plaatselijk gericht is. Bovendien werken de steden nog volle

dis afzonderlijk , vrijwel zonder kontakt met elkaar. Men is 

dus nag geheol bez i g met de opbcu~ en werk~ voor3l in het 

kleir , d . w. z.: p l aatselijk . Of het ooit tot een verwezenlij 

king van de i deologie zal komen, zal voor velen een vraag zijn 1 

~aar in ieder geval kan en wordt er p laatselijk veel goeds ge

daan. 1:n .Amsterdam waar de lrnbouterstad het l:=mgst werkt I zi,jn 

ol vsrschil lende akties gevoer6, al die akties zullen door ge

lijkg0richte okt i es gevolgd worden totdat hat doel bereikt is . 

Iedereen zal ~el eens over dergelijke akties in .Amsterdam i ets 

gehoord of gelezen hebben. Ecn paar keer hebben de kabouters 
het verkeer in de binnenstad geblokkeerd met bakfietsen omdat 

zij vi~den dat de auto's u~t de binnenstad moeten verdwijnen 1 

esr aktie gericht tegen de milieuverontreiniging en vooral te 
gc1 c. -:.. h1e,li-::;verontreinigint;;. Ook de uktie ,. ds 01c:mdelende tal:" 

wss )1icr-;-;egen gericht ~ eer: akt.:. c W8arbij boompj oE. werden ge

flent in de binnenstad. Zulkc akties gaan vols~rekt n i et onge
Ls=:,:-,k;-; 7oorbij omdat steeds de po li tie er 22n -:;e pas moet komen 

-12.·T,'✓ OG,: c1A veroorzoakte v,:;rLee:-:-sopstoppingen en zolan3: de ak

\ies o~igineel blijven bestodPn ~e k~anten or ~el aandacht aan. 

Oc Jri be~2orden te helpen hebjen ~e kaboute~s gen dienstecen

trum vJo~ bejaarden i ngestcld, men kan even opb e llen of laten 

op~ellen als men ieman6 no~~~ beef~ voor wat dan oak (bood

sch~pJsn doen 9 behangen 9 cnz .) un een ~abouter (of meerdere 

kob0~tPrs na~uurlijk wennccr d2t nodig js) karat . Zelfs de fel 

ste tJz2nstacder s zullen ~oe~en taegeven dat zoiets beslist 

pc,s~-tie~"' i s . En dan hl";t biolccLsch- c:ynamiscb voedsel: zclf 

:.-wbbe2.1 de !7:abouters ecm win1:el. e;ecpu1d waar men het kopen kan . 
BovenJ:;.E:n :~ s er het plan on c:np 8ice:1 kleC:.ing--inciustrie op te 

~ -T_-:-:: :;:-·i'.':,ly:;ljn omdat de kled:_n~s 'i/sel t2 duu::..' ve;rkocht wordt . Je 

~i~t fus dat de Amste~d amse kabauters niet alleen pra t en maar 

V)~: ect"t; v1cl 1.va t doen . Ook Leuuwai·den is een kabouterstad en 

we l 0 ~nas ;J april. De Leeu~1arder ~a~ ~uters hGbbcn precies 2 

aLtj~w vitge~oerd, en 02er kan ~u ccht no~ niet verwachten om
de c oe depq:rcementen noc nic~ voll2dj_g wer}::er , 



Op 30 april werd Leeuwarden kabouterstad en bij die gelegenheid 

werden biologisch- dynamische appels verkocht . Ook hier zijn zij 

het nog vage 9 plannen om een winkel met biologisch-dynamisch 

voedsel te openen en zoals men eventueel in de kr$nt heeft kun

nen lezen hebben de kabouters tijdens het bevrijdingsfeest in 

de Fri esland- hal gecollecteerd voor het gehandicapte kind. Twee 
akties dus maar er zull en ongetwijfe ld meer volgen want ook in 

Le euward en is de toestand in e lk opzicht niet ideaal . Als 

troost: je bent nog niet verloren: iedereen kan kabouter zijn. 

anke 

. . . en zij spraken de gevleuge lde woorden 

mevr. v . Assendelft : 

•
1 

• •• ik zal maar eens eventjes gemeen lachen 9 dat helpt altijd!" 
11 als je nu stevig bent in je bovenkamer , dat is een uitzonder-

ing9 dan ben je verstandig. 11 

" jullie zullen wel weer lachen om mi jn rare bokkesprongen . '1 

11 ik kan me niet voorstellen 1 dat jullie je niet kunt voors t el-

len wat ik me voorstel 9 kunnen jullie het voorstellen?" 
1 1 jubel j i j die 18e zin eens . 11 

'' oh 1 dus ,jongemannen zijn onzijdig !" 
'

1 en dan zegt Agamem...11.on: donder op! " 
" · een zwi ;jn in de accusati vus. 1 1 

II nou 9 daar kan geen li jk tegen ~ ii 

n ouwe zeester ! 0 

mej. Glaude : 
1 1 de liefde voor sl.1-·on l t; ~111 l iP af. ·1 

11 en nou ben je stil of ik sla je dood ! " 

ii ja 9 je h ebt een vier 9 dat gaot ri~1 p~u <: ,10 lrnnt op. '1 

II wat zit je toch hard te schrijven, is d8.r; ;'. nir,c-: ,, n r, m ·i 1,r1 --,7'r·i ,, ·f' ? ' 1 

dhr. Horstm:=mn : 
'

1 di t is een vercdeld ins ti tuu t voor. koyp(•n snellers. 11 

11 weet je VJ at een hadj is 9 ',Neet je ook wat hasjies is ?11 

" dames, neemt u mij ni et kwalijk dat ik e;r doorheen praat . ' 1 

11 mevrouw 9 wilt u een sigaar?.' 1 

dhr. Pieron : 
" Simson was een soort rn.engel ing tussen Anton GeGsink en Tar~~an. 11 

11 c3ls ik nu geen zin kan afmaken ~ maak ik julli e af ~" 
11 de vrouw is een arrogant 9 veGleisend 1 verkwistend, nieuws

e;ieri g I vraatzuchtig 9 rodd e lend wezen . 11 

dhr. Overdijk: 
;J ji,j bent een gril van de Mammoctwet . 11 

" wat lach jij raar 1 h e t 1ijkt we1 een nijlpaard of zoiets . n 



mevr. Abma: 

I T hi er is j e opdracht: zoek 100 rare woorden op." 

"nou ga je eruit, doe j e niks?, dat is het nou juist, je moet 

meedoen met de les." 

dhr. Brandsma: 
n nu moet het ophoud en, he t is hier geen schiettent." 

"een papiertje in de prullebak gooi en, dat hoef je toch niet 

met z'n drie~n te doen?? dit i s t e gek, er worden hier maar 

expedities ondernomen .. . ~" 

dhr. Bosch: 
.i to e , ga zi tten als j e niet zwaar gewond bent. ·1 

IT en ze mag ook best vrijen met di e jongeman als ze dat zo l euk 

vindt, zelf doe ik het ook graag. : i 

dhr. Osinga ~ 
'' zie j e dat, de koningin houdt haar hand op <le schouder van 

haar echtgenoot, dat mocht e igenlijk nie t worden afgebeeld, 

dat was v ee l te intiem, v ee l te sexie ~~" 

dhr. Scholl: 
'

1 in deze som heb ik weer talloz e rekenfouten kunnen construe

ren!" 

"Bloode de e d ze hem kond dat zij nakend was en ze vroeg v er

schooning11, aldus de Heer Smits op de Eerste Schoo l dag . 

interviEw met onze stencilmachine. 

Dez e laatste weken van het schooljaar is het prachti g weer 

geweest en het ziet er n aar uit dat zo zal blijven. De zomer
vakantie i s in zicht, ook al lijkt hij soms nog ver weg door 

de v e l e proefwerken. Op een van die zonnige dagen daal ik, wan

ne er ik even tijd heb, af in de duisternis van de kelder waar 

de stencilmachine staat, hij staat daar al di e tijd, wat een

za am en vergeten op zijn donkere p l ek: door de naderende zomer 
di e er eigenlijk al is, en al het schoolwerk denkt niemand meer 

aan hem . Toch is die machine degene geweest, d~o e~ voor heef t 

gezorgd dat af en toe - a l i s het dan niet zo vaak als vroeger, 

toen de Stentor nog gedrukt werd- i e ts kon verschijnen. Maar 

het scheen h em toe dat 66k daar niemand meer bij stil wilde 
staan ... Hij zag er duidelijk verheugd uit toen er e i ndelijk 

weer eens i emand kwam ... Daar sta ik dan, het is doodstil en 

mijn ogen moeten wennen aan het kunstlicht op deze pleats, waar 

geen zonnestraal ooit kan doordringen ... Wat besluiteloos ki jk 

ik naar de machine , naar de opgedroogde inkt d~e er nooit eens 

wordt afgehaald; aan bet begin was hij ni euw en glansde stoer 
en krachtig, maar is hij e i genlijk niet nog st3eds nieuw, heeft 

hij niet een nieuw gedeelte van de he l e Stentor-geschi edenis i n
geleid? Hij is pas een j aar in gebruik, en over dat jaar prE,ten 

we nu: b eid en denken we t erug aan dat eerst e stencil- jAar ... : 



-. .,. .. _ - -· . .. ·1•·· . 

machine:"Komt er nog een zesde af levering?" 

-''Dat moet e igenlijk wel ! We hebben er nog maar vijf 9 tot nu 

toe ! We hebben nog nooit zo we inig gehad! 11 

machine : 11 Dat i s mijn schuld!. I k ben vaak lastig geweest 9 maar daar 

kon i k niets aan ~oen , ik heb mijn best gedaan maar jullie 

wisten nog niet ho e jullie met me moesten omgaan! Wa t heb

b en we toen een hoop misdrukken gemaakt~u 

- 11 0ntz ett end ve e l! Maar zeg 9 luister eens 9 heb jij een idee 

ho e dit nou moet, volgend jaar? Dan komt er een andere re-

dactie zoals altijd, die ze~ weer met jou moeten leren 

omga an 9 misschien hecf~ J~o n a een poosje schoon .genoeg van 

j e ook a l b en j e een electri sch~ stencilmachine . Dat is het 

voornaamste nog ni eteens; volgend jaar mo et het uit erlijk 

van de Stent or veranderen !. 11 

machine - 1'Volgend j aar? Dan ben ik bo t aald; dan kunnen j u llie ge ld 

goan besteden aan ander e dingen zoals e l ektronische s t e~

cils , zodat ik ook t ekeningen kan afdrukken en zelf s foto's 

en bovendien ho eft de nieuwe redactie geen s t encils meer t e 

typen , zoals jullie! Jull ie hebb en n e t het moe ilijkste j aar 

getroffen : eerst was i k er ineens (dat wiston jullie niet ! ) 

en bovend i en is de Stentor er niet mooier op geworden. Maar 

dat kan v erand er en : i k he::) no~ veel verr~ssingen~ In de toe

komst kunnen jullie met • ij alle s drukken wat j e wilt, ze lfs 

in verschillende kieuren: DaL ben ik van een doodgewone sten

cilma chine zo a ls cu verand erd in een volledige drukkerij in 

het k l ein 9 ik ben dan we l duur en jullie schoolblad i s nu 

in een beginperiode, maa:e j e zu l t zien . .. l 11 

-" Go ed , dit is he t eerste jaor woarin wij ons s choolblad ze l f 

gemaakt hebb2n - ":)ohe l ve clan de voorplaat .. . ··1 

machine : " Di e z al ik ook ze lf drut:ken 1 in de toekomst ... ~ 11 

- "Mnar zouden de nieuwe rc,dacties zin hebben om zelf t e s t en
cilen?11 

machine : 11 Wonneer ze in kleuren kun~on drukken 9 en met dat 2nder e 

soort stencils , vast wsl~ 1
• 

- "He t i s alleen de vr crng of er vo l gend jaar nog mensen zullen 

zijn di e de St en tor ·_,1 i l len l ezen!" 

machine : ;' Dat zou jam..rr1e r zijn 7 en Let zs l ze zeker spijten dat z e ni e t 
door zijn gegsan met eon ahonnement ... Willen z e de St entor 

ni e t Tieer zien o~dot Z8 de inhoud te slecht vinden 9 dan moe

t en ze bedenken d3t ik ~iet kan drukken a ls er geen teks t is 

en a l s er geen goads tckst is 9 kan ik n atuurlijk ni e t voor 

een goede Sten tor zorgen. 1 

- " Zoud en er l ater me eo :-- c::f l evcrL1gen per j aa r kunnen komen ? 11 

machine:·'Ik hoop het! Ik weet, hoeveel tij d jullie als redacti e l eden 

nodi g hadden om een Stentor te schrijven, op stencil t e 
t ypen en s f te drukken ~ L-:-ul.lie komen nu m;:ic1r tot zes ,gf l e

veringen 9 he t is jAmmer manr 0r i s ni ots aan te doen~ 



• 

_ e en paar ogenblikken i s h et doo dstil. Dan v er t () l ik: 

''De redactie heeft besloten weer ov er ~e g9an tot offset

druk, net al s vroeger 9 ieder een i s he t s t enc j_ l en z at. Du[~ 
.. 

. we zull en we l helemaal ni e t s meer r_e t e l ekt ronische sten•-

c i ls t e maken hebben, ook ni et me t kl eur endr uk . De Stent l' · 

wordt dus n a de v akanti e wee r n et zoals hi j vroe ge r was, 

hij wordt kl einer en krij gt een ande r e v oorp l aat. We zul
l en ni et meer stencil en . . , 

:.uchine : Offsetdruk i s n atuurlijk v ee l mooi er 9 daar k an ik niet t c 

genop. En jij hebt ge lijk, he t kost jullie vee l t eve e l t i .~ 
j e e i gen schoolblad t e s t encilen. Di e tijd is dus nu al v ✓• 

voorbij, dat ha dden jullie aan he t b egin v an dit j aar ooJ 

ni et v erw acht . . . 

Hij zi et er wat treurig u i t 9 de machine . De inkt di e ero: 

zit, lijk t ineens nog zwarter dan zo n et. Met dit gespret 

slui t en we een tijd v an experirnent e r en af, de machine, er 

ik. 
Een r e dacti elid. 

De zwarte v linder ko~t uit z ijn s chuilhoek, 

sl aat trill end bei z i jn v~eugels O? , 
verkwikt zich;in het zonlicht 

v li egt hi j , geruis~oos i s zijn v l ucht. 

Do or ni emand wo~dt ~i j opgemerkt. 

Dood, als een zwarte vl i ~der 3t~ijk jij op 
ons neer 

van t e voren r:. i e t g:eb.ocr d c~1 n i ct gezien, 

wanneer n i emand 2e v 2n1Ja:::h-i;" 

Door z i Jn li ef de v oor het l evon 
a an het licht gebonden 
vli egt de vlinder cirkels 
rand de lichten vl am 
tot hij zijn vl eu ge l s, door 1 t 
vuur geschroeid, v erl iest 
en ze ~~ t en gronde gaat . 
Gaan zo ook n i et mensen v 2ck 

t en gronde 

wanneer ':-::un Ik ' rusv l eugle:..1. 

door 1 t li efdesvuur vert ee r<S 

hun di enst en we i gren ? 
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':f.oto do Smit 
1s pecialiteit: 

bruids reportages 
bruidsalbums 
kinderfoto 's 

Huizumerlaan 9 

deOpenbare 
Bibliotheek 

biedt: 
(Tweebaksmarkt 64) 

veel naslagwerken, 
populai r we tens chap
pelijke boeken; tijd
schriften en kranten, 
stud ie ruimte. 

Speciale Tienerafdeling 

(Voorstreek 52b) 

voor enkele guldens per 
jaar misschien net DIE hulp 
bij de studie die je zoekt .•. 

MORREMA t 
spor 

Speciaalzaak 

Voorstreek 40 

Leeuwa r den 

Van POP tot KLASSIEK 

is onze zmik unick 

N ie1.1westad ~39 

EXCLUSIE F REPERTOIRE 
vo6r grarnmofoanJ!aten 

slanl<.® !ijn 
ri,,e;la 

lekker a~1ders: 

Hebt u schoolboeken te bestellen ? 

Laat dan VAN DIJK'S BOEKHUIS N.V_ KAMPEN 

uw bestel!ing verzorgen. 

Wij leveren u allereerst zoveel mogelijk 

gebruikte schoolboeken 

en vullen uw bastelling desgewenst aan 

met nieuwe boeken 

tot de bestelling compleet is. 

DOE HET ZO : 

Schrijf alle boeken, die u nodig hebt op 

en stuur uw bestelling per briefpost aan : 

VAN DIJK'S BOEKHUIS N.V. KAMPEN 
Burgwal 75 Postbus ?.3 

~ ... 
Friea 

den 

van eurore 

Al meer dan 75 jaar 
kwaliteitsdrukwerk 

DRUKKERIJ EISMA n.v. 
Tuinen 66. Leeuwarden 

eigentUd~ meub1leriri9 
en 
~J~lus;eve k1.n1stt1yverhe.id 

,, I ,. 

1an qe JOt11g 
1nter1eur n.v. 
<;<:h.--Qn~ ·B-'ls.i~ 
leeuw:;.)rdeh 



Hoofds-cuk S. 

Laubergine :s taard e naar de kogel in het wi tt e g2emcdlh)e rd.:::: 

b ak j e 9 en hele grammen lood 9 als c.1fgezant van de Doo,j . :::Sen 

vloek kwDm over zijn lip;,en. Twee moorden 9 en n3m'iOlijks of 

g C, eY\ cnooy, 11 Hm i· n -.; ed 0 I ' Q'O~,r,1 moeten "J8 e nrrst' a-, '' l. ,o,- n~,:,-.--. v :_J. I-..) 1: - .. . .. .1..L: .. , ..- v b '-' \; u - "' · ,__, . ;:::;, v . v 6 1.::;\ c .. ,._.; .2_ 

van di t rcuic;, Charbot 9 vuwrsdmwen1
' 9 zei Lc1r'.bergine-; iiCho:c 

bot 9 v,- i e is dat?" 9 vrocg een van zi jn collega' s , -✓ erbaasd 1 

"ch t h1.:is is he t eigendom van P. Lafrat, vdst jc, cJc t niet?;' 

Laub er gine vertelde wat de sigar enhand e la ar g0zegd ~Rd . De 

conclusie lag voor de hand . De sigar enhandelaar h ad gelogen 

en een rn::.de:::' bezoek zou misschien nuttig zijn . 

Na een urenl2ng v erhoor bekende de tabakhand e laer . Samen met 

Antoinette Pavaud en Pierre Lofrat had hij gcdurende enkele 

j aren een kleine smokke lorganis ati e gevormd . Zwi t serse hor-

loges waren ~un specialit eit geweest . Lafrat die een intor

nationale ~aam als goochelsar genoot 1 haalde deze horlo~es 

uit Zwitserland en bracht ze Frankrijk binnen . Pava~d en hij 

zorgd en voor de doorverkoop. De ~aken gingen goed 9 totdat 
Lafrat op oen gegeven l!iOment een grater deel van cle opbrengst 

gi ng varl~ngen 9 de h e lft inplaa ts van §§n derde. Ne l ang an~

zelen waron de andere taee hiermee accoord ge~agn, Een week 
geleden was er een vergadering over de drie gew2est i n hct 

huis van L1:-rf:!:·at . Lafrat · he d cfaer -verteld 9 d a~ hi j c~en zencling 

van 9 . 000 ruwe diamanton v0rp8kt had in een zwartleren koffer

tjG9 wat hij vervolgen• 0? hct stat ion in ec~ bagogekluis ir_ 

bewaring hJd gegeven . V0or 50.000 fr . wou hij de ~e~e ze~din~ 

aon hen ovGrdoen. Het wa s -a~nlckkelijk en d e heid0 Endoren 

waren er dan ook direct op in~egaen. Zodra Lofr3t echtor de 

sleutels v •n de klu~s en van de koffer ovorhandisd h0d, wcrd 
hij door de tabaconist vermoord . In de tijd det dczc bnt lij ~ 

verborg, h 0 Alde Pavaud ~et kc£fertje van het station . DoRrnu 

keerdo ze ecn_t er niet terug, Il"'8T de Rue c~e B_ro lz sc r.o. 1-~96 J1, i 

Baar ging near de ru{ne vun c'Oe, en bleef ~aar op iemnnC ~cch

t un . De ~,ic:n·enhondeL"0r -,,olsdc 1-:~-sr daar volgde hDa-r:· Joc1r:1'.'_ccn 

en v er~oorddc haar ; het kof~ert~ e had hij evcnwe l niet terug 

kunnen vindGn . 'I'oe.a Loubergine l:e~:_ enke l e dagon loter n2FJ_,:, 

Lofr8t ;~evrr.1a6 c1 hac1 9 was ~jij 7.:)ang ::.;eworden 1 cm h·< 1 O"'t cLt(-Jc:k

:::dr:r:~ -J.sn ~':!_C t lij7: t"; voorkn;~te::-_j_ J1c"c pand 496 ;\ :;_:-i_ b:"'r0 1d __;cstokcn. 

De tcf;a'.~.s:_.oncb la2:::-· ~. 1e:.--~d wcc;g2voerd. LaubergL1c ke~ik zijn °,ollG

ga Chntrc:laiL te:::vreden ac::r. De za2k wo.s. ronc1.. 1 :E:,:, L, • :'.10(~ eG:i 

ding c1c t -x,) n_i_ ;t we:tt'.r._" . z;c_i_ Ct,nteloin 1 "Op ·~iie '.J:Dcl' -:_;ts An-'_;:):' -

netts ]=l,vniud die a"Ion:. Lri _':-_c,,<; slo-~_:Jark? 11 - ' ' D·Jr,::_:· zu"_Len ,:,-c_, ' 1H: l 



En hij ke ek heimelijk n aar de foto van Antoinett e Pavaud, di e 

hij in zijn portefeuille droeg, sinds de dag dat ze e lkaar 

"voor het eerst ontmoed h adden1
'. Ze was werkelijk een zeer 

opmerkelijke vrouw. 

Einde. 

Lang ge leden, in de tij d dat de 

mens en de taal van de dieren nog niet verstond en, l eef de 

in een land hi er ver vand aan een wrjs koning. Hij regeerde 

over een land dat verborgen lag tussen hoge b ergen, en 

daardoor v erstoken was van i eder contact met de buiten

wereld. Groot was h et niet, maar wel mooi . De zon scheen 

altijd, de grond was vruchtb aa r en de mensen war en ge lukkig . 

Rijk waren ze niet maa r dat wist en z e ni e t want het geld was 

er nog ni e t uitgevonden. Ver driet kenden z e ook niet, want 

het kwaad wa s er onb ekend en het goede klimaa t macJkt e, dat 

er nooit i emand stierf. Dekoning, hij r egeer de me t li ofd e 

over zijn l and. Als r aadsher en had hij een l eeuw , een ade
l aar en een krokodil. 

Op zeker ~ dag trok een karav aan , 

die do or sneeuwstormen in de bergen uit zijn koers geraakt 

was? de v allei binnen. De kamelen waren zwaarbe l aden 1~2 t 

allerl e i kos tbaarheden: goud , zilver, oosterse t aprj t en, 

r eukwerk, kostb ar e gewaden endure specerrjen. De bewoners 

v an het l and waren verbaasd over zulke moo i e di ngen en ze 

zagen, hoe schamel hun bo eltj e was, en ze beseft en wat ar

n oede en wat rrjkd o~ was . De goede koning zag dit oet l ede 

ogcn aan , want hij v ermoedde wat de gevolgen hi erv an zoudcn 

zijn. Enkelen v an de autochtonen di e een beetje ;-:1ee::: 

vermogend waren dan de r es t begonnen h andel t e drijven uct 

de vreemdelingen en wilden al wat z e ma2 r konden ~i ssen 

ruil en t egen die begeerlijkheden die de kooplieden meevo er

den, en dit gebeurde ook. De ander en di e dit zagen werde~ 

af gunstig op de rijken, zo ontst ond er nijd en twe espa l t, 

ar moede en rijkdom, hoog en l aag in de tot op dat ogenblik 

zo vred i ge vallei . Het volk werd doof voor de wrjze woordon 

van de koning en zijn roadgevers, het kw aill zelfs zover Cat 

ze he• afzetten en z elf de regering in handen namen . Na 

kort e tij d was de gelukkige v all e i v er ander d in een dalj 

waor bloed on tranen vloeiden ... 



Tegcnwoordig is er v an het 
hcla l ~n ~ ~icts t cru~ -, ;-. .- , • .1 ,- . ., ,., 

..L J ' - • -~ ' 

lag, ligt nu een d Jrre zandwoestrjn. Er groeien alleen nog 

maar mossen en heide. Brjna niemand weet meer dat die woes

tenij een vruchtbaar land was, want stenen spreken nj_et. 

puzzelgepeins--puzzelgepeins--puzzelgepeins--puzzelgepeins--

Eerst even de oplossing: 

de na~en van de drie gevraagde leraren moesten zijn~ 

Land 
Palsma 

Dalman. 

Er waren verschillend e goed e 

inzenders die hetzelfde aantal punten (20) vergaard heb
ben; loten was dus onvermijdelijk. Uiteindelijk is de 
prrjs gevallen op: Anneke Leenheer uit klas Vb 1 . Zij kon 
na de zomervakantie rekenen op een gratis STENTOR- abon
nement. 

REDACTIE. 
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