




VOORWOORD 

Gezellig Kletsen in de pauze 
en nog snel even iets overkijken, 
lol maken tijdens een les, 
interessante en oninteressante dingen , 
leren en meemak~n, 
proefwerken, 
s.o.' s, 
L.G.C.-fuiven 
en last but not least: 
DE STENTOR 

P.S. Iedereen bedankt voor zijn/haar kopij! 
Het kaA zijn dat je deze keer je stukje niet 

tegenkomt,vanwege een plotseling enorme toevloed 
aan kopij ( ! ! ) , in dat geval 1 ig t het te wachten op 
een volgende .keer. 

DEADLINE 
29 

VOLGENDE 
FEB. 1988 

STENTOR 

/,Een "DEADLIN f:'" . d . t t . dd t '' '\ \,: ~ is e ui ers e inzen .a urn.••) 

COLOFON 
· REDAKTIE: 

Marleen Adema 
Esther s'Jacob 
Yvonne Kuipers 
Rachel Lefeber 
Maaike Nauta 
Aukje Noorman 
Chantal van Sluys 
Maaike Weidema 

MEDEWERKERS: 

Anja Terpstra 
Margje v.d. Duim 
Bytebit 
H.K. 
A 
1c 
Dhr.De Gelder 
Mevr.De Haan 
Dhr.Pieron 
Mevr.V.d.Kamp 
Dhr. Zijl stra 
Roosmarijn Schade 
Ohf= ,, Bosch 

STENTOR 

WIJ 
Ciao Mei 
T. 
Nynke Geertsrna 
Johan Ros 
Marianne 
Dhr.Dalman 
Frits Dunnink 
De adverteerders 
E.T. 



4. 
Niet uit mijn Duim 

Ik ben geboren in Suameer, een klein fries 
dorpje bU het Bergumermeer. We woonden daar 
in een mooi, oud huis met overal verborgen 
hoekjes en een krakende zolder. Er stonden 
2 oude kastanjebomen voor het huis, een per
zikboom tegen de zuidkant en er was een im
mense tuin met oude appelbomen en brede ha
gen achter huis, kortom in mUn ogen het pa
radUs. In dit huis en de tuin zUn waar~ 
schUnlUk de eerste kiemen gelegd voor mUn 
interesse in de biologie. In hetzelfde huis 
had nl. Meester de Vries gewoond die in die 
grote tuin alle!'.'lei kruisingen uitvoerde 
met aardappelplanten. Tenslotte kwam de we
reldberoemde Bintje te voor schijn. Hij noemde 
dit puik ras Bintje naar een meisje dat hij 
in de klas had. 

rk had al jong een schriftje waarin ik 
alle planten schreef die ik bij naam kende 
en gedetermineerd had. Net zoals iemand an
ders sigarernerken of suikerzakjes spaarde, 
spaarde ik op deze manier plant-en. Mijn 
droom was al wandelend alle planten bij naam 
te kennen. Helaas laat mUn geheugen me nu 
in de steek. 

Ik was in mijn jeugd heel punctueel. Zo 
vond ik laatst mUn kasboek terug, waar ik de 
hele boekhouding van mijn zakgeld (fO, 25 per 
week) zeer nauwkeurig had bUgehouden. 

Op mUn 7de verhuisde ik naar Balk in 
Gaasterland. Na de lagere school ging ik 
naar Sneek naar het Gymnasium. BUna zou de 
klassie~e vorming mij nog ontgaan, want ik 
kwam terecht op het toelatingsexamen van de 
H.B.S. Toen ik tenslotte fluisterde, rlat ik 
naar de proefklas van het Gymnasium moest, 
was ik noa net op tijd. 

STENTOR 



Het Sneker Gymnasium was een hele klei
ne school met+ 100 leerlinaen. De leraar 
die me vooral is bijgebleven.is de leraar Ne
der 1 and s Anne 1/Jadman. Tijdens zijn lessen heb 
ik enorm veel opgestoken, niet zozeer door 
veel huiswerk en hard werken, maar de manier 
waarop hij zaken in de klas besprak en zijn 
belangstelling voor je persoonlijk. 

De enige festiviteit in ons schoolleven 
was in die tijd de jaarlijkse fuif, waar tra
ditiegetrouw een griekse tragedie opgevoerd 
werd. In de se klas mocht ik eindelijk een 
hoofdrol spelen in de tragedie Alkestis. 
Jaren 1 ang heb ik het kran tezinnetj e "Vooral 
Margje ~an der Duim wist te boeien door goed 
spel" gekoesterd. 

Na de middelbare had ik net als jullie 
allerlei toekomstplannen, maar ir ieder ge~ 
val geen _baan voor de klas. Hoe . het toch 
zover gekomen is, zal wel nooit helemaal 
duidelijk worden (misschien toch invloed van 
het milieu, mUn ouders zaten beide in het 
onderwijs). Maar tot nu toe doe ik h~t ~et 
veel plezier! 

Margje v.d. · Duim 
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6. COMPINCORNER 

Jaargang O, nr. 3 

Fijn nieuws voor alle MS-DOS gebruikers. Mo
gelijkheid om programma's te ruilen. Voor 
kontakt: Pieter van Gent, klas 5. Veel van 
deze programma's lopen ook op computer met 
MS-OOS ernulators. Schrijf dus maar weer. Er 
is ook kontakt voor Amiger 500 gebruikers. 
Schrijf -maar e-en briefje naar de STENTOR re
dak tie en all-es komt klaar. 
. . ~ •........... .. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 
ELITE IS BINNEN 
'2 .weken in bezit 
van de auteur. 
De Electron Ver
sie wel te ver
st.aan. ... , ... •· .... ·• ... -• ... 

GEVRAAGD: 
Een Electron plus 3 met 
voeding. 
Prijs n.o.t.k. 
Tel.: D511B-1656 

( na vijf uur) 
•••~••••••••••••••••••w••-•• 

Hint van de maand: Bij Kwantum monitor (groen 
beeld of amber) voor lage prijs (180 -gld). 
Ken koopje, niet te missen das. Ik heb er zelf 
ook een, en ik kan z.eggen, een prima apparaat. 

Trouwens, il< heb iets leuks · gelezen -in de Elec
tron User van deze maand~ Als je VIEW kun je 
-BASIC progr. schrijven. Het werk t a 1 s vo 1 g t: · 

Ga in schrijf mode 
type_: BASIC 

AUTO 
-rest 

En dat zonder re
gelnummers, klaar? 
Ga dan in direct 
mode en type SAVE 
TEKST. Laad hem in 
met EXEL TEKST 
En voilà! 

.. 
11 B YTEBIT" 
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I NG E:ZONDEN BOODSCHAPPEN 

Kom gezellig in ons vijf sterren slaaphotel, 
het: Stedel Uk Gymnasium (te Leeuwarden) 

H.K. (1b) 

Hanneke, 
Heel erg bedank t voor alles. Je weet wel 
wat i k bedoel. 
Veel groetjes, 

XXX A 
P.S. Schrij f op deze manier terug! 

Zijlstra li e p 13 januari het derde uur met 
z'n gulp ope n. (Hij had een bordeaux rode 
onder-1::;>roek aan) 

Afz. 1c 

danscentrum 

leeuwarden 
058-138639 
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8. 
PRIJ$VRAAG 

Er gaat weer een nieuwe prijsvraag van start! 
Hiervoor hebben we ditmaal 3 prijzen bijeen
geschraapt: 

HOOFDPRIJS f 15 ,
TWEEDE PRIJS: f 10,
DERDE PRIJS: f 5,-

Bij meerdere goede inzendingen wordt er door 
Dhr. Faber onpartijdig getrokken wie welke 
prijs in de schoot geworpen krijgt. 

LET OP: DE HOOFDPRIJS WORDT ALTIJD UITGE-
REIKT! . 

De STENTOR redak tie garandeert rlat, wanneer 
er· geen enkele goede inzending binnen is, 
degene die er het dichtste bij zit ( waarbij 
zonodig weer getrokken zal worden) alsnog 
de hoofdprijs krijgt toegekend. 

REGEL EMENT: 

1. De hoofdprijs wordt altijd uitgekeerd. 
2. Er mag .ten hoogste 1 inzending per 

persoon worden ingestuurd. 
3. Je doet mee door het antwoord samen 

met je kopij in de kopij-bus te gooi
en. 

4. Inzendingen zonder- vermelding van 
afzender en klas. komen niet voor 
een prijs in aanmerking. 

5. Meedoen aan deze prijsvraag is vrij
blijvend: bij gebrek aan kopij kun je 
ook zonder kopij insturen. In dat 
geval NIET de Ja-enveloppe gebrui
ken! 

6. Alle inzendingen worden eigendom 
van STEN'IDR B.V. Leeuwarden. 

7. Een lijst met de winnende personen 
hangt 3 weken na uitgave van deze 
STEI\l'IDR ter inzage op het prikbord. 

STENTOR 



8. Het is niet mogelijk enig redaktie
lid te chanteren of om te kopen. 

9. Over de uitslag kan niet worden ge
correspondeerd. 

VJAT MOET JE DOEN: 

Op de volgende bladzijden staan 5 babyfoto's 
van leraren en leraressen van onze school. 
Aan jou de taak uit te zoeken welke foto bij 
wie hoort. Je kunt kiezen uit: 

(Dhr.) Nico de Gelder 
(Mevr.) ~fke de Haan 
(Dhr.) Alle Pieren 
(Mevr.) Trudy van der Kamp 
(Dhr.) Henk Zijlstra 

1. Zit me haar wel goed? 

STENTOR 
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2.rk begin m'n carrière als fotomodel ••• ! 

3. Ja rije maar •••• 

STENTOR 
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Nee ik kijk niet naar het vogeltje.•! 

Bij succes, genoeg geld 
kas én bereidwilligheid 
bij de docenten zullen we 
nog 'ns zo'n prijsvraag 
houden. Vermeld daarom 
bij je oplossing van wie 
je volgende keer graag 
een babyfoto in de STEN
TOR zou willen zien. \rJij 
zullen dat dan proberen 
te realiseren. 

P.S. Langs deze weg wil
len we de docenten 
nogmaals har tel ijk 
bedanken voor het 
uitlenen van hun 
foto's. 

5. f'Iag 'k nou een snoepje? 

STENTOR 
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--------··--·····-·•-······-·--- --- - - - - ------

Marssumerstraat 
Stiens 
Harlingen 
Bllgaard 
Zaailand 
Nleuweburen 

Gerrit Kramer Kaas 
Kaasspec1aalzai'!k 
leeuwerikstraat 3 8 . Leeuwarden 
Tel. 058-152666 
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One world 
Op verzoek zal ik wat vertellen over rle United 
World Colleges en in het bijzonder over het Atlan
tic College, waar ik na de vierde klas van het 
gymnasium heen ben gegaan. 8e U.W.C. is een keten 
van zes internationale scholen, die over de hele 
wereld verspreid zijn. Het u.w.c. of the Atlantic 
ligt aan het Bristol Channel in Wales, in Groot
~rittanni~. De andere vijf colleges bevinden zich 
in Singapore, Swaziland, Italië, v.s. en Canada. 
Onlangs is er in Venezuela een experimenteel 
U.W.C. geopend, dat voornamelUk gericht is op de 
ontwikkelingsproblematiek in Zuid-Amerika. Verder 
zijn er plannen om in de nabije toekomst een colle
ge in Noorwegen te vestigen, mits dit financieel 
haalbaar is. 

Hoewel de colleges onderling nogal verschil
lend zijn door o.a. hun geografiche ligging, het 
aantal studenten of in het geval van Italië de 
voertaal, is de doelstelling op elk college om he 
contact en begrip tussen de verschillende nationa 
liteiten te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd 
door studenten uit zo'n zeventig landen samen te 
laten studeren, leven, sporten, etc ••• Een typer
ende uitspraak van Lester B. Pearson, de oprichte 
van het U.l✓ .C. in Canada: "How can there be peace 
without people understanding each other, and how 
can this be if they don't know each other?" 

A.C. heeft momenteel ongeveer 350 studenten 
· (eerste- en tweedejaars), die in acht huizen over 

de campus verspreid wonen. 81k huis heeft rond d o 
vijftig studenten, jongens en meisjes. J~ slaapt 
met z'n vieren op een kamer, waarbij alle vier een 
andere nationaliteit hebben. MUn dormates dit jaa 
komen uit Noorwegen, Engeland en Hong Kong. 

Het academische rrogramma is zo samengestel d 
dat het enorm allround is. Er is een grote varië
teit aan vakken, wat meer mogelijkheden biedt dan 
het Nederlandse ~ysteem. Je kiest hier zes vakker· 
waaraan als voorwaarde verbonden zit dat i edereer· 
wiskunde, een sociale en een natuurwetenschap stu 

STENTOR ' ." .. ,:,-···•·.~-~ _,.,..;: , # .,;::.,, ..... 
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deert. Verder is vereist dat de moedertaal en eer 
vreemde taal in je pakket zitten. Het zesde vak 
is naar eigen keuze in te vullen. Gedurende een 
jaar moet er ook een zogenaamde "theory of know
ledge cour se" gevolgd worden, dat vergelijkbaar i !: 

met filosofie. Mijn vakkenpakket bestaat uit Neder 
lands, Spaans, Wiskunde, Biologie en Economie. Er 
gels heb ik in een jaar kunnen doen. Na afloop Vë 
de twee jaar doe je examen voor het Internationaë 
Baccalaureaat, dat gelijkwaardig is met het v.w.o. 
diploma, maar waarmee je ook terecht kunt aan bui 
tenlandse universiteiten. 

Over het algemeen is het leven hier erg druk 
Naast de studie zijn er verplichte activiteiten, 
zoals sport(tennis, zwemmen, zeilen, squash, etc. 
kunst, muzieklessen, enzovoort. Verder heeft ie
dereen twee middagen per week service. Deze servi 
ces zijn hoofdzakelijk bedoeld als dienstverlenend 
voor de plaatselijke bevolking. Voorbeelden hiervë 
zijn social service; het bezoeken van bejaarden er 
het begeleiden van geestelijk gehandicapten, de 
reddingservice; het college heeft een reddingsta
tion. De reddingboot wordt door studenten bemand 
en gedurende ~e 25 jaar dat hei college bestaat, 
zijn er al· meer dan 150 levens gered. Dan is er dE 
estate service; het college heeft een eigen boer
derij met weiden en vee. Ook hier wordt alles door 
studenten ger-und. Je ziet dan ook regelmatig tr-ac 
tors -over de campus rijden! In totaal zijn -er acht 
verschillende services. 

Op vrijdagavonden worden er regelmatig menser 
uitgenodigd om lezingen te geven over actuele on
derwerpen, zoals politiek en technologie. Deze lc 
zingen zijn voornamelijk bedoeld als bijdrage aan j f 

algemene ontwikkeling en het bUwonen is geheel 
vrijwillig. Eens per jaar in augustus wordt er oo} 
een "religious conference" georganiseerd. Mensen 
van allerlei v~rschillende religies worden uitg~ 
nodigd voor twee dagen om uitleg te geven aan hur 
overtuiging en om hun gebedsrituelen te laten ziE 
De conferentie wordt afgesloten met een uitgebrri 

STENTOR 
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de discussie, waar iedereen aan deelneemt, Chris
tenen, Mohammedanen, Boeddhisten, joden en uiter
aard de studenten!!! 

Dit jaar viert A.C., het oudste u.w.c., haar 
25-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan is Z.K. 
Prins Charles hier op 27 oktober jl. geweest. Hij 
is namelijk de president van de colleges. Er was 
gelegenheid om hem een half uur vragen te stellen 
daarna hebben studenten uit een aantal landen iet . 
Nan hun cultuur laten zien. Wij hebben een klompen · 
dans gedaan!!! 

Elk jaar worden er door het nationaal comité 
zo'n tie·n Nederlanders geselecteerd, die naar de 
diverse colleges worden uitgezonden. De selectie 
wordt gebaseerd alleen op persoonlijke verdiensten 
en kwaliteiten. Al naar gelang het inkomen van je 
ouders wordt de contributie aan het schoolgeld be
paald. Mocht je er geinteresseerd in zijn om ook d, 
laatste twee jaar van de middelbare school op de
ze manier in het buitenland af te maken, dan kun 
je waarschijnlijk bij de decaan terecht voor een con
tactadres. 

Roosmarijn Schade 



16 
GROTE FUIF 

Het was warempel geen kleinigheid wat al die 
gymnasiasten op stapel hadden gezet voor 
"hun II Grote Fuif op zaterdag 9 januari in de 
grote zaal van àe Leeuwarder Harmonie. Het 
noemen van namen zou bij zo'n omvangrijke pre
sentatie van toneel, muziek en dans haast on
eerbiedig zijn. De lijst van medewerkers in het 
programmaboekje was al indrukwekkend genoeg. 
Niet minder het gegeven dat de hele feeste
lijke avond een 100 procent eigen produktie 
was. (Leraren zijn niet zo onmisbaar als ze 
denken.) Reken maar uit: een zelfgeschreven 
toneelstuk (met een trotse streep eronder in 
het programma), een Superband uit eigen huis 
(die ook een streep verdiende) en een eigen 
dansgroep ( "die niet meer stuk kon"). 

De voordelige kant aan zo'n spektakel 
van eigen vinding (niet oneerbiedig bedoeld), 
is dat er geen gevaar dreigt dat iemand zich 
gaat vertillen aan zijn of haar zelfgekozen 
rol. Al moet je vanzelfsprekend over zo'n a
vond van drie uur ook weer niet te gemakke
lijk denken. Immers, het valt niet eens mee 
om je eigen bedenksels zo natuurlijk mogelijk 
en - als het kan - met "vaart en verve" over 
het voetlicht te brengen. 

"Veel bloed, zweet en tranen" (zie pro
gramma) hebben overigens niet kunnen belet
ten dat de auteurs - acteurs in het vuur van 
hun schrijfdrift van geen ophouden meer wis
ten. Met als gevolg dat de welverdiende rust 
van de vermoorde leraren keer op keer werd 
uitgesteld en het hele feest pas te elfder 
ure zijn beslag kon krijgen. 

Dat doet overigens niets af aan zulke 
knappe staaltjes va~ inlevingskunst als die 
raak getypeerde leraren vol ' loze prietpraat, 
of die haarscherpe imitaties van leraren, of 

STENTOR 
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het onnavolgbare rondscharrelen van Vertrouw
ensPaul. Toch wel slim bedacht was de verras
sende ontknoping met de moraal: "De nieuwe 
machthebbers zUn geen haartje beter dan hun 
verfo eide voorgangers!" 

Het niet aflatende enthousiasme van de 
Superband met z'n twintig onvermoeibare mede
we rkers/-sters werkte aanstekelijk op de over
volle zaal die handen en voeten tekort kwam. 
Als kandidaat-kettingroker moet het me toch 
van het hart dat ik in geen maanden z6 zwaar 
heb me~gerookt als daar op die voorste rD. 
Wat het optreden van de dAnsgroep betreft, 
het lijkt niet ongepast daarbij het woord "pro
fessioneel" eens in gedachten te nemen. 

En zo ben je dan als oud-leraar, ge
tooid met het erelint van de L.G.C., weer he
lemaal in de sfeer van de school opgenomen. 
Er is eigenlijk niets veranderd, denk je dan. 
Alles is nog even gezellig op zo'n Grote 
Fuif. Veel variatie, veel vindingrijkheid, 
veel speels vernuft~ Z~lf ben je ook niet 
veranderd, denk je. Maar, nee hoor. Verg~èt 
het maar. Je bent niet meer, wie je bent. Na 
je afscheid heb jee~ weer een paar jaarring
en bijgekregen. Die aangroei schijnt je iets 
monumentaals te geven. Toch was ii _een tikje 
verrast, toen een lieftallig gymnasiaste (3e, 
4e klas?), met een bewonderende blik op het 
erelint van de L.G.C., mij de schuchtere vraag 
stelde: "Bent u soms de burgemeester? Ze zeg-
gen dat hij in d e zaal is." · 

Er is dus nog toekomst voor een oud-ge
di e nde. Zou ik het insigne soms wat vaker 
moeten dragen? 

A.C.Bosch 

STENTOR 



18 Wij vragen ons af .... 
(naar aanleiding van de Grote Fuif) 

-waar al die vliegtuigjes zijn gebleven? 
-met wie Diederik nou een verh6uding had? 
-wie nu de sjans van Anneke was? 
-wanneer nou het clublied begon? 
-wie allemaal meezong? 
-of het een echte doodskist was (is)? 
-of ~aber en Hopeloos daar nu samen in liggen? 
-of dat wel past? 
-wat ze daar nu doen? 
-waarom die luiers afzakten? 
-waar Hopeloos z~n das weg had? 
-of Mertn nog iets aan die tekst heeft gehad? 
-wie nu eigenlijk de dader is '? 
-waarom de portretten naar beneden en weer 

omhoog gingen? 
-waarom het ook echt om 2.00/2.15 uur was 

afgelopen? 
-waarom Diederik alle hoofdrollen had en ik 

nie--t? 
-of die trui nu stuk is? 
-of wij antwoord op deze vragen k rijgen in de 

STENTOR? (s.v.p., a.u.b., please" enz) 

XXX WIJ 

W&USIC 
STORE 

guitars, synthesizers, drums, amps 
midi - centre, bladmuziek 

KLEINE KERKSTRAAT 19, 8911 DL LEEUWARDEN, TEL. 058 - 137200 
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DE GROTE FUIF 
(ACHTER DE; SCHEf--<MEN ! H~T TONEEL s·1ul< 

Dit jaar (of liever gezegd: vorig jaar) wa
ren er weer genoeg mensen die mee wilden 
doen aan het toneelstuk van de Grote Fuif. 
Maar omdat er "iets" meer lui waren dan rol
len, werd er een aUrii tie gehouden. En deze 
auditie werd, om precies te zijn, op 4 nov. 
gehouden (het toneelstuk werd net als vorig 
jaar . weer geregiseerd door Jan ten Brug, 
maar dat wisten jullie natuurlijk wel). Er 
werden tenslotte 16 mensen uitgekozen om mee 
te doen aan de Grote Fuif. In totaal hebben 
er zo'n 37 mensen meegedaan aan het toneel 
(spelers, regie, belichting, decor, band, 
soufleuse). 

Er is veel gerepeteerd. Na schooltijd, 
zondagen, maar ook in de vakantie(de kerst
vakantie dus). In de kerstvakantie werd er 
gerepeteerd van 9.00 uur tot 14.00 uur of 
van 19.30 tot vaak 23.00 uur(er was afgespro
ken dat de ene keer "toneel" 's ochtends zou 
oefenen en "dans" 's avonds en de andere keer 
net andersom). In de week na de keistiakantie 
is er ook onder schooltijd gerepeteerd. 

Maar eindelijk . .,,.as het bijna zover: de 
vrijdag voor de Grote Fuif werden de decors o
vergebracht naar de Harmonie. En zaterdagoch
tend en zaterdagmiddag waren er generale re
petities. Om zes uur werd de hele handel ge
schminkt door Age, om zeven uur liep (bijna) 
iedereen zenuwachtiq rond door .de Harmonie. 
En om acht uur ••• h~~h~ ••• knnden we beginnen 
met het toneelstuk. Zelf v0nden we dat het 
gelukt was, maar ja, er zijn natuurlUk ook 
mensen die het tone91stuk geen fluit: aan von
den! Maar goed, wij hebben in ieder geval ont
zettend veel lol gehad, en dat lijkt mij het 
belan0rtjkste! ! ! 

Chantal v~n Sluys 

STENT()R 



20 PUZZEL 
Deze puzzel los je in spiraalvorm op. De laat
ste twee letters van het voriqe woord zijn de 
eerste twee van het volgende. 

1. Staat in de u.s.A. 
2. Begin van de ochtend 
3. staat vaak in de krant 
4. niemand uitgezonderd 
5. iets dat aanleiding geeft tot ergeren 
6. geloof 
7. werel<ldeel 
8. huisdier 
9. uitstalkast 
10. beproefd 
11.de beste schoolkrant van West-Europa 
12.muziekinstrument 
13. rampzalig 
14.huis van een eskimo 
15. na tuurlijk, vanzelfsprekend 
16.scheikundige stof 
17.rukwind 
18.op de kop 
19.de andere zijde 
20.de "Big Srnile" van lokaal 10 
21.apparaat op een boot 
22.soort slee 
23.eetvertrek 
24.bedrevenheid 
25.Staat in de u.s.A. 
26.zij geeft En~els 
27.zich geen raad meer wetend 
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INTERVIEW MET CIAO MEI! 

Enkele dagen voor de Grote Fuif konden ~j be
slag leggen op wat van zijn kostbare tijd voor 
een exclusief interview met de twintigjarige 
danser Hsiao Tjoe "Ciao" Mei. Van '79 tot 1 85 
zat hij nog bij ons op school, nu woont hij in 
de hipste wijk van New York, Soho,-waar ook 
o.a. Whitney Houston en Tom Cruise een appar
tement bewonen- en heeft al in 17 videoclips 
meegedan st, waarvan Michael Jackson' s "Bad" 
hier toch wel de bekendste is. Hij loopt re
gelmatig modeshows en zijn hoofd wordt veel
vuldig gevraagd voor f0tosessies. Ook heeft 
hij al een bijrol meegespeel~ in Miami Vice en 
de Cosby-show, ' die hier nog uitgezonden zal 
worden!!! In de tijd die hij overhoudt, zit hU 
op het Alvin Nailey American Dance Centre in 
New York. 

-Wat vind je van deze school? 
Leuke school, leuke tijd gehad, vooral de bui
tenschoolse activiteiten: Grote Fuif, mede
zeggenschapsraad ••• 
-Heb je altijd meegedaan aan de Grote Fuif? 
Vaak, ik geloof de laatste drie jaar ••• , mis
schien vier ••• 
-Wat vond je de leukste momenten uit je 

schooltijd, zijn er nog bepaalde gebeurtenis
sen die er echt uitspringen? 

De Romereis was ontzettend leuk en we hebben 
een keer met z'n allen een cabaret gedaan dat 
"Rhume" heette en dat was ontzettend leuk. 
Het was een persiflage op "Fame" en het was 
heel geestig. 
-Je hebt de laatste tijd veel in de schijnwer

pers gestaan. Hoe vind je het om nu ineens 
populair en bekend te zijn? 

Nou populair weet ik niet, maar bekend mis
schien wel. Ja, ik had het niet verwacht. Ik 
was naar Nederland gekomen om kerst en oudjaar 
en nieuwjaar te vieren met m'n familie en dat 
is dus allemaal een beetie uitgelopen. Het is 
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wel allemaal heel erg leuk, maar ik heu uok 
wel m•n rust nodig en dat vind ik dus heel 
erg jammer; m'n rust gaat er nu aan. 

23 

-Ben je zomaar naar Amerika gegaan of had je 
duidelijke toekomstplannen? 

Nou, ik wilde altijd al dansen. Ik heb ih Ne
derland gedanst bij "Jazz acts" een jazz-dans
gezel schap, dat is in Den Haag en ik heb bij 
Maria Moore op de school gezeten en daar heb 
ik nog meegedaan aan het Lee Towers Gala op 
de t.v. Wow ••• : Dat was heel leuk. Maar daar
na was ik dus echt van plan het een beetje 
~ogerop te zoeken en New York is gewoon wat 
dansen betreft en acteren en modelleren dé 
plaats ••.• 
-Maar was je dan zo zeker van jezelf, want 
het was natuurlijk wel heel eng om daar ge
woon heen te gaan. 

Het is heel eng, je hebt ontzettend veel con
currentie daar, maar ik ben altijd heel erg 
ambitieus geweest en ik dacht van als ik nu 
nog niet goed genoeg ben, ben ik dat misschien 
over een jaar wel, dan ga ik daar maar eerst 
een jaar. studeren. Maar ik had dus niet ver
wacht dat ik meteen drie maanden na aankomst 
in de clip van Michael zou komen te staan. 
-Het is natuurlijk wel een goede start voor je 
carri~re om meteen in een clip mee te dansen. 

Nou ja, die clips zijn voor mij eigenlijk niet 
heel belangrijk geweest ••• 
De Cosby-show en Miami Vice vond ik veel leu
ker orn te doen, omdat dat als acteur meer een 
uitdaging is. En ik heb een televisiefilm ge
maakt, die heel misschien hier nog uitkomt, 
het is een Amerikaanse NBC-film; hij is twee 
uur lang en gaat over heroïneverslaving in 
New York. i:::n èat is eer hele goeie· film en ik 
ben er echt wel heel erg trots op dat ik daar 
een goeie rol in heb aekregen. Met hele goeie 
acteurs en actrices zoals Charlot Lewis en 
Mie Sarah. Charlot Lewis speelt daarin mijn 
zus en we zijn een beetje ver-wende rijkeluiskin
deren, maar we hebben dus biin a geen eigenwaar-
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de meer. We hebben heel veel geld, maar we we
ten niet precies wat we met onszelf moeten en 
dan raken we aan de drugs. Ik sterf ook aan 
het eind van de film. Maar het was heel moei
lijk, want ik moest in die film eerst verslaafd 
raken, dan afkicken, dan een hele periode er
tussen en dan doodgaan. Dat z~n drie hele 
moeilijke dingen om te acteren, vond -ik zelf en 
daar heb ik heel veel research voor gedaan, 
heel veel mensen gesproken, àie zelf aan de 
drugs waren. 
-En wat doe je nou precies bij de Cosby-show? 
Bij de Cosby-show, die is hier volgens m~ nog 
niet uitgekomen, speel ik de vriend van Theo, 
ik zit bij hem in de klas en ik ben een beetje 
een droogklootie. brilletje op en keurig in 
net pak enzo. Ik ben totaal onpopulair bij de 
mensen in de klas en Theo vindt dat maar niks. 
Hij wil dat daar een beetje verandering in komt 
en hij en zijn vriend "Cock roach" proberen mij 
dan een beter image te geven. Ze geven me 
daarom een hele nieuwe "look" en ik zie er dan 
ook prachtig uit aan het eind. En hij zadelt me 
op met een afspraakje met zijn zus, Lisa Bonet 
(Denise in de serie), en na twee afleveringen 
ben ik dan hét idool van de school geworden en 
ik loop over straat met al die meiden achter 
me aan en zo en dat is gewoon heel grappig. 
Maar dat vindt Theo dan niet zo leuk, want hij 
was meestal vrij populair; maar alles loopt dan 
nog goed af, zoals altijd in de Cosby-show. 
-Hoelang wordt er nu aan één aflevering gewerkt? 
Ik heb aan twee afleveringen vier dagen gewerkt. 
-En hoe gaat het daar toe op zo'n ,,set"? 
Heel relaxed: Je komt 's morgens en gaat dan 
soms eerst nog met z'n allen ontbijten en je 
krijgt je tekst, die moet je dan wat doorstude
ren. Dan moet je kijken hoe het gaat met de op
komst en wanneer en waar je af moet gaan, de 
timing, je leest het met z'n allen, dan probe
ren ze het ~én keer uit en dan wordt het life 
voor het publiek gedaan. Dus je hebt amper ge-
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oefend, dat is het moeilijke. 
-Wat heb je verder voor plannen, wat wil je 
bereiken? 

Ik wil graag bij het Nederlands Danstheater 
dansen, want dat is het mooiste gezelschap dat 
er is. En ik ben nu ook in overleg met Sydney 
Poll ack-dat is de filmregisseur die "Out of 
Africa" heeft gemaakt-, ik heb voor hem geäu
di teerden hij heeft me een rol aangeboden in 
een film, maar of dat van de grond komt,is nog 
niet helemaal zeker. Ze zijn er vor~g jaar mee 
begonnen en ze hebben alle acteurs al uitge~ 
zocht en het geld moet alleen nog komen ••• 
-Maar in de Leeuwarder Courant zei je: "Ik 
wil in het begin vooral veel dansen en dan 
kan ik'later wel acteren" ••• 

Ik wil dus heel graag dansen eerst, maar rea
listisch gezien zal ik niet heel lang door
blijven dansen, omdat ik niet genoeg discipine 
heb als danser. Ik dans nu 8 à 10 uur per dag 
en dat is heel zwaar. Ik heb daarnaast nog 
acteerlessen en zanglessen en ik doe een te
levisiepresentatie op MTV met Adam Curry. 
-Ben je erdoor veranderd, door je ervaringen 
in Amerika? 

Ik ben er wijzer door geworden en ik heb ook 
geleerd dat je mensen niet te gauw in vertrouw
en moet nemen, want ze kunnen je vertrouwen 
beschamen. Dus een beetje de kat uit de boom 
kijken. 
-Vooral in Amerika ••• ? 
Nou ja, ook hier, overal. Ik denk dat ik toch 
ook wel een stuk volwassener ben geworden door 
die hele zware strijd. Je moet heel goed weten 
waar je principes staan, want je kunt er heel 
gemakkelijk onderdoor gaan. 
-Ben je van plan in Amerika te blijven? Voor-

lopig dan? 
Dat hangt ervan af, ik probeer een beetje een 
inwoner van de wereld te wordeno En ik heb de 
laatste tijd ook heel wat afgereisd. Ik heb 
vorig jaar in New York gezeten, maar ik ben 
tussendoor ook naar Los Anqelos qe.weest en 
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rokyo, Singctpore, Ma1eisi~, Parijs en Londen. 
-Ben je dan zo goed in je talen? 
Ik spreek 5 talen vloeiend,nl. Nederlands, Chi
nees, Engels, Frans en Duits. 
-Word je op straat herkend en aangevlogen om 
-~~n handtekening of komt dat nog? 
Dat is al zo, in New York al, in Am~terdam al, 
in Den Haag, maar in Leet1warden moe ,:en de rr:en
sen het altijd nog even doorkrijgen, omdat z~
zich gewoon niet voor kunnen stellen dat iem~nd 
uit Leeuwarden in Amerika voor de tel evi si e 
komt. Van mij hoeft het allemaal niet. Ik ben, 
~o~ls de_Leeuwarder Courant zegt, inderdaad vrij 
nuchter. 
-Hoe denken de Amerikanen in het algemeen over 
Nederlanders, naar jouw ervaringen? 

Ze verafgoden Europa; alles wat uit Europa 
komt is goed, cultureel en duur. Ik heb altijd 
hele goeie reactiei, als ik zeg dat ik uit 
Europa ko~. Amerikanen hebben vooral een vrU 
goede relatie met Nederlanders, omdat ze we
ten dat Néderland vrij liberaal is en Amerika 
lijkt altijd het land van grote dromen, je ku0t 
er alles, maar het is er toch eigenlijk wel 
heel conservatief. Nederland is veel liberaler 
en heel veel Amerikanen gaan dan ook heel 
graag hier op vakantie. 
-Van wat voor soort muziek hou je? En heb je 

ook speciale voorkeur voor de muziek waarop 
je danst? 

Klassieke muziek; ik hou ook erg veel van jazz 
en blues. Ik heb vorig jaar in een paar bands 
meegezongen en ook in achtergrondkoren bij 
zangeressen in New York. 
-Hoe was het om met die "beroemde" personen 

samen te werken en om te gaan? 
Tja, die mensen zijn net als wij. Ze hebben alleen 
meer bekendheid, maar ze doen net zo goed hun 
vak als ieder ander. Hierdoor kijk ik ook niet 
tegen "die beroemde personen" op, ik bedoel, 
als ik daar sta en ik ben aan het dansen af ik 
doe een choreografie voor iemand, hebben ze mij 
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aangenomen, omèat ze v1nden dat ik daar goed 
geno~g voor ben en dan hoef ik me daar niet 
minder om te voelen of tegen zé op te kijken. 
-Wat vind je eigenlijk leuker: zelf dansen of 

een choreografie voor iemand maken? 
Ik vind zelf dansen momenteel leuker. Het hangt 
er wel van af wat voor choreagrafieën ik maak 
en voor wie ik ze maak. Als ik met artiesten 
werk die zingen enzo, vind ik dat ook erg leuk. 
Kijk, want er zit wel wat meer van jezelf in 
als je zelf een choreografie maakt. Máár nog
maals: zelf dansen vind ik leuker, omdat je 
dan aan bepaalde eisen moet voldoen. 
-Heb je wel eens een choreografie "van je ei-

gen hand" gedanst? 
J~, bijvoorbeeld in de Michael Jackson-clip een 
stukje. 
-Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 
Mijn dág~••••o jee! Ik heb geen gemiddelde da
gen. Elke dag ziet er anders uit. Nou ja, eeh ••• 
om half 9 op. Negen uu~ de studio in, Klassie
ke balletles met de "company" tot ½12. Lunch
break een half uur. Van 12 uur tot twee modern. 
Dan anderhalf uur •••• (en toen vloog er een 
vliegtuig over ••• red.) Dan is het half 4. 
Lunchbreak tot 4 uur. Ik heb van 16.15 tot 
17.15 uur zangles en om 6 uur acteerles zo on
geveer tot 8 à 9 uur. Sn daarna eet ik een a
vondmaaltijd bij vrienden of thuis. En soms gaan 
we dan nog uit. Soms heb ik een voorstelling 
om 8 uur. 
-,~og evc .. -...,ver die beroemde mensen, ze worden 

altijd beschreven alsof het hele andere mensen 
zijn. 

Ja, nou ik heb het nu zelf een béétje meege
maakt. Ik heb vrij veel over mezelf gelezen en 
ze overtrekken het altijd een klein beetje. 
Zodat je denkt van: Ja, dat heb ik eigenlijk he
lemaal niet gezegd. En dat is wel vervelend, 
maar ja, je kunt er niets aan doen. Publici
teit heb je toch nodig. Ik ben nou in Nederland 
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door 6 kranten geïnterviewd. Ik ben op de te
levisie geweest bij "Nieuwsspits" en bij "Sonja 
op zondag" en de N.o.s. heeft gevraagd of ik 
bij de toernee van Michael Jackson in Neder
land verslag wil doen. 
-Je praat er wel heel gewoon over hoor! 
Ja ik doe gewoon wat ik doe. 
-Ja, maar er is geen doorsnee mens dat zegt: 

"Ik ga even een weekend naar Tokyo" ••• het 
klinkt voor jou misschien heel gewoon, maar 
dat is het natuurlijk . ntetl 

Een doorsnee model doet het wel. Een week naar 
Tokyo en een week naar Parijs ••• (mompel) ••• maar 
je moet gewoon je werk doen en als je werk dan 
even ergens anders zit, moet je daar naartoe. 
En als zij daarvoor betalen, vind ik het best. 
Ik hoef voor mijn reizen niet te betalen. Ik 
krijg per uur betaald als model. Modelleren is 
overigens niet iets wat ik wil doen. Ik vind 
het wel erg leuk en je verdient veel. Hij noemt 
een paar bedragen waar we steil van achterover
slaan en waarbij iemand opmerkt:"Goh, daar kun 
je leuke dingen meedoen!!!", maar vermeldt 
daarna netjes dat-tie liever niét heeft dat we 
ze noemen! 
-Daarom woon je ook in die dure wijk? 
Nou ik woon niet in een dure, nou ja, misschien 
is het wel een dure wijk. 't Is een l~uke wijk ••• 
dat vond ik het belangrijkste. Het is er heel 
gezellig, er wonen een heleboel artiesten en 
ik ken vrij veel mensen van de artiestenwereld, 
vooral jonge acteurs. Ik denk trouwens dat ze 
hier in Nederland niet zo beroemd zijn, mensen 
als ••••• (sorry, onverstaanbaar door geruis van 
buiten) ••• en Tom Cruise (Top Gun) en Charlie 
Sheen (platoon), d ie ken ik allemaal vrij goed 
e n dat is ontzettend leuk, omdat we met z'n al
l~n in hetzelfde vak zitten. 
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-Heb je nog wat te melden aan de STE.:N TOR-1 ezer s? 
Ja, dat iedereen die graag iets wil bereiken, 
dat op den duur best wel kan. Je moet er na
tuurlijk wel hard voor werken. Ik heb st~rk het 
gevoel, dat de mensen die hier wonen, in het 
Noorden vooral, maar in heel Nederland, best 
een stuk ambitieuzer (!) mogen zijn. Als ze 
zich een doel voor ogen stellen dat ze zich 
daar ook echt voor inspannen en dat het dan in
derdaad niet zo moeilijk is als het lUkt. 
-Maar je hebt er toch ook best een hoop geluk 

voor nodig ••• in jouw geval dan. 
Ja, maar dat cre~er je zelf natuurlijk, je ge
luk. Mensen zeggen altijd:"0 wat een geluk dat 
je die mensen bent tegengekomen!" Ja, waarom 
ben ik die mensen tegengekomen, omdat ik naar 
ze toe ben gegaan! Als je er niet achteraan 
gaat, als je alleen maar afwacht, dan wördt 
het niets. Dat is niet al 1 een in mijn vak zo, 
dat is met alle vakken precies hetzelfde. 
-Heb je in al die interviews ook een vraag ge
·mist die je wel verwacht had? 

Hm ••• (denkt na) ••• ja! Ik had verwacht dat een 
heleboel mensen zouden vragen of ik verloofd 
of getrouwd ben of een vriendin heb of zo ••• 
-Bij deze dan ••• antwoord? 
Geen commentaar (trekt een brede grijns op) 
-HA,HA!!! 

MEXICAN RESTAURANT 

St. Jacobsstraat 18 Leeuwarden Tel. 058-123808 
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Nooit 

Nooit zal ik vergeten, 
Hoeveel hij heeft geleden. 
Een pijnlijke dood heeft hij doorstaan 
en is langzaam zijn leven uitgegleden 

Nooit zal ik vergeten, 
Hoe ik getracht heb hem te genezen. 
Nadat hij die ziekte kreeg, 
Een persoon als hU zal er nooit meer wezen. 

Nooit zal ik vergeten, 
Wat eeh groot gevoel voor humor hij had. 
Hoe je met hem kon lachten, 
De grappen die je van je leven niet vergat. 

En tot slot zal ik nooit vergeten, 
die tevreden glimlach op zijn gezicht 
Nadat hij die spuit had gekregen, 
voorgoed van zijn pijn en lijden verlicht. 

Lieve Jeroen, 

Jij met je mooie donkere ogen 
Die nog nooit tegen mij hebben gelogen 
en je lieve mond 
Met je mooie •••• 
Ik kan niet slapen zonder aan jou te denken 
Ik zou je mijn hart wel willen schenken 
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--------------------------------------------

ODE AAN FRAUENFELDER 

Frauenfelder ••••• 
~et ogen als een geniepig va~ken 
met wenkbrouwen, net harken 
een baard met stoppels, o zo gek! 
Ook heeft hij nog een grote mond. 
bezeten is hij van de dames 
valt hen lastig onder proefwerk of tentamens 
op zijn t-shirt staat Samantha 
Ach, nu kap ik er komt geen eind aan. 

T. 

--------------------------------------------
•·• H!j HE'l:T 

· PYTWAGORA~,MAAR 
WE N«H:HEï~ HsM 

\>\ËTje .••• 



Simply Red 

Een adelijk heer stierf een bloedige dood 
Toen de dienstmaagd een kogel door z'n 
hersens schoot 
"Oh hemel", riep z'n vrouw, 
"~vat vreselijk nou, 
Z'n bloed is niet blauw, maar gewoon rood!" 

Nynke Geert sma 

De ekster 

Daar zat den ekster, in den hogen boom 
Hij zat daar, het was als in een droom 
Daar viel enen jong, als baksteen naar be
neden 
Hij viel te pletter op den traptreden 
Moeder ekster zag het nut er niet van in 
Wat had het leven nu nog voor zin 
Daar liep zU naar den sloot met om haar 
nek enen baksteen 
En zo gebeurde het_ dat zij in de golven 
verdween 
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M 'n eerste sprong op een paard 

Dit verhaal gaat over de 13-jarige Marian
ne die op paardrijles zit en haar eerste 
sprong maakt op een paard. Marianne kan 
heel goed rijden en springen op een pony, 
maar springen op een páárd had ze nog nooit 
gedaan. Nu, een paar jaar later, vertelt ze 
over hoe ze zich toen voelde. 

Altijd heb ik gedroomd van paardrijden. 
Toen ik eindelijk op mijn 10e van mijn ouders 
op paardrijden mocht, was ik dolgelukkig. Ik 
kreeg al gauw vriendinnetjes en na een jaar 
mocht ik in de halfgevorderde groep. In de 
beginnelingengroep had ik al eens een paar 
keer op paarden gereden, in de halfgevor
derden groep reed ik steeds vaker op paar
den. Springen had ik echter nog nooit ge
daan, wel op pony's, maar tussen een paard 
en een pony zit heel wat verschil! 

Op een dag moest ik op een paard rij
den, een grote schimmel, die goed was in 
springen. Dat werd mij toen verteld door 
verschillende personen. Ik dacht: 11ivaarom 
vertellen ze me dat allemaal? We gaan toch 
niet springen ••• Dat vind ik eng op een 
paard!!!!!!!"o Maar we gingen wel springen, 
zo bleek. Schimm(~o heette de schimmel) was 
een beetje vervelend, oh, jee neehè!!! 
De instructrice zei tegen mij:"Geef 'er vlak 
voor de hindernis een klein tikje met je 
zweep." Voor de hindernis lagen een paar 
balken ~aar je overheen moest draven. Ik 
vond het doodeng, en deed het haast in mijn 
broek. 

Ik draafde op de balken aan. Ik ging 
in verlichte zit ••• Nee! Ik durf niet, ik 
doe het niet, dreunde het door m'n hoofd 
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heen, steeds maar weer, maar ik moest het 
gewoon doen----Het r,1óést gewoon!!! 
Nu of nooit!!! Ik draafde over de balken 
heen. Tikje met de zweep. Springhouding. 
De afzet ••• Ik kon nu niet meer terug. Ik 
deed m'n ogen maar dicht, want, tja, wat 
moest ik anders doen!!! Het zweefmoment. 
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Ik werd er misselijk van. Dus deed ik mijn o
gen maar weer open, en zie daar, mi·jn paard
je galoppeerde vrolijk verder, terw~l ik 
maar een beetje meehobbelde op haar rug. Ik 
had het niet meer. Ik huilrle. (Wat een aan
steller was ik, verschrikkelijk!) De span
ning was weg, ik lachte door mijn tranen 
heen. Gelukkig kon ik die tranen later weer 
onderdrukken. 

Wat was ik toen een verschrikkelijk, o
verdreven, aanstellerig tutje, BAH!!!!!!!!! 

Marianne · 
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Ho 1l 1gspringen ..... 

een stukje «topsport»? 
Al sedert vele jaren besteed ik bij de les
sen lichamelijke opvoeding op het Stedelijk 
Gymnasium in de zaalperiode een paar lessen 
aan hoogspringen. Dit leverde door de jaren 
heen heel veel spectaculaire acties op, 
waarbij bij mij, ik geef het direct toe, de 
hartslag soms tot onverantwoorde hoogtes 
opliep. In het bijzonder, als het springtouw 
op 1.80 ligt en een leerling met ware 
doodsverachting met een soort salto met an
derhalve schroef een sprongpoging waagt. 

Een paar weken geleden was het ook 
weer zover en omdat het schoolrecord na ve
le jaren eindelijk werd verbeterd, is het 
misschien wel eens aardig om te vertellen, 
hoe de verschillende records bij de jongens 
en meisjes tot stand zijn gekomen. 
Voor de niet-insider vooraf de opmerking, 
dat met hoogspringen wordt bedoeld, hoog
springen zonder hulpmiddel(mini-trampoline, 
veerplank, reuterplan, o.i.d.) 

Beginnen we in het cursusjaar 1974/75. 
Voor die tijd besteedde ik eigenlijk de mee
ste tijd aan het verbeteren van de hoog- · 
springtechniek, "prestatie" was toen min of 
meer een vies woord en de meeste leerlingen 
waren er niet zo in geïnteresseerd hoe hoog 
ze echt konden springen. Daar begonnen we 
dus wel mee in dat cursusjaar en de eerste 
resultaten stammen . uit die periode. In de 
vierde klas zaten Jan Horst en Louis de 
Bruin, deze jongens zetten het eerste re-
cord neer: 1.75 m. · 

In het cursusjaar 1976/77 probeerden 
Marcel Kuin en Paul Bouma, ook uit klas 4, 
dit record te verbeteren, maar deze helden 
kwamen niet verder dan 1.70 m. Deze hoogte 
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is uiteraard in de volgende periode wel va
ker gehaald, bijvoorbeeld in het cursusjaar 
77/78, toen twee jongens ui de 2e klas en 
één uit de derde klas deze hoogte haalden. 

We moeten weer een heel stuk verder in 
de tijd en wel naar de cursus 84/85. Toen 
hadden we waaghals Kees Zoethout die met 
een enorme snoekduik over 1.75 m. ging en 
het record uit 74/75, wat reeds 10 jaar 
stond, evenaarde. 

Laten we ook eens naar de prestaties 
bij de meisjes kijken. Zonder te willen dis
crimi~eren blijkt dat de prestaties bij de 
meisjes achter blijven bij die van de jong~· 
ens. Dat is niet zo vreemd, omdat vrouwen 
absoluut gezien over minder explosieve 
sprongkracht beschikken, dan mannen. Kijk 
bijvoorbeeld naar de wereldrecords hoog
springen bij dames 2.17 m. en heren 2.43 m. 
en kijk naar de nethoogte bij vollybal, da
mes 2.34 m. en heren 2.42 m. Terug naar de 
hoogspringprestaties bij de meisjes op onze 
school. 

In cursusjaar 75/76 sprong Frederike 
Kleefstra uit klas 4 een hoogte van 1.50 m. 
Deze hoogte werd in de cursus 77/78 nog 
eens gehaald door Marien Feiters, ook uit 
klas 4. Ook in de 2e klas konden de leer
lingen er wat van, want in de cursus 79/80 
sprong Gerda van de Wal ook deze hoogte. 

Tot zover een blik in het verleden. 
Terug nu naar de werkelijkheid van een paar 
weken geleden, waarbij ik met verbazing heb 
gekeken naar de geweldige prest~ties van 
een aantal leerlingen. Als we naar de ab
solute prestaties kijken en naar de durf 
die sommigen in hun manier van springen ten 
toon spreiden, durf ik te stellen, dat het 
vraag teken bij de aanhef van dit stukje ver
anderd kan worden in een uitroepteken. 
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Nu tot slot het verhaal van de afgelo

pen hooqspringweek. Het zag er al goed uit 
toen René Huisman op maandagmorgen al 1.65 m. 
sprong (en dat na een zwaar weekend). Met rle 
klassen o p dinsdag kwam ik door tijdgebrek 
niet ver der dan 1.50 m. en zo belanden we 
dan op die gedenkwaardige woensdagmorgen. 
Eerst klas Sa, dat zag er al goed uit toen 
Bart Kampherbeek en Pieter van Gent met een 
indrukwekkende zweefrol onder doodse stilte 
in sporthal Bilgaard over 1.80 m. gingen en 
daarmee het record uit 1975 met 5 cm. verbe
terden. Beide heren waren natuurlijk dolblij 
en vooral Bart had de tranen in zijn ogen 
staan; bt het verlaten van de zaal kon hij 
al snikkend nog net de gevleugelde woorden 
stamelen "maar Jeroen Meetsma komt straks 
nog". Het pleit voor Bart dat hij een voor
uitziende blik heeft, want dat Jeroen kwam, 
is hem nu ook duidelijk geworden. 

Jeroen probeerde me eerst nog een rad 
voor ogen te draaien met de opmerking, dat 
hij zich niet zo in vorm voelde, maar die 
opmerking heeft 'ie net zóals die haarband 
op de L.G.C.-Fuif van mij gepikt. Toen Je
roen echter met een schitterende salto over 
1.85 m. ging, beseften we allen, dat het nu 
echt ging gebeuren. 

Van aarzeling ~j Jeroen was geen sprake 
meer, zijn wilskrachtige gezicht sprak boek
delen, zijn aanloop was energiek en ja hoor, 
daar "vloog" hij over de magische hoogte van 
1.90 m., fantastisch, een ovationeel applaus 
van de rest van de klas was z ijn deel. Voor
lopig staat het record van Jeroen er, ik 
ben benieuwd hoelang, ik denk heel lang! 
Jeroen proficiat! 

Zoals ik al vermeldde, ben ik nog niet 
helemaal klaar met alle klassen met het 
hoogspringen, maar nu al zijn er al een aan-
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tal meisjes(Annemiek, Lysbeth 1 Nicolyn, Ly
dia) over 1.50 m. gesprongen en mijn verwach
ting is, dat ook het record van 1.50 m. er 
binnenkort "aan" gaat, succes, meisjes! 

J.D.G. Dalman 

KAPSALON 
EGBERT HAAN 

L•1sters1ra•t1ho,ek L•eu..,e,11'slraa\ 
891.1 ex LEEUWARDEN 
Telefoon 058 - 127 130 
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Wijrna(bij eerste les van het nieuwe jaar): 
Ik wens jullie geen gelukkig nieuw
jaar, omdat jullie mij helemaal geen 
gelukkig nieuwjaar wensen. Dus wens 
ik jullie wat jullie anders mij zouden 
wen.sen. 

(11 slaat mug plat) 
Aldert: Is 'ie dood? 
11: Gelukkig heeft 'ie meer verstan-d van 

econorni e .: 
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Pieron(over Friesland): Ik hoop echt voor je 
dat de Groningers hier weer eens bin
nenvallen! 

V.d. Kamp: Die lintwormen planten zich vre
selijk interessant voort. 

Frauenfelder: Wat zit je te kauwen! l<auwguin? 
Spuug uit! Of stop het anders 
achter j~ oor, hoef je niet op 
te staan. 
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Pieron(tegen 11 die net brj Ue Gelder zUn ge

roepen): Beroep je maar op het pour
soi, dat heb je net geleerd. Dan geef 
je mU maar de schuld ••• of nee ••• aan 
Sartre, die is toch al dood. 

Wijma: Wat ik nou echt lekker vind is een 
pakje boter fijnknijpen. 

11: Ik ben zo moe, wat moet ik daaraan doen? 
Palsma: Dan ga je iets langzamer met het 

vraagstuk bezig! 

11 tegen 11: Wat is er met je neus? 
11: Hij is verstopt. 
112: Huh, waar is hij dan? 

Zeinstra: Als Marx zou d~nken, dan •••• 

~rn § _ _ ___ _ _ _ _ 
Speciaalzaak in spijkerbroeken, 

vrijetijds-, bedrijfs- en beroepskleding. 

,,,&&tJît·PhZ&üi, 
NAAUW15, LEEUWARDEN-TEL058·131031 

Vanuit de PRINSENTUIN 
naar de dichtstbijzijnde 
snackbar voor: 
* snacks 
* belegde broodjes 
* salades 
* soepen 

'· /a.J.Jen /2 en /,f. rr. 

/za/a/ /?/bi 
/fcëanc/4/ /j7?t/ 
snackbar - cafetaria 

NOOrderbrug 
Camstraburen 27 
tel.151579 
25 meter vanaf de Noorderbrug. 
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11 tegen Ten Brug die bij muziek binnenkomt: 
Wat komt u hier doen? 

Aldert: Vraag 10d ••• Frits?! 
Frits: Die speel ik graag even door aan mijn 

secondanten. 

Zeinstra dreigend tegen 11: Ik vouw je straks 
dubbel. 

ll(lachend): Ik lig al dubbel. 

Pieron(over geboortebeperking): ••• al die 
" broertjes van jou die er niet zijn! 

Wijrna: Dames, dames, waar is ons Latijnse haar 
op onze Latijnse tanden gebleven? 

Als 11 trakteert op schuimblokken ••• 
Scholl: Ik ben gek op van die vieze spekjes. 

Aldert tegen fluisterende 11: Kunnen jullie 
je snater even houden~!! 

Wijma: Homo, mooi woord! En het rijmt ook nog. 

Frauenfelder onder een proefwerk tegen een 11: 
Wat heb je daar op je hand ge
schreven? 

11: Oh, dat is Grieks. 

De Graaf(bij bespreking proefwerk): En hier 
zijn jullie ook met hele volksstammen 
ingetrapt. 

Wijma: Dat heb ik pecies pes~ opg~zocht! 

Ten Brug: Wat zijn jullie toch een olieflappen! 

Pieren: Wat is het toch een beest, die Van den 
Berg! 
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Wijma: ••• en nu krijgen we Lubbers met zijn ka

binet, en Brokx en Braks en kriks en 
krak s ••• 

Tijdens de les van Schut aan de Se klas ••• 
11: G5h, het lijkt wel Dynastie: daar kun je 

ook wel wat van missen. 

Aldert(als 11 een domme vraag stelt): Zit er 
stopverf in je oren? 

Bij het overschrijven uit een ander schrift ••• 
11: HOh ••• een drogbeeld, wat is dat nou weer? 
112: Nou gewoon ••• eh ••• een beeld van bedrog. 
111: Oh, een bedrogbeBldl 

11: Gaaaaap ••• 
Wijma: We zijn nu hier mee bezig, je wordt zo 

gemolken. 

V.d.Kamp(omdat 11 niet oplette): AAHUM!!! 

Frauenfelder(als de bel gaat, maar hij hog 
een zin moet afmaken): Boek 
dicht ••• eh ••• OPENLATEN!l! 

Pieren: Zou je onze school met een mieren
, hoop kunnen vergelijken? 

11: ••• de vraag is dan: hebben mieren een 
Grote Fuif? 

Aldert(tegen kletsende 11): Vermaak je je 
een beetje? Fijn jongen. 

Wijma: Philemon en Baucis veranderden in een 
boom, maar ze hadden net z-o goed in een 
kruisraket veranderd kunnen worden ••• 

V.d.Kamp:.~.en dan wordt er een eitje in 'm 
gelegd ••• 
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11: Dat is een gemene opmerking! 
Aldert: Werkelijk? Ik vond hem zelf wel grap

pig. 

Frauenfelder(bij gramm.): De tractor werd be
stuurd door een handelende per
soon. 

Frauenfelder(nog steeds bij gramm.): Moeilijke 
zinnen zijn makkelijker dan hele 
simpele zinnen. 

Wijma: Hoe kan goudgele honing nou van een 
groene steeneik druppelen?! 
Verzoek plaatsing in de STENTOR! 

V.d.Kamp: Als je samen met je kleine broertje 
op de wip aan het spelen bent, hoe 
kan je dan het makkelijkst samen 
gaan wippen? 

:Jee 
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Hoekstra(overhoort Roos woordjes): 

Wat is een klapRoos? 

Nielsen: Tussen Brussel en Antwerpen en ook 
tussen Antwerpen en Brussel ••• 

livijma: ••• en ik schoot een zustertje aan ••• 
nou ja, figuurl~k dan ••• 

(Op de repetitie van de Grote Fuif) 
Jelle tegen in de weg zittende spelers: 

Oprottûh, jullie zitten hier strate
gisch kut! 

P ieron: Als we straks moeten vechten tegen 
de Russen, vlucht de helft naar In
dia, de andere helft deserteert en 
de rest schiet mis! 

Zeinstra(tegeR een stel niet oplettende 
leerlingen): Is er nog iemand die 
interesse heeft in Grieks? 

Frauenfelder: Doe 'ns even actief mee met 
de meester. 

V.d.Berg: Daar hebben die Russen ni-et broer
tje, maar wel een hele familie 
dood aan. 

Aldert(±egen kletsende 11): Je bent hier 
niet bij de kapper hoorJ 

Wijma: Je kent de definit _;_e van een zuster 
toch ••• 't is wit en 't loopt in de 
weg. 

V.d.Kamp(over het oor): Dan moet je het oor 
er even weg trekken! 

Pieron: ••• Eurovisieval ••• 
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Wijma(over vocativus): Klaas verandert niet, 
net als Piet, die verandert ook niet. 

Na een stukje dictaat van Zeinstra ••• 
11: Maft dat laatste erachteraan? 
Zeinstra: Nou het mag ook v66raan! 

WUma: Ik ben eenvoudig van uitleg en kinder
lijk van begrip ••• 

?: Oh, dus die zijn ziek. 
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Willen de andere zieken zich ook even .mel
en? 

1-Jijma: Altijd weg, wat een pech. Losse blaadjes 
al tijd weg. 

Dalm-an(na -de gymles): TOT ZIENS! l-! 

Wijma: Kan dat onderhuidse gemompel daar -even 
ophouden? 

Merijn: Ik blijf al tijd innerlijk aan het gym
na:Sium gebonden-.. 

Oenie komt de bibliotheek binnen: 
Ik kom even een mop vertellen en dan 
ben ik we.er weg. 
(Bij naaer inzi-en:) 
Ik vertel hem toch maar niet, want an
ders vertelleri die meiskes 'm th~s en 
dan ben ik m'n goeie naam kwyt en da's 
een ding waar ik trots -0p ben: mUn 
-gqeie naam • 

. ST.E,NTOR 
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Telefoon voor mister Berengar 

Het was half 10 toen ik het kantoor van 
Berengar binnenkwam. De zon viel door de 
wat slordig neergelaten jaloeziën op de ar
chiefkast tegenover het raam. De aircondi
tioning snorde, maar Berengar was in geen 
velden of wegen te bekennen. Terwijl Lasma
ria, zijn secretaresse, mij naar het kantoor 
had gestuurd, met de mededeling dat Beren
gar mij verwachtte. Ik ging weer terug naar 
Lasmaria om te vragen waar haar chef was. 
Ze zei hoogst verbaasd dat ze had aange
nomen dat hij al in zijn kantoor was. Lasma
ria had blijkbaar goed geslapen. Ze pakte 
terstond de telefoon en belde iemand, aan 
wie ze in het Indonesisch vroeg waar Beren
gar was. Na een kort gesprek legde ze op, 
vouwde haar handen op het bureau, richtte 
zich op en zei dat ze het dan ook niet 
wist. Het zou het beste zijn dat ik terug
ging naar mijn hotel. Als Berengar zich on
verhoopt mocht melden, zou ze wel even bel
len. Ik kon gaan. 

Op d~ stoep van het Indonesion Trade 
Centre overwoog ik wat ik eens zou kunnen 
gaan doen. Ik besloot om maar 'ns .de stad 
in te gaan. Het was niet overdreven druk 
in Jakarta. Bij het oversteken van Garuda
road waaraan het I. T. C. lag werd ik bijna 
overreden door een overjarig Japans auto
mobiel, dat ongetwijf~ld hier in Indonesië 
was achtergelaten door de Jappen in 1945, 
veel nieuwer zou het in elk geval niet zijn. 
Opeens wist ik het: ik wilde persé niet 
door zo'n vehikel platgereden worden, dat 
leek me zo'n beetje de ergste manier om 
aan mijn einde te komen. Inmiddels was ik 
behouden aan de overkant gekomen en ik 
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vroeg me af waar Berengar wel niet uit kon 
hangen. 

Berengar was 47 jaar, een korte, vrij 
gezette Indonesiër en een succesvol sales
manager van een firma, waarvan de burelen 
aan de Garudaroad in een van de torens van 
het I.T.C. gevestigd waren. Ik had een af
spraak met hem omdat ik naar Jakarta was 
gestuurd om een reportage te maken van zgn. 
"joint venture"-projecten, waarbij Indone
sische en Nederlandse bedrijven gezamel~k 
een bedrijf in Indonesii beginnen, waar de 
Nede~landse firma zich na verloop van tijd 
uitkoopt. Berengars firma was onlangs met 
een Nederlandse kunststofgigant een buizen
fabri_ek -begonnen. 

Zo bracht ik al nadenkend de morgen en 
een deel van de middag in het centrum van 
Jakarta door. Tenslotte besloot ik naar 
mijn hotel terug te gaan. Op het Merdekka
ple~n hield ik een taxi aan. De chauffeur 
dreef zijn Mazdaatje door een leger fietsers 
naar Hotel Indonesia. Aan de balie verze
kerde men mij ervan dat er geen Lasmaria 
Wónggo ak . Crorno voor mij had gebeld. 

De volgende mor-gen was ik om half tien weer 
present bij Lasmaria. Ze ging gekleed in een 
witte bloes en een donkerblauwe plooirok. 
Haar haar had ze tot een staart samengebon
den. Al met al zag ze er best wel appetijte
lijk uit. Maar op de vraag of Berengar al 
tevoorschijngekomen was moest ze een ontken
nend antwoord geven. Ze zou oo~ bij god niet 
weten wanneer hij terug zou zijn. 

Dus stond ik om kwart voor tien weer 
moederziel alleen op de Garudaroad, op de 
stoep van het I.T.C. Ik besloot de stad in 
te gaan toch niet wetend wat ik anders zou 
moeten doen. Ik had al een uur of twee door 
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Jakarta rond gesjouwd, toen ik een besluit 
nam: Als Berengar niet naar mij op Garuda
road wou komen, zou ik wel naar hem toe 
gaan. Ik stapte naar de dichtstbijzijnde tele
fooncel en zocht het adres van Berengar op. 
Daarna hield ik een taxi aan, die ik mij naar 
de villa van Berengar liet rijden. 

Berengars villa was gelegen in een fo
rensenwijk in het zuiden van de stad. De 
straat was leeg. Ik liep eens om het huis 
heen. Aan de achterkant lag een swimming
pool. De terrasdeur was open, maar het huis 
leek uitgestorven. Ik liep terug naar de 
voordeur en belde een keer aan. Ik belde 
nog een keer. Nog bleef alles stil in het 
huis. Na een derde poging liep ik weer om 
het huis heen en klom over het hek de tuin 
in. Ik stak het gazon over, liep langs het 
zwembad en betrad het terras. Voorzichtig 
ging ik het huis binnen door de open t~rras
deur. De woonkamer was leeg. "Mister Beren
gar!" riep ik. Geen antwoord. Ik liep verder 
door de kamer, de vestibule in. Ik · opende 
een deur van een vertrek dat zo te zien als 
studeerkamer diende. Daar vond ik Berengar. 
Met een mes in zijn rug. 

Op dat moment ging de telefoon. Ik nam 
op. "Mister Berengars residence", zei ik. 
Het was Lasmaria. Ze vroeg ontzet wat ik bij 
Berengar deed. "Hem zoeken", antwoordde ik, 
"En ik heb hem gevonden, met een mes in zijn , 
rug. Hij is dood, morsdood." Aan de andere 
kant van de lijn een zucht en toen een klik. 
Lasmaria had opgelegd. 

Frits Dunnink 
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