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I 	I 

Regelmatig worden de Westduitse leden 
van de Baader-Meinhof-Gruppe (Rote 
Armee Fraktion, RAF) anarchisten 
genoemd, omdat ze beschuldigd zijn van 
bankovervallen en aanslagen met 
politieke bedoelingen. Anarchie zou dan 
beduiden: wanorde en chaos wekken, 
zodat haar aanhangers ook „chaoten" 
heten te zijn. Nu noemen de leden van 
de RAF zichzelf geenszins anarchisten, 
veeleer voorstanders van het marxisme 
en van een „klassenoorlog", waarmee  

een voorhoede zou moeten beginnen. 
Doel is dan: de verovering van de macht 
en... het staatsgezag, dat anarchisten 
juist willen opheffen. 

De Guerrilla 
Het is duidelijk dat de RAF is uitgegaan 
van het voorbeeld der guerrilla-strijders, 
zoals Tito in Joegoslavië, Mao in China, 
Ho Tsji Minh in Vietnam, Ben Bella in 
Algerije, Fidel Castro in Cuba, Neto in 
Angola enz. In de beginfase van zo'n  

langdurige, revolutionaire volksoorlmi 
zijn kleine groepen actief, die op- en 
onderduiken, steunen op de sympathie 
van een onderdrukte massa, die dikwijls 
ook te strijden heeft tegen buitenlandse 
vijanden. Vele guerrilla's zijn 
combinaties van een sociale revolutie en 
een nationale bevrijdingsstrijd. Het 
overvallen van banken en wapendepots 
bedoelt dan een „rood leger" te vormen 
ter verovering van de politieke en 
economische macht. In Latijns-Amerika,  
waar men stedelijke en provinciale 
guerrilla's kent, en in 1967 Che Guevara 
in zo'n strijd is gedood, zijn vooral de 
Tupamaros (in Uruguay) bekend 
geworden. Onder de leiders van zulke 
ondergrondse organisaties treft men 
overwegend marxisten aan, hoewel hun 
theorieën erg zijn aangepast aan 
verhoudingen, die in Europa niet 
bestaan. Dit was dan ook het drama van 

gen van 
situaties, die in Duitsland niet 
de RAF: dat haar leden uitgin 

bestonden. Ze wonnen dus de massa 
niet, werden geïsoleerd en wekten 
zoveel verzet, dat ze de reactie 
versterkten. Een aantal wetten tegen 
hen zouden goed te gebruiken zijn voor 
het stichten van een politiestaat, en 
beperken de vrijheden der burgers ook 
nu al. 

Anarchisme en macht 
Het sociaal-anarchisme (hier te lande 
bekend geworden door F. Domela 
Nieuwenhuis, 1846-1919) wil een vrije, 
federale gemeenschap vormen en het 
staatsgezag zoveel mogelijk afwentelen. 
De kernen van de gemeenschap zouden 
dan de bedrijfsraden en de gemeenten 
moeten zijn, zelfbesturende communes, 
die vooral de sociale, medische en 
culturele taken uitvoeren. Hoewel 
anarchisme letterlijk „gezagloosheid" 
betekent, kan natuurlijk niemand zich 
buiten de maatschappij plaatsen, en met 
haar moet men altijd een compromis 
sluiten. Gestreefd wordt dan naar een zo 
groot mogelijke mate van autonomie, 
zelfbestuur, voor de kleinere 
gemeenschappen en de minderheden. 
Wederzijdse plichten, rechten en 
vrijheden, eerbied voor de menselijke 
persoonlijkheid en waardigheid zijn de 
grote idealen: in de bedrijven, de 
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In nevenstaand artikel schrijft dr. A. L. 
Constandse over het woordmisbruik 
t.a.v . het begrip anarchisme. Voor 
verder geïnteresseerden onder de 
lezers is hier een kort, dus zeer 
onvolledig, lijstje van boeken 
opgenomen, dat meer inzicht kan 
verschaffen in de ware bedoelingen 
van anarchisten in heden en verleden. 

Anton Constandse, Grondslagen van 
het anarchisme; 1938, herdruk 1974, 
232 blz. ƒ 12,50. 
Anton Constandse, Anarchisme van de 
daad; 1969, 4e dr. 1975, 192 blz. 
ƒ 10,—. 
Peter Kropotkin, Anarchie, filosofie en 
ideaal; 40 blz. f 2,50. 
Michaël Bakoenin, Over anarchisme, 
staat en diktatuur; 50 blz. f 2,50. 
Jean Barrué, Anarchisme nu; 108 blz.  

5,—. 

(Bovengenoemde boeken zijn uitgaven 
van de Stichting Pamflet, Postbus 

.1333, Groningen, waar ook een 
uitvoeriger literatuurlijst verkrijgbaar is. 
Bestellingen uitsluitend. door storting 
op giro 2553850 van deze stichting.) 

Tot slot noemen wij de zeer leesbare 
vertaling van het boek van de Brit Colin 
Ward, Anarchie in actie, De 
Nederlandse Boekhandel, Amsterdam, 
1975, 176 blz. f 22,50. Het is meer 
een bundel verhalen over aktuele 
maatschappelijke toestanden en 
ontwikkelingen in de hedendaagse 
samenleving, geschreven vanuit een 
positieve, konstruktieve anarchistische 
visie. Aan de orde komen o.a. 
stadsplanning, huisvesting, het gezin, 
de school, speelplaatsen, fabrieken, 
psychiatrische inrichtingen, misdaad en 
geweldpleging. 

gemeenten, de wijken, de scholen, de 
gezinnen enz. Als utopie is zoiets nooit 
geheel bereikbaar, als richtlijn heeft het 
ideaal grote betekenis. Onverenigbaar is 
daarmee oorlog en militarisme, evenals 
de concentratie van de eigendom der 
produktiemiddelen in particuliere 
handen. Spreiding „van onder op" van 
macht en bezit over organen met 
socialistisch zelfbeheer is dan het doel. 
Leuzen van áfwentelen van vreemd 
gezag door staking, bedrijfsbezetting, 
burgerlijke ongehoorzaamheid en 
dienstweigering zijn in anarchistische 
bewegingen - die nu nauwelijks nog 
bestaan - altijd populair geweest. 

Anarchisme en geweld 
In wezen kan zulk een strijdwijze niet 
samengaan met de toepassing van 
geweld. Er zijn echter, vooral aan het 
einde van de vorige eeuw, zogenaamde 
„anarchisten van de daad" geweest, die 
individueel (meestal uit wanhoop en 
levensmoeheid) hun eigen oorlog aan de 
staat verklaarden. Ze beoogden dan 
voornamelijk hooggeplaatste 
autoriteiten te doden, omdat ze in hen 
tirannen zagen, die zichzelf buiten elke 
menselijke wet hadden geplaatst. Maar 
de grote theoretici van het anarchisme -
zoals Peter Kropotkin - onderstreepten, 
dat niet het liquideren van mensen, 
maar het opheffen van toestanden, van 
gezags- en eigendomsverhoudingen, 
invoering van een vrijheidlievend en 
pacifistisch socialisme, het doel moest 
zijn. 
Niettemin zijn er herhaaldelijk situaties 
geweest, dat anarchisten uit solidariteit 
met verzet van onderdrukten hebben 
deelgenomen aan gewelddadige acties. 
Slechts twee voorbeelden: in Rusland 
(1917-1921) in de guerrilla tegen 
tsaristische „witgardisten", met name 
onder Machno in de Oekraine. Maar  

toen tenslotte de contrarevolutie was 
verslagen, heeft het nieuwe 
bolsjewistische gezag de anarchistische 
beweging verboden en vernietigd. In 
Spanje (1936-1939) hebben de daar zeer 
invloedrijke anarchisten zo veel 
mogelijk de bedrijven gesocialiseerd en 
meegevochten tegen Franco, hoewel ze 
door de marxisten steeds meer werden 
uitgesloten van deelneming aan 
bestuursorganen. Theorieën als die van 
Michaël Bakoenin (1814-1876) voorzien 
de mogelijkheid, dat in een revolutie 
geweld onvermijdelijk zou zijn. Maar 
niet als doel. En dan ter verdediging van 
gesocialiseerde bedrijven, bevrijde 
communes, onteigende landgoederen, en 
niet om een staatsgezag te vestigen. 

Conclusies 
De conclusie moet dus zijn: hoewel het 
sociaal-anarchisme meestal niet 
geweldloos is (al komt ook dat voor) is 
zijn ideaaljet afwentelen van geweld, 
het respecteren van de menselijke 
persoonlijkheid, een zo groot mogelijke 
wederkerige vrijheid in de onderlinge 
verhoudingen: het tegendeel van 
terrorisme. Het terrorisme komt het 
meest voor in stromingen, die met het 
vrijheidslievende socialisme weinig of 
niets te maken hebben (zoals in 
Noord-Ierland en Libanon) of wordt 
uitgeoefend door fascistische of 
autoritaire regeringen (zoals in 
Latijns-Amerika en Zuid-Afrika) het 
minst in de geschiedenis van het 
anarchisme. Op het ogenblik is dit 
vooral een levens- en 
wereldbeschouwing, een ideaal en zelfs 
een utopie. Het is zeker solidair met 
onderdrukten, die zich verzetten. Maar 
geen leidraad voor geweldpleging, zoals 
kranten zouden doen geloven. 

A. L. Constandse 

ANTON CONSTANDSE (geb. 1899) 
werd opgeleid voor het onderwijs en 
behaalde mo-aktes Frans en Spaans. 
Van 1918-39 was hij aktief in de 
bewegingen voor de vrije gedachte, 
het antimilitarisme en anarchisme. Hij 
schreef toen tientallen brochures en 
boeken over atheïsme, protestantisme, 
de rassenleer, anarchisme, Feuerbach, 
Spinoza, W. Reich e.a. 
In 1940 werd hij gearresteerd en zat 
vier jaren gevangen. Na de oorlog 
journalistiek werk, radiocommentaren, 
docent aan volksuniversiteiten, 
promotie in '51, redacteur van De Gids 
sinds '65 en in '68 een leeropdracht 
aan de Universiteit van Amsterdam in 
de geschiedenis van Spanje en 
Latijns-Amerika. En opnieuw vele 
boeken over o.a. de Sovjet-Unie, 
Mexico, Cuba, Joegoslavië, Bakoenin, 
Krupp, Tito, Chroestsjow, Kennedy, 
Mao Tse-toeng, Het humanisme in 
Nederland ('67) en Anarchisme van de 

' daad ('69). Nog onlangs verscheen zijn 
De jaren der verleugening, over de 
periode '45-'75, terwijl binnenkort een 

, 	• bundel essays uitkomt onder de titel 
' 	Bevrijding door verachting. 
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Het doet de redactie genoegen de 
heer P. Bloema bereid te hebben 
gevonden zich als vast medewerker 
aan Ego te verbinden. Enige malen per 
jaar kunnen van hem bijdragen worden 
verwacht vanuit een meer militaire 
invalshoek dan in de overige artikelen 
gebruikelijk is. Hoewel Bloema voor 
menige lezer geen onbekende zal zijn, 
laten wij hieronder toch enkele 
persoonlijke gegevens volgen. 

KAREL BLOEMA doorliep voor de 
oorlog de KMA in Breda, werd 2e 
luitenant bij de lua in Utrecht en in mei 
1940 commandant van de 163e batterij 
lua in Wassenaar. Tijdens drie jaren 
krijgsgevangenschap verdiepte hij zich 
d.m.v. studieboeken van het Rode 
Kruis in filosofie, rechten en economie. 
In maart 1946 verscheen een boekje 
van zijn hand, waarin hij waarschuwde 
voor nieuwe oorlogsgevaren. 
Nederland diende de 
neutraliteitspolitiek te verlaten en te 
streven naar een verenigd Europa. 
Het leverde hem misnoegen op van 
militaire meerderen en een 
overplaatsing naar de Veluwe als Itadj. 
bij de kaderschool veldartillerie. 
Niettemin volgde opnieuw een 
ongebruikelijke stap voor een officier in 
die tijd: eind 1949 werd hij lid van de 
PvdA. Hij werkte enige tijd als kapitein 
bij de Generale Staf, maar zocht liever 
„de troep" en deed vele jaren dienst 
bij de lua. 
Steeds meer ging Bloema publiceren: 
naast vaktechnische artikelen begon hij 
kritiek te leveren op de bestaande 
tactische en strategische 
uitgangspunten en op de verouderde 
verhoudingen binnen de krijgsmacht. 
Hij schreef een boekje „Moderne 
politieke strategieën", talloze artikelen 
in tijdschriften en werd vaste 
medewerker van Het Parool. Hij werd 
lid van de Werkgroep 
Vermaatschappelijking Krijgsmacht. In 
1964 bedankte hij voor de PvdA, werd 
(hoofdbestuurs)lid van D'66, doch 
keerde in 1975 terug naar de PvdA. 
Al deze aktiviteiten werden hem in het 
militaire apparaat niet in dank 
afgenomen: zijn promotie stopte bij de 
rang van luitenant kolonel. Na het aan 
het bewind komen van minister 
Vredeling werd hem gevraagd te 
komen werken bij het bureau 
ontwapening van het ministerie van 
defensie. Dit was werk dat hem, 
humanist zijnde, goed lag. Zijn speciale 
zorg werd de Europese veiligheid en 
samenwerking. 
Na het verlaten van de militaire dienst 
in 1974 bleef Bloema werken bij het 
bureau ontwapening van defensie als 
adviseur. Nog steeds. 

4 

Een paar jaar geleden was de 
voorlichting bij defensie versnipperd. Er 
was een legervoorlichtingsdienst, een 
marinevoorlichtingsdienst en een 
luchtmachtvoorlichtingsdienst, terwijl 
het ministerie van defensie nog een 
eigen voorlichtingsdienst had. 
De verantwoordelijkheid voor de 
voorlichting bij de krijgsmachtdelen lag 
bij de militaire commandanten, dus bij 
respectievelijk de chef van de generale 
staf, de chef marinestaf en de chef 
luchtmachtstaf. De voorlichting bestaat 
uit de zogenaamde interne en de 
externe VOORLICHTING. 
De interne voorlichting is gericht naar 
het betreffende krijgsmachtdeel en 
werkt bijvoorbeeld via de 
voorlichtingsfunktionarissen bij de 
eenheden en via bekendmakingen, 
bulletins en periodieken, zoals de 
Legerkoerier, Alle Hens, Marinenieuws 
en de Vliegende Hollander. 
De externe voorlichting heeft 
betrekking op de informatie naar buiten, 
dus nieuws over bijvoorbeeld het leger 
(oefeningen, ongelukken, 
tentoonstellingen, enz.) naar de kranten, 
radio en televisie. Vooral dit soort 
voorlichting is bijzonder gevoelig en er 
is veel inzicht en ervaring nodig om 
berichten goed te presenteren. 
Bovendien moet de berichtgeving zeer  

snel gaan en niet „via de hiërarchieke 
weg." 
Tenslotte kon de versnippering bij de 
voorlichting aanleiding zijn tot naijver 
tussen de voorlichtingsdiensten 
onderling, en tot verschillen in de 
berichtgeving. Wie moest wat melden 
als er bijvoorbeeld een gebeurtenis was 
waarbij zowel marine, leger of 
luchtmachtmensen betrokken waren? 
Ook herinner ik me wel hoe sommige 
berichten konden worden „gekleurd". 
Een goed bericht kon luiden: „Marinier 
redt koeien". Een slecht bericht kon 
luiden „Soldaat vermoordt oude vrouw", 
in plaats van „Marinier vermoordt oude 
vrouw". 

Kritiek 
Er was dan ook veel kritiek ontstaan op 
de voorlichting bij defensie. In 1972 
adviseerde de commissie Van 
Rijckevorsel om een speciaal onderzoek 
in te stellen. Dit onderzoek werd door 
de toenmalige minister van defensie De 
Koster opgedragen aan mr. A. C. A. 
Dake, die een rapport uitbracht waarin 
hij adviseerde om één 
voorlichtingsdienst in te stellen die niet, 
meer verantwoordelijk zou zijn aan 
militaire commandanten maar aan de 
minister zelf, dus aan de politieke 
leiding. Verder zou de informatie vanaf 
de basis snel naar boven moeten worden 
gemeld door goed opgeleide 
voorlichtingsofficieren en 
onderofficieren, die ook een belangrijke 
taak zouden moeten hebben in de 
overlegorganen. Zij zouden naast de 
voorlichtende ook een vormende taak 
hebben. 
Tegen deze combinatie van voorlichting 
en vorming werd geprotesteerd in een 
rapport van majoor Hakkert, uitgebracht 
in de PvdA. Hakkert wilde alléén 
voorlichting via een Directie 
Voorlichting bij het ministerie van 
defensie en hij wilde o.a. alle 
periodieken bij de krijgsmacht 
vervangen door één (week)blad. 

„Ontzettend moeilijk" 
Het heeft tot juni van dit jaar geduurd 
voordat officieel een Directie 
Voorlichting tot stand kwam. In de 
praktijk had de voorlichting al als ee-
centrale instantie gefunktioneerd var. 
het moment dat minister Vredeling aan 
het bewind kwam. De verschillende 
voorlichtingsdiensten zijn nu ook 
formeel opgeheven, en de DV (Directeur 
Voorlichting), de heer Sligting, is tevens 
de „woordvoerder" van de minister voor 
de pers. 
Er is geen koppeling gekomen tussen 
voorlichting en vorming, en ook is er 
niet besloten tot één weekblad voor de 
hele krijgsmacht. Op principiële punten 
is er dus veel veranderd, maar dat neemt 
niet weg dat de diskussie over de 
voorlichting in en over defensie nog niet 
tot rust is gekomen. Het blijft een 
ingewikkelde zaak die vooral ook 
politiek moeilijk ligt, omdat er enerzijds 
in deze tijd een krijgsmacht nodig is, 
terwijl anderzijds iedereen hoopt dat 
deze nooit zal moeten worden gebruikt 
en dat we een lange tijd van vrede voor 
ons, zullen hebben. En ambivalente zaak 
dus, d.w.z. een zaak met twee kanten. 
Minister Vredeling zei dit kortgeleden 
nog in de Vredeskrant: „Hoe moet je de 
mensen duidelijk maken dat defensie 
een zeer ambivalente zaak is? Dat is een 
ontzettend moeilijke opgave". 
Dat is het ook. 

Het doet de redactie genoegen de 
heer P. Bloema bereid te hebben 
gevonden zich als vast medewerker 
aan Ego te verbinden. Enige malen per 
jaar kunnen van hem bijdragen worden 
verwacht vanuit een meer militaire 
invalshoek dan in de overige artikelen 
gebruikelijk is. Hoewel Bloema voor 
menige lezer geen onbekende zal zijn, 
laten wij hieronder toch enkele 
persoonlijke gegevens volgen. 
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KAREL BLOEMA doorliep voor de 
oorlog de KMA in Breda, werd 2e 
luitenant bij de lua in Utrecht en in mei 
1940 commandant van de 163e batterij 
Ria in Wassenaar. Tijdens drie jaren 
krijgsgevangenschap verdiepte hij zich 
d.m.v. studieboeken van het Rode 
Kruis in filosofie, rechten en economie. 
In maart 1946 verscheen een boekje 
van zijn hand, waarin hij waarschuwde 
voor nieuwe oorlogsgevaren. 
Nederland diende de 
neutraliteitspolitiek te verlaten en te 
streven naar een verenigd Europa. 
Het leverde hem misnoegen op van 
militaire meerderen en een 
overplaatsing naar de Veluwe als It.adj. 
bij de kaderschool veldartillerie. 
Niettemin volgde opnieuw een 
ongebruikelijke stap voor een officier in 
die tijd: eind 1949 werd hij lid van de 
PvdA. Hij werkte enige tijd als kapitein 
bij de Generale Staf, maar zocht liever 
„de troep" en deed vele jaren dienst 
bij de lua. 
Steeds meer ging Bloema publiceren: 
naast vaktechnische artikelen begon hij 
kritiek te leveren op de bestaande 
tactische en strategische 
uitgangspunten en op de verouderde 
verhoudingen binnen de krijgsmacht. 
Hij schreef een boekje „Moderne 
politieke strategieën", talloze artikelen 
in tijdschriften en werd vaste 
medewerker van Het Parool. Hij werd 
lid van de Werkgroep 
Vermaatschappelijking Krijgsmacht. In 
1964 bedankte hij voor de PvdA, werd 
(hoofdbestuurs)lid van D'66, doch 
keerde in 1975 terug naar de PvdA. 
Al deze aktiviteiten werden hem in het 
militaire apparaat niet in dank 
afgenomen: zijn promotie stopte bij de 
rang van luitenant kolonel. Na het aan 
het bewind komen van minister 
Vredeling werd hem gevraagd te 
komen werken bij het bureau 
ontwapening van het ministerie van 
defensie. Dit was werk dat hem, 
humanist zijnde, goed lag. Zijn speciale 
zorg werd de Europese veiligheid en 
samenwerking. 
Na het verlaten van de militaire dienst 
in 1974 bleef Bloema werken bij het 
bureau ontwapening van defensie als 
adviseur. Nog steeds. 

De voor- 
lichting 
over 
defensie 
Een paar jaar geleden was de 
voorlichting bij defensie versnipperd. Er 
was een legervoorlichtingsdienst, een 
marinevoorlichtingsdienst en een 
luchtmachtvoorlichtingsdienst, terwijl 
het ministerie van defensie nog een 
eigen voorlichtingsdienst had. 
De verantwoordelijkheid voor de 
voorlichting bij de krijgsmachtdelen lag 
bij de militaire commandanten, dus bij 
respectievelijk de chef van de generale 
staf, de chef marinestaf en de chef 
luchtmachtstaf. De voorlichting bestaat 
uit de zogenaamde interne en de 
externe VOORLICHTING. 
De interne voorlichting is gericht naar 
het betreffende krijgsmachtdeel en 
werkt bijvoorbeeld via de 
voorlichtingsfunktionarissen bij de 
eenheden en via bekendmakingen, 
bulletins en periodieken, zoals de 
Legerkoerier, Alle Hens, Marinenieuws 
en de Vliegende Hollander. 
De externe voorlichting heeft 
betrekking op de informatie naar buiten, 
dus nieuws over bijvoorbeeld het leger 
(oefeningen, ongelukken, 
tentoonstellingen, enz.) naar de kranten, 
radio en televisie. Vooral dit soort 
voorlichting is bijzonder gevoelig en er 
is veel inzicht en ervaring nodig om 
berichten goed te presenteren. 
Bovendien moet de berichtgeving zeer  

snel gaan en niet „via de hiërarchieke 
weg." 
Tenslotte kon de versnippering bij de 
voorlichting aanleiding zijn tot naijver 
tussen de voorlichtingsdiensten 
onderling, en tot verschillen in de 
berichtgeving. Wie moest wat melden 
als er bijvoorbeeld een gebeurtenis was 
waarbij zowel marine, leger of 
luchtmachtmensen betrokken waren? 
Ook herinner ik me wel hoe sommige 
berichten konden worden „gekleurd". 
Een goed bericht kon luiden: „Marinier 
redt koeien". Een slecht bericht kon 
luiden „Soldaat vermoordt oude vrouw" 
in plaats van „Marinier vermoordt oude 
vrouw". 

Kritiek 
Er was dan ook veel kritiek ontstaan op 
de voorlichting bij defensie. In 1972 
adviseerde de commissie Van 
Rijckevorsel om een speciaal onderzoek 
in te stellen. Dit onderzoek werd door 
de toenmalige minister van defensie De 
Koster opgedragen aan mr. A. C. A. 
Dake, die een rapport uitbracht waarin 
hij adviseerde om één 
voorlichtingsdienst in te stellen die nipt 
meer verantwoordelijk zou zijn aan 
militaire commandanten maar aan d" 
minister zelf, dus aan de politieke 
leiding. Verder zou de informatie vanaf 
de basis snel naar boven moeten worden 
gemeld door goed opgeleide 

 

voorlichtingsofficieren en 
onderofficieren, die ook een belangrijke 
taak zouden moeten hebben in de 
overlegorganen. Zij zouden naast de 
voorlichtende ook een vormende taak 
hebben. 
Tegen deze combinatie van voorlichting 
en vorming werd geprotesteerd in een 
rapport van majoor Hakkert, uitgebracht 
in de PvdA. Hakkert wilde alléén 
voorlichting via een Directie 
Voorlichting bij het ministerie van 
defensie en hij wilde o.a. alle 
periodieken bij de krijgsmacht 
vervangen door één (week)blad. 

„Ontzettend moeilijk" 
Het heeft tot juni van dit jaar geduurd 
voordat officieel een Directie 
Voorlichting tot stand kwam. In de 
praktijk had de voorlichting al als ee-
centrale instantie gefunktioneerd var. 
het moment dat minister Vredeling aan 
het bewind kwam. De verschillende 
voorlichtingsdiensten zijn nu ook 
formeel opgeheven, en de DV (Directeur 
Voorlichting), de heer Sligting, is tevens 
de „woordvoerder" van de minister voor 
de pers. 
Er is geen koppeling gekomen tussen 
voorlichting en vorming, en ook is er 
niet besloten tot één weekblad voor de 
hele krijgsmacht. Op principiële punten 
is er dus veel veranderd, maar dat neemt 
niet weg dat de diskussie over de 
voorlichting in en over defensie nog niet 
tot rust is gekomen. Het blijft een 
ingewikkelde zaak die vooral ook 
politiek moeilijk ligt, omdat er enerzijds 
in deze tijd een krijgsmacht nodig is, 
terwijl anderzijds iedereen hoopt dat 
deze nooit zal moeten worden gebruikt 
en dat we een lange tijd van vrede voor 
ons zullen hebben. En ambivalente zaak 
dus, d.w.z. een zaak met twee kanten. 
Minister Vredeling zei dit kortgeleden 
nog in de Vredeskrant: „Hoe moet je de 
mensen duidelijk maken dat defensie 
een zeer ambivalente zaak is? Dat is een 
ontzettend moeilijke opgave". 
Dat is het ook. 
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HUMANISTISCH THUISFRONT 
Stichting Humanistisch Thula! tont - Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thulstront 

Beste Ego-lezer, 

Spreekt nevenstaand plaatje voor zichzelf? Een 
goede goochelaar haalt uit zo'n hoed allerlei 
voorwerpen, tenminste, zo lijkt het en we willen 
dat soms een beetje geloven. Op de 
hoed-van-het-plaatje staan de letters SHT. U weet 
misschien wat ze betekenen: 

STICHTING HUMANISTISCH THUISFRONT 

Bij die stichting is geen hoge hoed te vinden en 
dus kan er ook niet worden getoverd. Toch zou 
zo'n toverding - nemen we even aan dat we goede 
goochelaars hebben - voor deze stichting 
ontzettend welkom zijn. 

We vragen u, ons hierbij te willen helpen. De reden waarom volgt nu. 
De Stichting Humanistisch Thuisfront heeft een aantal militaire tehuizen. 
Misschien kent u de sfeer daar en weet u wat er, behalve goedkope 
konsumpties, wordt geboden aan onze bezoekers. Dan weet u ook dat we 
graag datgene presenteren waarom u zelf heeft gevraagd: bepaalde soorten 
films, dam- en schaakwedstrijden, diskussies over zaken die u interessant 
vindt. Iedere raadsman, die in zijn werk voor militairen gebruik kan maken 
van onze tehuizen, kan u daarover meer vertellen. 
U begrijpt dat al deze aktiviteiten geld kosten en u heeft hierboven gelezen 
dat wij niet kunnen toveren. Dat is erg beroerd, want zelf hebben we veel 
te weinig geld om al uw verlangens te verwezenlijken. Vraag eens aan onze 
tehuis-beheerders wat we al lang op programma hebben staan en waarom 
dat nog niet is uitgevoerd. 
Wilt u weten hoeveel geld we nodig hebben? In ongeveer een jaar is voor 
dit werk een tienduizend gulden uitgegeven. Van deze som hebt u met uw 
kollegaas ook een aardig deel bijeengebracht. Wanneer we, weer voor een 
jaar, wat meer dan die tien mille kunnen besteden, krijgt u meer wensen 
vervuld. Mogen we even helpen rekenen? Van drieduizend man zitten er 
duizend erg krap, dus van tweeduizend lieden (en u hoort daar ook bij?) 
wordt een bijdrage gevraagd. 
We dachten gewoon dat u ook zal meedoen - een avond stappen kost ook 
geld - en als u die avond bij ons bijvoorbeeld naar de film kijkt, hebt u die 
zelf mee kunnen uitzoeken. Natuurlijk, daarom zit die girokaart erbij ! Vul 
hem nu gelijk even in, makkelijk genoeg. Het bedrag (van harte bedankt, 
natuurlijk), het nummer van uw eigen girorekening en kontroleer dan ook 
nog even of uw naamen adres volledig zijn vermeld. 

Met vriendelijke groeten, 

Adriaan Visser 
medewerker SHT 

UN 11-11kijkijAN118,T0SeN 
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HUMANISTISCH THUISFRONT 
Stichting Humanistisch «Miskent - Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront 

Beste Ego-lezer, 

Spreekt nevenstaand plaatje voor zichzelf? Een 
goede goochelaar haalt uit zo'n hoed allerlei 
voorwerpen, tenminste, zo lijkt het en we willen 
dat soms een beetje geloven. Op de 
hoed-van-het-plaatje staan de letters SHT. U weet 
misschien wat ze betekenen: 

STICHTING HUMANISTISCH THUISFRONT 

Bij die stichting is geen hoge hoed te vinden en 
dus kan er ook niet worden getoverd. Toch zou 
zo'n toverding - nemen we even aan dat we goede 
goochelaars hebben - voor deze stichting 
ontzettend welkom zijn. 

We vragen u, ons hierbij te willen helpen. De reden waarom volgt nu. 
De Stichting Humanistisch Thuisfront heeft een aantal militaire tehuizen. 
Misschien kent u de sfeer daar en weet u wat er, behalve goedkope 
konsumpties, wordt geboden aan onze bezoekers. Dan weet u ook dat we 
graag datgene presenteren waarom u zelf heeft gevraagd: bepaalde soorten 
films, dam- en schaakwedstrijden, diskussies over zaken die u interessant 
vindt. Iedere raadsman, die in zijn werk voor militairen gebruik kan maken 
van onze tehuizen, kan u daarover meer vertellen. 
U begrijpt dat al deze aktiviteiten geld kosten en u heeft hierboven gelezen 
dat wij niet kunnen toveren. Dat is erg beroerd, want zelf hebben we veel 
te weinig geld om al uw verlangens te verwezenlijken. Vraag eens aan onze 
tehuis-beheerders wat we al lang op programma hebben staan en waarom 
dat nog niet is uitgevoerd. 
Wilt u weten hoeveel geld we nodig hebben? In ongeveer een jaar is voor 
dit werk een tienduizend gulden uitgegeven. Van deze som hebt u met uw 
kollegaas ook een aardig deel bijeengebracht. Wanneer we, weer voor een 
jaar, wat meer dan die tien mille kunnen besteden, krijgt u meer wensen 
vervuld. Mogen we even helpen rekenen? Van drieduizend man zitten er 
duizend erg krap, dus van tweeduizend lieden (en u hoort daar ook bij?) 
wordt een bijdrage gevraagd. 
We dachten gewoon dat u ook zal meedoen - een avond stappen kost ook 
geld - en als u die avond bij ons bijvoorbeeld naar de film kijkt, hebt u die 
zelf mee kunnen uitzoeken. Natuurlijk, daarom zit die girokaart erbij ! Vul 
hem nu gelijk even in, makkelijk genoeg. Het bedrag (van harte bedankt, 
natuurlijk), het nummer van uw eigen girorekening en kontroleer dan ook 
nog even of uw naamen adres volledig zijn vermeld. 

Met vriendelijke groeten, 

Adriaan Visser 
medewerker SHT 

EUN HUMANISTISCHE MILITAIRE 

reuutzeN! 
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Agressie 
geweld en TV 
(deel 2) 

P P 

• 

Een factor die we in ons vorig artikel 
nog niet noemden en die ons weer tot 
ons uitgangspunt terugvoert, is het 
geweld in onze massamedia. Zoals door 
meer dan één onderzoek is aangetoond 
gaat dit geweld meer en meer een 
bedreiging voor de geestelijke 
volksgezondheid vormen en dreigt 
speciaal het kind het slachtoffer van een 
onvolwassen mediabeleid te worden. 
Door de Duitse filmdeskundige 
Kracauer is in dit opzicht een 
vergelijking gemaakt met de jaren 
twintig in Duitsland, toen het Duitse 
volk, tot wanhoop gebracht door een 
verloren oorlog enz., in film en literatuur 
al droomde van misdaad, sadisme en 
dgl., voordat men ooit van Hitler had 
gehoord. M.a.w. tijdens het Hitlerbewind 
kwam slechts aan de oppervlakte wat er 
voordien in Duitsland in de film en 
literatuur al aanwezig was. 
Een van degenen die van mening is dat 
we uit dit feit lering moeten trekken 
teneinde een herhaling te voorkomen, is 
de bekende schrijver Marcuse, eens de 
lieveling van de links-radikale studenten 
maar nu om zijn strijd tegen het geweld 
niet meer zo populair. Volgens Marcuse 
leidt overmatig gebruik van geweld in 
film, televisie enz. onherroepelijk tot een 
normalisering van dit geweld, m.a.w. 
door dit vertoon van geweld wordt het 
gruwelijke steeds meer gewoon in de 
ogen van de mensen en verliest het zijn 
afschrikkende werking. 
Hoe groot de hoeveelheid geweld in de 
T.V.-programma's wel is, blijkt o.a. uit 
het feit dat in de V.S. een schoolkind in 
de periode van 5 tot 15 jaar gemiddeld 
13.400 moorden en dgl. op het 
televisiescherm ziet, en dat er in een 
rustig(?) landje als Nederland in een 
week ruim 150 ernstige gewelddaden op 
de beeldbuis voorkomen waarvan meer 
dan 50 met dodelijke afloop. Op zichzelf 
is het natuurlijk een beschamende en 
in-trieste zaak, dat bij gebrek aan 
voldoende andere mogelijkheden het 
geweld als middel tot vermaak en 
verstrooiing moet dienen. Maar erger is 
nog, dat dit gebeurt, terwijl 
langzamerhand wetenschappelijk vast is 
komen te staan, dat er een duidelijke 
correlatie bestaat tussen de overmatige 
grote hoeveelheid geweld in de 

6 massamedia enerzijds en het toenemen  

van de agressie anderzijds. 
Dat dit niet een bewering zonder meer 
is, blijkt overduidelijk uit het 
beschikbare onderzoeksmateriaal. Voor 
serieuze wetenschapsmensen als 
Wertham, Berkewitz, Glck, Hacker, 
Bandura en anderen staat het zonder 
meer vast dat een bepaald soort 
televisieprogramma's een schadelijke 
invloed heeft op de geestelijke 
volksgezondheid in het bijzonder op die 
van jongere en labiele kijkers. Bekend 
in dit opzicht is ook een rapport dat is 
uitgebracht door de 
commissie-Eisenhower (broer van de 
ex-president), en waarin op grond van 
een aantal feiten de televisiemensen 
wordt voorgehouden, eindelijk eens te 
stoppen met de bewering dat men met 
de onderzoeksresultaten op dit gebied 
twee kanten uit kan. Dit rapport is ook 
verschenen als documentatie van de 
N.O.S. (nr. 19), maar heeft in ons land, 
zelfs in eigen kring, weinig publiciteit 
gekregen. 
In ons land is er de betrekkelijk recente 
dissertatie van dr. T. Fris 
„Gelegenheidsagressie", die eveneens  

tot grote voorzichtigheid maant. 
Trouwens vele televisiemensen zijn diep 
in hun hart waarschijnlijk zelf evenzeer 
van de schadelijke invloed van het 
geweld op de T.V. overtuigd als 
genoemde onderzoekers. Hoe anders te 
verklaren dat bijv. de Amerikaanse 
televisiemakers na de moord op J.F. 
Kennedy vrijwillig de hoeveelheid 
geweld in hun programma's gingen 
beperken. Dat deze televisiemakers na 
verloop van tijd weer in hun oude fout 
vervielen doet aan de zaak niets af. Ook 
de N.O.S. heeft in 1969 besloten tijdens 
het journaal minder gruwelijke beelden 
van de Vietnamoorlog uit te zenden 
omdat men bang was dat de gevoelens 
van medelijden van de kijkers anders te 
sterk zouden afstompen. 
Des te meer bevreemdt het daarom dat 
van de zijde van de televisie steeds weer 
een poging wordt gedaan om de invloed 
van het geweld op de T.V. te 
bagatelliseren. Zo stelde niet zo lang 
geleden de 
V.P.R.O.-publiciteits-secretaris, Ad 
Kooyman, in een interview in „Trouw" 
en in een artikel in „Vredesopbouw" dat 

••• 

er tegengestelde meningen bestaan ten 
opzichte van de schadelijke werking van 
bepaalde televisieprogramma's. Als 
bewijs voor zijn stelling haalt hij dan 
een uitspraak aan van een Amerikaanse 
deskundige Wilbur Schramm, die zegt 
dat sommige televisie-uitzendingen  voor 
sommige kinderen onder bepaalde 
omstandigheden nadelig zijn, voor 
andere kinderen onder dezelfde 
omstandigheden of voor dezelfde 
kinderen onder andere omstandigheden 
juist goed. Kooyman - en andere 
televisiedeskundigen doen dit meestal 
ook - vergeet dan echter dat Schramm 
aan deze uitspraak heeft toegevoegd, dat 
alleen al de mogelijkheid van 
schadelijke effecten, dus ook wanneer 
het overtuigende bewijs nog ontbreekt, 
als een voldoende reden beschouwd 
moet worden om actie te voeren tegen 
een frequente presentatie van geweld. 
De samenleving moet in een zo 
belangrijke en gevaarlijk zaak als deze 
niet gokken, aldus Schramm. 
Dit laatste doen onze televisiemakers 
wel en in zo verre zijn ze medeplichtig 
aan een niet gering aantal gewelddaden. 
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Agressie 
geweld en TV 
(deel 2) 
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Een factor die we in ons vorig artikel 
nog niet noemden en die ons weer tot 
ons uitgangspunt terugvoert, is het 
geweld in onze massamedia. Zoals door 
meer dan één onderzoek is aangetoond 
gaat dit geweld meer en meer een 
bedreiging voor de geestelijke 
volksgezondheid vormen en dreigt 
speciaal het kind het slachtoffer van een 
onvolwassen mediabeleid te worden. 
Door de Duitse filmdeskundige 
Kracauer is in dit opzicht een 
vergelijking gemaakt met de jaren 
twintig in Duitsland, toen het Duitse 
volk, tot wanhoop gebracht door een 
verloren oorlog enz., in film en literatuur 
al droomde van misdaad, sadisme en 
dgl., voordat men ooit van Hitler had 
gehoord. M.a.w. tijdens het Hitlerbewind 
kwam slechts aan de oppervlakte wat er 
voordien in Duitsland in de film en 
literatuur al aanwezig was. 
Een van degenen die van mening is dat 
we uit dit feit lering moeten trekken 
teneinde een herhaling te voorkomen, is 
de bekende schrijver Marcuse, eens de 
lieveling van de links-radikale studenten 
maar nu om zijn strijd tegen het geweld 
niet meer zo populair. Volgens Marcuse 
leidt overmatig gebruik van geweld in 
film, televisie enz. onherroepelijk tot een 
normalisering van dit geweld, m.a.w. 
door dit vertoon van geweld wordt het 
gruwelijke steeds meer gewoon in de 
ogen van de mensen en verliest het zijn 
afschrikkende werking. 
Hoe groot de hoeveelheid geweld in de 
T.V.-programma's wel is, blijkt o.a. uit 
het feit dat in de V.S. een schoolkind in 
de periode van 5 tot 15 jaar gemiddeld 
13.400 moorden en dgl. op het 
televisiescherm ziet, en dat er in een 
rustig(?) landje als Nederland in een 
week ruim 150 ernstige gewelddaden op 
de beeldbuis voorkomen waarvan meer 
dan 50 met dodelijke afloop. Op zichzelf 
is het natuurlijk een beschamende en 
in-trieste zaak, dat bij gebrek aan 
voldoende andere mogelijkheden het 
geweld als middel tot vermaak en 
verstrooiing moet dienen. Maar erger is 
nog, dat dit gebeurt, terwijl 
langzamerhand wetenschappelijk vast is 
komen te staan, dat er een duidelijke 
correlatie bestaat tussen de overmatige 
grote hoeveelheid geweld in de 

6 massamedia enerzijds en het toenemen  

van de agressie anderzijds. 
Dat dit niet een bewering zonder meer 
is, blijkt overduidelijk uit het 
beschikbare onderzoeksmateriaal. Voor 
serieuze wetenschapsmensen als 
Wertham, Berkewitz, Glck, Hacker, 
Bandura en anderen staat het zonder 
meer vast dat een bepaald soort 
televisieprogramma's een schadelijke 
invloed heeft op de geestelijke 
volksgezondheid in het bijzonder op die 
van jongere en labiele kijkers. Bekend 
in dit opzicht is ook een rapport dat is 
uitgebracht door de 
commissie-Eisenhower (broer van de 
ex-president), en waarin op grond van 
een aantal feiten de televisiemensen 
wordt voorgehouden, eindelijk eens te 
stoppen met de bewering dat men met 
de onderzoeksresultaten op dit gebied 
twee kanten uit kan. Dit rapport is ook 
verschenen als documentatie van de 
N.O.S. (nr. 19), maar heeft in ons land, 
zelfs in eigen kring, weinig publiciteit 
gekregen. 
In ons land is er de betrekkelijk recente 
dissertatie van dr. T. Fris 
„Gelegenheidsagressie", die eveneens  

tot grote voorzichtigheid maant. 
Trouwens vele televisiemensen zijn diep 
in hun hart waarschijnlijk zelf evenzeer 
van de schadelijke invloed van het 
geweld op de T.V. overtuigd als 
genoemde onderzoekers. Hoe anders te 
verklaren dat bijv. de Amerikaanse 
televisiemakers na de moord op J.F. 
Kennedy vrijwillig de hoeveelheid 
geweld in hun programma's gingen 
beperken. Dat deze televisiemakers na 
verloop van tijd weer in hun oude fout 
vervielen doet aan de zaak niets af. Ook 
de N.O.S. heeft in 1969 besloten tijdens 
het journaal minder gruwelijke beelden 
van de Vietnamoorlog uit te zenden 
omdat men bang was dat de gevoelens 
van medelijden van de kijkers anders te 
sterk zouden afstompen. 
Des te meer bevreemdt het daarom dat 
van de zijde van de televisie steeds weer 
een poging wordt gedaan om de invloed 
van het geweld op de T.V. te 
bagatelliseren. Zo stelde niet zo lang 
geleden de 
V.P.R.O.-publiciteits-secretaris, Ad 
Kooyman, in een interview in „Trouw" 
en in een artikel in „Vredesopbouw" dat 
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er tegengestelde meningen bestaan ten 
opzichte van de schadelijke werking van 
bepaalde televisieprogramma's. Als 
bewijs voor zijn stelling haalt hij dan 
een uitspraak aan van een Amerikaanse 
deskundige Wilbur Schramm, die zegt 
dat sommige televisie-uitzendingen  voor 
sommige kinderen onder bepaalde 
omstandigheden nadelig zijn, voor 
andere kinderen onder dezelfde 
omstandigheden of voor dezelfde 
kinderen onder andere omstandigheden 
juist goed. Kooyman - en andere 
televisiedeskundigen doen dit meestal 
ook - vergeet dan echter dat Schramm 
aan deze uitspraak heeft toegevoegd, dat 
alleen al de mogelijkheid van 
schadelijke effecten, dus ook wanneer 
het overtuigende bewijs nog ontbreekt, 
als een voldoende reden beschouwd 
moet worden om actie te voeren tegen 
een frequente presentatie van geweld. 
De samenleving moet in een zo 
belangrijke en gevaarlijk zaak als deze 
niet gokken, aldus Schramm. 
Dit laatste doen onze televisiemakers 
wel en in zo verre zijn ze medeplichtig 
aan een niet gering aantal gewelddaden. 
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De zachte krachten 
Van Ghandi, die beroemd is geworden 
door zijn politiek van geweldloosheid is 
bekend, dat hij eens gezegd heeft dat de 
wereld nog slechts gered kon worden 
door „the wisdom of the women". 
Eigenaardig genoeg werd deze uitspraak 
later herhaald door de oude vechtjas Mac 
Arthur, n.b. de man die in 1952 de 
atoombom tegen China had willen ge-
bruiken. 

Beiden bedoelden hiermee dat de wereld 
behoefte heeft aan meer mildheid en 
meer zachtheid. Henriëtte Roland Holst 
bracht dit al eerder onder woorden toen 
ze sprak van „de zachte krachten die het 
zouden winnen op het eind". 

Als er in de opvoeding wat meer accent 
gelegd zou worden op deze zachte 
krachten, dan zou de huidige harde lijn 
(stoere mannenheroiek)in onze samen-
leving mogelijk gaan verdwijnen, er zou 
meer eerbied voor het leven ontstaan en 
het vermogen tot liefhebben en tot mede-
lijden zou worden gestimuleerd. Het was 
een dichteres die schreef: 

Er is maar één ding 
beter dan de mens, 
een ander mens 

(Ellen Warmond) 

Door vast te houden aan dit besef van 
menselijke solidariteit d.i. door zich één 
te voelen met de slachtoffers van deze 
wereld en zich actief in te zetten voor een 
herstel van de menselijke waarden kan 
de opvoeder een belangrijke bijdrage aan 
de vrede leveren. 

Uit: S. C. Derksen 
„Hoe leren we de vrede" 

Uitg. H.D. Tjeenk Willink, Groningen 
4e druk, ƒ 15,— 

Ook 'de kijker die door zijn 
belangstelling voor een grote 
kijkdichtheid van deze programma's 
zorgt, gaat hier in principe niet vrij uit. 
Een vraag die men hier kan stellen is, 
hoe het komt, dat terwijl zo velen zich 
kritisch tegen de foute maatschappelijke 
structuren opstellen, er zo weinig 
mensen zijn die protesteren tegen de 
culturele verloedering van onze 
samenleving. Lezing van een boekje als 
„Weimarculture" (van Peter Gay) kan 
hierbij tot pijnlijke conclusies leiden. 

Modelfabrieken van onmenselijkheid 
Natuurlijk moeten we hier oppassen 
voor al te eenvoudige vergelijkingen, 
maar het lijkt niet te gewaagd te 
constateren dat de wereld weer in 
toenemende mate bedreigd wordt door 
een overmaat aan geweld, en dat 
waakzaamheid ten opzichte van een 
bepaald soort film- en 
televisieprogramma's dringend gewenst 
is. De reeds genoemde Amerikaanse 
psychiater Wertham noemde naar 
aanleiding van een onderzoek naar het 
geweld in kinderprogramma's film- en  

televisie modelfabrieken van 
onmenselijkheid. 
Speciaal voor kinderen die nu eenmaal 
moeilijk onderscheid kunnen maken 
tussen fictie en werkelijkheid is hier de 
grootst mogelijke voorzichtigheid 
geboden. Dit houdt ook voor de 
onderwijsmensen een groot stuk 
verantwoordelijkheid in. Een betere 
geïnformeerdheid en een grotere 
probleembewustheid zijn op dit gebied 
noodzakelijk. Daarnaast is er een grote 
oehoefte aan goede alternatieven (meer 
mogelijkheden tot zelfontplooiing in de 
opvoeding, meer geduld en liefde in de 
omgang tussen opvoeder en kind, betere 
mogelijkheden voor ontspanning; vooral 
de sport biedt goede mogelijkheden 
voor het op onschuldige wijze 
afreageren van agressieve spanningen, 
meer aandacht voor spannende en 
gezonde kinderlectuur, enz.). 
In de hogere leerjaren zal men ook 
moeten proberen de leerlingen inzicht te 
geven in de achtergrond van eigen 
gedrag en in het gedrag en de motieven 
van anderen. Op die manier zal een 
nieuwe wijze van conflictoplossing, 
waarbij zoveel mogelijk van geweld 
wordt afgezien, ingeoefend kunnen  

worden. Daartoe is o.m. een hoger 
niveau van psychische volwassenheid 
nodig. 
Tenslotte is het nodig dat nieuwe 
identificatiemodellen worden 
ontwikkeld. Speciaal in het 
geschiedenisonderwijs, waarover we het 
een volgende keer eens hopen te 
hebben, worden deugd en moed nog 
maar al te vaak vereenzelvigd met de 
figuren van het slagveld, en is de held 
nog maar al te vaak degene die de ander 
het leven heeft genomen in plaats van 
heeft helpen leven. Een betrekkelijk 
recent Unesco-onderzoek heeft daarover 
zeer onthullende dingen opgeleverd. 
Ook in het onderwijs dient een nieuwe 
erecode te worden ontwikkeld, waarin 
de 'moed van het kwaad' door de 
„courage du bien" dient te worden 
vervangen, en elke verheerlijking van 
het geweld is verdwenen. Verbetering 
van de levenscondities en vermindering 
van het geweld zijn, zoals uit het 
voorgaande hopelijk is duidelijk 
geworden, absolute voorwaarden voor 
het voortbestaan van de mensheid 
geworden. 

drs. S. C. Derksen 
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Iedere  rechtgeaarde Nederlander krimpt ineen, 
wanneer hij tegenwoordig met het woord 
„jeugdsentiment" dan wel het synoniem 
„nostalgie" wordt geconfronteerd. Net  zoals 
de uitdrukking „pardon reeds", die vroeger 
het toppunt van leuk was, maar nu alom 
irritatie wekt. Dit alles ten gevolge van het feit, 
dat deze termen te vaak door te veel mensen 
zijn gebezigd. Men raakt overvoerd en wil er 
niet meer van horen. En dat juist nu we zo 

• gelukkig zijn; een staaltje van, het spijt ons, 
jeugdsentiment van het zuiverste water, 
loepzuivere nostalgie zogezegd, binnen onze 
grenzen te hebben. 
Wie de film „Next stop Greenwich Village" 
heeft gezien, zal toegeven dat hier nauwelijks 
een beter woord voor te bedenken is dan het 
gewraakte. De film, geregisseerd door Paul 
Mazursky, speelt in het begin van de jaren 
vijftig en behandelt de gang die velen van ons 
zijn gegaan en nog zullen gaan: die van de 
ouderlijke woning het volle leven in, op weg 
naar de verwezenlijking van jarenlang 
gekoesterde dromen, op weg naar de 
ontdekking ook, dat die dromen vaak erg 
moeilijk te verwezenlijken zijn, als dat al ooit 
lukt. 
Larry Lapinsky, een broodmagere joodse 
jongen, droomt van de film. Hij ontworstelt 
zich aan de knellende greep van zijn moeder 
(een prachtrol van Shelly Winters) en verhuist 
van de wijk Brooklyn in New York, waar hij is 
opgegroeid, naar het wufte artiestenwereldje 
in de wijk Greenwich Village. Zijn vriendin 
wacht hem daar al gretig op, en hij duikt onder 
in de vrijheid. Dat die vooralsnog bestaat uit 
het persen van wortelsap in een reformwinkel 
om geld te verdienen voor toneellessen, doet 
aan zijn geluk niets af. Larry is bezig, de 
eerste stappen van zijn droom in daden om te 
zetten. De scene op het station van de 
ondergrondse, waarin hij vroeg in de ochtend 
in een aantal imitaties zijn eigen toekomst 
uitbeeldt, blijft de kijker heel lang bij. 
Larry krijgt te maken met alle geledingen van 
geluk en ongeluk. Een van de meisjes uit zijn 
groepje pleegt zelfmoord, en zijn vriendin, die 
aanvankelijk dol op hem is, wordt verliefd op 
een ander van wie Larry ziet, dat hij haar niet 
waard is. Zijn moeder kan hem niet loslaten 
en komt op de meest ongelegen momenten 
„even langs" met pa, die veel meer van de 
drang naar vrijheid van zijn zoon begrijpt, dan 
de van liefde smeltende moeder. Maar hij 
krijgt ook een rol in een film, waarvoor hij naar 
het heuse Hollywood moet afreizen. 
Niets bijzonders al met al, zoals Larry zijn er 
waarschijnlijk al miljoenen gevallen en weer 
opgestaan. Het is de sfeer die de film maakt 
tot wat hij is: een stuk herkenning van begin 
tot eind. 

Of je jeugd nu in 1953 lag of eerder of later, 
de tobberifen zijn tijdloos, en of je nu een man 
of een vrouw bent, je vindt er stukken van 
jezelf in terug. Het sublieme spel van Lenny 
Baker als Larry tilt hem, als wij het voor het 
zeggen hebben, onmiddellijk in de prijsklasse 
van Dustin Hoffman en Richard Dreyfuss en al 
die andere niet mooie, maar volmaakt  

natuurlijk en meeslepend spelende jonge 
Amerikanen. 
PAUL MAZURSKY, die geboren werd in 1930, 
was aanvankelijk zelf een komisch acteur. 
Later werd hij scenarioschrijver, onder andere 
voor Danny Kaye. Zijn bekendste films zijn 
„Bob and Carol and Ted and Alice" uit 1969, 
met o.a. Robert Culp en Elliott Gould; „Alex in 
Wonderland" uit 1970 met Donald Sutherland, 
Ellen Burstyn en Jeanne Moreau; „Blume in 
love" uit 1972 met Georges Segal, en uit 
1974 „Harry and Tonto", een van de aardigste  

en tegelijk merkwaardigste films van de laatste 
tijd, waarin een oude man en zijn rode kater 
de hoofdrol spelen. 
Shelly Winters begon haar carrière als 
toneelactrice, en heeft dat ook haar leven lang 
als haar beroep opgegeven. Ze speelde, naar 
haar zeggen, in tweeduizend films, maar in 
werkelijkheid waren het er, vanaf 1943, zes en 
zeventig. Vroeger was ze een blond „stuk" en 
kreeg ze navenante rollen aangeboden. Haar 
eerste „goede rol" was in 'A place in the 
sun." 

KORT EN GOED TAXI DRIVER Robert de Niro onder regie van 
Martin Scorsese in een gewelddadige film 
naar een scenario van Paul Schrader. Een 
taxichauffeur lost de wereldproblemen en die 
in zijn direkte omgeving op via een door hem 
zelf in slapeloze nachten ontworpen methode. 
Omstreden film, zeer de moeite waard 
vanwege de hoofdrol van De Niro. 

afkomst verloochent zich 'echter niet, en hij 
eindigt verminkt en berooid. Lange film, 
volgens sommige critici te lang, maar prachtig 
opgenomen door Stanley Kubrick, die van zijn 
tiende een echte jubileumvoorstelling wilde 
maken. Ryan O'Neall en Marisa Berenson in 
de hoofdrollen. 

DOCTEUR FRANCOISE GAILLAND. Wie 
van het roken af wil komen en bovendien 
Annie Girardot weer eens in actie wil zien, ga 
naar deze film. 't Verhaal hangt tegen de 
drakerige doktersroman aan, maar Girardot 
maakt alles goed door haar natuurlijk spel. 

BARRY LYNDON. Achttiende eeuws Iers 
verhaal over jonge man van vrij eenvoudige 
afkomst, die via het leger en via steeds 
hogere stapjes op de maatschappelijke ladder 
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natuurlijk en meeslepend spelende jonge 
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en tegelijk merkwaardigste films van de laatste 
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afkomst verloochent zich echter niet, en hij 
eindigt verminkt en berooid. Lange film, 
volgens sommige critici te lang, maar prachtig 
opgenomen door Stanley Kubrick, die van zijn 
tiende een echte jubileumvoorstelling wilde 
maken. Ryan O'Neall en Marisa Berenson in 
de hoofdrollen. 

DOCTEUR FRANCOISE GAILLAND. Wie 
van het roken af wil komen en bovendien 
Annie Girardot weer eens in actie wil zien, ga 
naar deze film. 't Verhaal hangt tegen de 
drakerige doktersroman aan, maar Girardot 
maakt alles goed door haar natuurlijk spel. 

BARRY LYNDON. Achttiende eeuws Iers 
verhaal over jonge man van vrij eenvoudige 
afkomst, die via het leger en via steeds 
hogere stapjes op de maatschappelijke ladder 

	  uiteindelijk de status van edelman bereikt. Zijn 8 



Links: 
Lenny Baker en Ellen Greene als Larry 
Lapinsky en zijn vriendin Sarah in 
„Next stop Greenwich Village". 

Boven: 
Larry en Sarah samen met hun 
vrienden op weg naar een vriendin, die 
voor de zoveelste keer heeft 
geprobeerd zelfmoord te plegen. 

Rechts: 
Bruce Dern als Tom in „The Great 
Gatsby"• 

-• 

show" afgeleverd, helemaal in zwart wit 
opgenomen. Ook in deze film geen duidelijk 
verhaal, maar een aantal levens, gegroepeerd 
en belicht rond twee jonge jongens, die net 
met „het leven" kennismaken. De oorlog in 
Korea speelt op de achtergrond een 
wezenlijke rol. De film is gesitueerd in 1951, 
en ook hier is de muziek weer uitstekend bij 
elkaar gezocht. 
"The Summer of 42", tenslotte, van Robert 
Mulligan, ook zo'n vier jaar geleden 
uitgebracht, speelt nog vroeger, de titel zegt 
het al, in 1942. Ook hier weer, tegen de 
dramatische achtergrond van de tweede 
wereldoorlog, de lotgevallen van een paar 
opgroeiende jongens. De film is romantischer 
van opzet dan de andere drie, met minder 
humor gemaakt dan bijvoorbeeld "Next Stop", 
en de zoete muziek van Michel Legrand werkt 
minder emotioneel dan de authentieke muziek 
van de andere drie films, maar de sfeer en de 
herkerwingspunten zijn toch voor talloze 
toeschouwers duidelijk. 
Dit soort films trekt geen volle zalen in grote 
theaters; in de kleinere, zogenaamde „goeie" 
bioscopen doen ze,  het echter uitstekend. Ze 
winnen prijzen op filmfestivals en krijgen in de 
pers alom lovende kritieken, en ze brengen 

Toen ze ouder en dikker werd, werd ze „de 
moeder van iedereen". Beroemd werd haar 
creatie van „Bloody Mama", waarin ze de 
moeder van een viertal zeer gewelddadige 
zoons speelt, die hun aanleg duidelijk niet van 
een vreemde hebben. Een van haar zoons is 
daarin Robert de Niro, die door Shelly min of 
meer in het zadel is geholpen. 
Aan „Next Stop Greenwich Village" gingen 
drie films vooraf, die eigenlijk allemaal een 
bepaalde verwantschap met elkaar en met 
deze vierde vertonen. George Lucas maakte  

in 1973 zijn „American Graffiti", een film die 
in het begin van de jaren zestig speelt. Hij 
beschrijft de lotgevallen van een paar 
middelbare scholieren, vlak voor ze van 
school af gaan en hun verdere loopbaan 
kiezen. In deze film speelde de eerder 
genoemde Richard Dreyfuss een van zijn 
eerste rollen. De popmuziek en de discjockey 
waren in deze film vooral een sfeermaker, 
terwijl in „Next Stop" prima jazz, van Art 
Blakey en Dave Brubeck onder anderen, de 
sfeer van de jaren vijftig terugbrengt. Een jaar  

eerder had Peter Bogdanovitch de inmiddels 
min of meer beroemde film "The last picture 
grote weemoed te weeg bij het overgrote deel 
der bezoekers. 
Al zal een film als "Jaws", prima in zijn soort 
trouwens, meergeld in het leedje brengen, 
aan films als bovengenoemde kunnen we 
zien, dat de amerikanen toch heel wat 
genuanceerder zijn dan we vaak geneigd zijn 
te denken. 

Leo van Opzeeland 

WILLIAM HOLDEN gaat de hoofdrol 
vertolken in „21 Hours at Munich". William A. 
Graham heeft de regie, het scenario is van 
Hume en Cunningham die de dramatische 
gebeurtenissen van de 5de september 1972 
in Mnchen, waarbij 11 Olympische atleten 
gegijzeld werden, hebben beschreven. Franco 
Nero krijgt een stevige bijrol. 

CHARLOTTE RAMPLING, Philippe Noiret, 
Agostina Belli en Peter Ustinov zijn de 
belangrijkste namen in Yves Boissets „The 
Purple Cab", die geheel in Ierland wordt 
npgenomen. Overigens is Ustinov altijd goed  

voor een „understatement". Zo zei hij in 
„Time": „De beste rollen in religieuze films 
gaan altijd naar mensen die niks van religie 
moeten weten". Peter Ustinov had op dat 
moment recht van spreken, want hij „deed" 
koning Herodes in „Het leven van Christus" 
van Franco Zeffirelli. 

„DE NIEUWSTE KING KONG-film krijgt een 
onverwacht einde. De reusachtige aap zal op 
de top van de Empire State Building sterven 
aan ... luchtvervuiling". De Britse krant Daily 
Mail in zijn gossip-rubriek. 

„IK HEB ALTIJD goede recencies gehad. Ik 
kreeg een goeie pers voor de allereerste 
toneelrol die ik heb gedaan, terwijl ik toen 
maar één minuut op was. De critici zijn 
vriendelijk over al mijn rollen geweest, maar 
de kassa was altijd zo rottig. Als film is „The 
Great Gatsby" de meest gekraakte van 
allemaal, maar hij heeft toch meer opgebracht 
dan al mijn vorige bij elkaar. En ik wist dat ik 
voor Tom (Bruce Dern's rol in The Great 
Gatsby) nooit in de prijzen zou vallen, want 
het was geen acteursfilm". Bruce Dern in een 
lezenswaardig interview van Ap van leperen 
(VN, september). 
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Daar tussenin bracht juli dan nog het meest 
spectaculaire jazz-evenement dat deze zomer 
in heel Europa plaatsvond: het North Sea Jazz 
Festival '76 in Scheveningen (300 musici 
onder wie tientallen wereldsterren). 
Hoezeer al deze festivals qua opzet ook 
verschilden (variërend van het zwaar 
gesubsidieerde Groningen via het 
chauvinistisch-amateuristische Breda en het 
door de omroep gefinancierde Rotterdam tot 
het puur-commerciële Scheveningen), ze 
hadden gemeen dat ze met een verheugend 

voorbeeldig programma samen te stellen: 
noch uit Nederland noch uit Amerika ontbralli';' 
ook maar één belangrijke jazz-stroming. 
Vier van de sterren die in Scheveningen te 
horen waren, zijn ook met albums 
vertegenwoordigd in de goedkope Mercury 
Jazz Masters-serie. „Something Old 
Something New" (Mercury 6336 304) werd 13 
jaar geleden opgenomen, maar sindsdien zijn 
weinig Dizzy Gillespie-LP's verschenen die dit 
niveau halen. Samen met saxofonist James 
Moody geeft Dizzy hier geestdriftige 
vertolkingen van vijf klassieke bebop-thema's 
en vier nieuwe composities (merendeels 
geschreven door trombonist Tom McIntosh). 

Vibrafonist Lionel Hampton wist in 
Scheveningen uiteraard niet meer de 
uitzinnige taferelen te verwekken die zijn 
concerten twintig jaar geleden plachten op te 
roepen. Een herinnering aan die wilde dagen 
is de LP „Apollo Hall Concert" (Mercury 6499 
356) uit 1954, het jaar dat Hampton zijn 
Amsterdamse fans zo drastisch in beweging 
bracht dat ze letterlijk door de vloer van de 
Apollo-hal gingen (de muziek op deze plaat 
werd overigens, op Stardust na, niet in de 
Apollo-hal maar een dag of tien later in 	(
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Düsseldorf opgenomen). 

Tenorsax-veteraan Bud Freeman (70) heeft 
zich de laatste jaren een geheel eigen plaats 
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klarinettist Edmond Hall, drummer George • 
Wettling en trompettist Wild Bill Davison 
(„pianist Wild Bill Davis" volgens de door vele 
fouten en slordigheden ontsierde hoestekst). 

Zangeres Sarah Vaughan heeft eigenlijk al in 
jaren geen werkelijk goede jazzplaat meer 
opgenomen, maar gelukkig is „Lullaby of 
Birdland" (Mercury 6336 329) nu weer 
verkrijgbaar: die prachtige opnamen uit 1954 
met jazzgroten als trompettist Clifford Brown, 
pianist Jimmy Jones en drummer Roy Haynes. 
Je vraagt je af of al die mensen die Miss 
Vaughan tegenwoordig bij de minste geringste 
aanleiding op een staande ovatie vergasten, 
deze onmisbare LP allemaal in de kast hebben 
staan. 

Bert Vuijsje 

evenwichtig opgebouwd programma 
(doorgaans half-om-half Nederlandse en 
Amerikaanse groepen) zeer bevredigende 
bezoekersaantallen wisten te halen. 
Het niet erg deskundig samengestelde 
Rotterdamse festival mocht dan qua toeloop 
wat tegenvallen, dat werd ruimschoots 
gecompenseerd door het verbazende succes 
van het door Acket & Mojo georganiseerde 
North Sea Jazz Festival: in drie dagen ver 
over de 10.000 bezoekers. 

Wat kan die verbluffende opleving van de 
jazz-business in Nederland verklaren? Toen ik 
vorig jaar in New York een evenzeer herboren 
jazz scene aantrof, speculeerde ik over twee 
mogelijke oorzaken: de economische 
teruggang, waardoor de behoefte aan 
amusement in het algemeen toeneemt, en het 
feit dat de popmuziek een periode van 
betrekkelijke windstilte beleeft, waardoor de 
aandacht van het iets aandachtiger luisterende 
publiek weer de kans krijgt zich op de jazz te 
richten. 

Voor Nederland moet daar nog een factor aan 
toe worden gevoerd: de groeiende 
overheidssteun die de jazz de laatste paar jaar 
geniet. Dit jaar steekt CRM bijvoorbeeld bijna 

Op 27 mei barstte in Breda het zesde 	6 ton in jazz-subsidies (meer dan een 
Internationale Oude Stijl Jazz Festival los (50 	verdubbeling in twee jaar) en ook op 
orkesten uit binnen- en buitenland) en vanaf 	gemeentelijk niveau begint de jazz hoe langer 
dat moment is deze zomer eigenlijk één 	hoe meer mee te delen in de grote bedragen 
onafgebroken jazzfestijn geweest. 

	
die vanouds uitsluitend voor de „klassieke" 

Jazz Op 4 en 5 juni de Groningse 	Marathon 	muziek beschikbaar waren. 
de week daarop de Holland Festival-concerten Dat heeft op zijn minst twee zichtbare 
in het Amsterdamse BIM-huis, en 18, 19 en 	gevolgen. Ten eerste bloeit mede dank zij de 

20 juni Rotterdam Jazz '76 in de Doelen. 	subsidies in Nederland een heel eigen 
Augustus was al niet veel anders: de eerste 	jazz-genre: de geïmproviseerde muziek van 

week het jazzfestival op het nieuwe Vrijthof in 	mensen als Willem Breuker en lstant 
Maastricht, het weekend van de 7de het 	Composers Pool. Wie wel eens buitenlandse 
Hammerveld Jazz Festival in Roermond, en 	jazzbladen inkijkt, stuit de laatste tijd steeds 
van-10 tot en met 14 augustus het 	 vaker op uitvoerige lovende beschouwingen 
Internationaal Jazz Festival Laren 1976. 	over de Hollandse School. 

Het tweede gevolg is dat op plaatselijk niveau 
dank zij het overheidsgeld hier en daar een 
heel nieuw publiek voor bepaalde jazz-genres 
ontstaat. Breda met zijn oude stijl is misschien 
het opzienbarendste voorbeeld, maar niet 
minder interessant is wat er in Groningen 
gebeurt. Daar is in het cultuurcentrum De 
Oosterpoort de vroegere jazz criticus Peter 
Smids actief, die met een reeks opmerkelijke 
evenementen de plaatselijke 
muziekliefhebbers heeft warmgekregen voor 
twee totaal verschillende genres: de 
jumpmuziek uit de jaren veertig en de 
eigentijdse avant-garde. 
Kortom, op het departement van CRM mag 
men dik tevreden zijn over het beginnende 
jazzbeleid. Ik geloof dat er weinig 
kunstvormen zijn, waarin zulke geringe 
subsidiebedragen zulke spectaculaire 
resultaten opleveren, zowel aan de kant van 
het aanbod (het niveau van de musici) als aan 
die van de vraag (de belangstelling van het 
publiek). 

Met dat al bijft het merkwaardig dat het meest 
sensationele jazz-succes van deze zomer het 
puur uit winstbejag georganiseerde 
Scheveningse festival was. Ik heb van tevoren 
nogal getwijfeld aan de opzet van dit 
evenement (wat zou het effect op de jazz in 
Nederland zijn geweest wanneer het een flop 
was geworden?), en ook tijdens de drie dagen 
van het festival sloeg de scepsis soms toe 
(wat kan er de zin van zijn om in één zaal 
achtereenvolgens Cecil Taylor en Sun Ra te 
presenteren terwijl elders op datzelfde 
moment Horace Silver, Lee Konitz/Warne 
Marsh en Sir Charles Thompson te horen 
zijn?). 

Maar anderzijds moet organisator Paul Acket 
0 	 worden nagegeven dat hij erin is geslaagd een 
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Apollo-hal maar een dag of tien later in 	(
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Düsseldorf opgenomen). 

Tenorsax-veteraan Bud Freeman (70) heeft 
zich de laatste jaren een geheel eigen plaats 
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klarinettist Edmond Hall, drummer George • 
Wettling en trompettist Wild Bill Davison 
(„pianist Wild Bill Davis" volgens de door vele 
fouten en slordigheden ontsierde hoestekst). 

Zangeres Sarah Vaughan heeft eigenlijk al in 
jaren geen werkelijk goede jazzplaat meer 
opgenomen, maar gelukkig is „Lullaby of 
Birdland" (Mercury 6336 329) nu weer 
verkrijgbaar: die prachtige opnamen uit 1954 
met jazzgroten als trompettist Clifford Brown, 
pianist Jimmy Jones en drummer Roy Haynes. 
Je vraagt je af of al die mensen die Miss 
Vaughan tegenwoordig bij de minste geringste 
aanleiding op een staande ovatie vergasten, 
deze onmisbare LP allemaal in de kast hebben 
staan. 

Bert Vuijsje 

evenwichtig opgebouwd programma 
(doorgaans half-om-half Nederlandse en 
Amerikaanse groepen) zeer bevredigende 
bezoekersaantallen wisten te halen. 
Het niet erg deskundig samengestelde 
Rotterdamse festival mocht dan qua toeloop 
wat tegenvallen, dat werd ruimschoots 
gecompenseerd door het verbazende succes 
van het door Acket & Mojo georganiseerde 
North Sea Jazz Festival: in drie dagen ver 
over de 10.000 bezoekers. 

Wat kan die verbluffende opleving van de 
jazz-business in Nederland verklaren? Toen ik 
vorig jaar in New York een evenzeer herboren 
jazz scene aantrof, speculeerde ik over twee 
mogelijke oorzaken: de economische 
teruggang, waardoor de behoefte aan 
amusement in het algemeen toeneemt, en het 
feit dat de popmuziek een periode van 
betrekkelijke windstilte beleeft, waardoor de 
aandacht van het iets aandachtiger luisterende 
publiek weer de kans krijgt zich op de jazz te 
richten. 

Voor Nederland moet daar nog een factor aan 
toe worden gevoerd: de groeiende 
overheidssteun die de jazz de laatste paar jaar 
geniet. Dit jaar steekt CRM bijvoorbeeld bijna 

Op 27 mei barstte in Breda het zesde 	6 ton in jazz-subsidies (meer dan een 
Internationale Oude Stijl Jazz Festival los (50 	verdubbeling in twee jaar) en ook op 
orkesten uit binnen- en buitenland) en vanaf 	gemeentelijk niveau begint de jazz hoe langer 
dat moment is deze zomer eigenlijk één 	hoe meer mee te delen in de grote bedragen 
onafgebroken jazzfestijn geweest. 

	
die vanouds uitsluitend voor de „klassieke" 

Jazz Op 4 en 5 juni de Groningse 	Marathon 	muziek beschikbaar waren. 
de week daarop de Holland Festival-concerten Dat heeft op zijn minst twee zichtbare 
in het Amsterdamse BIM-huis, en 18, 19 en 	gevolgen. Ten eerste bloeit mede dank zij de 

20 juni Rotterdam Jazz '76 in de Doelen. 	subsidies in Nederland een heel eigen 
Augustus was al niet veel anders: de eerste 	jazz-genre: de geïmproviseerde muziek van 

week het jazzfestival op het nieuwe Vrijthof in 	mensen als Willem Breuker en lstant 
Maastricht, het weekend van de 7de het 	Composers Pool. Wie wel eens buitenlandse 
Hammerveld Jazz Festival in Roermond, en 	jazzbladen inkijkt, stuit de laatste tijd steeds 
van-10 tot en met 14 augustus het 	 vaker op uitvoerige lovende beschouwingen 
Internationaal Jazz Festival Laren 1976. 	over de Hollandse School. 

Het tweede gevolg is dat op plaatselijk niveau 
dank zij het overheidsgeld hier en daar een 
heel nieuw publiek voor bepaalde jazz-genres 
ontstaat. Breda met zijn oude stijl is misschien 
het opzienbarendste voorbeeld, maar niet 
minder interessant is wat er in Groningen 
gebeurt. Daar is in het cultuurcentrum De 
Oosterpoort de vroegere jazz criticus Peter 
Smids actief, die met een reeks opmerkelijke 
evenementen de plaatselijke 
muziekliefhebbers heeft warmgekregen voor 
twee totaal verschillende genres: de 
jumpmuziek uit de jaren veertig en de 
eigentijdse avant-garde. 
Kortom, op het departement van CRM mag 
men dik tevreden zijn over het beginnende 
jazzbeleid. Ik geloof dat er weinig 
kunstvormen zijn, waarin zulke geringe 
subsidiebedragen zulke spectaculaire 
resultaten opleveren, zowel aan de kant van 
het aanbod (het niveau van de musici) als aan 
die van de vraag (de belangstelling van het 
publiek). 

Met dat al bijft het merkwaardig dat het meest 
sensationele jazz-succes van deze zomer het 
puur uit winstbejag georganiseerde 
Scheveningse festival was. Ik heb van tevoren 
nogal getwijfeld aan de opzet van dit 
evenement (wat zou het effect op de jazz in 
Nederland zijn geweest wanneer het een flop 
was geworden?), en ook tijdens de drie dagen 
van het festival sloeg de scepsis soms toe 
(wat kan er de zin van zijn om in één zaal 
achtereenvolgens Cecil Taylor en Sun Ra te 
presenteren terwijl elders op datzelfde 
moment Horace Silver, Lee Konitz/Warne 
Marsh en Sir Charles Thompson te horen 
zijn?). 

Maar anderzijds moet organisator Paul Acket 
0 	 worden nagegeven dat hij erin is geslaagd een 
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Een paar incidenten aan het begin van 
de voetbalcompetitie hebben weer eens 
uitgewezen, hoe kwetsbaar de positie is 
van de werknemer, die zich professional 
noemt. Professioneel bezig is bijna 
iedereen, dus stel u voor, dat u 
timmermansknecht bent. Een hele 
bekwame, die onvergelijkbaar beter is 
dan zijn baas. De timmermansknecht 
werkt echter in een atmosfeer, die hem 
sinds kort niet meer bevalt. Hij heeft 
een chef boven zich geplaatst gekregen, 
met wie geen woord te wisselen valt, 
een paar nieuwe collega's proberen hem 
uit jaloezie voortdurend zwart te maken 
en een verzoek om salarisverhoging is 
voor de zesde achtereenvolgende keer 
afgewezen. De timmermansbaas weet 
heel goed, dat zijn knecht het bedrijf 
groot heeft gemaakt, maar als die na 
veertien jaar trouwe dienst zijn 
problemen voorlegt, ontmoet hij geen 
enkele begrip. „Als je weg wilt bij mij, 
dan zal ik je wel eens een fikse loer 
draaien", zegt de baas. De knecht heeft 
inmiddels gesolliciteerd bij een andere  

firma. Hij wordt echter niet 
aangenomen, omdat zijn meerdere in 
kennis is gesteld van het 
overplaatsingsverzoek en een rapport 
over hem heeft overhandigd aan de 
nieuwe werkgever, waar de honden geen 
brood van lusten. 
Een schande natuurlijk, de houding van 
de timmermansbaas, maar tenslotte 
besluit de knecht maar gewoon ontslag 
te nemen en eigener beweging een 
nieuwe werkgever te vinden. In zijn 
zachtmoedigheid overweegt hij niet eens 
een klacht in te dienen tegen zijn 
vroegere baas. Het leugenachtige, 
negatieve getuigschrift had hij 
waarschijnlijk voor de rechter 
gerectificeerd kunnen krijgen, maar de 
timmerman is daar niet alert genoeg 
voor. 

'rbier 
vergelijking gaat natuurlijk in 

bepaalde opzichten mank, maar iets 
dergelijks als de timmerman is Wim 
Suurbier bij Ajax overkomen. Met dien 
verstande, dat de werkgever Ajax nog 
ingrijpender machtsmiddelen ter 
beschikking heeft om zijn werknemer 
de voet dwars te zetten. Want wat doet 
Ajax: een transferbedrag vaststellen op 
grond van het feit, dat in de voetballerij 
van een transfersysteem sprake is. Een 
systeem dus, waarbij de nieuwe 
werkgever een bepaalde som gelds ter 
beschikking moet stellen van de vorige 
werkgever. Een systeem dus ook, dat in 
het normale bedrijfsleven volstrekt 
ondenkbaar is. Zelfs 
platenmaatschappijen kennen de 
methode niet de keuze is aan de 
artiesten zelf. Wat betreft Suurbier 
bepaalde Ajax het transferbedrag op 
900.000 gulden. Wel, de rechtsachter van 
het Nederlands elftal is natuurlijk een 
goede voetballer, maar wel al 32 jaar. En 
een vereniging die negen ton investeert, 

vanzelfsprekend rendement uit dat 
I 	1 halen, zodat inderdaad nauwelijks 
èéinteresseerden gevonden konden 
worden. Daarbij moet aangetekend 
worden, dat zaakwaarnemer Cor Coster 
hier en daar wellicht wat exorbitante 
eisen heeft gesteld, maar een feit is, dat 
Suurbier in feite een willoos slachtoffer 
is van Ajax' handelswijze. En dat met al 
zijn verdiensten voor de club. De enige 
weg, waarlangs hij het transferbedrag 
zou kunnen aanvechten, is de 
arbitragecommissie of, in tweede 
instantie, het burger-gerecht. 

Van Hanegem 
Een andere bekende voetballer, Wim 
van Hanegem, werd al na één wedstrijd 
voor enkele weken buitenspel gezet. Met 
de ex-Feyenoorder hebben weinigen 
medelijden, want hij maakt immers 
nogal stomme en in ieder geval veel te 
opzichtig groffe overtredingen. Dezelfde 
Van Hanegem zit echter wel tussen twee 
vuren. Het ene is trainer Kraay, die 
overal rondbazuinde, dat hij van zijn 
spelers zulke overtredingen verwacht, 
als een tegenstander is doorgebroken en 
het andere is de tuchtcommissie van de 
KNVB. 

Als Van Hanegem weigert overtredingen 
te maken, komt hij op de reservebank te 
zitten, hetgeen verlies van premies 
betekent. Bij AZ is het basis-salaris laag 
en zijn de premies hoog: de gebroeders 
Molenaar bewerkstelligen op die wijze, 
dat de voetballers zich geheel en al 
schikken naar de wensen van henzelf en 
van de trainer. Van Hanegem kwam dus 
voor de tuchtcommissie en kreeg daar 
de bekende douw. Tussen haakjes: 
dikwijls wordt de vraag gesteld, waarom 
juist Van Hanegem de dupe is en 
waarom zo veel andere malen ernstige 
overtredingen niet bestraft worden. Dat 
is een moeilijk te beantwoorden vraag, 
waarvan het tweede gedeelte zich 
eigenlijk alleen van een relevante 
kanttekening laat voorzien. De ene 
speler trapt de andere, de scheidsrechter 
geeft een gele kaart, de andere speler 
belt de volgende dag de ene op en het 
tweetal spreekt in een zeer 
vriendschappelijk gesprek af, wat voor 
de tuchtcommissie de donderdag daarop 
gezegd zal worden. De scheidsrechter 
staat die donderdag voor paal, want de 
spelers nemen elkaar met leugens in 1 
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bescherming. Gevolg: de scheidsrechter, 
tenzij hij jong is en ambitieus, zal de 
volgende maal zich wel twee keer 
bedenken voor hij opnieuw een gele 
kaart geeft. Dat kost hem immers een 
vrije (mid)dag, waarop hij in zijn hemd 
komt te staan. Conclusie: tegenstanders 
van Van Hanegem zijn over het 
algemeen niet zo geneigd om het voor 
hem op te nemen, ofwel: hij verdomt het 
er een telefoontje aan te spenderen. 

BOEKEN & 
BROCHURES 

„Anekdoten rondom de dood" behoren 
tot het beste dat hij schreef. Interessant 
is ook het interview waarmee het boek 
besluit prof. A. de Froe, Han Lammers 
en Harry Mulisch hadden een uitvoerig 
en diepgravend gesprek met de bekende 
patholoog-anatoom, deskundige bij 
talrijke moord- en doodslagprocessen, 
dr. J. Zeldenrust/uitg. ... Voor f 	te 
koop in de boekhandel. 

dat doet, wat is dan de reactie van 
Boskov: „Goed, jongen. Ga jij dan maar 
een half jaar op de bank zitten". 
Waarmee Rijsbergen de pispaal blijft en 
een aantal premies verspeelt 
(premie-arbeid kwam in de vorige eeuw 
nog heel geregeld voor). Een „normale" 
werknemer zou in zo'n geval nog heel 
wat aan zijn vakbond hebben, maar wat 
moet de Vereniging voor Contract 
Spelers? Inderdaad: misschien zelf een 
kort geding beginnen. Maar wat is de 
VVCS? Inderdaad: een vereniging, 
waarin de rijkste voetballers de meeste 
macht hebben en gezicht bepalend zijn. 
En van de rijkste voetballers is nu 
eenmaal per definitie niet te verwachten, 
dat ze zich in zullen zetten voor 
verandering. 

Hans van Wissen  

Palestina 
De reeds in gestencilde vorm bekende 
informatiemap Palestina is door het 
Palestina Komitee nu opnieuw 
uitgegeven in de vorm van een 
aantrekkelijke brochure, waarin ook 
foto's en verduidelijkende kaartjes zijn 
opgenomen. 
De brochure geeft een overzicht van de 
geschiedenis van het zionisme, de 
opeenvolgende oorlogen in het 
Midden-Oosten en de ontwikkeling van 
het Palestijnse verzet (o.a. in Libanon). 
Prijs f 1,25 (plus porto). Het bedrag 
overmaken op Giro 2864823 t.n.v. 
Penningm. Palestina Komitee, Utrecht. 

Het Witte boekje voor de liefde 
In „Het Witte boekje voor de liefde" 
wordt eenvoudig en beknopt informatie 
gegeven over het voorkomen en 
behandelen van geslachtsziekten. Omdat 
geen dure woorden of vaktermen 
worden gebruikt, spreekt de uitgever 
(Meulenhoff, A'dam) van een 
„Drempelvrij boekje, dat kan bijdragen 
tot de mondigheid van de patiënt." Prof. 
Beek (hoogleraar dermatologie te 
Rotterdam) heeft de op Amerikaanse 
toestanden gerichte tekst aangepast aan 
de Nederlandse situatie (voor f 12,50 te 
verkrijgen in de boekhandel). 

Sleutelgeld 
„Sleutelgeld" is een brochure over het 
terugvorderen van sleutelgeld. De 
brochure wijst erop dat een 
sleutelgeldzaak pas na 30 jaar verjaart ! 
De brochure gaat over de Rotterdamse 
huisbaas Benner en dienst praktijken op 
het gebied van huurvorderingen. Tevens 
wordt er op gewezen hoe te handelen als 
ook u dit overkomt ëf overkwam. 
De brochure is te verkrijgen na 
overmaking van de kosten (f 2,50) op 
Gironummer 2349142 t.n.v. Ketie 
Walbroek, Bajonetstraat 47a te 
Rotterdam. 

De dood 
In de afgelopen jaren heeft het 
tijdschrift „De Gids" verschillende 
keren nummers over een speciaal thema 
uitgebracht. Een van de opvallendste 
was het in 1966 verschenen nummer 
over de dood. Het werd nu afzonderlijk 
in boekvorm herdrukt en terecht ! Het 
artikel „Denken over de dood" van Prof. 
R. F. Beerling, waarmee het opent is nog 
steeds een indrukwekkende 
beschouwing; er zijn ook uitstekende 
stukken van Benno Stokvis, W. H. 
Brugsma, A. L. Constandse en Prof. J. 
Sperna Weiland. Harry Mulisch'  

Berufsverbote 
Het „PvdA Initiatief Komitee tegen de 
Berufsverbote" heeft, in samenwerking 
met het Politiek Jongeren Kontakt, een 
brochure uitgegeven met artikelen over 
de Berufsverbote in Duitsland. 
Steeds meer mensen wordt het 
uitoefenen van hun beroep onmogelijk 
gemaakt omdat zij een 
maatschappij-opvatting hebben die links 
van het midden wordt geplaatst. 
Enkele cijfers: „Tot nu toe werd bekend 
dat 171 onderwijzers, 86 hoogleraren en 
wetenschappelijke medewerkers, 16 
juristen en 10 verplegers een 
Berufsverbot kregen. De namen van nog 
eens 250 andere gevallen zijn ook 
bekend. Dat betekent dat ruim 
vijfhonderd namen bekend zijn. 
De Berufsverbote-map is te bestellen 
overschrijving van f 2,- op Gironummer 
3006329 t.n.v. P. v. d. Gaast te 
Amsterdam. 

Anticonceptie is moeilijker dan men 
denkt 
In de periode van november 1974 tot 
maart 1975 is door het Nederlands 
Instituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzoek (Nisso) een onderzoek 
gedaan naar het anticonceptie gedrag in 
Nederland 
Aan 1200 mannen en vrouwen - uit de 
leeftijdsgroep van 18 t/m 42 jaar - is 
gevraagd wat ze zoal deden om een 
zwangerschap te voorkomen. Dit is het 
eerste onderzoek in Nederland waarbij 
een zo grote groep diepgravend is 
geïnterviewd over het 
anticonceptiegedrag en over de faktoren 
die van invloed zijn op dit gedrag. 
De resultaten zijn nu in een gemakkelijk 
leesbaar boekje voor iedereen 
toegankelijk gemaakt. 
Het boekje kost f 3,30 plus f 1,70 porti 
dus f 5,— en is te verkrijgen door dat 
geld over te maken op Gironummer 
1367444 t.n.v. Penningmeester NISSO, 
Wilhelminalaan 5 te Zeist 

Apartheid bedreigt de vrede 
De Anti-Apartheids Beweging 
Nederland heeft kort geleden een boekje 
uitgegeven onder de titel „Apartheid 
bedreigt de vrede". De AABN heeft deze 
vertaling uit het Engels voorzien van 
een uitgebreide inleiding waarin wordt 
ingegaan op de meest recente 
ontwikkelingen en de Nederlandse 
bijdrage tot samenwerking op militair 
gebied met het apartheidsbewind in 
Zuid-Afrika. Het boekje besteedt verder 
o.a. aandacht aan de defensiepolitiek 
van Zuid-Afrika en de bestaande 
militaire banden met de verschillende 
Nato-mogendheden; de doorbreking van 
het VN-embargo op wapenleveranties 
aan Zuid-Afrika; en de binnen de Nato 
bestaande plannen voor uitbreiding naar 
Zuidelijk Afrika. 
De prijs van het boekje bedraagt f 3,20 
(inclusief porto) en wordt u toegezonden 
na storting op giro 580900 t.n.v. AABN, 
Lauriergracht 116 te Amsterdam. 

Wim Heij 

Rijsbergen 
Het derde geval. Wim Rijsbergen krijgt 
van Feyenoord een boete van 1000 
gulden, omdat hij in een weekblad 
verklaart, dat manager Brox geen 
verstand van voetballen heeft. Jan 
Everse krijgt van trainer Boskov een 
boete, omdat hij op de training 
ostentatief een scheet laat. Boskov heeft 
eerder aangekondigd elk woord, dat 
hem niet zint, met vijftien gulden boete 
te bestraffen. Rijsbergen en Everse 
kunnen natuurlijk een kort geding 
beginnen en dat zouden ze vermoedelijk 
ook winnen. Maar stel, dat Rijsbergen 

bescherming. Gevolg: de scheidsrechter, 
tenzij hij jong is en ambitieus, zal de 
volgende maal zich wel twee keer 
bedenken voor hij opnieuw een gele 
kaart geeft. Dat kost hem immers een 
vrije (mid)dag, waarop hij in zijn hemd 
komt te staan. Conclusie: tegenstanders 
van Van Hanegem zijn over het 
algemeen niet zo geneigd om het voor 
hem op te nemen, ofwel: hij verdomt het 
er een telefoontje aan te spenderen. 

BOEKEN & 
BROCHURES 

„Anekdoten rondom de dood" behoren 
tot het beste dat hij schreef. Interessant 
is ook het interview waarmee het boek 
besluit prof. A. de Froe, Han Lammers 
en Harry Mulisch hadden een uitvoerig 
en diepgravend gesprek met de bekende 
patholoog-anatoom, deskundige bij 
talrijke moord- en doodslagprocessen, 
dr. J. Zeldenrust/uitg. ... Voor f 	te 
koop in de boekhandel. 

dat doet, wat is dan de reactie van 
Boskov: „Goed, jongen. Ga jij dan maar 
een half jaar op de bank zitten". 
Waarmee Rijsbergen de pispaal blijft en 
een aantal premies verspeelt 
(premie-arbeid kwam in de vorige eeuw 
nog heel geregeld voor). Een „normale" 
werknemer zou in zo'n geval nog heel 
wat aan zijn vakbond hebben, maar wat 
moet de Vereniging voor Contract 
Spelers? Inderdaad: misschien zelf een 
kort geding beginnen. Maar wat is de 
VVCS? Inderdaad: een vereniging, 
waarin de rijkste voetballers de meeste 
macht hebben en gezicht bepalend zijn. 
En van de rijkste voetballers is nu 
eenmaal per definitie niet te verwachten, 
dat ze zich in zullen zetten voor 
verandering. 

Hans van Wissen  

Palestina 
De reeds in gestencilde vorm bekende 
informatiemap Palestina is door het 
Palestina Komitee nu opnieuw 
uitgegeven in de vorm van een 
aantrekkelijke brochure, waarin ook 
foto's en verduidelijkende kaartjes zijn 
opgenomen. 
De brochure geeft een overzicht van de 
geschiedenis van het zionisme, de 
opeenvolgende oorlogen in het 
Midden-Oosten en de ontwikkeling van 
het Palestijnse verzet (o.a. in Libanon). 
Prijs f 1,25 (plus porto). Het bedrag 
overmaken op Giro 2864823 t.n.v. 
Penningm. Palestina Komitee, Utrecht. 

Het Witte boekje voor de liefde 
In „Het Witte boekje voor de liefde" 
wordt eenvoudig en beknopt informatie 
gegeven over het voorkomen en 
behandelen van geslachtsziekten. Omdat 
geen dure woorden of vaktermen 
worden gebruikt, spreekt de uitgever 
(Meulenhoff, A'dam) van een 
„Drempelvrij boekje, dat kan bijdragen 
tot de mondigheid van de patiënt." Prof. 
Beek (hoogleraar dermatologie te 
Rotterdam) heeft de op Amerikaanse 
toestanden gerichte tekst aangepast aan 
de Nederlandse situatie (voor f 12,50 te 
verkrijgen in de boekhandel). 

Sleutelgeld 
„Sleutelgeld" is een brochure over het 
terugvorderen van sleutelgeld. De 
brochure wijst erop dat een 
sleutelgeldzaak pas na 30 jaar verjaart ! 
De brochure gaat over de Rotterdamse 
huisbaas Benner en dienst praktijken op 
het gebied van huurvorderingen. Tevens 
wordt er op gewezen hoe te handelen als 
ook u dit overkomt ëf overkwam. 
De brochure is te verkrijgen na 
overmaking van de kosten (f 2,50) op 
Gironummer 2349142 t.n.v. Ketie 
Walbroek, Bajonetstraat 47a te 
Rotterdam. 

De dood 
In de afgelopen jaren heeft het 
tijdschrift „De Gids" verschillende 
keren nummers over een speciaal thema 
uitgebracht. Een van de opvallendste 
was het in 1966 verschenen nummer 
over de dood. Het werd nu afzonderlijk 
in boekvorm herdrukt en terecht ! Het 
artikel „Denken over de dood" van Prof. 
R. F. Beerling, waarmee het opent is nog 
steeds een indrukwekkende 
beschouwing; er zijn ook uitstekende 
stukken van Benno Stokvis, W. H. 
Brugsma, A. L. Constandse en Prof. J. 
Sperna Weiland. Harry Mulisch'  

Berufsverbote 
Het „PvdA Initiatief Komitee tegen de 
Berufsverbote" heeft, in samenwerking 
met het Politiek Jongeren Kontakt, een 
brochure uitgegeven met artikelen over 
de Berufsverbote in Duitsland. 
Steeds meer mensen wordt het 
uitoefenen van hun beroep onmogelijk 
gemaakt omdat zij een 
maatschappij-opvatting hebben die links 
van het midden wordt geplaatst. 
Enkele cijfers: „Tot nu toe werd bekend 
dat 171 onderwijzers, 86 hoogleraren en 
wetenschappelijke medewerkers, 16 
juristen en 10 verplegers een 
Berufsverbot kregen. De namen van nog 
eens 250 andere gevallen zijn ook 
bekend. Dat betekent dat ruim 
vijfhonderd namen bekend zijn. 
De Berufsverbote-map is te bestellen 
overschrijving van f 2,- op Gironummer 
3006329 t.n.v. P. v. d. Gaast te 
Amsterdam. 

Anticonceptie is moeilijker dan men 
denkt 
In de periode van november 1974 tot 
maart 1975 is door het Nederlands 
Instituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzoek (Nisso) een onderzoek 
gedaan naar het anticonceptie gedrag in 
Nederland 
Aan 1200 mannen en vrouwen - uit de 
leeftijdsgroep van 18 t/m 42 jaar - is 
gevraagd wat ze zoal deden om een 
zwangerschap te voorkomen. Dit is het 
eerste onderzoek in Nederland waarbij 
een zo grote groep diepgravend is 
geïnterviewd over het 
anticonceptiegedrag en over de faktoren 
die van invloed zijn op dit gedrag. 
De resultaten zijn nu in een gemakkelijk 
leesbaar boekje voor iedereen 
toegankelijk gemaakt. 
Het boekje kost f 3,30 plus f 1,70 porti 
dus f 5,— en is te verkrijgen door dat 
geld over te maken op Gironummer 
1367444 t.n.v. Penningmeester NISSO, 
Wilhelminalaan 5 te Zeist 

Apartheid bedreigt de vrede 
De Anti-Apartheids Beweging 
Nederland heeft kort geleden een boekje 
uitgegeven onder de titel „Apartheid 
bedreigt de vrede". De AABN heeft deze 
vertaling uit het Engels voorzien van 
een uitgebreide inleiding waarin wordt 
ingegaan op de meest recente 
ontwikkelingen en de Nederlandse 
bijdrage tot samenwerking op militair 
gebied met het apartheidsbewind in 
Zuid-Afrika. Het boekje besteedt verder 
o.a. aandacht aan de defensiepolitiek 
van Zuid-Afrika en de bestaande 
militaire banden met de verschillende 
Nato-mogendheden; de doorbreking van 
het VN-embargo op wapenleveranties 
aan Zuid-Afrika; en de binnen de Nato 
bestaande plannen voor uitbreiding naar 
Zuidelijk Afrika. 
De prijs van het boekje bedraagt f 3,20 
(inclusief porto) en wordt u toegezonden 
na storting op giro 580900 t.n.v. AABN, 
Lauriergracht 116 te Amsterdam. 
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van Feyenoord een boete van 1000 
gulden, omdat hij in een weekblad 
verklaart, dat manager Brox geen 
verstand van voetballen heeft. Jan 
Everse krijgt van trainer Boskov een 
boete, omdat hij op de training 
ostentatief een scheet laat. Boskov heeft 
eerder aangekondigd elk woord, dat 
hem niet zint, met vijftien gulden boete 
te bestraffen. Rijsbergen en Everse 
kunnen natuurlijk een kort geding 
beginnen en dat zouden ze vermoedelijk 
ook winnen. Maar stel, dat Rijsbergen 
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