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is. le ]..:ognoeo van de dlnnasaast, die
daarrnee samenlanet, vitd ik liiet juist.
IT. U lent iecaan Ían .:rze sc:ro.l. tiat houdt áat rrecies in?
.r"
1..-b
\a...
-.
-.--i-.
-.,.
gesteld ïrorden, nii€ je geerr uetrekkang efn.last hêbt, .!re he

.

í l\í ití í

.ó-I

l.Ierder ],.eriel e ik Ce leerli.ge
Ladsei en Íist
ze te.rínden"
íel.re vak..:nlakketien
er :rlgeliJr: ,Íaren en sieldê 1k eê]] rJ.s
tÊr op. lren er Íergaderirrgen tu,ten
Ce scf.:i1 l:jkÍinen
hêtl
.,'oLr: :iJ
ili :rel]--er va. iler ferg ge-riaaÉd oi d1ê dê |rilenurer]
jaar.-.eni
rÊ]iêrj-n. ,vil .enen Ên ï.lgend
xie het hele Cêcanaai o! z1cr.
IT. :lrjft
U roe actie:
!rp rr:skundig Jebred?
ilr. .!.1: ík nêt n-jn leraarslà3i
orihoud, .lt:
i; net de reÊi
Ían nUn íeik ge,"roon doorgaan er dalxrrn heb ik ïrilr.,,e] een
ï.lle
, eekta3k. ]Iaar het ]eraar zln is ïan hêt ïrerk, dai rji
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alrrê laan onde: de pannen, dus dat zal wel loslope|l.

le

/
/
'.
\

oneindi€

en Í/ifden í
heid zou a:
s e Lijk z?erl
lilke rivlel

zl :r.,er+es

/

/
' \\

laar bfevel
de benedel
stê grens
(eraae afk
/
za€en ze n
tsionge, r'
\
gêbeur
Wat
)
Nou'
king?
/
h
)ie
ten.
i
geen
las
\
'
'ziiatÍ

/

*.tu",
"'i"
buur
de
in

I
\

len ette11

]<en fien ej
hoórt er r
aultuur kJ
ock'riat ï:
.enlrní
-v!
arescenla
!r kran er
voor op c,

r/
\'\
/
I
,
\

!r i i

\

a1 Lem

,_, \-_

\,,'-_..'

il

I

í"

tOSOftei
.
''

fzr;ê

de

,ê

ool

I rê

.

I lê r r lr d

d. -

,

|

/l i

r

i ^i

.rl À

ê,1r/êl

êr

.

-l

aê:

'

va

e ;g .n

/

1 ' -.j .n.

r.qi €.h-d

n.

'''qqr''--'l'r.\
f-

\-tê-ró

r Lu_í

lê

_

êj

ê

-

-

--

,-l]--L,

\

è, "v u
,le

rraa,

r-r È

orgerus

.

)ê cneindigLeid-zienden
zagen de elnoigheid
en de cloor-heuvef-\
'é-Lren-oLpêrk+ê1 r'1ak+ei gelntrigeerd
doo_ oe .einoigl -1d
vaaroo . .n o1,k de -ind-g- /
"' 111d.r. oo /o.k rá.ar e-r p-aars
heid zcu aantrelfen.
le rïarê onderzoekers dus. Na enig plaat'

/

êól
I

lr
Iê

?
.,

zlr het

À rvó.
r'ê ? êh

rrrr
ên

iFl.lêll
i

i

tegenÍ;oordiee,

r

i r êê

^r ,êr +i êL:êh,.r .

nl - r l c ê-

po oérrano,

rrl

op T? kn.

verder

i .êr

È p.

gelegên N.
l e,r

)cèr

1; + t êr

èh

de beneden vae de heuvefs glinsterende
rivier
als de uiteron d( a . J . _ . o . c . r . 1 . o . n , .
s'e _--ns ,.ar r.u 1 k io.bárd..rd.
)
'g-aa; afk r'--)
ê o king naar P
stuurdon. Van de ,e-el4
-e
.,:4
r : ^ ^ - r ..
^ _ _ _. oê\ers.
Ts-onde, l..onge,
'sJonge, xa* i . obêr diê al _ naa meêgê_aa,+.
| d.
Ïa- ga6.uÍ6. -r 'n. nd,ei.
c--i.'.o.
-ro]o-rb-vo je
-ig,
kinr:
'\Io., da'
ru.
drê
bl-\Ên d.laj. .e^oor 7it-..
.êr. lie haodê- êê. loor p]ê\kiê g.vor de.
, !êro.r
€rêên !oêsgeen
je
drukte,
nooi
stil
blr.rven waar
zit.
lae,
Zit - wat nen noent - settledên
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I
zijn talent en temleranent erin" Men verAïiiJni dan r,aar zo
/
schieliJk Èogeljjk naar huis, or0 naar niet tegen Bep te hoÊven ..v êr,
11Í
zeggên ila, he-fsLe d-ê' ro.! rê.
- urt
\
r - ^- . ^_. .
-._er z-osen.
l
lÍaar, Èonr lieve 1ezer, niet à1 te .,-eef gezedeprêêk over dit
/
1êatste enigszins sonrter)
soo"b ,run vermaak. (lit
Illlant stuiten
we niet o! a1ler1ei
terrein
op onbegrip door
\
tegelrzin of tegenspraák. X{aar Ja, deze gêdachter owervreleu
I
'a;{jme we.I, toen ik laa+st In êên d êpê na h' . o .b.r --r
l
-

ovêr onze Temlef gewijd aan d.e Muzen.
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Len €êl eien r r ]
hen t e le zen 1
ger êi11s c\ nif L
er E t , elangr lil
hên gevonden h

Àl: r ï hor r as er
n iê r l is 9n Cell
a t egaEn en 1. ! nd
els ze h.
Íe l,
da€l:
1 ! - a enksle
h el ho1 en X'r á
\- . ai er de af g€

Cp : ê {enc dag
aa. n . la<
ner en)
t{
nonen iee: t
hr l een sPion 'J
1'an zijn baas I
d. - Ï zt
b r j zei'
ondat
h ouden'
r r as en dat hr j
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boekbespreking
vcot^CIetun0ren.
BRIEFCTEXI}i
door
Jan Terlou'ri
De ouders ïa11 alra 7a.- Zullen,
een t aalfjarig
neisje ire'obe!
llaan irrerdje
ïaai ruzre !n EÍ.r liJdt iriêr er; .nier.
Éi
vraenii..et:e!
llona:r ên Jacirie S:oit Ían Zêvenbereer, ïinderdaa ze .Êal .un=.s 'r.--t slra::er.
Fra t,eslurt'r..r
k.rte
ïi.d
àa|l rn iret {eLo,ne hol Ían Th.rna: er"loek ie rakerr". Z.,ril
Jackie, .1at l ]i.Jhen o,: zolder 1s, dasn zltten
en dar's
alronds
1"a1 $eer terue naar huis 6aan, zciat haar or.rders flink
bezored zLjn gelreest. Àls ze een rrasx iagen later in riel hck zit
(le faírili-.
Srnit vE.n Zel.en-ersen ls weg) r,.indt zê in de zak
Len geleden in
.t-7-n:n
r

r,

de ïuin ïan dê tuurnan
raàr
lt.-.,o:..a.
--s

: - é\ è! .

r

e.

.Í

7-.

geïorden
I
t4

r.

had en zoÍder
è.a
n
s

"

:
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1-

erg àelarÈ-riJk is er ze oeslurt 1en ter.rg te feggen xaar ze
hem Étevonden hee:t en d"n íêe|Lerug
te kcnêll.
Als ThoÍa: er Jackie 's avonds thu::komen, zie:r ze dat E.',.aer
n1e: is en {lenken, dat ze toch na3r reÊr n3ar huis ,: teruggeg3an en Íinden haar da.-ro:n e}-g f 1au1ï, tr{aat iiat ïeran.lert
tr-.I, ?Is ze hcrên, dat XÍ3 de arolg-ènde dag nog.-iet
t:ruis is"
lltr enke]e dagen vidde. lionns en i3.rkie haar op ]1e: leC ii h
hei hol êi 6Ía beïreert, dat ze zi ch niêts han herinrêren.ran
rvari er de afgeljpen
dagÊn 6eteu:d is.
Cr ::ekere Cag Íer".lel i E\..a (die r:j.1., atlê:
.cg lê;rt ;an jer'rr]neren) aan Jackie .n Tlonas, dat de buurr,an Leax gel,angen genonen Leeft toeË ze brief
l,erugle6de, ondat ze ïermoedde dat
Iij een spion ,vas. Dit Lleek . aar ï,e ziir\, en de tuu:nan noest
van zijn baar: EÍa doden. llier1'ócr ivas de buurnan ie aardig,
en
h! zei, dat ze\veg nocht gaan, naar dat zê haar aond moest
houden, ondat haar Íader een spion van dezeffde organisatie
was en dat hij anders geïaer lièp,
Ze rnoest weer in het ho1

- t0gaan ligge!

en zeggên, dat ze zj.cb nie+s kon bednneren.

Eva h€êft het erg noeiuk
met hêt ialee, ilat haar vaaler een
spion is ed lêter
het
ê? ook nog op, tlat hij êen mooral
Ukt
gepleegd. heeft. ÀIs Eva, Jackie en Thonas met een schoolkamp in Nunspêet verzeild
raken, lsoralen al1e noeillkhedên
opgeholtlêrdl. Eva-s vader is gêen spion en zeker geên moordenaàT.
Ik kên er niet meer van zeggen dan dat
het een erg leuk en spánnenal toek is.
UitgevetiJr l,emniscaat
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Het nut van het betalen van belasting
en de nanier rïaarop di?
bêla,Lrngg-tdên
bê oêl wor.oFr el _L hr-J' niêt +êr ols.ussj
.r. Ï.
.'e1-.en; !-t
11_l iL ,va- oD:erK.insên
-:nd, -o. -oêk .
lu l p r

wêr

dÊ

m r h i,

r

È êl !.r'h

rêi n^

o ral | .a.v. s.l.o: jerer.
/.1 r .]n \.n rv.r<e.l 16 ,tr" (.rote
vakantie on geld tê verdienen voor een buitenlandse
reis,
om
-

i s-rl :

-

l r-r]l

.--l --ê.a^-

^

-

oir"r'iflen-hebben of dorxï,,egom te sparen (4 à 6 lrocent rente,
.l.r'u.sen
kosrenst-gingen
van 1 t ên oe banken maar praren).
opvallend i s het verschil
tussen bruto en rschon€' inkons.hen.
gaat naar. de oonbe asl.ng,
Dit verscnrl
AJï, I l/;V,ên anaere,
sociale verzekeringen.
Hiervan reordt loonbelagting
geheel,
AoW en AWï/ gedeeftelijk
ten onr'echte betaald (indien het toon
beneden het belastbaar minimrÀÍ van f 1852r- ligt.)
l4aa. de fiscus (alias de oief)
is lief
voor tÊn-oru.echL^-be asting-beralersi
na 1 januari van het daaropvofgende jaar kun je om teruggave van dê ten onrechte betaalde belasting
en À0W, .ÀWW
vragen
vla een l'leruggavê)-b1iJet.
Jê stapt naat 'ons, belastíng
kan+oor aan le EusÊb i us-binnen6inc"l
( re.hts raas r de R .inbrug
êr

m ' Àílp lciê

lê ,,r

h i.n ê h

f.^

A
---..

---

terug

kunneo krijgen.

-:r+.1ê
goed.e deur hebti.
In de gang neteen rechts bij d.e deur rbinner,
zonler kfoopenr kLn Je gratis
zorn T-l: Jêt {l.r-oen sanên rei
(19 bladzijden lang atloog, .baai, oyereen toelichtingsboekje
con!1eet, ingewí)dce]d, ambteliJk gezw....,
gepraat).
In de praktiJk komt het er oF neer dat je van het biljet
alleen tle punten
1 t/n lA' 15' )
4' .n 47 boefl in L€ vu.len /vergeet bj 1,
'
eventuefe r'eiskos ten niet).
N.B. Vul êen toelichtine
bij 45 inl yraag hierin
apart on terusgave van AOWen AWrV(anders krl]g je het niet).
Eier kan je ook
nog in zetten dat je h.i gerd snel wilt
terug hebbeh omdar J.
anders een rente vergoeding zal gaan eisen!

Velen

zullen

niet

weten dat

ze belasting

À3r ..
Van degenen die het $,e1 weten zu1len er velen niet toe komen
of er na een half jaar niet meer aan denken. Van degenen die
het weten en r.iet vergeten ziin zullen er velen de AOW-ÀWW
niet
teruga.Tagen. ;it
is natuurl{k
wel Íoordelig
voorrde diefr maar
Waaron krijgen degenen die teveel loonbelasting
en AOV"-AWW
betaald hebben dit niet autorcatisch na 1 Januari terug?
llen :a_. Teggen rrw. b€z.i Llen re wê-r--d gpgeven-- .
,e! rs
:
admi.Èistratief
onmogelijkrr. Wat betrefb het eerste bezwaaÍi als
ale werkgever dê Íngehouden foonbelasti.ng aan de fiscus Àfdrêagt
zcu dit beter ges!eclficeerd
en met nee! gêgevens noeten gebeuren - dit gaat dan jn de rooputer,
ên itel rweede bezwaar is
ook van de baan.
len andere vraag is: waarom noet bet zo erg land dur€n vooi je
f êi

rólà

+ê ?trr

irjj gelJlkki€
9eÉie: Xlís
,,6o11ig Ga
lier: stuk i:

heid.
?egre:

Joc

" o!, zoek n
le slotzln
aan: 'rÍlààr
alfeen v1n
Pirandelfc

Lr , , r + ?

vraag is vrij eêFroudig te beantwoorden, n.l.
in verband
'eze een lente vooralêeltje
net
voo! de fiscus dat ten koÊt6 van de
gaat,
têveel-belssting-b€ta1êr
Maar ja, wiê vêrandeit
in onze burocrêtiê
iie
'de vierde nachtr,
anbtenarên?
Carel vê,n l,eeuwen

!,êgie:

?i€

"ÀbsurA P€
voud Enkel
Eer] kooedl

Drie eciltl
ven. i{oe )
hand. is '
Regie: no

theateï,

het nieuwe
seizoen

Toneelgroep Ttreater heeft ook voor het nieuwe seizoen weel een
zesr gevslieêral reDertoire sanengesteldl, waarvan zlj hoolt dat
hêt bij uítêenlopende publieks€Toelen zai aansl-aan.
Het ztn z,es z.g. grote-zaalprodukties en [wee k1ein6-zaa]proarrktiÀ" &""r't *"nnen meernen'B"llingenrt twee s tu.irken dlie
Íh6atêr dit jaar al had wi1l6n sl)e1enr maa]' alie niet aloo!
kondl€n gaan orodat, lij het eêrste 6tul<r tL€ Tegisseu! 6n, bij
het trx€€d€ stuk, €€n akt€ur ziêk werden,)
zijn:
De grote-zaallloalukties
hresideni op driff, van F. Scott Fitzgerald.
ov€! een klêine s poorweg-elopl oyé, die aLoo! zijll
Den blisp€l
eroàitiêuzê vlouw Sealwon€ênworalt carrière te nÀken. In zijn
alonsn neêkt bjj carrié!6 en kont ean aLê 'top', maar tret
brsngt bêb g€êlr geluk. Pes aIÊ hi,j w€gvalt uit die 'top' wotdi-

Konine H€
het feilr
zijn eerst
Regi€ | Xf
iSchaftenl
len 3 tuk
hun 1êefÍ

Het l-eve r
dit stuK
Een stuk
Regie: B(

Agi: r
bi gell.kkie ên gaat o k andero mens'n gel klig mak'r"
p.."..:
io-4 .Arnhe'.
Pl"-_:èrei
sett.
E.ijs. ;r.o^ans.
,,Inilia
Catottirr van Lessing
liet stuk laat in de vcrn van êen g?oots l-1ef'Lesd:rana zj'en hoe
tussen de afbrokkefende adel en ile o!de nachtsstriJd verloopt
wordt
voor burgerfiike nornen geÊtrecien on
Er
konende burgêrij.
te naken te hebben met me'Lemensefijkeinig
blijken
oude normen
he id.
Pïenière: 28 sept. 1974 Ntjmegen.
Regie: Jochen Neuhaus.
l,uigi Pirandello
"op zoek naar j€zelfrrvan
van dit stuk eeeft het hele thema van Pirandello
De slotzin
noet scheplent Dan
dat m€n zichzeu
aan: "Ïllààr is êlfeen,
r'
ê11een vindt men zicbzelf.
laat in dit stuk {'eer eens zien hoezeer het toneel
Pirandel]o
en het leven net elkaar in verland staan
Prêmièrer 2l nov. 19?4 Àrnhen.
Aegie: Piêrre l,aroche
(vertaalde
titê1 waarscbiinfiik: "Me€r'Àbsurd ?eison singularr'
Alan
Àyckbourn.
van
voud Enkelvoud")
tTagische
EeIr konedie wsalin komische molrenten naast in feite
momenten staan.
te veldriiDxie echtparen proberen op kerstavond de verveling
gaan
ze
een
feestie
als
ze
op
elkaal
Hoe
reageren
ven.
'trilfen
'lvel.kêlijk
aan
de
wat
ziab
er
ze
realisererl
hoeverre
en
in
maken
hand. is.
Première: 11 ian- 1975 Develrter.
Regiei nog niet bekend.
"Koning Eertr' van Carfo Cozzi
Koning Helt is een soort sprookje oveÍ êen koning aLÍê op zoek
is nasr een a'rouw dlie vrerkelijk van hèm houalt en niet alLeen van
bedreigdl door
dat hjj koning is. Eij wordt tegelijkertjjd
het feit
Koning
ên niniswi1
overnenen.
zijn eerste rninister die de nacbt
hert.
in
êen
het
stuk
teÍ veranderen in de loo! van
Pr€mière: 18 jan. '1975 Niir0egen.
Regie: Elise lloonans
rrScbaften" van Peter Terson
de fabliek
is
Een stuk over wêrkenile jongereÊ in een fabriekr
en hun gevangenis, b! alles wat ze in hun leven
hun leefruimte
doen staat hÍ centraal.
i!:
f{ei fé."" varà veel ionge mensen in onzê ssnenleving 'oidt
dit stuk gescb.lderd.
betieft
of indirekt
Een stuk áat iedereen direkt
19?5 Árnhem'
15
naart
Èemière:
Regie: lené Lobo.
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m.í. vrii sumnler te beantwoorden. !e taak van het Nederlanilse
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VergefiJk dat naar eens net net Russische imparialismê,
die
dai er Íe1 even lvat anders rrit hè? Ïoor de enkele ziefepoot
van de V'S' potinog een zwakke kreet í'il slaken ir de richting
zeggen! lees êens een doodVietnaÍn' zou ik itillen
tiek t.o.v.
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0Ír zlch zelf kan ik dat best beg:rlfer
ziin te veianieren.
'
dat
laten e? dan in gods naam niet van alie fanahike dï,azen ztjn
vreemd aan
ieger in ceze ttd terecht
een goed gedisci!lineerd
zou doen. i,aten we onze hersens gebruiken en een beetie reëe
utopische ontspannings dlo.nen i,e
z\jn, in plsats van in allerlel
geloven. Tot zover niji connentaar o! de oÊmêTking daL Èen goec
lêgêT têrêchï vreemd aan zou doen. Ik denk da-i
'êdis.inlihÊêrd
nu toch we1 zulle!
we de grote waaldê van bovenstaande olneiking
bee?ijpen.
CoeaL, gaan we aloor. !r: volgt een opÊonndng van de bevindingen
van Peijnenlurg, gevolgd door een .ornmentaat van Ce schrjjrer van
het siukje.
'lVe1, van de conmissie PÊlnênburg ên haar levindingen
}tên ik fntÀal hiêi ...1ê lr.óote. Echter in het comnentaar dat
1 Fr-- .e- rlrê"k -a.n te
o. Êvêrl w,T.t z
wêêdat in de prakttk van studie ,ïeivinden. Zo lvoralt b.v. verteld
nig meer terecht komt a1s roen eerst in dienst is geweest. fk
zelf heb nog geen ervaring op dit Sebiedr maar toch liikt het ne
eên weinig steekho,ralend argrrment. Als ienand echt wil gaan studeren dan laat hij zich er ook niet van af houden door het feit
dat bij eer:st in dienEt noet. Althans, althans zo zou ik er tegenop dat
over staan! naar zoals gezegd, ík heb nog geeg eflaring
gebied en misschien heb je ne1 geliJk, maar een steekloudenal arguent vind ik bet niet.
trverder bljjkt dat veel
Dearna komt er echtêr weer iets idioots;
joDgeren psycbres niet gesch;kt zi jn voor 't lêger en dal ze
zijn.rrlaar begeef jê je op een hellend
makkeljjk te indoctlineren
vlak hè? Het nanelÍk zo dat iealereen die in aiienst noet ook
psychíes gekeurd wordt. Ítroorts het tweeale aleel van ie zin over
het rrindo ctrinerenrr . Dit i-s toch,l'e1 zo eenvouaLig op te lossen
doo.dsinpel de bele lryDM, en dientengevolge het hefe indoctrinaiÍatuurlijk is een organisatie
op te heffen,
t i e/ opro eraplaraat
erg mooir zalal..€: ze
de de belangen van de soldate., beha?tigt
Krr,lgt b.v eer soldaat 12 dagen
maar niet a1 te veel tegelijk wil.
zwaar arrest en gaat de WtM daar weer eens têgenin omdah ze dat
ie komen, dan
te zwaar vinalt of om r,rser eer1s in de publiciteit
dat ondernfjnd wordt. Krjk' en als we
is dlt een stuk discipline
waar
in vrealestijd al beglnnen met bet onderÍ]iiÈen van disciplinet
een coinnandant zegt:"Sergeant
blijven we dan in oor'logstijd a1s t.v.
aan vallen,rren
sergeant
Janselr, ga jfj net je groep die lositie
zegtt" Eh,
Jansen, afs goed trryIM lid met zin wapperende kuifie
nou coÍmandant, Caar zorid,en ,xe het eens ovet kunnen hêbben bèt
kjjk es, er zouden wel eens een laar hele alode lijken kunnen vallent
en is dat wef te rijmen met bet weAde dat we kljjgen?'r
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,{i e dít zou
dere soldaa
Tenslotte
het

z

NÀVO har

parfementaii
steun alleBl

zullen tred.,
voor die ve:
ateun alus, r
niet Sroter
vortnon. Terr
!ên ên ate:
ven dL€ anale
Dan wi1 ik,
visiê
op tli
hoeft te zij
dat aLêbêst,
(altbans in
keihard

goe

ASF i
K{k, ik bedoel maar, er noet niet zo ontzettend veel geouwehoeld
worilen. laten,)ve, in plaats van met behul! van ale V.flM een siel
leuteineiers
te kweken, liever
zoagen dat we een goeil getraind
leger kri.lgen. Resten ne nog twêe kleine !.raagjes; in de eersle
plaats wordt er o! ÀSI b1z 3 oIr êen gegêven mome nt het woord
deskundig genoênd aet be hiek<ing iot de vvIM organisato?en op
wie dit zcu moeten slaan. Tk 1'raag me dus wel even af cf we
nensên Cie ais bezigheiC cnder andere het indoctrineren
van a!der.
raat, p. hê oer wel des lrunli:. logen noenenr
Deskundig
in
-ol
de dunstige zjn van óet ,voor"ddan.'
Tenslotte
zou ik het feuk vinalen om te bor:en wat ie bedoelt net
een politieke
staat. Overigens is bet nrsschien n;ttig
als Je
b€t NAVo handvest nog eens even naleest over ale steu! die gegeven wordt aan de lidstaten,
of het nu fascistiscbe
Tegiens of
parlementaire
democratiën zjjn. nan zul je ontdtekken dat die
steun alleÈn bestaat uit de garantie dst in geval van een aanval
op één van de lialstaten
de andere lidstaten
al_s één staat op
zulfen trealen teneinde deze aanvaf te kerêE en voorts dat het
voor die verdeiliging
benodigde nateiieel
vêrschaft
wordt. De
steun alus, dj-e de $ÀV0 aan fascistische
regiens gesft is zeker
niêt gl:oter alan d,€ steun díe gegeven wordt aan andele bestuur,svornen.
Têr'wljl tegelijkertijd
wêl een volIêdige
izêt van rDanscLalÈ
nordt in ge]aal v€n êén aanval op eên
verlangil
lsn ên naterieel
van dle andlere lidstaten.
Dan ïíil ik einaligen met te zegg€n dat d.it nijn hoogst per,soonfllke
visie
op dit ondêfl,'etp is en alat alie visiê absoluut ni€t de beste
hoeft te zijn. l[isscbien worden we het er d.an nog eens over eêns
dat de beste oploêÊing een beroepsleger .is, dar waarschlnlijk,
(althans in Nederland) klein zal. zijÍ1, naa! nisscàien beter ,,geootiveerd'r.
En misschien beleven we het dan nog eens dat we eên
keihard- goed getraínd gedisciplineerd
nedêr:lanils leger krijgen
i.b.v.
het huÍdige kauwgorleger.
Theo laam6
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voor zover ik iets uit de nerkwaardige zinsconstructies
heb
kunn--n maken, valt nrij cp dat ,,die treste Theo Daams', nlet Krrtiek heêft op mjjn stukje over Peijnenbuxg, maar êen
'rerhaaltje
verteli
ovex de Russen. Íij weet geen bat van ?eiJnenburg. Ik
zou hen aanraden daar naar eens ietÊ over te lezen.
Maar on nu o! het stu.kje van die ê.ardige Theo teru8 te kon€a,
dat van de stiilfcuten
en de hlstoriscbe
verdraaingen aan elkaar
hangt. Theo 'nindt dat het legêr Nederlanil nroet verdedigeu, naar
het kat1 Nederland niet verdedigen ondat een fêger in z;'n klein
fand niet kan bewegen. Waarom is het lêSer er dan? ltisschien
lees jX dat niet in jouw krant, naar eÍ, worden toch geregêld
oefeningên gehouden in re lbes tijjdilrg . Het is dus best nogeliJk
dat het leger eetder o!treeatt tegen de eigen bevclking
(rellen,
stakingen,
e.a.) aan tegen ile RuÀsen, In Belgié ,il" ,Ë à.."
verder nee, De Rijkswacht schiet daat af lustrg
oF de stakers "r
in. iraar Theo gaat doo?. De AElerikanen het,ben in Vietnan d.e
vruhêid verdedigdt
Ik vTaag ne af; is die vrijheid solts meneer
Thieu, die in Linosinês rondrijdt?.
Is die vrijheid Ae honge! e!
uitbuiting
op het !1atteland.
l,ieve Theo, jij ï/eet niet v;n de
Vietcong. te Vietcong beêtaat voor tachtig
procent uit boere!
die o! het land werken en daaxnaast vrijwillig
hun feven o!È
offerden voor de vrÍheid.
Theo noemt dit agr,essie. ïVaar haaLt
hij dê moed vandaan orn nensen die met nessen, vorken en lepel6
de yankyrs hebben bestreden te beooraLelen.
Lieve Theo, psycbiese keuring betekent in het leger alat er
maar een hêe1 klein deeltje
van je totale denkers wor.it bekeken.
In Vietnan ziln heel wat jongens gek geworden die allemaal
psrr'_
chies goedgekeurd waren.
nit zijn nog maar een paar dingero die ik
wi1len zeggen. Lieve Theo, inforneer
je
zaken, voordat je erover schrljft,
schei
,'beste peter,' en
krenternikkerige
andere

tegen theo Daaros zou
eens over een aantal
ook eens uit met alat
afgezaagde oeligheaten,

A1s je dat wilt kunnen we bU jou op school
discussi.e houden over alit onder:wêrD.
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ï;ar.t .nz€ rrrr,,É li:lda€' begcn net.
ll.nler.legà,..-.n.1 Ladden n. l,--t gêrr€gen te luisteren
naar
GuJ tséardr eeti - zit het 1{at iJdele - chanscnnier, die all.!_
aaxdrÊsle icnen aan ,rJn grtaar ontLokte, naar wiens teksten
yoor o:r 3roteiideels
onbegrrjletijk ïraren. lla {ieze recitaf
nas
er in let malsnn d'accueil
nog een soort feest, saarbrj ons
d.!r d. leraren kaas en ïritn en ïrat dles meer zr; ,verd vocr_
gesclroteld.
Irtdag rersden we teiug en in de bus sliepen we zalig,
cn_
darl{s de bekend€ gebreken, naar cvernand ilocr siaap én ver_
noeidleid.
0n êen uur of half zeven kv:amen we aan bU Motel
Árnhern en dcor
onze grcte vriend Schaap werd aan efk der
leraren eÊn fles Chanpagne aangebcden. pieter Joost wÍst
trouDells bij de aanblik van dlt nat niets dan ',reeds,' r.rit te
rrer'€en......,
Áls IJe nu even de sa-bironie van cns afschudcten, moet het
ons sef van het hart, dat rïe ir, de drie dagen, dat we eigen_
lijk in ParrJs waren, te ,ree1 Jedaan en gezien hêbben.
liet eêvolg hiervan rês, dat zeer veel dingen erg oFpervlak_
krg r,erden henaderd, íat toch :rel erg jarmer is,
)aar koÍi nog biJ, dat \'re bt een iets langere werkweek _
een woord, dat in verband :.ret ons uitstapje
misschlen niêt
eeheêl .I: zrjr plaats is - wat reer inspiaak,
zoals dat heet,
hadden kunnen hebben. ytant nu kr-.gen ,,,!ewel een erg inge_
bl ikt geheel voorgeschcïe1d.
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o[ juis[ n i e L
en lk laats-t wat oude Irissen doorkeek zaA lk een overlijdensaalvert ent ie s,ir,iin:
Heden is overleden onze geliefde ge ldschieter,
Lie AGts.
}Ioe rerrassend aktueel is zoin
oude Iris nog! Dit bondsjaar
seeft mir het idee dat de Am
doodi morsdoocl is. triat is er
over van de fhtsende
plan.len
díe er aall het beg"iÀ vaí} het
jaax warêr!? NÍets" Het zou hei
Jaar woraleÁ va"r} de niêuwe aktivi teitenl
dat bleek o.a. uii
de aal het begrn va.'1 hei jaêr
gehouden enquêtÉ. íDie overigens erg sfecht en subjektíef
in elkaar gezet was.) Maar ef
amen nauwelijks nieuwe aktiiteiten,
(het karlavat wás
1 leuk en het paasvuur '"íerd,
ulten de schuld.va,l1 de AG,
iet zora succeÊ), en zê]fs de
ude irkï ivireiten,
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