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FOCUS
POTVERTUKKELIln'ORHATIES
TUKKEL�tARKT

..,

PERS TUKICEL III

•

Het Tukkelfestijn,
fS

Focus is sinds de eerste voorberei

Grote man bij dit gebeuren is natuur

•

lijk Thijs van Leer, all-round vakman

dat op zaterdag 19

op het gebied van muziek.

september omstreeks 18.00 UU!' begint
wordt

Over

ding van T.UKKEL al \'Jat geschreven.

De samenstelling van Focus,

middags voorafGegaan door de

TUKKELHJlllKT,

TUKKEL verschijnen

die een geheel vormt met

de die midd'tg te houden braderie.

Jan A1c.l<erman

Op

(sologitaar) ,

Thijs van

Leer· (orgel, fluit, zang etc.),
Martijn
.
Dresd·en (basgitaar) en Hans Kleuver

de TUTüCEI1'1AR�(T zullen naast inÏorma
tieve stands,

zoals ze op

is. als volgt:

veel creatieve stands

(drums).

st.nan. We llOer,le!l er een pa�.r,· echter

Viel onder voorbehoud, or,ldat bij het sten0111en van deze AKTIE van veel �ensen nag

geen bevestiging Y/as verkregen. Van deze

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooom
VARA
. .

DRIVE-IN.

De VARA DRIVE-IN begint,

zoals gemeld

artistieke nwdewerkers noemen we: Broeder
.
Benedictus (houtbewerlüilg) , Zoer (ema:!}

omstreeks 18.00 uur. Discjockeys zijn

ler(11),

�ie onder de hete naald komen te·lig

l1ulder
ven

Rinny Siernonsna

(tekenen en schilder eil) I

(NIVON),

Schroevers

mans

(etsen),

BU3tra

stofve:!"

(pottenbakken),

(bioloog),

(sierraden) ,

Tony

gen,

Zttllell uitsluitend underground

met het experimentele karakter van het

(3chil

TU!ClCELprogrLJJIlliJa. Trouwens is het zonder

doren-Hindelollcn). Verder Vlerken Hec
A1ctiegroep derde Wereld Winkel,· HJ R Jon
gerelU'aad, Kabouters uit Slleel�,

EDDY BECKER. De platen,

!<lanlcen voortbrengen; dit in verband

_

Jan en Gr6 ::iet

Klaas Postt""a

J� POORT en

meer

een psychologisch vcrant\'lOorde ma

nier om de eerste bezoeker in een tule

t-P70,

is tW{ stemming te brengen.

NIVON-informl:'.tiestand met 'i'ffiG\ELICRA,!T

EN KAARTVERKOOP.

- ------- ----- -- ------ ------------- -------

OOOpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
STANDS

PRESEliTATOR:

De stand van de stichting. RELEASE be

Presentator van het derçie Tultk€!:tfcstijn

vat informatie over drugs;

op 19 s�pte"lber in de Sporthal te Wolv8ga is de dichter RmlCO F-EITE.

We kenuen

maar vrij kort in Nederland.

wé\arbij hij saiïlen ract ArtjJ(el 451

�E!����

�______ _

ontstaan viel

1s

SLimen lllet

.

msterdam,
..
de op onine; s ,;:,vo nd van provadyo. p.
gaf.
prcmidre
ha.z\r
groep
waar de

rlontacten en samenvTerkillg met
dit soort ludi I:� gebeurens door heel
Nederland, mae.r voornamelijk in Den

�

H�.ag als !eatél.lYsator van àiverse mal1i
fa3to.ties in ProvQdya stijl, is Super
ni·stol" l!i.teegroeid t.ot ·een b e gr ip. De
�'oep bepaalt �ich de laatste tijd ,
rw. het gevon van o.a.
ven tota�.lsJoo en
het organiseren van concerten,

tot de avantgarde iJttzie1{.

alleen

De �mzick van

Supersiste!.� is niet to vergelijken filet

die vûn

sonen "die in moeilijkheden zitten, om
dat hun rechten en vrijheden worden aan
�ctast, of. omdat zij het slachtoffer

SUPER SISTER'

Na veel

Ze willen

daadwerkelijke steun verlenen aan per

______ ______________ ______

Supersister

Stichting RELEASE bestaat nog

TUKKEL.

hem nog \\el van de blues- en poetryavorr

den,

de· stichting

. n €!igen hulpdien::-: naar
kODlt ook met ee

een andere groep.

---- ------ ----- - --- ----- --- - -- ---

�jn van intolerantie jegons afwijkend
�edragn.

\WI POLITIEZIJDE HEEFT DE TUKKELORGA
il;l:SATIE DE WAARSCHUWING 11EEGElCREGEN
I1/lT TEGErl DRUGGEBRUIKERS ZAL WORDEN

OpGETREDEN. EVENTUELE GEBRUIKERS ZIJN
DUS VAN TE VOREN GEWAARSCHUWD!

AKTUALITEITEN.
Zoals rû0ds in de vorige· Aktie vermeld

sCond,

zal in deze st�nd e�n product

,,�rorden '.erkocht ten behoeve van et:n op
e.,ü Dloment aktueel Zijnde natuurramp

of zul aandacht worden bcsteed [I,an een
n:1jpend·wereldproblecm.
lOtann

Bij de stand

ovenals vorig jnar Jelke Nijboer

"tt Noordwolde en Michiel de Wal uit

Gc>rredijk.

FILMS
De films zullen bestû�n uit een partij

slapsticks en een pa&r rollen infor

matiecelluloid.

De beelden worden op

verschillende pl�atsen in de •.anl ge
projelcteerd.

6
NEER TlJIGCELiHEUïIS.

NOG
de

Bij
in

0\:ri

dwo.lingon door de zelGl zul je
hoek nc.e.st het podium een

van dekzoilen nnntrcîfc.n,

•

geval

dat constant

door een hooiventi'latol' wordt Om}lOog
ljGblazell.
c.ls je

\'/61

Het· is

PRIJZEN OP AANVRAAG

lJlooi meegenoracn

rECHN. BUREAU

niet mot scherpe voorwerpen op

het zeil

g,ûi..'.t Ull\l.dcn,

CENTRALE
Vf.�WARM'MG
.
HETE LUCHT
\lE�WARMlNG

\�!al1t dal1 ia het

M.SLAGER

gnu\'l 'öelc.cltcl1. Voor dG Test lï:un
'
je or leltleer op g D.,�l1 liggen (l'ol&xen)
Ü!H�st

TEl. 2430

of cel1 ril1gs1a.ng in do lJrcnstperiode
ga.:m imiteren.
niet in de

Di.1beschcraers zijn

Z!\.... l vêrkrijgb�ar.

--- - ------ - -- - ------------- -- ----- ----

ART

CO!liIEH

'COLOURSPO'i"

VOOR

.

G EREEDSCHAP

Het lag vorlcdcm jr"ur .:\1 in do bedoe
ling do colourspot
KEL te:
don is

56VC,1t
't

tr
..

.;

IJZERWAREN

0<0" plel�,tsjo op TUle-.

H UISH,

m�D.r· wegolls omst.:mdighc

HENGELSPORT ART,

cr tomi niet 'van gd�omon.

'�"

,

"

V"nd",,", dat de colom'spot op TlJ!U'..EL III
niet llEüetn.::>..al' nieuw ni�cr is, ·orndo..t op
veel pln:-\tscil ia het lo.nd

ARTIKELE N
'

NAAR

ro,.ds zo' 11

ding in gebruilc" is.
Je ltunt jo Oig011 gOlr.D. ....�J.\.tc; \vorkje mee
llD.['.r huis nClaeh,

omdi.lt Ol� spe-

ciûle drooglijntjos voor �1jn en om
d�t do centrifuges
je

ni"t ba,nt; te

cr� diep

VOP1'

zijn

zij hoef

VAN

H ARENSTRAAT

23

verfspatten

op je kloffie.
-- ------- - ---- -------- - ------ -.- -- -- --

Klei on Gips.
Haü.st het zelf \'Io'rkcn De"!:' klei

en

BRENG EENS EEN B EZOEK AAN HET

gips

zal broeder AquillO, 'lcrri,-;r ::'.-'11 à.e Tech
nische school in WolvcGa., tv/O(; oct:ldjcs
vnl1 klei vorvc...:..rdigcJ.l.
w�:-:rsch:i.jnli.ik dr,t

gc.c:11

bo.nd

i!o"t

hottdon j,let het

NONNJEJFOJR.1fJIE

is niet Ol'}-

vl�rl;:jcs

dazc

vor-

Ii'UI\.KELios.tijn.

'f

GROTE KEUZE IN:

----�---------------�------------------

SNOEP ,
KOE KJES

Van de telton1ngcllt

die

vOI'iG jC�i?!" op

TUlCtCEL genaakt "ijn on vnn

do

tü!ce

ningeH die nu (,'Cï,W. .:Jtt \1'ordc:n, z;cl bin
aellltort wanrschijnli.ik een· t011tocnstcl-.
li:.:t6 wordcn

gehouden in de hC!.l Vë:l..ll h-:t

geïlc..:l1tchuia.

rI.:'.'!'r

FRISDRANKEN

da:'I hoor

BOSSCHA 'S V IVO
LEVENSMIDDELEN

je ongc

tYlij:;cld l:\(..:r vn.u.

'�"

NUURKRM'i'.
Als

ken die je in
t

k.l"'cot t:J. moeten sla
het 1UKiCBL;Lr:.wc.c.� niet

jo mec:..nt con

kwijt

kunt,

wees vorstnndig ert laas

iit op de muurltrr'-nt.

TEl. 233,1 '

Is

cveral' go �d.

voor.
-----_.-..;--=;.....;.----�--�--_...:_ .. _-----------

GEERT SM A'S
CAFETARIA
o 0

HET

TREFPUNT

VAN JONGEREN

o 0

TEGENOVER HET
GEMEENTEHUIS

-:

.

.

HET

ADAESVOOR

EEN

7

OI!ZlLLICl SAMeN ZIJN.

STATIONS
KOFFIEHUIS

Gut gut hobbel.
De

TEVENS BAR

die in He�renvoGn of om

strekon con school bezoeken, of rnens�n
dia do.é1r werk heboon,

HOOFDSTRAAT 0 18

H.OItOllN

en fietsende scholieren

brOmL1endc

uit Wolveg<:!.,

hebben ook na

d.:.: v2.kc.ntie Weer moeten ervaron dnt de
fietspaden meer op een croGspnd voor

IJI#QLYEOA

geoefende bromfictscourours lijken d.:tn

O�I

op

een pad

de

fietsers

tijdene het

fietsen.

fietsen steng ann het

vcns�rot0 go.tc n tussen de tegels gc

-;:!o.��:;;lij1t.

uit de hc.ndcn

schiet.

Een p�rallGlweg W2..:'.r je een beetje

COJRONA.

behoorlijk op

wcl

fietsen .kunt zal ook nog

eveil op zich

laten wo.chten.

Zonls het pad er nu echter bij ligt

A.J.v. lEUVEREN

is het allee11 leuJ< voor diegenen die
van tcrreinrijclen houden.

SP.EC.IALITEIT. IN:

clio

sen,

ISRUIDSBOeKEtl'!Y.

tGgel vlti.!;;:
ertussen,

WÖLYmA.
• J.

"rtr

is bet bép,,-.�.ld geen

prettigû tocht;

pelen.

Voor do men

dag G lijks v�n het pad gebruL�

moeton r.11J.ken,

_

OftAF8I.OEMWERK. .ENZ.
TEL. 2177

Het is

te houdc.n dc.= het door de le

stuur

BlOEMEN
MAGAZUN

op te

geraden beide "ho.nden

cr ligt vrijwel geen

Gil de rottige openingen
nou jn,

je blijft doorhup

Hot z% u misschien geen ûelt idee

zijn als de rnad binnerutort

JA

eens op de

fiets st2.pte om zich zelf van de hobbel
toestnlld op de hoogte te stellen.
14.:\��r wel kusscns onder het zitvlclt.

ALLE

ë16cnC'Ulcn! !

MAKE UP
_

EN ANDERE ZAKEN

VOOR

Fm: \VES'rIHK.

MODERNE JONGEREN
VIND JE BIJ

========== =============================

DROGISTERIJ

eee INeORPORATED

P.C. Biersma

De

groep trad onlangs nog op op het

�opfGstivnl te Rijs;

HOOFDSTRAAT W. 36

hun repertoire

bestaat hoofdzrucelijk uit folk- en

TEL. 21582

bluesy ilu.mJJers.
ni0t

zoveel in

treed eigenlijk

CCC

ft noorden

0pj

ze spe

le11 Lleestal in AmsterdAIi1 en omgeving.

�HARENST AAT

Alle leden van de band Wallen onder

él

é6n

t�l. 2503

dak in Neerk ant I

gemcente Deurne.

Zo ltomen Met veertien
Ii\D.n�gers etc.

BIJ

HANJA

m.iln na..o.r Wolvega

inbegrepen.

tut de waslijst:

Enkele nancn

jan-appio-jo.pie-joost

fri ts-roelélnd-ernst-nottie-lila!' jan-lies jG
eil bnstianl1.

PRIMA KWALITEIT
EN LAGE PRIJS

Ji
GE;;;,!

In

BUSDIElIST

VIEL

KJlHPING

tGgenstelling tot voriS

jn=

:>nl

cr

nu. geen busdienst worden georgani see rd.
Onze \'/01v�rende

wereld J',tnnkt het mogc

lijk dat veel jongeren

vervelg b];.z. '13

,

"

"

"

o "

,

,

"

,,-

,
/

,
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NA AKTIE REAKTIE.
Geachte hee r

o

C Ql'IIPJ.ETE

ft

STOFfERINO

•

Aue

WONINGINRICHtING

REPARATIES

Munn ik ,

Na uw kritische brief

�:

te hebben geloof

in AKTIE gelezen

d at cr a�nleiding

genaeg is am ap mijn be ur t kritiek te
angegrande uitsprak en ,

leveren ap de

wnurmcc in uw br10 f nogal ro ya al is
Leuk bedacht ,

amgesprangen.

die ver7

NIVON - 1"i ti al en ma.:\!'

klaring van de

ach laten We ons ni0td.ruk maken om ttit

VAti HARI!NSTR.AAT .215
TEL

WOLVl!OA

21180
20811

drult.!d. nge n die kant nachwal raken.
Zelfs w1j

onoz01e naïevelingen,

ben nog genoeg vorstp.l1d

heb

om op te mor.�

ken dat uw brief gewOODYfE:g on wa�he
den bevat die getuigen van

onweten

heid e n slechte inf orruntie.
re

H.K.

De

zeke7

"niet even " eCil stuk

schrij ft

Eel u

sm.keiiJk Mj

CAFE..RESTAURANT

dne. BAR en CA
FE_ TARIA

je over blues get uige het opschrift
"Bl ue s 1",

dut cr op wijst dut cr

binnenkort meer afleveringen zullen
volgen.Het is trauw ens niet de bedoe

geweu st uitgebreid te

ling van H.K.

vertellen wat blues

is,

kom ook

dnt

want deze vorm V.:tll muziolr. heoft

niet,

on�in di g veGl facett en ,

20

die in e.on

tal AXTIES nog niet te beschrijven
zoude n zij n .

Zijn be doeling was echter
vnn de le;:;er

de belangstelling
hij

te wek

d��vocr gaf

hen te motiveren ;

ken.

WAAR WIJ MENE.N HE
T
VOOR I� DER MOGE liJ
K TE
MA KE N BUIT ENSHUI5 TE ETE
N.
ram. H. BOONST
RA

T El. 2160
WOlVEGA

Y. HARENSTRA AT 36

hen de Ineûst noodzakelijke infor

matie.

Wie zich dan verder in deze

vorlil van muziek wil vordicpe9 knn
gu·.o ro ndno uzen .

iI.!\Jners il1 boeken

Er

zijn v € r schill endo uitstekende boel,en
over de blues.
De

bladvulliUg,

schrijft u,

za

10 b la dzij dell

dC\ll nog zo'n

sruu,elt

door.

Heeft

u het inge zo nden stuit van Luult Truten
niet

gelozen?

6)

(pag.

of de inform"7

tie over hot regiona;:.l jeugdCOi.ltrum?
(pag.

7)

of is dit laqt stc voor u te

WEES
BIJ
OE
TIJD
OE ZAAK VOOR.t«lRLOOEa

. KLOKKEN
WEKKEft$ ENZ.

onbelangr ijk? f·üsschicn d.at u AKTIB
niet regelma.tig leest
wel)

(do.t moet hi':tF.\st

mac.r over veel van do ondor\'!erpen ,

waé'.rVM u zegt dat de redaktie llooit
gehoord hE> eft ,

ven.

al in PJCTIE geschre

is

AKTIE mei

1970

wc.s zelfs ccn ge

heel po litieke AKTIE \'Innrnun

'G. K. de Jong
HOOFDSTRAAT O.

nota. bene

TEL. 25ge

een enquê te vnn alle politie ke partij

en geko pp eld was •

•

•

•

• •• • • •

In diezelf

de AKTIE werd a",nd,.cht b este& d "all

N'70;

over Dlack Panther s ia allang gGschr.:
ven cn dnnlc.zij

eon ar t ikel over de

luchtvervuiling

(juni

1970)

VO O R

WA RME

hnc.lde

EN

MCTIE zelfs do voorp ag ina vnn de
St ellingwer f.

we

zi j n blij

schieten

KortoJ;',
met

mene cr-

Hunnilt,

ao.nvrijzingen ma.:.r we

KO U D E

H AP J ES

vJeinig 011 1:let opillerkingen die

getu�gen van slecht€:

inforantie.

t-1en

NAAR

ga.-,t 'er in Wolvc(!;a dn.n ook ni et a.an
voorbij,

zoa ls u zich �·,fv!"ocg.

Al{TIE

heeft zo in de loop van de tijd al
hea l wnt REAKTIE teweeg

gebracht. En

dat zal wel zo blijven 001c..
schuttinld.e

Ecu ê\o.rdiG

CAF!rTARIA AUTOMATIEK
IJSSALON
•

,,'t HOEKJE"

stn'.. t er op het ogenblik

ni�t in Wolvegu,

vervolg blz.

'12

J. LOUWRINK

T El. 2916

---'

ZWJIK§'JrRlV'§
JBOJEKoa
HANDEJL
DE ZAAK VOOR LEZEN
EN SCHRIJVEN

NOG een klein b·-etje Tuk tuk.
Voor dic.&"C;'lGll,
wc:'cn i'/Clt

ui t onze

*VEE L KEUZE IN

.*ON TSPANNINGSROMANS
EN GEDICH TEN
*ALLES VOOR DE SCHOOL

is,

delen �vij

Gch o i:DC archieven hot

volgen

In 8011 vij fto.l. ccnt:ci"fuges

d c modo:

INFORMATIEBO E K E N

die' nOG Juet pre CiD?

de colourspot

wordt C·\7.n l'lOri:'Iw.."'.: l Et uk st cvie; 'Nit kar
ton gelegd;

He

stellen de c.6utrifugc

vi.::. c::n l·;:'lG:9 ijl �1erk.ing,
s!,>uitbusscli.

ilC::liWl1 \1.?·�

gcl��eltrde .:\rcrf tor hand

Dot

Cj"! richten on��c

strQ,::.l

-

op .do witte

}l:-..:: ts in de dJ.... , :r-.iClld c011tri.f':J.ge

�;:::.�1 ook .3ti18t�['i.nd Ejeda2.r.. worden)

,I.

(dit,
deze

sl:lnfÇ.,)rt de vcr'f doordacht nn,:',r pIlo
��nt�n �o4nt 80n n�rdi� w0rkjc

SLIJTERIJ EN

WIJN HA ND E L

droog is,

. �·c,.(L=:.t het

tus

plcstiGk

lr..:m

ontstant •

het. rJerkjc in

îilCoge:nO:ilCil \'lorden.

Tot on:::.e Grote.: op1uchtïn,5 ontving'en
\"lij va:;,. Oi1�0 8'J.1oein10 ,correspondont

HOOFDSTR.OOST 49
TEL. 05610 ·2387

Duw

ui t

Dc:n I·lc::.Ctb nog tiG .'i1.:tlilon 'V.:tll de

porsoilea die: 'SUPERSISfi'ETI vorwen.
Supersistcr Ron ven Eek:

V E R TR OUWEN S

sekscpicl,

( c:,rniseh 1

z,ecr rustiG"

.AD RES

V O OR

A L LE

D R ANKEN

vnl.

lt�i,

muzik:.:tlc invloeden

van Vclve:t Unclerb"Toulld en Soft

l-i.:: chinu )

•

Sup�rsistGr

Sneh.:t vC'..n GG ... st:

t.:lr-:1pics2.Elbn,
(rustiG,

stil,

ht;ooristisch,

sch.:laps

St.i.�G:

orGel,

Super sister HJ
piCl.net,

fluit,

:::�o.ng.

l1(;rdcrst�T!h" )

UW MODEHUIS

5it.:tl�.r

!--'"..!'itiseh lUECS"t;cld,

ic�ool,
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Geach�e heer Hunnik,
Hier iS,ane .H.K.

BLUE,S

( = l1athijs Kuiperl

• .

2.

In uw kritiek gaat u nog",l 'telteer te

De West-AfriJtaanse negers hebben altijd

daarvoor verantwoordelijk zijn

Al;loC\'!el het aantal volkel"'Gn groot was

gen de inhoud'van AKTIE en degenen die

wederwoord van

•

.

In het

Fr� Westinlt namens de

redaktie wordt u overigens al. van rc
plique gediend.

n, zou daaraan

weinig hebben toe te voegen,

dan ook

Vlare het

niet dat u beweert dat ik de essentie

van blues luet begrijp.

het n.l. oneens.

Daarm0e ben ik

Uit mijn stul, blijkt

volgens mij dUidelijk dat ik de opva1;

ting huldig,

dat blues in wezen een

uiting is van de onderdrukte neger.

(stem des volks). Hierbij zij nog veI'

meld dat. het blueslied mij erg a",n-:

trekt. Bij het beluisteren ervan kan

een ttitgebreic1e muzil{ale cuJ.tuur gehad..

Oil ook hun tr"dities

verschilden,

had

den ze in htm liederen één ding gemeen.

De liederen waren n.l.

functioneel.

Na de slaventransporten naar Noord A

merika bleef deze eigenscha1' tY)Jerend
voor de

negermuz,iek

aldaar.

Bekend is wellicht de terEit l,.,ork-song.

De negerslaven trachtten door het zin

gen daarvan hun Q!"bcid te·verlichten.
Het lied heui't 0C}1 ritlilisch ltara1t
. ter.

Vaa.l{ trE:ff011 we

G8n voorzanger 3.all,

die

men zich echt in de bezongen toestand

lange regels zine;t terwijl het I<oor zo

eBsentie van de blues. Ter illustratie

dat het guluid,

tekst gepl""tst (helaos was het niet

vormt.

voelen.

Dit raakt toch \"101 degelijk de

heb ij, zelfs nog

2 regels van aen blues

mogelijk iedereen 0en gr�ofoonplaat

nu en do.n invalt.

Belangrijk is oolt

door het Vlerk voortge

bracht een ondC'rdc'""}l -van het geheel

toe te zenden).
SOlJll'iligen,

van de blues niet)

zien de blues als

louter muzikaal geval,
achtergronden.

,f)

, .�":y.:/

(zij begrijpen de essentie
..,

los van alla

" .:\.'

.:!" .-

Die achtergronden lig

gen meestal op het sociale vlak. De

rotte toestanden in de negerwijken be
stann nog steeds.

(Zei ik niet eons

dat de blues nog alr.tucul wns en heeft

dat

DOlt niet iets te maken li1et Bl.:::.ck

Panters of politiek?).

ook af,

Th vraq;; me dc.n

of u het bewuste stult met vol

doondG aanda.cht hebt gelezen,

wat toch

nodig is om gefuti.decrde kritiek te lo

"

..'.,�

veren.

Bluesgroeten Hathijs
Kuiper.

Tot slot c�n eenvoudig voo
. rbccld.

Be voorzanger roept de andcrGn op stuk

ken rail te 10sse11,

een spoorweg2•

bij dcannleg van

Allen pakJccn tegelijk con stlll� ruil op
en worpen het van de wagon.

vervolg van blz. 10.
misschien

�t

(·t is wit,

g�meentehuis .. . . .. ... ..... .
ziet U!)

Overigens dank,

All right,

thro\'l a\'/�-.Y;

evcryboc1y rfJ;c.dy

como on down herG

da.nk voor uw brief.

FM VIESTUTI,

Comc on boys ..

bow dot:tn

All right:

All right:

up hi;;l1

(
(

,

\

,

voorzanger

1;:0 or

thro\'! away:-

Doordenltertje
Vleet je wa·".rom men het beroepsleger
nooit afschaft

• • • •

• • • • •

?

Dan zouden er te \;Ieinig PsychiQtrisc�c

Inrichtingen zijn.

M.1\:.
===�===================�========== == ===

0cn eigen b2:omncrt je of iets dergelijl·:s

i�l 11l11"� b�'Zit hebben.

Dc':'.r

\:O!!ij; bij

het IJ'1.. ��d�clbc5tuur dit j.:-:.,')I voor

L.J.

·:;;::::s"i;

·:':011 knlJ.pi!ig hoeft

:�l;.;,) Hensen
��.

-.?1ó.crc

�':.l;l:'.{)!1.

die

het

d.:1:t

V(;rSiCl�d voor

IS ,'1"v-oncls

lc.at Oiil oon

redon niet iacc..r l�':::'!:'!' huis

De 1-:''::'l:lpinG liGt <lcm de V2n t:/cs

::'�':-:Gst rn-::t . tk:.F.,J.: er dac,r goen .,.tildcbo01
or :,j.jl"! <?.ltijd wol l".1&nSCl1 die nog

V.:lll;

00:ï!. p�C1.l"

llurtjes \"lillen

slc.pon.
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gepro-
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