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STELLINGEN N
Behorendee bij het proefechrift AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004 door Gerrit

1. .

Datt in de geschiedwetenschap tot voor kort weinig aandacht is besteed aan de geschiedenis
vann een volkssport als voetbal kan worden toegeschreven aan het geringe aantal historici dat
inn zijn jeugd de voetbalsport beoefende.
2. .
Uitt het hardnekkige verzet van de KNVB-bestuurders tegen de invoering van betaald voetbal
inn Nederland blijkt dat standsverschillen in de naoorlogse samenleving nog een grote rol
speelden. .
3. .
Err is een nauw verband tussen de verzakelijking van het betaald voetbal die zich in Nederland
rondd 1970 voltrok, en de verspreiding van de televisie onder de Nederlandse huishoudens.
4. .
Inn navolging van het onderzoek in opdracht van de Nederlandse regering naar de terugkeer en
opvangg van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dient de regering ook onderzoek te
initiërenn naar de naoorlogse lotgevallen van kinderen van zogenoemde landverraders. Ook zy
kunnenn worden aangemerkt als oorlogsslachtoffers, van wie de levens na de oorlogsjaren op
grotee schaal werden verwoest.
5. .
Dee massale onvrede zoals die zich uitte in de steun aan Pim Fortuyn en bij de
vakbondsdemonstratiess van 2 oktober 2004 in Amsterdam, staat haaks op het feit dat in
vergelijkingg met bijna alle andere landen in de wereld de situatie in Nederland op het gebied
vann welvaart, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, integer bestuur en sociale zorg het
bestee is geregeld.
6. .
Dee invoering van de gekozen burgemeester is een oplossing voor een probleem dat niet
bestaatt en zal leiden tot verzwakking en chaotisering van het lokaal bestuur.
7. .
Mett haar prachtige duinen, schitterende stranden, imposante monumenten, gevarieerde
bevolkingssamenstellingg en ongerepte natuur mag de gemeente Bergen zich na de fusie tussen
Bergen,, Egmond en Schoorl rekenen tot de mooiste gemeenten van ons land.
8. .
Hett aanleren van veel jaartallen op de basisschool is de beste garantie dat historische kennis
enn inzicht in het verdere leven bewaard blijven.
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