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Huweliik

kost nik
nnderhalf

milioen
Van onze Haagse redaetie

lllii\ HAA(I -_ Het hurrelijk
i,an prit.cs Bt:atrix gaat het
rilk naar schattirrg anderhalf
miljoen gulden kn-«ten. Minis.
ler-pre-tident Cals heeft gister.
atoncl bij de Trr-eede ltamer
'riertoe een rvijziging varr zijn
'resroting in;1ediend. -,\mster-
laru zal zr:shonrlertl drrizentl
:rr]den kr:ijgen als tr:gt'ntoel-
koming irr de liosten tlie et,rr
lirect ger.olg zijn r,an dr. huue-
lijkssluiting in rle hoofd-.tad.

Bovendierr kriigt het college
'an kerkvoogden van de Aru-
terdanrse Hervormdc gemeen-
e 160.000 grrlden als tegemoet-
onring in de kosten van borrrv-
pndigc s'erken aarr de lYester-
!rk.

rrir:hting
iHieronder rvorden begrepen, zo
ökt uit de rnenrorie van toelich-
sg, het in- en uitu,endig onderzoek
slr de kerk, de verbetering van het-erieur 

- schiltleren, rritten. etr.-'en de verbetering van rle eleh-
];ehe installatie. Èovendien nroe-
:. uit dit hedrag ook tle kosten
n inriehting worden betaaltl.

s-'nrlichting

te R.V.D. heeft 345.000 gulaten
lig. Dit geltl zal u'orden gebruikt
rr, ten eerste de inrichting vanr perscentrum in hotel Krasna-

Sumenwerking
en, Van der H,

PHILIPS ElT ER
VEEWAGEN VOL YORSTELIJT( POB§
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O De koninklijke Deeuagell
'ntoesÍ er gisteren u.un i.e pos lco-
ltlelt oln a,lle benod.tgd.heden uoor
ltet aanstaattde huwelijlc tEdtg in
h.et Am.stet'damse paleís op de
Dant. te lcríjgen. De ladíng t:«tt
de ueewaqeii trestond uit kísten
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sen reu,s uit Eindhoaen
begon rnet stofzuigers

ES TIAT]\TER SAMEI§
Met volledig

hehoud van
ieigen stem

Van onze financiële reCactie

DEN HA;{.G Op het gebiecl

van cle radio, televisie en elektroni-
sche apparatuur in ons land staat een
belangrijke samenwerking op stapel
tussen Yan der Heem Eleetronics, eelr
van de tien werkmaatschappijell var
lndoheem l\.\r. en producente o.m.
r.an Emes radio- en televisietoestellerr
en Philips.

Philips en Indoheem, zo delen de trvee
bedrijfsbesturen mee. onderzoeken op het
ogenblik de mogelijkheden om, met hand-
having van de volledige zelfstandigheid
van Indoheem, tot een hechtere samentver-
king te komen.

20e JAARGAIiG No. 251

Pleun Verkerk kreeg

orgeltie uit duizenden

De beide coilcerns rverken aI sa-
men op het gebieil van de produktie
van stofzuigers in de Verenigde
Stofzuigerfabrieken N.V. De be-
drijfsbesturen denken aan een ver-
tlere uitbreirling van die samenwer-
king: bij de ontwikkeling en produk.
tie van radio's, televisietoestellen
en elektronische apparatuur. Deze
samenwerking zou dan worden on-
dergebracht in een gemeenschappe-
Iijke dochteronderneming.

T\E caféhoude[
U Rein van Ee
uit Kootwijker-
broek is gistermid-
dag aloor de broer
van Kees Verkerk
uitgenoiligtl om
ruedio maart aan-
'tvezig te z[jn bij de
hultliging van de

wereldka.mpioen
schaatscn. Dle dag
í-l r,6À-r a:-nLÀ-I:
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-kening 

yan radio en televisie.
- Er wordeu de avond voor de ttouu,()-

ri.i ongeveer zeshonder<l journalisten en,
verslagge.,'els van r'adio en t.v. rrer-. rvaeht. El komt een vertaalsysteem.

De santenstelling van een gedenk-
boek en de aanschal vau documèntatie-
mal.eriaal gaan 95.000 gulden \il.agen.

Tribunes. radiocellen. r,er:lichting etc.
\.no:' de prrbliciIeit ver.gon 65.000 gulcini.

Er zullcn kleurenfihns i'an ile ge-
beurtenis rr'ordcr-r gerrraakt, s.aalr,àor
eén ton is uitgetrokken.

onvoorzien
'fechnische voorzieuingen in de Wes-

ter ket'k slokken verr.'olgèns t.iencluizeudgulclclr op. elt voor de post ..rliver.sen.'
ts _t\ïintigcluizend gulderr uitgctrokken.

Voot' onvoorziené uitgavenls tenslot-te nog 395.000 gutden Ècstcmd.

Premier Cals zegt in zijn nremorictan toelichting nog dat de becijfering
v3n de kosten nog maar globaal is. Ei
-zijn nog vele onzèkerhetló, die hierop
hun invloed kunnen hebben. Omrtat hij
CRlg qit,rvetsontwerp zo vlug mogelijÉ
rvilile indienen heeft hlj, zonóer slpeöi-
ficatie, een vrij groot 6ödrag vooi on_
voorzien uitgetrokken.

De zes ton voot. A.msterdant. zo zci
ons gi.ster.avonrl de ArrrsterdarÍ]se wet-
houder lV. Pclak, Ís het resulteat van
het akkoord ci:lt is voortgekornen ui1
het overleg dLrt hii err burgerleestcr
Van EIaII mei Drorn íe.r C:r Ia lrebbcn
gehad.

rr l, §rl(lrr r
De krcel die de vakan-

tie inluidt. Yoor allen die
een goede basis zoeken
voor die heerli.ike tijd,
stelden rvi.i een toeris-
tisehe biilage samen, die
bij dit nulnrner is gc-
\roegd.

( Ing e zonilen rne d.e delin g )

Jantje krast
op 't hehang !

1#èg behang? Opnieuw behan-
gen? \Yelnee, gewoon de spons
erover. 't Is Vocamural! Onver-
w oestbaar en afwasbaar. Modern
behangen heet Vocamurallen!

GlSPEll',Ërïor;* *,
KANTOORMEUBELEN
GTASHAVEN 6 -TELOIGI2OI/IO

6F^N00r,
ucsatÍI t co. x.Y.

beschikken over dertig straalvliegtui-
gen - Boeings en Caravelles. Fokkers
passen volgens de directeur-generaal
niet in de behoeften van de maat-
schappij.

WII\STT{ARGES BIJ
UNILEVER LAGER
ROTIERDAM - Unilever heeÍt over

1965 een stijging van de verkopen aan
derden geboekt van 7,9 procent. Dit
betekent dat in het afgelopen jaar
Unilever voor 18.466 miljoen gulden
heeft verkocht.

De winst is ver achtergebleven bij de
stijging van de verkopen. De geconsoli-
deerde nettowinst steeg met slechts
3,2,procent tot 647 miljoen gulden. De
u'instmarge is door aanhoudende kos-
tenstijging, druk van de verschillende
overheden op de prijzen, en felle con-
currentie verder ingeklompen.

De gunstige ontwikkeling van de
koers van het pond speelt aandeelhou-
ders van Unilever N.V. iets in de kaart.
Daardoor stelt het bestuur een slot-
dividend in het vooruitzicht van f 1,69
per aandeel van nominaal Í 20. Op 10
november werd nog meegedeeld dat
het s.totdivfuIend Í 1,68 zou bedragen,
Het totale dividend kom.t daardoor uit
op Í 4,22 per aandeel Unílever N.V.
tegen J 4.18 over 1964.

-!- Zie verder pag. l5

VERLIEZEIT I'i\{ ÀRBEIDSONRUST

Penibele situatie

voor de Sahena
Vtn onze financiëIe redactie

BRUS§EL lle Belgische luchÍ-
vaartmaatschappii §abena, die ovcr
1965 een verlles heeft geleden van
bijaa tien miljoen gulilen, weest in
de komenile maanden een staklng
oniler het ongeveer tluizentl mal tel-
lende vliegende personeel. Dit op grond
v&r een eis tot forse salarisverhosing,
die het aanboil van de maatschappij
tot een verhoglng van ongeveer-elf
Drocent, ver te boven gaat.

De directeur-generaal van de Sabena,
die dit meedeelde, kondigde voorts aan
dat opheÍfing van de diensten per
helikopter. waarmee de maatschappij
in 1953 is begonnen, waarschijnlijk is.

Yeul te duur
Een studiecommissie, die deze afde-

ling heeft bekeken, is tot pessimistische
conclusies gekomen. De kosten ,rer pas-
sagier per kilometer liggen Crie tot
vier keer hoger dan. bij het andere
luchtverkeer.

De Sabena streeft er naar in 197t1 te

( lng ezonden me de deling )

LOÀÍDEN Geen nieurve
vliegdekscrhepen, geleidelijke op-
heffing van de rnarineluchtvaart-
dienst, aankoop van vijftig horn-
lnetrlverpers van het type F-111
in Amerika, ontruinring van de
basis Aden, rritdunning van de
strijdkrachten in het Middelland-
se Zeegebied en eldcrs. zo rnoge-
lilk ook in het Verre Oosten: tlat
zijn de belangrijkste punten uit
de Britse defensiebegroting die
gisteren is gepubliceerd.

Zoals werd r.er.tvacht is de cheÍ van
de malinestaf. de zestigjarige Eerste
zeelord Sir David Luce, afgetredcn uit
ptotest tegen de plannerr die de rege-
ling-\47ilson heeft met de mar.ine. De
onderminister r.an marine. Mayhew,
was hem zaterdag al voorgegaan.

Denis Haeley, de ministei'van deÍen-
sie. gaÍ gisteren toe dat er een harde
strijd is gevoerd tijdens de herziening
van de defensiepolitiek die voorafging
aau de indiening van de begroting. Be-
hahze de chef van de rnarinestaf .war.en
ook diens ondergeschikten tegen be-
knotting van de marine, maar zÍj biij-
ven op hun post in het belang van de
Royal 1t1urr.

Healey ontkende overigens dat de
taal< van de marine ten einde loopt,
,,In teger:deel", betoogde hij.,,maar
voor l'iiegdekschepen hebben u'ij geen
geld."

Zio ook pag.

Een nacht
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KAÀP KENNEDY (AP) - De lan-
cering van de Saturnusraket met het
Àpollo maanschip is bepaald op vàn- r

ochtend kwart voor twaalf. Neder- |
landse tijd. Het aftellen is al eergis- i

teren begonnerr. i

De proeflocht van de Apolio zal .

ruim ecn half uur duren. Het is de 
;

Hoogste tiid
voor ApoIIo

.l
a,

bedoeling dat de capsule op 8500 km
ten zuidoosten van Kaap Kennedy in
de Atlantische Oceaan terechtkomt,
Daar zal zij uit zee worden opge-
vist.

Over het doel van deze proef en
over de gebruikte techniek kunt u
meel lezen op pag. 11.

( Ing ezond.en med,ed elín g en

,Drrttant -
schitlerend bezit
voor altijd!

W rïii'aoda
Hoog§traat .l 64-í52
Beyerlandselaan 176
RotteÍdam

Criep neemt toe
- AN{STERDÀÀ{ - Het aantai grieplij-
ders is in de tweede rveek van februari
stelk toegenomen. IIet Gemeenschappe-
1i.ik administlatiekantoor in Amsterdam
registreerde 44.400 ziekmeldingen. Het to-
taal sinds het begin van dit jaar kwam
daardoo| op 230.000 gevallen, 21 procent
meer dan in dezelfde periode van vorigjaar. Deze cijfer5 haalt het G.A.K. uit
geg€vens over één miljoen werkne-
mel'S. l

Opntelkelijk veel zieken werden ge-
mcld in de drie nooldelijke provincies
en in de buurt van Zwolle. In Noold.Bra-
bant en Limburg was de toeneming dit
jaar slechts eif tot twaalf plocent.

,,Dt Dtíe X
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Philips en Indoheem gaan met hun
voorïe Nedcrlandse ptoduktie van ra-
dio',<, televisietoestellen en elektroni-
sche apparaten zo vergaande aankondi-
ging. De afspraak die gistermorgen is
gemaakt luidt dat geen enkele infor-
matie aan het bericht van een aan-
staande samenwerking w'ordt toege-
voegd.

De samenwerking waaraan nu hard
wordt gewerkt, heeÍt betrekking op
onderdelen van het concern Indoheem,
en wel Van der Heem N.V. en Van der
Heem Electronics N.V. Deze twee on-
dernemingen produceren radio's, tele-
visietoestellen, aÍspeelapparatuur, elek-
trische huishoudelijke toestellen, venti-
latoren. elektrisch handgereedschap,
telecommmunicatie-apparaten, elektró-
nische apparatuur professionele moto-
ren en professionele onderdelen.

Van dcr Heem werkt ten aanzien van
zijn binnenlandse verkoop samen met
R. S. Stokvis & Zn., Van der Heem
Electronics heeft een eigerr verkoop-
organisatie.

Kleurentelevisie
Het produktieprogramna van Indo-

heem raakt dat van Philips. Een nau-
we samenwerking die, zoals de mede-
deling luidt, niet tot een volledige fu-
sie - en dus overneming door Philips
- zal leiden, ligt ten aanzien van rà-
dio's, televisie en elektronische appa-
ratuur voor de hand. De overige pro-
dukten van de werkmaatschappijen van
Indoheem, zoals farmaceutische artike-.
1e4, plastics, industriële motoren, ven-
tilatoren, kappersapparatuur en Solex
bromfietsen, zullen buiten de eventuele
samenwerking vallen. Wel vallen daar-
onder de actititeiten die het concern
al heeft ontwikkeld op het gebied van
de kleurentelevisie.

Hoe'wel de tt'ee bedrijfsbesturen niet
sp:'eken over een volledige fusie is het
duidelijk dat hier een belangrijke con-
centratie aan de gang is.

ïn 1964 kt'am reeds een fusie tot
stand tussen Indola en Van der Heem,
die samen Indoheern vormdeu. De on-
dernenring. die o.,'er de eer.ste ne,gen
maanden van 1965 een omzet behaalde
van ruim 107 miljoen gulden, boekte
over het derde krvartaal een verlies
van f 333.000 en over de eerste negen
maanden van 1965 ecn nettowinst van
1,64 miljoen tegen 3,10 miljoen gulden.
in dezelfde periode van 19M. Een sa-
menwerking met Philips (omzet janu-
ari-septernber 1965: J 5,1 miljard) zou
voor Indoheem een sterke steun in de
rug vormen.

Briels dreigt
AMSTERDAM - De heer C. Briels

heeft gisteren laten weten, dat hij door
middel van zijn advocaten het hoofd-
bestuur van de Vara heeft gesommeerd
onware mededelingen betrefÍende hem
in ,,Achter het nieuws" (19 februari) te
rectificeren. Gebeurt dit niet dan zal
hij overgaan tot het nemen van reehts-
maatregelen, aldus de heer Briels.

In de uitzending werd o.a. gesteld,
dat Briels mee had willen werken aan
een actie gerieht tegen het huwelijk
van prinses Beatrix.

BONN - De enige Íabriek tcr werclil
die speelgoedtreintjes op wisselstroom
Iaat lopen, ga,at uit concurrentlcoverwe-
gingen op gel[ikstroom ovcr. Voor mc-
nig gezin kan het besluit van dc ge-
broeders Màrklin uit Göppingcn in
Zuiil=Duit"sland verg+andc.conscquentles
meebrengen.

ïo0r etlr Àll-
liek schlppersor-
geltje dat hij van
hem heeft ge-
kocht. De heer

schaatswedstrijilen in Kootwdker-
broek oD bezóek kwam gaf hijbroek op bezoek kwam 8a
Arie het- orgel (trvee blaasp(twee blaa§PijPies'
e""-utàii hírmonium-en 99n toet-

Verkerk heeÍt at aangekoniligd
det hii no( een extra rondie zal
u'eecei'en. -lvant het orgeltis dat
nu Ïi ziin café ln Puttershoek staat
blijkt aóhteraf tweedulzend gulden
waard te ziin.

Aric YerÈerk vertelile ons gis'
teravonil ilat zijn vailer - oen ver-
woeil verz&melaar v&Ír antiek -voor hct orceltie al enkele malen
cón hoog to-rt hèeft gekrcgen. ,'lTij
àenkenlr niet aan-het le verko-
pen", vertelile Arie.

Paar pílsjes
De heer Van Ee, een kennis van

ite familie Verkerk, kocht ten tijde
van ile Europesekamploenschappen
oo ile schaets in Deventer het or-
eèltie voor viiftte'n gulilen van een
6uuiiongen' Hii zetÖe het orgeltie
in ziin Èelagka'mer in Kootrvijker-
broek.

Toen Arie Verkerk na ile

ienborilic oP één geilraaide hou-
ten oooi) mee om het aan vatler
Verlierk te seven. Die mocht zelf
ile waarile ian het stukie antiek
beDalen,

.-.Als ik eens in Puttershoek kom
reÉenen rvii dat rvel af met een
Daar Pilsiesr', zel Van Ee. Dat het
örgeltJe zoveel gelil rt'aartl luas
wist hii niet.

Nu zéct hii: ..lk gun het Pleun
Verkerk-craig. ,,Als ik er viiftien
eulden vöor tÉrug kriÍg kom lk er
íiet aan te kort'I zegt hii.

MÀRKLII\ SCHAKELT OM
Van onzc correspontlent

IIetin elkaar zetten van ale minlatuur-
baan is bii gelijkstroom eeD veel ver-
fijniler aangelegenheirl dan bij rvissel-
stroom. Màrklins kracht was tot nu toe
dat dc fabriek zich niet. zoals de an-
ilercn, in de cerste plaats op de (r,ol-
wasscn) nodelbourver richtte, rurar op
het spelenile kind.

Levensonderhoud
een punt omhoog

Yan onze retlactie economie
Dti:( HA-{G - In januari i:; het prijs'

lnclexeiifer toor de kosterr viln leveus'
onilerhourl met éólr pnnt gestegen
(1959-60 = 100)' Het Ccntraal Bureau
voor de Statistiek heeft meegetleelal alat
half januari het indexcijter op 124 kan
rvor«len gesteld.

Oorzakèn van het d rurder u'ordende
leven r.varen de prijsstijgingen voor
brood en alcoholische drankcn, groen'
ten, kapperstarieven, dag,bladen, radio-
en televisietoestellen. bus en tram, de
ziekenÍondsen, de reini,gingsrechtrèn en
de contributies van vakverenigingen.
Alleen het indexcijfer voor de ilurer
school in januari al ourhoog van 138
tot 143.

Tegenotter de stijgingetr sfondt:tr ook
prijsdalingen, zoals die voor' valtens-
r,lees, fruit en eiereu. Als gevolg van
de uitverkooo daalde ook het index-
cijfer voor k edin,g. De verhoging van
de accijn-" op shag en sigaletten krvam
in januari nog niet in de r.r.'inkelprijzeu
tot uitin'g.

Het indexcl.ifcr inclusieí rle verplich-
te sociale verzekerin,gen etr de loonbe-
lasting steeg van 119 (half december)
tot 120 (half jannari).

BII\1§EI§BRAl\I]
Ii\BIJEI\KORF

Van een onzer verslaggevels
ROTTEEDAiII - ln de Rotter-

tlamse Bijenkorf is vannacht ec1l
binnenbrand ontstaan in de kelder
aan'de achterzijde van het gebouw.
Om twaalf uur precies gaf de trrand-

rveer middelalarm. De hrandrveerlie-
den, die gebruik maakten varr pers-
luchtmaskers. bestreden het vuur
met één enkele hogedrukstraal. Te-
gen half één had men de kleine
brantl al vriju'el onder conttole.

De temperatuur is gisteren oP
vele plaatsen in het land tot veer-
tien grailen opgelopen, maar dat is
dan óok het hoogste gelveest lvat
er voorlopig van het weer te ver-
rvachten valt. Aan het einde van
de midrlag kwamen boven het Wes-
ten en midtlen va.n het land enkele
onweersbuien tot ontwikkeling'
die de lnleiding vormden tot eeil
afkoelins, Zii rvaren van korte
duur, maar gingen Plaatseliik ge-
paard met hagel. Ioch zal het be'
paalil niet koud rvorilen'

IOTTERDAIII - Bij de bortt-
handel Nico }iíachtegall in de Lijn-
baa.n te -Eottcrdanr hebben inbre-
kers vennaeht een steen door de
etalageruit gegooid en getracht de
kostbare mantels uit de etalage
te stelen. Ile dieverr proheerden
in een grote zu,arte ruagen weg te
komen. Bil de inbraak zijrr ter-
moedeliji( vier tot vijf Inensett,
rvaarottder t\À'ee vrouu,en, betrok-
ken. De politie slaagile er in kort
na ile tliefstal een verdachte nran
aan te houtl,en.

UTRECHT. - Het Russisthe Staakcir-
cu-s kornt op uitnodiging van de stuclen-
tenvereniging ,,Unitas" 1'an 1 tot I no-
vernber naar Utrecht.

Iets kou&er
lYeersveru'ac'híing valt het

K.N,M.L in De Bilt, geldig tot van-
avond:

Opklalingeri en
slechts hier ot
daar cen bui. Tot
matig afiretnende
n,ind tusserr zuid-
west en rvest. Iets
lagere temperatu-
ren dan gisteren.

}IIESJE:
'Het 

beste Porse-
lein van stal.

24 februari: zorl oP 0?.38, onder
18.10; maan op 09.16, onder 22.35'

Ir
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