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WAT GAAT NASOETION DOEN?

spanning
in Djakarta

Studentenbetoging
tegen wijzigingen

in de regering
(Van een correspondent)

DJAKARTA, 23 febr. — De
spanning in Djakarta neemt mo-
menteel voortdurend tof' leder-
een vraagt zich hier bezorgd af
wat de - reactie van "■ generaal
Nasoetion, die zich tot nu toe
niet heeft'vertoond, zal zijn op
zyn ontslag als minister. De be-
volking ' heeft het zekere " voor
het onzekere gemomen en ham-
stert etenswaar voor het geval
er gevechten uitbreken tussen

aanhangers van Soekarno en
Nasoetion.

Vanmorgen reeds vonden ongeregeld-heden plaats > toen enkele honderden
studenten behorend tot de Invloedrij-
ke ~Kami"-organisatie, betogingen HH
ke „Kamf-organisatie, betogingen hiel-
den voor het paleia van president Soe-
karno en voor de ambtswoning van de
minister van buitenlandse zaken Soe-
bandrio nit protest tegen de recente
wijzingen in net Indonesische kabinet,
waarbij ondermeer generaal Nasoetion
als minister van defensie aan de dijk
werd gezet. B|) deze betogingen zUatwee studenten gewond toen militairen
het vuur openden.

De studenten schreeuwden leuzen
als „hang Soebandrio op — dit is een
communistisch kabinet. De „Kami" is
een sterk anti-communistische actie-
beweging van studenten, die steeds opeen herziening van het kabinet heelt
aangedrongen. De recente wijzigingen
zijn echter niet' overeenkomstig hun
bedoelingen." ;

Vanmorgen hebben * Journalisten • ge-
neraal Nasoetion in zfcn zwaarbewaak-
te i woning ■ opgebeld en naar zijn* op-
vattingen > entoekomstplannen geifor-meerd. „Vraag > het president Soekar-
no" antwoordde de generaal kortaf en
gooide' daarna de hoorn op de • haak.
inmiddels la bekendgeworden dat Soe-
itarno het opperste > executieve. orgaan

■ van 'Indonesië,-" KOTI,' waar (Nasoetion
een t van de t voornaamste ledentwas,
heeft ontbonden en in plaats daarvan
een „Verpletter MaieisiS-commando"
(KOGAM) opgericht. . - •

In militaire Kringen zijn er twee vi-sies op het plotselinge vertrek van
Nasoetion. De ene groep ziet Nasoe-
tion als een eenvoudige man, die te-
gen 'de spanning van politieke vetes
geestelijk niet opgewassen was en uit
zichzelf is afgetreden. Een tweede
groep, voornamelijk bestaande uit jon-
ge legerofficieren, is van mening dat,
hoewel Nasoetion formeel zijn neder-
laag aanvaardt, hy in feite de actiestegen het bewind zal blijven leiden.
Een factor die bij de kabinetswijziging
niet over het hoofd gezien mag wor-
den, ,is dat Soekarno voor de opvol-
ging van de verwijderde minister zijn
keuze schijnt te hebben "moeten beper-
ken tot figuren met een zelfde anti-
communistische •reputatie.

De nieuwe minister van defensie,
generaal-foajoor Sarblni, wordt terzij-
de gestaan door generaal Soeharto,
de — naar men zegt tegen zijn zin —

gebleven chef van de legerstaf, admi-
raal Moeljadi, commandant van de
marine, en generaal Soegipto, hoofd
van de politie. Alle, drie zijn zü
trouwe aanhangers van Nasoetion en
op grond hiervan concluderen optimis-
tische militaire waarnemers, dat hier-
door een afglijden naar links niet. zo
erg waarschijnlijk lijkt. Minder geluk-
kig zijn zij met de benoemingen van
een reeks ministers-adviseurs van de

Ïiresident, onder wie twee voor specia-
e veiligheid.

Een belangrijke benoeming ln het
kabinet is die van de sultan van
Djokjakarta als minister voor ontwik-
keling. Typerend voor het ongenoe-
gen van de president Jegens bepaaldepersonen is ook de verwijdering uit het
kabinet van de minister voor hoger
onderwijs, die heeft moeten betalen
voor zijn onvermogen de studenten aan
de teugel te houden. Soekarno > heeft
tevens getracht in de gunst te komen
bU de Nadahtoel Oelama, de Moham-
medaanse religieuze lerarenparty, doo
noeming van haar partijvoorzitter, dr.'
K. H. Idham Chalid als vierde plaats-
vervangend eerste minister.

Vandaag:

tT\ • Franse vouwfieti „Steils",
I I ook als home-trainer. te ge-JLF bruiken, is maar één Tan de

�ele opvouwbare rijwielen
die men op de morgen te openen
tweewieler- f>nf: : caravantentoon-
stelling in het Amsterdamse BAI-ge-
bouw kan zien. De tweewieler is in
Nederland nog steeds veruit het po-
pulairste vervoermiddel. schrijft VIC
SNIEKERS op pagina 8; ook stelt hU
�ast dat onder het publiek de vraag
naar luxe in caravans stijgende is.
Op deselfde pagina is ook de nlet-
fietser HEKMAN HOFHUIZEN aan
het woord.

En:
Het NederlandsKamertoneel van

Antwerpen, wellicht eerlang
Groot Limburgs Toneel ge-
heten, speelt thans in de Schel-

destad „De Dans van Sergeant
Musgrave" van de Britse auteur John
Arden. Een bittere clownerie, waar-
van een opmerkelijke voorstelling
wordt gegeven, aldus André Rutten
in zijn bespreking op pagina 5.

Huwelijk
kost Rijk
1½ miljoen
DEN HAAG. 23 febr. — De kosten

tan het huwelijk van prinses Beatrix
zuilen, blijkens de door premier Cals
ingediende wijziging op de begroting
van Algemene Zaken naar schatting
anderhalf miljoen gulden bedragen.

De gemeente Amsterdam krUgt zes
ton als tegemoetkoming In de te ma-
ken kosten. Het college van kerkvoog-
den van de hervormde gemeente te
Amsterdam ontvangt 160.000 gulden
voor het opknappen van de Wester-
kerk. " ■ .

Voor de Rijksvoorlichtingsdienst is
315.000 gulden uitgetrokken, o.a. voor
een perscentrum in Kras, voor docu-
mentatiemateriaal, een gedenkboek en
kleurenfilms.

Voor ..onvoorziene uitgaven" is bij-
'na vier ton. uitgetrokken.

Verder:
Op pagina 3:

Dr. Jacob Hemelrijk «Tijdgenoot)
Bruidsstoet van Beatrix.

Op pagina 4:
Jong theater »Uf Jaar ( s Lands

Kroniek). •' f

Reacties huisvrouwen op Concilie
(radio- en tv-nieuwsi
Op pagina S:

Rustig slot van filmfestival
Oberhausen.

-

Op pagina . 6:
Auto van vijftig mille.
Strips.

Op pagina 7:
Tennisbond nodigt Martin Riessen

uit. t <*'^9W
Renscbool Formule Vee stormt vol
gas naar wedstrUdseixoe^eHMWU

Op pagina 9:
Winst Unflever wat hoyer. •

Op pagina 11:
Amsterdamse Effectenbeurs.

Schatgraverij nu
gemechaniseerd

(Van onze correspondent)
VLISSINCEN. 23 febr. — De schat-

graverij in het Walcherse Serooskerke
is thans gemechaniseerd. Sinds gis-
termorgen schift een graanzeef van de
Coöperatie uit Middelburg, aangedre-
ven door een drijfstang, die weer ver-
bonden is met een trekker, grond, ste-
nen en gouden munten. Het apparaat
heeft ervoor gezorgd.dat de goudschat
gisteren alweer met veertien munten
is gegroeid. Het totaal aantal gevon-
den gouden munten bedraagt thans
684.

Carel Hugo en
Juan Carlos bij

huwelijk Beatrix
Politieke rivalen

samen op bruiloft
(Van onze verslaggever) •

AMSTERDAM, 33 febr. — De twee
pretendenten voor de Spaanse troon,
prins Carel Hugo van Bourbon 'an
Parma en prins Jnan Carlom van
Bourbon zullen beiden het huwelijk
bijwonen van prinses Beatrix. Het
was al enige tijd bekend dat behalve
prinses Irene's man ook zijn politie-
ke rivaal Juan Carlos was uitgeno-
digd. De aanwezigheid van prins Ca-
rel llugo lag voor de hand. 'naar nu
heeft ook prins Jnan Carlos de uitno-
diging geaccepteerd, co is -an offi-
ciële zijde bevestigd. Het tal de eer-
ste keer zijn dat belde troonpreten-
denten elkaar b|| een officiële gele-
genheid ontmoeten.

Prins Juan Carlos is «en goede
vriend van de Oranjes HU oenoort tot
de jachtvrienden van prins Bernhard
die zelf menigmaal naar Spanje reis-
de om in Juan Carlos' gezelschap te
jagen. In het najaar van 1965 was dit
o.m. het geval. Bij die gelegenheid zou
prins Bernhard een ontmoeting tussen
de twee troonpretendenten bewerkstel-
ligd hebben in het huis van een Zwit-
serse vriend. Aanhangers van zowel
Juan Carlos als Carel Hugo hebben
dit voortdurend ontkend.

Het feit dat de twee politieke vijan-
den ter bruiloft komen in Amsterdam
heeft in hun Spaanse gelederen enige
wrijving veroorzaakt. BU de voorbe-
reidingen van het huwelijk wordt er
dan ook nauwlettend op toe gezien dat
Carel Hugo en Juan Carlos bij het
officiële gedeelte van de bruiloft niet
in eikaars onmiddellijke .lahtjheid zul-
len zün.

Prinses Beatrix heeft evenals het
koninklijk paar en prinses Irene in-dertijd het huwelijk bijgewoond van
prins Juan Carlos met prinses Sophia
van Griekenland in Athene. Prinses
Irene was toen bruidsmeisje.

WERKNEMERS:
Situatie ernstig

door onzekerheid
over bouw-cao

(Van onze verslaggever)
UTRECHT, SS febr. — „Het teleur-

stelleade verloop vaa de onderhande-
lingen over de bouw-c.a.o. schept, ge-
ziea de aard ea de structuur vaa het
bouwbedrijf ea de datum vaa afloop
der huidige c.a.o. per tl februari, eea
ernstige situatie." aldus het commuai-
quA van de Centrale Oommissie Bouw-
ngverheid.

t
In tegenstelling tot de werkgevers-

delegatie, die na bet afbreken van de
onderhandelingen verklaarde dat de
beide onderhandelingscommissies zeer
dicht b(J elkaar stonden, zegt de Cen-
trale ..Commissie'Bouwnijverheid ln
haar communiqué: ,',Het aantal pun-
ten waarover overeenstemming kon
worden bereikt bleek gering. Over het
grootste deel van de arbeidsvoor-
waarden bleef meningsverschil be-
staan."

MILITAIRE
STAATSGREEP

IN SYRIË
BEIROET, 33 febr. (CPI) — Een mi-

litaire staatsgreep uitgaande van de
extremistische groepering binnen de
Syrische Baaiparty heeft vandaag een
eind gemaakt aan het bewind van pre-
sident Amln Haies en de gematigde
Syrische regering van premier Salah
Bitar, zo meldt radin Damascus. Vol-
gens het radio-station wordt 4e coup
geleid door generaal-majoor Salah Je-
dld, de leider van de extremistische
beweging binnen de party. Deze stro-
ming ls in december nog geaulverd.

Tilanus wil studie
over fundamenten
KVP,ARP en CHU

(Van onze verslaggever)
DEN HAAG, tS febr. — Dra. A. D.

Tilanus, die mr. Beernlak gaat opvol-
gen als voorzitter' vaa de CHU, sou
het toejuichen als eea breed samen-
gestelde groep van christelijke politici
eea studie ging 1ondernemen over de
gemeenschappelijke fundamenten van
de confessionele 1partijen. Eerst daar-
na kan eventueel 'aan. een organisato-
rische samenwerking 1 werden gedacht.
Aan de studiegroep randen ook kalb»
lieke en protestantse leden van ,de
PvdA moeten deelnemen. ■

Overeenkomstig de gedachten van
het structuur-rapport: van de KVP
meent de heer Tilanus,' dat de studie-
groep let uit officiële vertegenwoor-
digers van de partijen moet bestaan.
In afwijking van het structuurrapport
meent hij echter.' dat -er niet onmid-
dellijk over een samengaan moet wor-
den gepraat, maar - over de draag-
wijdte en de inhoud van de onder-
scheiden politieke beginselen. Of eni-
ge organisatorische - samenwerking
wenselijk Is. kan eerst uit de uit-
komst van de studie blijken. o\*er een
fusie wil hij liever helemaal niet pra-
ten.

De heer Tilanus. die in een vraag-
gesprek nadrukkelijk zei. per-
soonlijke inzichten weer te geven, wil-
de geen enkele verwachting over de
resultaten van de door hem beoogde
studie kenbaar maken. HU volstond
met t* zeggen „gaarne een zekere
eenheid" te zien tussen hen die het
Evangelie als uitgangspunt van hun
denken en handelen nemen.

De heer Tilanus verkiest een geza-
menlijk Informeel beraad over de uit-
gangspunten van de drie grote con-
fessionele partijen boven een exclu-
sief gesprek tussen de ARP en de
CHU. Al te stellig wilde hl) zich daar
echter met over uitlaten. Wel wilde
hy zeggen, de werkzaamheid van de
..vriendenkring" uit de ARP en de
CHU voorbarig te vinden. „Aan een
organisatorische vormgeving zfln we
immers nog niet toe". ;

—

Het studieuze gesprek over de fun-
damentele uitgangspunten ziet hU met
enig vertrouwen tegemoet. HU meent,
dat de KVP zelfs geen bezwaren zal
hebben tegen het beginselpunt van de
CHU. dat net land bestuurd moet wor-
den als een christelijke natie in pro-
testantse zin. („Althans niet, wanneer
op de achtergrond van deze omschrij-
ving wordt gelet").

Over de manier waarop h(J zijn
nieuwe functie opvat zei de nieuwe
CHU-voorz'tter: „Het zal onmogelijk
zUn precies in het voetspoor van mijn
vader te treden. De Inhoud van mUn
functie zal een andere zU> dan die
van mijn voorgangers, omdat nu voor
het eerst de functies van Unie-voorzit-
ter en fractie-voorzitter gescheiden
zijn. Ik geloof dat het een verstan-
dige beslissing van Beemlnk Is ge-
weest belde functies te ontkoppelen.
De moderne ontwikkelingen hebben
ertoe geleld en rolconflicten zullen in
leder geval uitgesloten zUn".

Russen lanceren
ruimtevoertuig

met twee honden
MOSKOU, 23 febr. (Reuter, Tast) —

Een Russisch ruiratevorrtuir met ui
boord t*«> honden is diusaag ia eea
baaa om de aarde cebrarht. De na-
mea vaa de hoadea luiden Veterok ea
Oegoljok. De lancering was de 110de
ia de Konmoa-eerie. De hoadea bevla-
dea zich aaa boord voor biologisch
ondersoek, aldus het persbureau.

De Kosmos-110 draalt In 96 minuten
en 3 seconden om de aarde. De groot-
ste afstand tot de aarde bedraagt 904
km. en de kleinste 187.

VAN HALL: ONBESTUURBAAR

Begrotingstekort
van Amsterdam al
85 miljoen gulden

(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM. 13 fehr. — Evenals

Rotterdam dat tjjg br[rotinpbluirt
1968 tinrnrn de Indiening vu de bfiro-
tinc mi . de openbare hfhudrliw al
sai stUgea na C 7 miljoen tot M mll-
joea Kulden, keelt ook Amsterdam cUn
tekort nauwelijks meer ia de band.

Bi) de aanvang der begrotingsdebat-
ten deelde wethouder voor de finan-
ciën. de heer W. Polak, dinsdagavond
mee dat ongecompenseerde salaris-
verhogingen en enige andere tegenval-

lers het hoofdstedelijke begrotingste-
kort in enkele maanden hebben opge-
stuwd van 63 miljoen tot ongeveer
83 miljoen pilden. .De tekorten der
grote gemeenten. van tezamen bijna
200 miljoen gulden — grotendeel» ge-
financierd met kort" geld — rijn nu
een probleem op nationale schaal ge-
worden,- dat het gevaar van inflatie
versterkt, constateerde hU.. Oe rege-
ring kan daar niet aan voortij gaan.
Tot voor kort heeft de regering, on-
danks herhaalde waarschuwingen, te
weinig aandacht gehad voor dit pro-
bleem. Men heeft het gezien als een
technisch vraagstuk. In wezen is "iet
een politiek vraagstuk omdat het om
het functioneren van de grote steden
gaat.

De wethouder betoonde zich niette-
min optimistisch omdat, naar 4Jn me-
ning. de regering het vraagstuk niet
blUvend kan negeren. Mocht dit wel
het, geval. zijn dan rijst de vraag ot
het gemeentebestuur oe verantwoorde-
lijkheid nog langer wil dragen.

Naar de mening van de burgemees-
ter dreigen de grote gemeenten onbe-
stuurbaar te worden. De Bnandeel-
deskundige van 'de PvdA-fractie, de
heer Schulte Fischedick. noemde de
begroting dan ook. strikt financieel be-
zien, de registratie van het lailllsement
van de stad. Sinds 1963 zijn de tekor-
ten in Amsterdam opgelopen tot: 223
miljoen gulden. De rentelast over de
tekorten bedraagt reeds 12 k 15 miljoen
gulden pet jaar. De heer Schulte
vroeg zich af of het nog iln heeft zulk
een. begroting op te 'stellen en door
de raad te laten bespreken.

Aan het slot vu do vergadering pro-
duceerden de voorzitter* vaa alle frac-
ties, de WD nltgeioaderd, eea motie,
«wil b. ea w. werd verzocht om.
n mogelUk in samenwerking met de
Regering ea de gemeentebeatnrea vaa
Rotterdam ea Dea Haag. eea kleiae
commissie vaa . deakvadigea. la te
stellen, die soa moeten ondenoekea of
eea apart financieel statuut voor de
grote stedelijke agglomeraties moge-
lijk ea wenselijk is.

Voedseltekort
India groter
dan voorzien
XfcW DELHI, 23. febr. (Reuter) —

Het Indiase ministerie vaa voedsel-
voorziening - heeft dinsdag gewaar-
achnwd dat het voedseltekort waar-
schijnlijk enter zal ztfa daa waa voor-
zien. Volgens het ministerie zon het
tekort wellicht veertien tot vijftien
miljoen ton bedragen. Massale hulp
vaa de Verenigde Staten. es andere
landen zou misschien niet genoeg zQa
om aan de behoeften te voldoen.

VUt miljoen mensen zullen te werk
worden gesteld bü de aanleg van ka-
nalen en wegen en het graven van
waterputten. Zij zullen gedeeltelijk in
voedsel worden betaald. De minister
van voedselvoorziening, - Soebramani-
am, zei dinsdag in het parlement dat
in de door droogte getroffen gebiedenvijftig tot zestig miljoen mensen in
zeven staten dit jaar gebrek aan
voedsel zullen hebben.

GENèVE, (UPI) — Het Internat!»'
nale Rode Kruis heeft opgeroepen
voedsel te verschaffen aan twintig mil-joen jonge kinderen en twee miljoen
jonge en aanstaande moeders in In-
dia. die lUden onder het voedselte-
kort.

ROME, — Een nationale „Eten voor
lndia"-actie in Italië heeft
4.103.371.040 lire «ruim 21 miljoen gul-den) opgeleverd, aldus heeft de Ita-
liaanse televisie meegedeeld. De eer-
ste zendingen poedermelk en vitami-
nen zullen spoedig vertrekken.iBegin
maart worden meel. tarwe en rijst
verscheept. Op het Vatlcaan is bU een-
zelfde actie 1.159.849.900 lire bijeen ge-
bracht (bijna 7 miljoen gulden). -

Lancering Apollo
ruimtevaartuig

uitgesteld
KAAP KENXEDY. 13 febr. (ATP»

— De lancering vu bet onbemande
Amerikaanse Apollo-rnlmteochip la met
bel oog op de «lechte weersvooruit-
zichten uitgesteld.

Financiën
en economie

Passend werk voor
alle ontslagen

werknemers Rijnstaal
ARMlKM. ts lebr. — liet tiet er

naar uit dat vrijwel alle ontslagen ar-
beiders van Rijnstaal een paaaende
werkkring cal kunnen «arden aange-
boden, mede ook door bemiddeling
van bet gewestelijk arbeidsbureau.

Wervingsacties «-orden niet alleenondernomen door in-Arnhem en om-
geving ge«"»stigde bedreven maar'ook
uit andere delen vun het tand. Van de
ontslagen buitenlandse werkkrachten
kunnen tenminste 50 Italianen en 100
Turken In andere bedrijven worden ge-
plaatst. Van de Nederlandse werkne-
mers hebben velen zich intussen reeds
voor herplaatsing aangemeld.

Vrijmoedig
commentaar

- De kant op vorming van een grote
christen-democratische partij net
de benoeming ' van dn. Tilanus tot
voorzitter van de CHU niet nadert»!]
gesneld. Toch koestert de nieuwe
Unie-voorzitter gedachten die enige
verwantschap vertonen- met ■ wense-
lijkheden. neergelegd in het «troe-
laurrapport van de KVP. De heer
Tilanus ziet namelijk heil' in de
vorming van een studiegroep, be-
staande uit leden van CHU. ARP
en KVP. aangevuld met katholieke
en protestantse socialisten. Maar
anders dan de KVP wil de heer
Tilanus niet. dat deze groep mikt op
de vorming van een brede christen-
democratische party: zi] : zal zich
slechts studieus mogen bezighouden
met da fundamenten van de onder-
scheiden partijen om te zien wat daar
voor gemeenschappelijks in steekt
De heer Tilanus wekte allerminst de
indruk als uiteindelijk, resultaat ' vin
zo'n studie een samengaan in één
partijverband te verhopen.

Lijkt hetgeen de heer. Tilanus wil
misschien méér op wat de ARP voor-
staat ? Dat zeker niet De AR-partij-
voorzitter heeft onlangs nog te ken-
nen gegeven naar één grote reforma-
torische partij te streven, niet naar
vage studieplannen, als waarvan "de
'teer Tilanus sprak, en evenmin naar
een

, CDU al<* waarvan de, KVP
droomt'' f

Als wij aannemen, dat het per-
soonlijke inzicht van de nieuwe
Unie-voorzitter weldra gemeengoed
zou zijn in . CH-kring. dan moet
men vaststellen, dat de drie grote
confessionele partijen ten opzichte
van samengaan * en»* samenwerken
eigenlijk alle iets anders willen. Men
moest nu maar' uitscheiden- met' te
getuigen van verschillende Inzichten
en althans dat ene doen,wat.nooit
kwaad kan: een brede studiegroep
vormen, die gewoon aan het werk
gaat en.maar zkt waarheen haar
studie voert. ~ ~ ——

Aangezien dr.H. DauJt hoogleraar
is in de wetenschap der politiële ca
uit dien hoofde over voldoende adem
beschikt om de na twee jaar volledig
ingezakte rel over de beeldreligie**,
met assistentie van de heer Sijjes
(van het Rijksinstituut voor oorlogs-
documentatie!) weer op te blazen tot
een pocketboek, is hij natuurlijk de
aangewezen man om reeds nu hét
definitief laatste woord te spreken
over de Jongste rel rond .JZo is bet**.
In Het Vrije Volk «egt hij.'dat er
helemaal geen rel is maar een stunt
en dat er niets aan de hand geweest
zou zijn als niet De Telegraaf....
en dai er natuurlijk altijd - fractie-
leiders zullen blijven die de zaak
verkeerd taxeren.... en'dat hij pas
nog gesproken heeft met. een paar
mensen die nota bene helemaal uit
het buitenland kwamen en die ook
vonden dat... Enfin, nog veel meer
van die leerzame uitspraken. Zeer
verhelderend, erg wetenschappelijk
en ook wel politiek waarschijnlijk.
Knap .-erk. Maar wat "wilt U? De
heer Daudt kijkt naar elke al levering
uit .vaknieuwsgierigheid en het ge-
beurt dan joL wel eens. dat hij zegt:
Jonge, jonge, nou ben ik toch be-
nieuwd." Maar. helaas, een tweede
boekje ziet hij er deze keer toch niet
in zitten. Jammet voor de politieke
wetenschappén en voor de oorlogs-
documentatie. Maar gelukkig ligt het
eerste deeltje van Daudt en Sijjes
binnenkort in de etalage. En jonge,
jonge, wal zijn we benieuwd. '

Schröder naar
Moskou?

BOVX. 33 febr. (AFT) — Volgens
het rechtse WestdulUe boulevardblad
„Bild Zritung" dat een oplage ni
vier miljoen exemplaren 'heelt, zoo-
den de minister van buitenlandse an-
ken, dr. Gerhard Schróder., ea do
voorzitter van de christendemocrati-
sche tractie ia de Bondsdag.. Kaiaer
Barzel. van plan zijn naar Mink»» te
gaan. Diti bezoek zonden ij) p willea
brengen, voordat president do C«satln
van Frankrijk in de tweede helft ma
juni Baar Je Sovjet-Unie komt. Bet
blad haalt „geloofwaardige kringen"
iia Bonn aan. Schröder ea Barsel nas-
den nl sUppen bij do. Sovjet-ambao-
mado la Bonn hehbea gedaaa om aa
te gaaa of zij welkom zijn In Maak—,

Ruim. 19 miljoen
DEX HAAG. 23 febr. — Tijdens de

grote landelijke geldinzameling van za-
terdag J.l. blijkt SM.IN gulden te zijn
gestort op het gironummer van de ac-
tie „Eten voor India". Dit bedrag heeft
het totaal vaa de opbrengst woensdag-
ochtead op lt.tM.OM gulden gebracht,
zo deelt de NOVIB mede.
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„■ . \.fAdvertentie)

Hevenu Shalom
Alelchem %mv*: i

'« * ■ •...■*
„Wij brengen u; vrede", zingt
Itrail, „Shalom"'(vrede) is hun
groet, hun welkomstwoord man de
bezoeker. Bent u er al geweest? In
Nazareth, Jeruzalem. Beer Sheba,
Tel Aviv? Israël Is een belevenis
en (met de EL'AL) maar vijf uur
vliegen hiervandaan.' Overal treft
u er heerlijk weer en uitstekende
hotels. Belt u even om kleuren-
folders of liever stapt u even bin-
nen bij het Israëlisch Nationaal
Verkeersbureau, Joh. Venneer-
straat 26, Amsterdam, Tel/(020)
799608. Shalom! "

:

ËÈÊÊ
PRINSES BEATRIX, VAN HEEL DICHTBIJ

(Advertentie)

Lachend begeeft prinses Beatrix zich naar haar groene Volvo bij het paleis op de Dam, waar ze de
stand van de werkzaamheden in verband met de voorbereidingen voor het huwelijk in ogenschouw
heeft genomen. Een groepje Amsterdammers i&" kennelijk aangenaam verrast de prinses van zo na-

bij te kunnen zien.



Sovjetsweigeren
medewerking aan

Vietnam-beraad
Wilson : Bonn
geen vinger
aan kerntrekker

MOSKOU, 13 febr. (Rtr.) — Premier
Wilson van Engeland heeft dinsdag op
een lunch la het Kremlia eea beroep
op de Russische leiders gedaan eraaa
mee te werkea dat het overleg over
Vietnaa direct en onvoorwaardelijk kan
beginnen. Wilson had daarvoor btyu
twee uur met premier Koaygta vaa de
Revjet-Uale gesproken. Vaa welinge-
lichte stfde werd meegedeeld, dat
*asrt>U geen wjjslgfag ia het Roarfache
standpunt Insake Vietnam aaa het licht
waa getreden.

BS do lunch In het Kremlin, waar-
aan Brezjnev, de eerste secretaris van
4a Russische communistische part]), en
premier I'oaygin aanzaten, sprak Wil-
son ook over de kwestie van de kern-
bewapening van West-Duitsland. Nooit
sal een Britae regering onder mQn lei-
ding, ») zet Wilson, ermee akkoord
gaan dat West-Duitsland een vinger aan
de kemtrekker krijgt.

Do Britse premier legde er de na-
druk op, dat Koaygin en hU het er-
over eens zj)n dat net vraagstuk-Viet-
nam niet langs militaire weg tot op-
loaslng kan worden gebracht. Alleen
een politieke oploaslitg was mogelijk
en in het belang van het Vietnamese
volk, dat zijn stem moest laten horen.
Wilson pleitte voor het gebruik van
open en rondborstige taal bU het over-
leg over het verschil in opvatting tus-
aen Engeland en de Sovjet-Unie dö de
benadering van diverse problemen.
Beide landen hadden de plicht om de
kwesties waarover ztj het niet eens

duidelijk te omschreven en af te
bakenen van die waarover men wel
tot een akkoord kan komen. Zo ztJn
balde landen het erover eens, dat de
oorlog in Vietnam een tragische zaak
la en dat het gevaar groot was dat
die oorlog sou overslaan naar andere
Men van AziC.

Wilson zei voorts dat men het pro-

bleem van het tegengaan van d« va»
spreiding van kernwapens niet alleen
maar als een „Duits vraagstuk" kon
beschouwen. In het Midden-Oosten.
Azië en ook elders zijn landen dis het
misschien noodzakelijk vinden om
kernwapens te krijgen. In dit verband
ls Wilson van mening dat men in 19M
weieens vlak by het punt zou kunnen
komen waarop geen terugkeer moge-
lijk zou ztfn. •

Subsidie feest
in Amstelveen

geweigerd
"Ferdinandusse mag

10maartniet optreden"
(Van onze verslaggever)

- AMSTELVEEN, tt febr. — De »

meeat* Amstelveen wtlgsil eea eerder
toegeaegde subsidie te redenen vaar
eea feeetavead-apJt JMeft;
da wethouder va* JeagdsakeA.' Ir. fW.'
H. i. Hol, gisteravond aaa da orga-
nisatoren, de 8Ucfttlag Jengdsociëtei-
ten. meegedeeld."Als reden; gaf .de
wethouder op dat het optreden vaa de
cabaretier Kin as � Ferdlnaadnsse " op
die avond fat het Cs simIr lyceum voor
het gemeentebestonr onaanvaardbaar
Is.

Het bestuur van da stichting heeft
vanmorgen verklaard, dat het optre-
den van Ferdlnandusse ln leder geval
sal doorgaan. Het weigeren-- van de
subsidie Is dea te meer merkwaardig,
omdat burgemeester D. RtJnders on-
langs in een Interview vertelde teer
gelukkig te zUn met dese door de jeugd
georganiseerde feestavond. HU zei:
„Die avond willen ze geen rotzooi,
maar een gezellige dansavond voor de
ongeorganiseerde Jeugd. Danrom moe-
ten 'wH de jongeren niet ln de weg
staan -door ons patroon aan hen op te
leggen". Blikbaar ls de heer Rflnders
nu bezweken voor de druk, die er van
bepaalde zQde wordt uitgeoefend om
het optreden te verbieden; eerder had
hU over de subsidie-aanvrage een gun-
stig advies uitgebracht en de Stichting
JeugdsoclSteiten zijn toezegging schrif-
telijk. meegedeeld. Het gemeentebe-
stuur ls vooral geschrokken van de
mededeling, ■ dat de cabaretier btJ zt)n
optreden de plaatselttke toestanden zou
hekelen. Het commentaar van de wet-
houder: - „Fsmandusse mag M4 dagen
optreden, maar die ene dag niet".

Kaartje leggen — geld toe
CHERTSEY, 23 fefar. (Reuter) —

Een staalbedrijf In de Engelse plaats
Ghartsey heeft In een advertentie een
kaartspeler gevraagd, die tussen de
spelletjes door ln staat moet zj}n een
anttmachlne te bedienen. Het salaris
bedraagt aoo gulden.

MORO GEREED
Nieuw kabinet

in Italië
ROMEe 23 febr. — Premier Moro

heeft woensdagochtend bU president
Sara gat de aamenstelling van i||n nieu-
we Italiaanse kabinet ingediend waar-
mee een einde ia gekomen aan de crisia
die 21 Januari begon. De socialistische
leider Pietro Nenni behoudt de post van
vlee-premier in dit derde centrumlinkse
kabinet van Aldo Moro. Amintore Fan-
(ani, christen-democraat, wordt minister
van Buitenlandse Zaken. De sociaal-
democraat Roberto Tremellonl wordt
minister van Defensie, in plaats van de
christen-democraat Glullo Andreottl, die
minister van industrie wordt.

Wat dé coalitiepartners betreft blUn
de samenstelling van het kabinet chris-
tendemocraten 18, waarbU het premier-
schap. socialisten I, waarbU het vice-
premlerachap, sociaaldemocraten S en
republikeinen 1.

PROF. ANEMA
OVERLEDEN

DEN HAAG. 23 febr. — Op de be-|
graafplaats te Westerveld is vandaag het
stoffelijk overschot ter aarde besteld van
prof. mr. Anne Anema, die vorige week
vrijdag overleed. Op verzoek van de
overledene geschiedde de begrafenis in

IN ROTTERDAM

Dode en gewonde
bij vechtpartij
om melkemmer

' (Van onze ' verslaggever)
ROTTERDAM, » febr. — TUdeni

een vechtpartij la 4* Saftleveaatraat
is bier tegea het nüddaguar da heer
4. P. Steenbakkers vermoedelijk aaa
ms hartverlamming overleden. Zijn bo-
venbomnaa Fonteyne Is met mi ver-
won ding veroonaakt deer eea met-
■teek ia het DUkslgtilehswhala epgeao-
men. De aanleiding tot de ruzie was
het plaataea vaa eea melkemmertje
la het trappenhuis.

Bij het gevecht tussen de heer Steen-
bakkers en de heer Fonteyne kwam
mevrouw Steenbakkers met een Isng
mes tussenbeide, zy stormde op de
vechtenden af en trof de heerFonteyne
die hoewel gewond het mes wist af
te pakken en nog in staat was de heer
Steenbakkers een klap te geven. Daar-
op viel de heer Steenbakkers en bleef
roerloos liggen. Fonteyne en mevrouw
Steenbakkers ' holden nssr bulten en
liepen bU een kruidenier naar binnen
om de politie te waarschuwen. Van-
daar werd de hevig bloedende heer
Fonteyne naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Volgens de verloofde van de dochter
van de familie Fonteyae is er gister-
avond al onenigheid geweest over de
melkemmer. De heer Steenbakkers be-
dreigde de jongeman toen met ren
ploertendoder. De politie wist de ruzie
toen te sussen.

IN LAATSTE STADIUM

Overleg bouw-cao
opnieuw mislukt

1 maart lijkt
niet haalbaar

UTRECHT, 23 febr. — De ep 2 fe-
brnarl afgebroken onderhandelingen
ever de collectieve arbeldsovereenkom*
voor het bouwbedrijf. die Inmiddels wa-
ren hervat, zijn na twee langdurige be-
sprekingen opnieuw mislukt. De drie
werknemersorganisaties hebben de on-
derhandelingen beëindigd, nadat' hun
laatste voorstellen door de werkgevers-
organisaties waren afgeweten.

De in de centrale commissie bouw-
nijverheid samenwerkende werknemers-
organisaties zullen zich op korte termijn
beraden over de than* ontstane situatie.
"-Zoals bekend is loopt de bouw*»crop
1 maart al Er zijn ruim tweehonderd-
duizend werknemers bij betrokken.'

— Bij de CAO-onderhandelingen streef-
den de partijen ernaar te komen tot een
tweejarig contract, dat zou moeten aan-
vangen op 1 maart.

In het laatste stadium van het overleg
stonden 1 de onderhandelende partijen
niet'ver meer van elkaar.zo meent de
Raad van Bestuur van het bouwbedrijf.

Voor het eerste contractjaar hebben
de werkgevers een loonsverhoging van
zeven procent aangeboden. De werkne-
mers verlangden evenwel een loonsver-
hoging van zevenenhalf procent.

Overeenstemming bestond over het
bedrag waarmee de uurlonen worden
verhoogd en de bewerking van de be-
staande huurcompensaties; verhoging
van de jeugdlonen; uitbreiding van va-
kantie voor jeugdige werknemers met
een dag; verhoging van de uitkering
vorstverlet van negentig tot honderd
procent; afschaffing van de tweede ge-
meenteklasse; verruiming van de moge-
lijkheid tot toepassing van maximaal vü>
procent ondernemingsgewijze differen-
tiatie en verruiming van de mogelijkheid
tot toepassing van prestatiebeloning.

Voor het tweede contractjaar hebben
de werkgevers eveneens een loonsver-
hoging aangeboden van zeven procent,
terwijl dewerknemers een loonsverho-
ging verlangden van zevenenhalf pro-
cent. Voorts stelden de werkgevers voor
invoering van arbeidstijdverkorting per
li oktober 1967 en niet per 1 juni 1967,
zoals van wertcnemersztfde werd ge-
vraagd. Voorts besloten zij de vakantie
voor volwassen werknemers niet over-
eenkomstig 't verlangen van de bonden
uit te breiden met een dag. doch ts
handhaven op vijftien werkdagen, ten-
einde het produktieverlies in de bouw-
nijverheid in 1967 tot een minimum te
beperken. '

Overeenstemming bestond over ver-
hoging van de vakantietoeslag van vier
tot zet procent. De werkgevers waren
tevens bereid akkoord te (aan met het
werknemersvoorstel ook in 1987 de va-
kantie voor jeugdige werknemers met
een dag uit te breiden

Nu de werknemers aan het overleg
een einde hebben gemaakt, lijkt het niet
mogelijk, dat de nieuwe bouw cao nog
met 1 maart ingaat. «3-

Aardgas verovert
Nederland

UTRECHT, 23 febr. — Verwacht
wordt dat tegen het einde van het jaar
bij 60 procent van de gasverbruikers in
ons land toestellen voor gebruik , van
aardgas rullen zijn omgebouwd. In het
voorjaar van V 10M:zal de helft van1 da
Nederlandse «verbruikers J«ardgee 1 kun-
nen ontvangen.' Zoals bekend, wordt de
ombouwoperatie' in 1988 (volgens de
plannen) Dsn'zal l het aardgas,
na vier "ombouwjaren op 2,3 miljoen
verbruikers worden gebracht.

■ Volgens ■ gegevens van de ' jaarbeurs
in Utrecht nebben de 2,5 miljoen parti-
culiere afnemers thans de beschikking
over vijf i zes miljoen toestellen.
Het aantal afnemers groeit evenwel ge-
stadig en het aantal toestellen per af-
nemer bovendien. Alleen in 1965 wer-
den ruim 350.000 gaskachels verkocht.
De afzet van aardgas, die in 1964 750
miljoen kubieke meter bedroeg, steeg
tot 1550 miljoen kubieke meter ln het
afgelopen jaar.

In verband met gratie
Rechter „tipt"

verdachten
AMSTERDAM. 23 februari —

„Zegt u maar dat hij erg voor-
zichtig moet zijn met in hoger
beroep gaan in verband met het
aanstaande ¥

huwelijk van ome
kroonprinses," zo „tipte" de pre-
sident van de rechtbank in Am-
sterdam,- mr. ■ J.■ Bletz, vanoch-
tend via een tolk een Fransman
die tce.jens rijden ónder invloed
werd veroordeeld tot twee we-
ken gevangenisstraf. Mr. Bletz
doelde daarmee op de plannen
om opgelegde gevangenisstraffen
voor delicten, gepleegd vóór 1
januari 1966, , te. bekorten. De
president voegde er tegenover de
tolk ann toe: „Maar vertelt ti
hem dat maar niet hier, maar
een eindje verder." Mr. Bletz gaf
de Franrman, die hiervan waar-
schijnlijk niet op de hoogte is, dit
advies toen deze via zijn tolk liet
weten dat hij liever een geld-
boete had betaald.

In de daaraan voorafgaande
uitspraak had een'.Nederlandse
verdachte,' dif van de gratie had
gehoord, aan de president om
nader uitleg verzocht. Mr. Bletz
antwoordde • vriendelijk dat hij
nu juist degene was aan wie dat
niet kon .worden gevraagd.

„Aan wie,kan ik'het dan wel
vragen"!" vroeg de verdachte.
• ,j)at is nu juist de moeilijk-
heid, want er zijn geloof ik nog
maar weinig .mensen Mie er het
fijne van weten,": was het ant-
woord van de president.

Minister Den Uyl optimistisch:
ONZE ECONOMIE

IS GEZOND
Bezwaren in Kamer tegen

industrialisatiebeleid
(Van onze parlementaire redacteur)

DEN HAAG. 23 febr. — Minister Den
Uyl van Economische Zaken en iQn
ataataaecretaris dra. Bakker, die vooral
middenstandszaken behartigt, blijven
tonder aarzeling van mening, dat do
economie van Nederland feaond Is. Wel
niet kern-gezond solang de Inflatie ons
besluipt, maar toch naar hnn mening in
sodanige welstand, dat het onzin la ons
een economische ziekte aan te pinten.

Minister Den Uyl hing zijn betoog op
aan de volgende argumenten:

De zich herhalende loonstijgingen zijn
mogelijk geweest zonder da* vrij bil an-
dere landen in de EEG uit de pos zijn
gaan lopen.

Daling van winstcijfers zijn niet alge-
meen in ons bedrijfsleven.

In de afgelopen twee Jaren is het
volume van onze produkte verder ge-
stegen.

Een hoge rente is niet direct een teken
aan de wand ter waarschuwing dat er
een economische depressie op komst is.

Zonder dat er sprake is geweest van
een bijzonder hoge voorraadvorming is
onze betalingsbalans weer duidelijk
verbeterd.

Fusies en bedrijfsaluKineen zijn vaak
het gevolg van heet andere oorzaken
dan economische malaise. Fusies zijn
nodig in verhand met de Europese
markt die op komst ia- Zij hoeven niet
steeds massale ontslagen tot gevolg te
hebben. Als voorbeeld dient de Twent-
se textielindustrie. Tot dusver is de
vraag naar werknemers in Twente nog
steeds groter dan elders. Ook kunnen
verkeerde investeringen de oorzaak zijn
van moeilijkheden. In dit . verband
noemde de minister Rijnstaal, maar hij
had ook in dit geval goede hoop, dat een
deel van het personeel elders to werk
kan worden gesteld.

Dit fleurige beeld van minister Den
Uyl verloor zijn glans door de vraag
van mr. Neliasen (KVP). of de minister
zich wel bewust is van de tegenwerken,
de factoren. De inflatie bijvoorbeeld, die
oog altijd een te hoge temperatuur vr

toont,envoorts hetontbrekenvanmid-
delenvoorde noodzakelijkeinvesterin-gen inhet bedrij kleren.Ditlaatste
schreef dewoordvoerdertoeaan detoe-
nemende arbeidskosten. Hijvroeg ofd«
ministerscherpwil optredenom on-
middellijk wanneerhetkritieke punt
nadert, weerdefiscalefaciliteiten van
vervroegdeafschrijving eninvesterings-
aftrektoetepassen.In.';»--

STUWMEER
Minister Dot. Uyl wilde daar niets

van weten. Hij vreest hiervan nieuwe
spanningen op de arbeidsmarkt Ook
vindt hij dat het nog altijd bestaan van
een stuwmeer van aanvragen voor in-
dustriële bouw' er op wijst, dat er het
eerste Jaar van onder-investering geen
sprake zal zijn.

Gelijkminimumloon
voor vrouwen in

mannenfuncties
(Van onze correspondent)

DEN HAAG. 23 febr. — Ook voor
vrouwen vanaf 25 jaar in functies waar-
in ook mannen werkzaam zyn. zal net
minimumloon van ƒ 120 per week ver-

Slicht worden. Minister Veldkamp zal
et college van op-

dragen een beschikking daartoe uit te
vaardigen. Hij heeft (it vanmorgen laten
weten aan de van de Arbeid.

Het minimum-loon geldt tot nu toe
alleen voor alle manrfclijke werknemers
vanaf 23 jaar. De txfehikking van de
minister moet wordoi gezien als een
aanvulling van wat df Stichting van de
Arbeid vorige week heeft bepaald: dat
in alle CAO's de vrouwen ln ..gemengde
functies" hetzelfde loon als de mannen
moeten krijgen. Het minlmum-ljon zal
dus niet gelden voor vrouwen la speci-
fiek vrouwelijke functie», I

Vastenactie voor
kleine proiecten

. .

. <Van «ui correspondent)
'F UTRICHT, »' febr. > — Met de V<u-

begint vmiaag-oék'de Biseehop-
petyke Wwtenactis emder het i motto

"V-*. De opbreng* van de Vastenactie
neemt jaarlijks toe.' Vele-projecten tot
welzijn . van de bevolking in gebieden
zijn intussen tot stond gekomen. Aan-
vragen om gelden worden daartoe in-
gediend door de - plaatselijke bisschop
of althans met s{jn aanbeveling, om-
dat hij het best de nood kent. De
vastenactie tril de ontwikkelingshulp
bevorderen en steunt geen rechtstreekse
missieprojecten.

f
yy ; '• -

Vorig Jaar hebben de parochies ge-
zamenlijk 4.408.000 gulden ingezameld,
waarvan 158 aanvragers hebben gepro-
fiteerd. Een half, miljoen meer dan

het . jaar daarvóór. • Dit jaar vsrwacht
men een . miljoen meer. i - uv

Dit keer b het oog vooral 1 gericht
op kleine projecten. Dat neemt niet
weg, dat in enkele specialegevallen
'ook'woctU bijgesprongen. waaMtf het
een groots plan betreft, vaak in over-
leg ' met - organisatoren ■ van' Vssten-
scties in andere landen, of voor reali-
sering van een plan. waarin de over-
heid voor 73 procent subsidieert

De Nederlandse bisschoppen volgen
met deze opzet de Misereor-sctie ia
Duitsland.

Er is thans geld aangevraagd voor
de bouw van een pedsgogisch cen-
trum in Msli (Afrik»), een landelijk
vormingscentrum in Senegal en voor
de bouw van huizen ten behoeve van
Afrikaanse studenten. Jordanië in Azié
heeft behoefte aan een jeugdhuis en
Pakistan aan een verpleegsterahuis; in
India is geld nodig voor de opleiding
vsn sociale werksters en voor een vak-
school, door pariah's te bezoeken. De
gezondheidszorg op de Filippijnen ver-
eist een ziekenhuis en inSerawak heeft
men dringend een consultatiebureau
nodig. '

Het gaat gewoonlijk om weinig spec-
taculaire. maar daarom niet minder
dringende gevallen, die het met de fi-
nanciering moeilijk hebben, omdat zij
niet direct tot de verbeelding spreken.

In vijf jaar heeft de Bisschoppelijke
Vastenactie 18992.000 gulden opge-
bracht. waarvan 229.900 gulden voor
noodzakelijke kosten afgingen.

Van de rest ging 1.119.000 gulden naar
Afrika, 873.000 gulden naar Azié,
1.253.000 naar Latijns Amerika. 787.000
gulden naar Oceanië. 22.500 gulden naar
Europa. 100.000 gulden werd over de
verschillende continenten verspreid en
250.000 gulden diende als reserve voor
deelneming in regeringsprojecten. Reeds
tussen april en september 1985 kon
het geld worden overgemaakt. Het
kwam ten goede aan onderwijs, pu-
bliciteit. sociale opbouw, direct levens-
onderhoud, medische hulp, noodprojec-
ten, de opleiding van Inheemse religieu-
zen en pastorale opbouw.'

Op de derde zondag van de Vasten
<13 maart) wordt in de 1 kerken de
eerste inzameling gehouden, waarna
de tweede op Passiezondag (27 maart)
volgt en de derde op Pasen <10 april)

Het Giro-nummer van de Bisschoppe-
lijke Vastenactie ls 55830 te Utrecht

DEFENSIEWITBOEK VAN LABOUR

Geen hoofdrol meer voor
Britse Marine

Luchtmacht krijgt Amerikaanse
bommenwerpers

(Van onze correspondent)

LONDEN, 23 febr. — Het was
gisteren een historische dag voor
Groot-Brittannië. De Britse vloot,
eens de trots van een grote mari-
tieme mogendheid, heeft opgehou-
den de hoofdrol te spelen in de
Britse defensiepolitiek. Zoals
reeds eerder was uitgelekt zal,
naar blijkt uit het gisteren ge-
publiceerde defensie-witboek,
geen nieuw vliegdekschip op sta-
pel worden gezet voor de vloot
De hoofdrol wordt nu toegekend
aan de Britse luchtmacht. De re-
gering zal vijftig supersonische
Amerikaanse bommenwerpers
van het type F-11l kopen tegen
een prijs van 21 miljoen gulden
per stuk.

De heer Mayhew had reeds ontslag
f«n—ien mis Minister veer Marine. Gis-
teren werd dit «ntslar fenlid door
een tweede. Het Hoofd van de Britss
Marinestaf, admiraal Slr David Luce
heeft eveneens ontslag genomen. oa-

dat hü zich niet kaa neerleggen bU
de regerlngsbeslisaing ever de taekaaut
van vliegdekschepen. |

Mayhew hield gisteren een moedig»;
en gedenkwaardige redevoering in het
Lagerhuis, waarin hij de redenen uit.
eenzette voor zijn ontslagname. H'i ver-
klaarde, dat hij

.
het niet toel- ttbaai

acht. dat de Britse regering bezuinigt
op defensieuitgaven zonder tegelijker-
tijd haar militaire verplichtingen te be-
«noeien. Hij zei dat vliegdekschepen van
essentieel belang zijn voor de bestaand»
militaire verplichtingen van de natie
Of is Brittannië te arm om zich de be-
nodigde matrozen, schepen en het beno-
digd oorlogsmateneel te kunnen veroor-
loven?

In de toekomst aldus de heer May-
hew. zal Brittannië niet langer zelfstan-
dig en onafhankelijk kunnen optreden
als een wereldmogendheid. «maar
slechts als een toevoegsel aan de macht
van Amerika, niot als bondgenoot maar
als hulptroepen". Hij maakte het dui-
delijk. al te duidelijk, dat Brittannië
financieel niet langer in staat is een
beslissende militaire rol te spelen ten
oosten van Suez. ion

Mayhew sprak van Brits kanonvuur,
waarvan het lawaai zou worden over-
stemd door hrt ismmden van cottecte-
bussem. Hij bestreed het standpunt van
deregering. dat Brittannië tegelijkertijd
een maximum van twintig miljard gul-
den voor defensie kan vaatleggen en
toch door kan gaan een werridrol te
spelen. Wat Mayhew gisteren deed inzijn rede was zijn land te plaatsen van
aanschijn tot aanactiUn met de hard»
werkelijkheid, dat Brittsmrfë niet lan-
ger een wereldmogeadheid ls.

In het kart kamt da lahaad van het
gisteren gepablleeerde defenale-wltbaek
neer ap het volgende. Het plan aa een
nieuw vUegdeksehlp ap stapel te setten
te definitief opgeheven. Bet vllegdek-
sohip «Ark Bayal" zal worden geatadar-
ntsMrda D« IwhtefdtUnf via dl BrllN
rlaot sal geleidelijk worden verfcletad.

—4li t" « ——• •-* 4 »• ü c
OMgl vaa > vliegdekschepen ; «a»'W -

den overgenomen door vliegtuigenJ ge-
baseerd op. landbasez. Er zal eenrhn-
mifMttke order jrorden gepiaatMWor
tlenTAmerUcaanss F-11l bommenwer-
pers, te volgen > door,, een order l voor
nogmaals veertig:van deze.vliegtuigen
in het voorjaar van 1967. r

Het. Britse leger aan de Rijn cal
op de huidige sterkte blijven gehand-
haafd. mits Brittannië toereikende me-
dewerking ontvangt voor zijn defensie-
uitgaven in buitenlandse valuta. Nog
In het huidige jaar zal worden be'
gonnen met het inkrimpen van de
leger- en luchtmachtgarnizoenen op
Cyprus. Het ls eveneens de bedoeling
de garnizoenen op het eiland • Malta
ln te krimpen. De Britse strijdkrachten
In Aden zullen worden teruggeroepen
In 1988.

Zo spoedig mogelijk zullen de Brit-
se strijdkrachten in Het Verre Oosten
terug worden gezonden naar Brittan-
nië. -De bases in Maleisië en Singa-
pore zullen worden behouden zolang
de voorwaarden hiervoor aanvaardbaar
zijn. De Britse regering zal de Austra-
lische regering verzoeken om militai-
re fadliteten ter vervanging van de
faciliteiten in Singapore. De bases in
Hongkong zullen voorlopig blijven ge-
handhaafd. De Brtse troepen in Brits
Ouyana en ln da Zuidafrikaan* ge-
bieden (d.wj. Beetsjoeanaland. Swasi-
land en Basoetoland) zullen worden
teruggeroepen zodra dit mogelijk is.

Briels sommeert
bestuur VARA

AMSTERDAM. 23 febr. — Door mid-
del van zUn advocaten mn. N. Kap-
peyne van de Coppello ea J. Werner
heeft Carel Briels, het hoofdbestuur
van de VARA tesommeerd „de In de
uitzending Achter het Nieuws van sa-
terdag JX gedane onware mededelin-
gen te rectificeren..bty gebreke waar-
van htJ tal overgaan tot het nemen
van -rechtsmaatregelen".

Huldigingscomité
voorKees Verkerk

rtTTEKSBOEK. 22 ftbr. —.Ter
TMrbrrridtnz na d« huldiging na de
«trtUkuplwi ap de schaats, Kees
Verkerk. I* een (Mlté fe»»i »d. waar-
ru de hargeaaenter na rettcraheek.
de heer A. Schreader, het »miJUer-
achap tp dek heeft gtaaaata. Da hal-
dlgtng aal geschieden la ratterahaek.
da • waaaplaata na Verkerk, na iya
thalakamit omstreeks half aiutl

Het comité heeft zich tot doel ge-
iteld 'de wereldkampioen in aanwezig-
beid van de hele Nederlandse schaats-
ploeg een rrooUe huldiging te bezor-
(en en Verkerk een passend en tevens
voor hem onmisbaar cadeau aan •te
bieden, namelijk een auto. Om dit doel
te bereiken is het uiteraard noodzake-
lijk. dat alle activiteiten worden {tco-
'ordineerd in dit comité.

"

De plannen voor de huldiging en
festiviteiten worden nader uitgewerkt.
Hierover zullen' zo spoedig . mogelijk
nadere mededelingen worden gedaan.
Zaterdagmiddag 28 februari zal Put-
tershoeks fanfare in het dorp een
muzikale rondgang maken, tijdens
weike tocht de inwoners van Putters-
hoek hun aandeel aan • het beoogde
cadeau zullen kunnen leveren. Ten-
einde te voorkomen, dat de organisatie
uit de hand zou lopen, doet de voorzitter
van het comité een dringend beroep
op allen om in dit georganiseerde ver-
band te willen meewerken.

Lancering Apollo ç
ruimtevaartuig

uitgesteld
KAAP KEXXCOT. XS Mr. (AFT)

— O* lunrtaf ru M oahemaade
Amerikaanse ApoUo-rnirateocUp labH
k*t Mf •» 4* iMU weersreemlS-
xirbtea rit|Mtcll

Na "opstand" van 1963
Boerderij van

Landbouwschap
nu gesloopt

i«i i * >i ; no*
.

HOOGE VEEN. 23 febr. — Gisteren Isln-'Hellan4aeheveld een boerderij ge-
)|Mpt<<l(:«l|t:Jirca gtledtn'tnW-
kMrde ui Klaas Hartman maar thans
eigendom Is na i bet . Laadboawzehap.
Het Landbaawsehap i had de boerderij
verhaard aaa de laadbaawer H. Zaaier
te Altereer . ((cm. Baegeveea). Keeds
ap 12 Jaaaarl J 1 werdea pagIneen aa-
deraemen het ramplex af te breken,
maar een aantal „vrije boeren" Terhin-
derde dit.

Een grote bulldozer duwde dinadac
de muren omver. De heer Zomer was
hierbij aanwezig. l De politie hield een
oogje in het zeil. Kort na het begin van
de werkzaamheden kwam ook da heer
Hartman, die nu in Dalen woont.l een
kijkje nemen.'Na het 'slopen werden er
rond "* de puinhoop bordjes geplaatst
met „verboden toegang", die door en-
kele aanwezige vrije boeren weer wer-
den verwijderd en in de sloot gegooid '

In plaats daarvan stelden zij enkele
borden op met het opschrift „Voorlich-
tingsboerderü van bet Landbouwschap,
agent H.- Zomer te Altereer". --4

In de nacht van 5 en • maart 1983
brandde de boerderij af. nadat het ge-
zin Hartman op last van het Landbouw-
schap het huis had moeten ontruimen.
Sedertdien werd de ruïne door de vrije
boeren ieder Jaar de eerste, week van
maart gebruikt als een soort bede-
vaartsplaats. Vorig jaar sprak de heer
H. Koekoek, staande in de deur van de
hooizolder van het «monument" de aan.
wezigen toe.

W. Pos verlaat
Toneelschool
AMSTERDAM, t» hbr. — Mei te*

nu iu 1 Mftmkcr vaa «t Ju»aëeft dra. W. Pk. Pee aatalag
•la directeur ru de Academie vmt
dramatiacfce kaart to Amatardam. I»
Taaeeiachool. Dra. Paa. nrnwitMl SS
Jaar. la la IMI direrteor via da acfcaal
gewarde*. O*er aMa opvalriag la <«*•

raactla atarnt mp dit agaablik aag mirt»

DE TUD x x H 2WOEWDAG 23]FEBRUARI 1966

(Ai~r»ntU)

■fi. 11 ■ 1

(Advertentie)

fytijsvA»
HBS-ER, VIERDE KLAS. SCHRIJFT ALS
VEEL SCHOLIEREN MET EEN «11.1KA-
NO VULPENHOUDER VAN PELIKAN.
OMDAT EEN PELIKANO ZO DUIDELIJK
SCHRIJFT. EN ZO HANDIG IS DANK. ZIJDIE INKTPATRONEN. EN VOORAL ZO
GOEDKOOP. SLECHTS f9.30. GEKOCHT
WAAR. ANDERS DAN BIJ AKKERMAN!
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■ j (<w 723; Dan Haag. radactie: St».
■ iloMwa SS. teMooa 110096 an
■ IM4389: Haarlem. Oinedsstr—t■ K, telefoon 20800; Eindhoven
L 'Mffaleemtraet 8. taW. 22445.
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Mat ontsteltenis («ven wtl kennis van bet
plotseling overlijden van onze lier* raster en

ELISABETH JOHANNA AGNES
PERNOT—VELDHUIS.

Bloemen<1»al: Familie M. J. van Wjrck
Aerdenhout: Familie J. M. Veldhuis

Haarlem: Familie H. A. M. Veldhuis.
21 februari 1968.

i y ila mt« plirtiM zijn L
kaUielleli» Imfagn A y*
root Wpmlwhg aan .1 > ,

\ Iln a»lww(i« aoodon?

*'imtmmtim dmpimaalmmmmk!
TSSTI aoiiiiok van Q -
lIOMwI KATNOtIIK NIDM&AND

«' !

(NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN)

t
,

Tot onze diep« droefheid overleed beden, *e-
heel onverwacht, nog voorzien van bet
H. Oliesel, mijn Innig geliefde vrouw, onze
lieve zorgzame moeder, behuwdmoeder ca
oma r

ELISABETH JOHANNA AGNES
PERNOT—VELDHUIS

tn de leeftijd van 61 Jaar.
Heemstede: W. J.'C. R Pernot

Leidschendam: G. M. Mölln rnn-Pernot
J. M. A. MSllmana

Bennebroek: M. H. M. Pernot
A. L. 11 Pernot-Boosman

en kleinkinderen
HEEMSTEDE. 21 februari 190&.
Fr. Schubertlaan 41.
Rozenkransgebed docderdagavocd 8 uur thuis.
De plechtige gezongen Requiemmis zal aan
God worden opgedragen op vrijdag 33 februari
a.a. om 10-30 uur in de parochiekerk van
O. L. Vrouw Hemelvaart, Valkenburgerplein
te Heemstede, waarna de begrafenia zal
plaats vinden ia het familiegraf op de r.-k
begraafplaat* „Valkenburg" aan de Glipper*
dreef aldaar. -

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in de aula van de aangrenzende algemene
begraafplaat*.



Zes gala-rijtuigen voor beide families
BRUIDSSTOET BEATRIX
Bruidspaar in
gouden koets;

ouders in
glazen koets

(Van onze verslaggever)
« DEN HAAG. 23 febr. — Van offi-ciële zijde is de samenstelling van debruidsstoet ter gelegenheid van hethuwelijk van prinses Beatrix en de
heer Claus von Amsberg bekendge-maakt. De stoet is ais volgt gefor-
meerd:

24 motorrijders van het wapen derkon. marechaussee.
Eerste auto: prinses Armgard zur

Lippe Biesterfeld. prins Aschwinzur Lippe Biesterfeld, prinses Simo-
ne zur Lippe Biesterfeld.

Tweede auto: de heer E. G. Haarhaus,
mevrouw B. Haarhaus-von Ams-
berg.

Derde auto: de .heer E. C. Grubitz,mevrouw M. Grubitz-von Amsberg.
Tweede auto: jonkvrouwe T. van Ams-

berg, K. baron von Krlesen.
Vierde auto: me], T. von Amsberg, K.

baron von Friese n.
Vijlde auto: J. baron von dem Bus-

sche-Haddenhausen, baronesse Von
dem Bussche-Haddenhausen.

Zesde auto: prinses Alexandra van
Kent, de honourable mrs. A Ogilvy.

Zevende auto: dr. W. Drees, mevrouw
Drees-Hent.

Achtste auto: de heer Th. B. Smith,
mevr. R. Smith-jonkvrouwe Roëll.

Negende auto: prof. jhr. dr. F. A. M.
Alting von Geusau, mevr. AltJng
von Geusau-llouben.

Tiende auto: J. C. baron von Jenisch,
>. baronesse von Jenisch.
Elfde auto: F. graaf von Bismarck,

gravin von Bismarck.
Vier ruiters van de bereden politie
Amsterdam, 34 landelijke ruiters
voerende de 11 standaards der pro-
vinciën, een commando rijkspolitie
te paard.

Eerste'gala-rijtuig met twee paarden
bespannen, gaande twee lakeien
naast elke portier, waarin gezeten:
lIKH prinses Margriet der Neder-
landen, mr. P. van Vollenhoven, dr.
P. G. Ahrens, mevr. R. Ahrens-von
Amsberg.

Tweede gala-rijtuig met twee paarden
bespaanen, gaande twee lakeien
naast elke portier,' waarü» gezeten:

. Prinse Irene van Bourbon Parma,
prins Carel Hugo van Bourbon Par-
ma, de heer A. B. Jencquel, me-
vrouw S. Jencquel-von Amsberg.

Derde gala-rijtuig met twee paarden
benpannen, gaande twee lakeien naast

elk portier, waarin gezeten: 2 bruids-
. meisjes en 4 bruidskinderen t.w::

mejuffrouw Christina von Amsberg,
jonkvrouwe Eugenlc Loudon,
Joachim Jencquel, Markus ,'on Oeyn-
hausen-Sierstorpff. Daphne Stewart
Clark, Carolijn jonkvrouwe Alting

von Geusau.
De glazen koets met vier paarden be-
spannen, gaande een koetsier naast efit

paard en vier lakeien aan elke zijde
van de koets, waarin gezeten: de Ko-
ningin, de prins der Nederlanden,
mevrouw Von Amsberg-baronesse
Von dem Bussche-Haddenhausen, de
adjudant-generaal zijne excellentie
luitenant-generaal H. Schaper, rijdtter rechterzijde van de koets. De
adjudant kolonel C. C. Geertsema
rijdt ter linkerzijde van de koets;
twee adjudanten de luitenant-kolo-
nel W. R.' A. baron van Tuyll van
Serooskerken en de luitenant-kolonel
J. Ph. van Dienenbrugge rijden ach-
ter de koets. Het eerste gedeelte
ivan het ere-escorte van officieren
der cavalerie, voorgereden door ge-
neraal-majoor der cavalerie W. C.
H. van Reede. "

De gouden koets met tea paarden be-
spannen en twee voorrijders, gaande
een koetsier naast elk paard en vier
lakeien aan elke zijde van de koets,
waarin gezeten:Frankrijks

isolationisme

t.aAAli
BUITENLANDS!

-

' *

KRONIEK

De Gaulle's verklaring dat Frank-
rijk zich geleidelijk wil terugtrekken
uit het bestaande systeem van de
Noora-Atlantische Verdragsorgani-
satie is ' niet helemaal nieuw. Vijf
maanden geleden, in zijn vorige pers-
conferentie, had de Franse president
ook al gezegd, dat zijn land uiterlijk
1969 niet meer ..ondergeschikt" zou

zijn aan Amerika in de NAVO.
Maar voor de achtergrond van De
Gaulle's jongste verklaring over de
NAVO moet men nog verder terug-
gaan in de geschiedenis van de
Vijfde Republiek. Men zou dan bij-
voorbeeld * kunnen herinneren ' aan
De Gaulle's gesprek met president
Kennédy in Parijs op t juni 1961.
In zijn biografie van Kennedy „De
duizend dagen" vertelt Schlesing'er
hoe De Gaulle tegenover zijn Ameri-
kaanse gast betoogde, dat de NAVO
twee dingen was: een bondgenoot-
schap en een organisatie. Niemand
twijfelde aan de noodzaak van het
bondgenootschap, aldus het Franse
staatshoofd, maar de organisatie had
zichzelf i in ihaar huidige vorm over-leefd..!

In de komende jaren wil De Gaulle
na de., volledige consequenties trekken

iuit>dc9ee opvatting,
door de bestaande
NAVO-bases i op

I Frans grondgebied
I onder Frans gezag

" te brengen en door
de Franse troepen die nu nog onder
NAVO-bevel staan (bijvoorbeeld in
West-Duitsland) onder Frans com-
mando te plaatsen. In zijn pers-
conferentie van maandag heeft De
Gaulle overigens herhaald, dat hij
niet met het Atlantisch bondgenoot-
schap wil breken, maar dat de be-
staande structuur van de NAVO
voor Frankrijk onaanvaardbaar !s
geworden.

In het Noord-Atlantisch Verdrag
van 4 april 1949 werd in artikel 13
bepaald, "dat ieder land zich na
twintig jaar zou kunnen terugtrekken.
Over drie jaar is het zo ver en De
Gaulle wil dan van . de bepaling
gebruik maken voor de voltooiing
van Frankrijks zelfstandige defensie-
politiek. Parijs zou met enkele van de
belangrijkste NAVO-Ieden afzonder-
lijke tweezijdige defensiepacten wil-
len' sluiten ter vervanging van het
Noord-Allantisch -Verdrag. Volgens
De Gaulle kan men niet spreken van
een breuk met de NAVO. maar
slechts een aanpassing aan de nieuwe
situatie. In feite zijn de Fransen al
jaren bezig met hun aanpassing, of
geleidelijke terugtrekking uit het
NAVO-stelsel. ,

Volgens De Gaulle was 1949 het
jaar „waarin het Amerikaans protec-
toraat gevestigd werd in West-
Europa onder de vermomming van
de NAVO". Daarmee geeft hij een
verwrongen beeld van de werkelijke
toestand op dat ogenblik. Kennelijk
gebruikt hij het woord protectoraat
in de moderne ongunstige betekenis,
maar hij vergeet dan dat West-
Europa, inclusief Frankrijk, zeventien
jaar geleden Amerika nadrukkelijk
om protectie of bescherming heeft
gevraagd en dat de Amerikaanse
deelname aan de NAVO in het
Stalinistische tijdperk de redding van
de Westeuropeanen is geweest. Als
de VS toen niet gebroken hadden
met hun traditioneel isolationisme
zou bijvoorbeeld ook Frankrijk het
lot gedeeld hebben van Tsjecho-
slowakije, dat in 1948 een satelliet
van Moskou was geworden. De
Gaulle kan terecht beweren, dat er
sinds 1949 veel is veranderd, maar
hij overschat in hoge mate de
strategische betekenis van Frankrijks
nationale atoommacht, die immers in
het niet valt bij de atoommachten
van Rusland en Amerika.

Twintig jaar nadat de Amerikanen
hun isolationisme opgaven, zouden
d* Fransen hun gaullistisch isola-
tionisme willen'voltooien, tot schade
van Frankrijk zelf, van Europa en
van de Atlantische gemeenschap. t

HET BRUIDSPAAR
De commandant van het ere-escorte

• de kolonel der cavalerie A. W. F. von
Balluseck rijdt ter rechterzijde van
de koets en de brigade-generaal der
cavalerie J. A. C. Bartels ter linker-
zijde.
Het tweede gedeelte van het ere-es-

■ corte van officieren der cavalerie.'
Vierde gala-rUtug met twee paarden

bespannen, gaande twee lakeien
naast elk portier, waarin gezeten:
4 bruidsmeisjes t.w. H. K. H. prinses
Christina der Nederlanden, H. K. H.
prinses Christina van Zweden, lady
Elisabeth Anson, jonkvrouwe Joanna
E. Roëll een commando rijkspolitie
te paard. 4 ruiters van de bereden

- politie Amsterdam. De stoet staat
onder commando van de eerste stal-
meester van hare majesteit de ko-
ningin, luitenant-kolonel W. F. K. Bis-
schoft van Heemskerck.

KRONIEK
De prijsvork is een nieuw begrip:
men brengt hetgeen hij ;orse
voorzichtig tussen lip en lip. >

Met melk vooral niet morsen.
CHRONOS

ASWOENSDAG
Ofschoon oorspronkelijk de Gro-

te Vasten op zondag Quadra-
gesima begon als liturgische
voorbereiding op Pasen, heeft

men er later enkele weken als aan-
loop aan toegevoegd: de zondagen
Septuagesima, Sexagesima en Quin-
quagesima, de z.g. voorvasten.

Men beschouwde de Vasten als
een plechtige, heilige tijd, waarin
de gelovige Christen verlangend uit-
zag haar zUn mede-verrijzen met
Christus en zich daarop voorbereid-
de door boete en versterving. Als
uitwendig teken voor zijn veertig-
daags leven-ln-boete voerde de Kerk
de sacramentele ritus van de asop-
legging ln, waardoor de gelovigen
in zekere zin tot boetelingen werden
gewijd. Dit gebeurde op Aswoensdag,
de dag. die sindsdien het begin van
de Vasten werd. De bestrooiing met
as, of het askruisje op het voor-
hoofd, is een gebruik, dat in zo goed
als alle godsdiensten voorkomt als
onderdeel van een boeteritus. Bij de
Joden in het Oude Testament zag
men daarin bovendien een uiting van
vernedering, droefheid en van zijn
geloof in de vergankelijkheid van het
leven. Overal echter had dit gebruik
van as een godsdienstige achter-
grond. Het is dan ook begrijpelijk,
dat het Christendom dit heeft over-
genomen, omdat het betuigen van
schuld en boetebereidheid een wezen-
lek deel uitmaakt van de houding
van de mens tegenover God. Wel-
dra bleek het noodzakelijk aan dit
boete-doen een vaste vorm te geven
en zo kwam de Kerk, steunend.op
de toenmalige opvatting over de
mens. en denkend vanuit de nood-
zaak van versterving of ascese, tot
het uitvaardigen van de Vasten- en
onthoudingswetten. Christus zelf had
Immers onomwonden verklaard: „Zo
iemand Mijn leerling wil zijn, ver-
loochene hij zichzelf, neme zun kruis
op en volge Mij." Voor een Chris-
ten zal dit woord van de Verlosser
onder alle omstandigheden en in al-
le tijden de norm van zijn levens-
houding behoren te blijven. Nu Is
echter de vroegere Vasten- en ont-
houdingswet ln de vor:.i van voed-
selbeperking vrijwel afgeschaft
De jongste bepaling van Paus Pau-

lus schrijft het vroegere gebruik van
maar één volle maaltijd op een vas-
tendag alleen nog maar voor op As-
woensdag en Goede Vrijdag, terwijl
het zich onthouden van vlees gebon-
den blijft aan alle vrijdagen van het
Jaar. Al Is er dan van ae vroegere
z.g. „spijswetten" nog nauwelijks
iets over, dit betekent niet — al-
lerminst zelfs — dat vasten, boete,
versterving, kortom alles, wat in het
begrip: ascese besloten ls, uit het
Christendom zou zijn verdwenen. In-
tegendeel! De boven aangehaalde
woorden van Christus blijven altijd
en overal hun absolute waarde be-
houden. Men kan erover van me-
ning verschillen, of de vroegere
„spijswetten" al dan niet meer „In
onze tijd passen". Discussie hierover
lijkt vrij onvruchtbaar, omdat ze nu
eenmaal zijn afgeschaft. Waar het
nü om gaat, Is het vinden van een
beleving van Christus' woorden, aan-
gepast aan de opvattingen van onze
tijd.

D» moderne theologie, waarbij
het Concilie zich heeft aange-
sloten in zijn Constitutie over
„Kerk en wereld", ziet de zin

van het leven ln het verwerkelijken
van Gods opdracht aan de mens:
al de krachten van de aarde tot ont-
wikkeling te brengen en te benutten
tot eigen ontplooling-in-vrijheid. Met
andere woorden de mens staat in
dienst van de wereld, van de mede-
mens, kortom van het leven zelf.
Dat brengt uiteraard een grote ver-
antwoordelijkheid met zich mee,
zowel t.o.v. de medemens, de stof-
felijke wereld als jegens onszelf.
Gods genade, verlichtend, aanspo-
rend en sterkend Is ons daarbij wel-
iswaar toegezegd, maar Zijn op-
dracht zelf hebben wU op aarde en
met onze natuurlijke krachten te ver-
vullen. Of wil nu van krachten spre-
ken. van driften of van de verschil-
lende drangimpulsen. die in ons
werkzaam zijn. dit alles vormt In de
mens één grote eenheid, die hem tot
daden Inspireert. Of die daden goed
of slecht zijn hangt af van de mate
waarin hU zich laat lelden- door zijn
geest, die in wezen op de werkelijke
levenswaarden ls gerlcfit zowel als

op de vervolmaking van zijn per-
soon. Het Ideaal is dan ook, dat wH
door de geest tot de ware vrijheid
van keuze tussen goed. en kwaad
worden gebracht, een mogelijkheid
die de mens tot de koning van Gods
schepping heeft gemaakt. De geest
maakt de mens bekwaam tot han-
delen In echte vrijheid, tot het schep-
pen van orde en het vervolmaken
van onze natuurlijke krachten en
driften. Maar hU Is tevens In staat
dit alles in het tegendeel te doen
verkeren, zeer ten nadele van wat
zün door God gegeven opdracht Is:
de dienst aan de wereld, aan het le-
ven. Daarom is er een voortdurende
oefening, „ascese" noodzakelijk om
elke drang in ons op het werkelijk
goede te richten, om de juiste maat
te houden in onze ontmoeting met
de veelvoudige, rijke wereld, om In
de volle zin van het woord het leven
van „een mens" te leiden. Geen en-
kele menselijke drift is ln zichzelf
verkeerd: van bestrijden en uitroeien
kan dan ook geen sprake zijn. Wel
moet hy goed gericht en geordend
zijn.' al naar gelang van de eisen
van het object, waarnaar hU streeft,
zoals het beroep, het werk. de om-
gang met de medemens en uitein-
delijk' de juiste verhouding van de
mens tot God. Om deze nieuwe vi-
sie op het leven te verwezenlijken
is zelfbeheersing en versterving als
voortdurende oefening onontbeerlijk.
Dit plaatst ons onophoudelijk, elke
dag opnieuw, voor de noodzaak van
een verantwoorde keuze voor het
goede, het juiste in de concrete om-
standigheden van ons bestaan, en
wel met het oog op onze opdracht:
de aarde bewoonbaar te maken! De
grote Inspiratiebron voor zo'n le-
venshouding ls St. Paulus' hooglied
op de liefde, dat niet'voor niets op
de laatste zondag vóór de Grote Vas-
ten in de liturgie van de Kerk ons
wordt voorgehouden. Dat is het le-
vensprogram van een Christen ten
roeten uit. Wie zo de Vastentijd
doorbrengt ontdekt zeker, dat deze
manier van. Christen-zijn inderdaad
zijn diepste innerlijke laakt en een
reële omkeer bewerkstelligt, omdat
het Evangelie-beleving ls ln de bes-
te zin van het woord.

Terug naar paleis
Van de Westerkerk naar het paleis cal

de indeling der stoet zijn als volgt:
Vier ruiters van de bereden politie

Amsterdam, de landelijke ruiters,
een commando Rijkspolitie te paard.

Het derde gala-rijtuig.
Het eerste gedeelte van het ere-ex-

corte van officieren der cavalerie.
De gouden koets.
Het tweede gedeelte van het ere-es-

corte van ■ officieren der cavalerie.
De glazen koets.
Het vierde gala-rijtuig, het tweede ga-

la-rijtuig, het derde gala-rijtuig.
Een commando Rijkspolitie te paard,
vier ruiters van de bereden politie Am-

sterdam, elf auto's in volgorde als
hierboven beschreven, 24 motorrijders

van het wapen der i Koninklijke Ma-
i*. . ■.* .;u

Minister Den Uyl:
Praten metBelgen
over industrieën
in mijnstreken

— •« O
DEN HAAG. 23 febr. — Do minis-

ter van Economische Ztlin, dn. Dra
Uyl. en zijn itMtiMCKtarli dra. Bak-
ker, mrneti, dat'de vestiging van een
belangrijke uitbreiding ' van de Kon.
Ned. Papierfabriek in België de wen-
selijkheid onderstreept om het indus-
trialisatiebeleid ia do steenkolenge-
bieden in België en Nederland te co-
ördineren. ; ,1 i.

Hierdoor wordt voorkomen dat zich
ongezonde concurrentieverhoudingen
zuilen voordoen. De bewindslieden
hebben dan ook het voornemen om
hierover met de Belgische regeringoverleg te plegen.

Minister Den Uyl en staatssecreta-
ris Bakker, die dit meedelen in ant-
woord op schriftelijke vragen van de
kamerleden Minen ert 'Van Son (bei-
den, KVP) bevestigen, dat zU tevoren
op de hoogte waren van de plannen
van de papierfabriek. ZU hebben po-
gingen aangewend om . deze indus-triële vestiging voor de Nederlandse
economie te behouden. De Nederland-
se Instanties hebben daartoe alle denk-
bare medewerking, die mogelijk wa»,gegeven. België bood echter meer fa-
ciliteiten dan ln Nederland mogelijk
was.

Meisje bij oversteken
gedood

MARGRATEN — Gisteravond Is het
zesjarige meisje Sonja Steyns om het
leven gekomen toen het onverwacht
de weg overstak.' Het meisje kwam
onder een personenauto .crecht.'

MIDDELBURG — De 28-jarige dl-
rectie-assistent L. Beckerhoff is giste-
ren tegen een vrachtauto gebotst en
om het leven gekomen.

NIEUWE RADAR
DEN HAAG. SS febr. — De Hol-

lanflse Signaalapparatenfabriek la be-
zig met de ontwikkeling van een nieu-
we radar. Deze ontwikkeling geschiedt
in nauwe samenwerking met Britse
industrieën, zo heeft de Marine-voor-
lichtingsdienst bevestigd. De nieuwe
radar zal voor Let eerst geïnstalleerd
worden op een Britse griride-wspen-
schip, het zogeheten fregat. *!

Volgens het Engelse defensie wit-
boek zal de Engelse marine spoedig
een bestelling plaatsen voor een eer-
ste exemplaar van dit type fregat.

Frankrijk
tekent morgen
gascontract

%

(Van onze verslaggever)
GRONINGEN'. 23 (ebr. — Naar w(j

ventenen cal donderdag bet contract
worden ondertekend, dat tassen de
NAM (Gas-export) en het Franse
staatsgasbedryt Gas de FTance la ge-
sloten voor de levering van Gronings
aardgas. Namens Gas de France
's daarbij de directeur-generaal, de
heer Matinee Beraard aanwezig, en
namens de NAM directeur J. B. Sche-
pers.

Alvorens de transactie te bezegelenzal het gezelschap, waartoe ook deFranse secretaris-generaal voor ener-
glezaken, de president van de raadvan Toezicht van Gaz de France eneen functionaris van het Nederlandseministerie van Economische Zaken zui-len behoren, tevens een bezoek bren-gen aan de voornaamste bron van
het Nederlandse aardgas bij Slochte-
ren.

Het contract voorziet ln de leveringvan Nederlands gas tot een maximum
van vijf miljard kubieke meter perjaar over een periode van twintigjaar. Vermoedelijk zal eind 1967 het
eerste gas stromen door het Franse
net dat voordien nog moet worden
aangelegd. Grote delen van Noord-
Frankrijk met inbegrip van de Fran-
se hoofdstad zullen dan zijn aangeslo-
ten op het Nederlandse wlngebied. Het
transport via België zal worden be-
heerd door de Belgische gasvervoer-
ondememing „Dlstrigaz". Verwacht
wordt, dat de eerste afname door
Frankrijk ■ de miljard kubieke meter
per jaar niet zal overschrijden. Tussen
1970 en 197 S zal geleidelijk de vijf mil-
jard afzet worden bereikt. Naar schat-
ting kost de hele transactie aan Gaz
de France ongeveer zes miljard francs
aan deviezen.

Het contract zal worden ondertekend
in een hotel ln de nabijheid van de
stad Groningen.

BRUIDSDAGEN
(Van onze verslaggever)

AMSTERDAM, 23 februari — De
Spakenburger vrouwen zijn van ouds-
her de schoonmaaksters van het ko-
ninklijk huis. Zo worden dagelijks naar
Soestdijk gebracht en terug en sinds
kort ook naar het Paleis op de Dam.
De komst van de in fleurige Spaken-
burgerklederdracht gestoken vrouwen
naar ■ Amsterdam duidt er op dat het
koninklijk paleis bijna gereed is om de
vorstelijke bruiloftsgasten te ontvan-
gen. De propere vrouwen van Spaken-
burg geven het paleis een grote beurt.

Het eerste kievitsei voor de koningin,
de eerste Tielse meikers voor Beatrix
en Claus. Het is een idee van de Tiel-
se Oranjevereniging die het bruidspaar
heeft gevraagd .voortaan elk jaar de
eerste meikersen uit het Tielse te mo-
gen aanbieden. Het mag. Maar daar*
mee is de Oranjevereniging nog niet
klaar. Zij vindt dat de kersen in «-en
origineel tenen mandje moet worden
geschonken, maar die zijn zeldzaam ge-
worden. Vandaar het beroep op de fie-
tuwae bevolking alle.Xenen mandjes >an
zolder . te halen „opdat het prinselijk
Eaar nog tot in lengte van. jaren Tielse

ersen kan,eten.".u-.Hj; .«

■ . . »»>">: jwu iï» . .

•./-«; . * ' f v* '

„Houdt donderdag 10 'maart 1966 vrij
voor het verrichten; van politiedienst
ter gelegenheid van het hutcelülc van
H.K.H. Prinses Beatrix met de heer
Claus von Amsberg.Z. staat in kader op
de voorpagina van het februari-nummer
van De Vrijwillige Politie. maandblad
voor het korps Vrijwillige Politie in
Amsterdam. -M*-.v-te-*

'
~ i f j

Bruidstijd of niet, het werk gaat door.
Claus von Amsberg bracht gisteren een
werkbezoek aan de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij in Arn-
hem. PresidenHlirectqur :r. C. Staf
wachtte hem daar 's morgens al op.
Van dr. Ir. F. Sonneveld hoorde Claus
het een en ander over de ontwikkeling
van de Heidemaatschappij van oor-
spronkelijk agrarische J naer de tegen-
woordige werkzaamheden op net ge-
bied van de recreatie, de wegenbouw
en de stedelijke civiel-technlek. De heer
von Amsberg werd geïnformeerd in de
verschillende afdelingen«van de Heide-
maatschappij, waaronder «le bosbouw
en de cultuurtechnische wcholen. Hij
sprak ook met dé ondernemingsraad.
De heer von Amsberg loonde vooral
belangstelling voor de activiteiten van

de maatschappij ln de ontwikkelings-
landen.

P.S. Claus was wéér zonder jas.
#

*

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft la-
ten weten „naar aanleiding van velt
aanvragen", dat een eenvoudig gedruk-
te uitgave ran de orde van dienst van
de huwelijksinzegening in de Wester-
kerk begin maart in de boekhandel
verkrijgbaar zal zijn.

* /

Prinses Beatrix Is bijna dagelijks
in het paleis op de Dam. Ook gisteren
was dit het geval. Nooit eerder ech-
ter is de prinses zoveel belangstelling
ten deel gevallen dan dinsdag tijdens
een — zij het zeer langdurig bezoek
— aan het koninklijk paleis, 's Och-
tends werd haar groene Volvo AA-99
voor de achteringang aan de Nieuwe-
ztjds Voorburgwal gesignaleerd. Meteen
ontstond er een oploopje, dat uitgroei-
de tot een samendrommen van een
tweehonderd Amsterdammers. Toen de
prinses • eindelijk om twintig voor zes
,uit het,paleis kwam,' was er nóg meer
belangstelling. Het complete detache-
ment van de ■ in het paleis verblijf
houdende marechaussee moest er aan
te pas komen om de prinses de door-
gang mogelijk te maken. Prinses Bea-
trix ■ was . zichtbaar verlegen toen ze
de menigte zag. Tijdens haar vorige
bezoeken werd zij nauwelijks opge-
merkt. Nu werd er gejuicht en drukte
ze spontaan uitgestoken handen. Bloe-
men waren er niet bij. Een jonge
vrouw die uren in de koude wind had
staan wachten met haar baby in een
dekentje op haar arm en een grote
bos gele tulpen gaf het vijf minuten
voordat de prinses naar buiten kwamop. Ze was kennenlijk aangespoord
door haar buurvrouw: „Ze kan wel
blijven dineren. Je kan wei blijven
wachten."

*

Het is niet waar dat in verband
met de ordehandhaving op 10 maart
gevraagd is in het Anne Frankhuis
aan de Amsterdamse Prinsengracht
een politiepost te mogen vestigen, in-
formeert minister-president Cals des-
gevraagd het Tweede Kamerlid Slote-
maker de Bruine van de PSP. Wel
is in de beginfase van de voorberei-
ding van het huwelijk de mogelijkheid
nagegaan in de aan het Anne Frank-
huis grenzende kantine koffie e.d. te
verschaffen aan politiemannen, die'op
die dag in de buurt van de Westerkerx
dienst doen en lange uren moeten ma-
ken. „Inmiddels kon .op een andere
wijze in dezebehoefte worden voorzien".

Prijzen blijven
zorgenkinderen
van drs. Den Uyl

(Van onze parlementaire redacteur)
DEN HAAG. 23 febr. — Drs. Dn

Uyl heeft toegegeven dat de stijging
van het prijsniveau voor hem altijd
eea pont fa vaa (rot* zont. Wet vindt
bil de stijging vaa de kosten vaa le-
vrnsoadrrhoud met eea procent ia do
afgelopen maaad januari een lichtpnat.
De vleesprijzen. de prezen voor eieren,
trnit ea kleding, zijn -la die maaad
Biet onbelangrijk gedaald.

HU heeft het WD-kamerlid Porthel-
ne toegezegd dat de zeer intensieve
controle niet zal worden verslapt. HU
acht dit beslist noodzakelijk om zijn

doel te bereiken: een prijsstijging die
voor 1966 binnen de vierenhalf procent
blijft.

Op het gebied van de lonen was da
minister met pessimistisch. HU veron-
derstelt dat het gehele bedrijfsleven,
werkgevers zowel als werknemers,
het gezonde inzicht zullen opbrengen
dat men niet ln de gevarenzon* te-
recht dient te komen.

Bejaarde bij inhaal-
manoeuvre gedood

BERGSCHENHOEK — De Ti-Jarige'
heer J van der Snel uit Den Haafia nier bü een aanrijding om' het le-
ven gekomen. De heer Van der Snel
kwam b() een inhaalmanoeuvre < frcxv
taal in botsing met een vrachtauto. i-*

Dr.JacobHemelrijk

Bekroond vertaler

Tijdgenoten

Toen voor de thans 28-jarige dr.
J. Hemelrijk, oud-rector van
het Murmelliu» Gymnasium te

Alkmaar de tijd aanbrak,
waarop je ..niets meer '.oeft en al-
les mag" bleet hij studeren en
begon hi) te schrijven. Al in 1947
had h(j voor zijn leerlingen een ko-
medie van Plautus vertaald. De op-
voeringen, ook buiten Alkmaar,
werden een succes. HU vertaalde
dan ook door: Menaechmi (Twee-
lingbroer gezocht) en Mostellari»
(Het Spookhuis). Vijftien ïaar later
— in 1962 — kwam zijn oud-leer-
ling Coen Stibbe bij hem met het
verzoek beide stukken cp te moten
nemen In de serie klassieke pockets,
die hij met dr. Stephan L. Radt
bij W. de Haan wilde uitgeven.
Maar dr. Hemelrijk, die de stuk-
ken van Plautus niet voor publika-
tie vertaald had, wilde ze eerst nog
eens grondig herzien. Toen hij hier-
in geslaagd was aanvaardde hij de
opdracht ook de overige achttien

komedies te vertalen. .. .5-Ik streefde daarbij naar eea ver-
taling", aldus dr. Hemelrijk, „die
aan drie eisen moest voldoen: goed
leesbaar zijn, speelbaar voor het
toneel en bruikbaar voor studenten
om met behulp ervan meer van
het Latijn te genieten." Hij werk;e
er drie en een half '.aar aan.

..Ik raakte ervan bezeten toen Ik
ermee bezig was: ik £ag de moei-
lijkheden beter dan wie ook en wist
dat gelijkwaardigheid "ian het origi-
neel niet te bereiken was. Als lk
aan mijn bureau zat, was het'of
Plautus achter me stond en me op
de vingers keek. afwisselend grinni-
kend van plezier en grommend van
afkeuring. De versvorm dwong me
tot de uiterste beknoptheid. Als het
Amsterdams Universitair Toneel In .

de 20e eeuw na Cnr. met veel suc-
ces een serie opvoeringen geeft van
..Het kabeltouw", onder regie van
Fons Eickholt en een gevarieerd
publiek ermee vermaakt loals Plau-
tus dat deed in de tweede eeuw
vóór Chr. — evenals r.et Libanon
lyceum te Rotterdam en net Bar-
laeus Gymnasium ln Amsterdam
met „Tweelingbroer gezoent". dan
Is mijn voornaamste doel bereikt:
mijn vertalingen zUn allemaal goed
speelbaar."

ZU zijn ook prettig leesbaar. Men
kan zich ook voorstellen, dat ze
het zelfs goed zouden doen als mu-
sical. De meeste ervan werden voor
twee-derde deel gezongen of met
fluit voorgedragen.

Het oordeel van de jury, die de
vertaling van dr. Hemelrijk oekroon-
de met de Martlnus Nijhoff-prijs-
-1968. berust op de eerste vier. Het
vertalen van Plautus — aldus <Je
jury onder voorzitterschap van prof.
dr. S. Dresden — stelt noge eisen:
een intieme kennis van het oud-
latUn. gevoel voor theater, van de
vaudeville tot de musical toe; be-
kwaamheid in bet schrijven van
luchtig geraffineerde parlando-ver-
zen. de kunst om «onder muziek
liedjes en aria's te componeren, de
hantering van een bont palet scheld-
woorden en bovenal een .virtuoze,
creatieve taalbeheersing.

Dr. J. Hemelrijk werd 14 februa-

ri 1888 in Winterswijk als
enige zoon van een kleinhandelaar
in manufacturen en marskramer.
Na de lagere school en HBS wilde
hij medicijnen gaan studeren; maar
hU moest „mee de kost verdienen".
Op voorwaarde dat hij «yverdag
meehielp in de negotie, mocht hU
de avondnormaallessen volgen te
Winterswijk; na een Jaar verme'd-
de de Winterswijkse Courant, dat hij
geslaagd was en zijn vader failliet
verklaard. Hi) kreeg een baan als
onderwijzer, behaalde het diploiua
Duits en de Hoofdakte en wierp
zich met het Jeugdig enthousiasme
van een maatschappelijk misdeelde
in de politiek. Tot ongenoegen van
zijn vader en• de dorpsautoriteiten
werd hij lid van de SDAP. Hij wit
de rechten gaan studeren en bereid-
de zich op eigen houtje voor op bet
Staatsexamen, dat hQ na twee en
een half Jaar behaalde. Op advies
van zijn examinator dr. Vlnkensteyn.
ging hU klassieke talen studeren: na
een jaar slaagde hij voor het kan-
didaatsexamen; hij werd leraar in.Utrecht en promoveerde na een
paar Jaar op het proefschrift '„Rijk-
dom en Armoede in de Oudheid",
tot doctor in de klassieke (alen. Op
voordracht van dr. Vinkensteyn werd
hi) in 192# benoemd tot rector van
het Murmellius-gymnasium te Alk-
maar. Vanaf 1927 tot 1963 was h|J
raadslid en vijf Jaar wethouder te
Bergen. Acht Jaar na zijn pensione-
ring nam hij nog vier jur het ree»
toraat van het gymnasium waar,
dat In moeilijkheden verkeerde. Bui*
gemeester Wytema prees zijn vitali-
teit en verdiensten, maar de afde-
ling Bergen van de PvdA vond
hem te oud om het raadslidmaat-
schap te prolongeren. Zo kreeg dr.Hemelrijk tijd voor zijn litteraire
arbeid. Reeds eerder verscheen vaa
hem „Er Is een weg naar de vrij-
heid" (Zeven maanden concentra-
tiekamp). waarvan onze recensent
schreef, dat het verdient een best-
seller te worden. Voor het culturele
leven in Bergen, waar hij ook streed
voor. het behoud van net natuur-
schoon, verwierf dr. Hemelrijk zich
grote verdiensten.

HU stelt zich voor nog meer te
publiceren: .Jeugdherinneringen"
en „Dagboek van een rector*.
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VERANDERING VAN DECOR

(Adverttntlt)

VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NU. IS lij MIEIE. COUOSESINCEL >2. ROTTERDAM.

* (Advertentie)

5 of 10 of 20
guldens voor een
oude pan terug!

(a.s. maandag definitief
de allerlaatste dag)

Doet er niet toe hoe oud en ver-
sleten: voor elke oude kookpan,
steelpan,fluitketel of melkkoker,
hebt U recht op een sensatio-
nele Inrullkorting van 20% op
een echte Sola-Elite pan van
Zweeds edelstaal. Onverwoest-
baar en blijvend mooi bij koken
op gas (ook het felste aard-
gas I) en elektra. Kromtrekken

. kèn niet. Aanbranden ook niet
Roesten? Nooitl Garantie?
Levenslangl Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen.

Ook voor keukenuitzetten geldt:

SOU! "lidß

mmmmm sierlijk
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Televisies
WOENSDAG
Nederland 1
18.30 Teleac. 19.00 Nws. I.h. kort. 11.01
Klaas Vaak. 19.05 Franse les. 19.30 Euro-
visie: Voetbalwedstr. Anderlecht-Real
Madrid. 21.15 Caesar en Cleo. 21.40 Duits-
land, waarheen?. 22.40-22.45 Joum.

Nederland II
: ai'.CO Nws. I.h. kort. 20 01 Dieren kij-

ken. 20.20 't ls zA bU de luchtmacht.».45 Kanrlacsgamblet. 1140 Boeren, bur-pn en buitenlui. 22.03 Dagsl. 22.10-22.1S
Journ.

België Nederlands
19.00 Zandmannetje. 19.05 Exploratle-

fllm. 19.30 Ultz. v. bejaarden. 19.55 De
weerman. 20.00 Nws. 20.25 Speelfilm.
21.55 Interview. 22.25 Nws.

België Frans
1f.25 Ber.. aanal.: let «venture* duprogrts. 18.40 Interscholalre wedstrijd.
19.25 V.d. Jeugd. 19.30 TV-feullleton. 20.00
Journ. 20.30 Gevar. prop. 21.15 Klau-conc. 21.45 Progr. over ruimtevaart. 22.15
Jpurn.

Duitse televisie
18.00 Nws. 18 05 Akt 18.16 Von Nachbar

zu Nachb»r. 18.50 Zandmannetje. 19.00
Nw*. 19.03 Akt. 19.21 Gewagtes SpleL
19.60 Proitr.-overz. 18 05 Zoeklicht op
deze tijd. 18.30 Joum. 19.10 Kamertheater
van Parijs. 19.40 Document. 20.00 Journ.en weeroverz. 20.15 Amusementsprogr.
21.00 Famllleverh. 22.00 Document 22.30
Journ. en weeroverz. 22.45 Wereldkamp.
sklén ln o*lo. 22.55 Voetbal: Engeland-
Dultsland. 23.55 Nws.

Tweede programma
18.10 Nws. 18.30 Gevar. progr. 18.55 De-
tectiveverhaal v.d. Jeugd. 19 27 Weerber.
19.30 Nws. en thema v.d. dag. 20.00 Fa-
mlliefeullleton. 20.30 Voetbal: Xncclnd-
Dultsland. 22.30 Nws.

DONDERDAG ; :

België Nederlands.
14.05 Schooltelevisie.

Duitse .televisie
10.00 Nws. 10.05 Akt. 10.20 Die phantas-

tlschen Hölzer de* Gaston Chalssas. 10.40
Wereldkamp.sch. kun strijden ln Davos.
16.45 Btjelse geschiedenis. 17.15 V.d. kin-deren. 18.00 Nws.

Tweede programma
17.15 Wereldkamp.sch. kunstrijden lnDavos. I !■; «> i! i lil) <

NederlandIlj|
18.30 Teleac: Pech onderweg. 19.00

Nws. In het kort. 19 01 Klaas Vaak.
19.05 De Verrekijker. 19.15 Van gewest
tot gewest 19.35 De Fllntstones. 20.00
Journaal. 20.20 Brandpunt 20.50 Ik heb
't over Jeruzalem. 22.35 Op weg naar
Pasen. 22.45-22.50 Journaal.
Nederland II

19.00 Wereldkampioenschappen kun strij-
den op de schaats te Davos. 20.00 Nws.
In het kort AVRO: 20.01 Koocter. 20.30
De schone heks. 20.55 De llfster. 21.45
zonder, formules. 22.10-22.15 Journaal.
België Nederlands * v

19.00 .Zandmannetje. 19.05 Televisie-
feuilleton. 19.22 Vrouwenprogramma. 19.55
Nederlandse les. 19.59 Weerber. 30.00
Nws.. 20.25 Wereldkamp. kunstrljden te
Davos. 20.50 Medische ultz. 2L40 Film-rubriek. 22.05 Lekenmoraal en -filosofie.
22.35 Nieuws.

Tweede programma
% 17.00, Wereldkamp.,kunstrijder* la Da-

vos. iJ ;— •* iV . i -J »è.»» J ff

Radio
WOENSDAG T V'
HILVERSUM 140] m. 5 'i "

18.00 Koorzang. X8.15 Franse ouvertu-
res. 18.30 Het Spektrum. 18.60 Meisjes-
koor. 18.58 Kws. o.d. wedstr. Marathon.
19.00 Nws. 19.10 Radiokrant. 19.30 Op de
man af. 11.35 Leger des Hellskwart. 19.50
Wereldpanorama. 20.00 Store*: Licht in-
strument. trio. 20.15 Concertgeb.ork. en
sol. 21.20 Drie landen tocht. 21.33 Stereo:
22.10 - Cranun jnuziek of medad. 22.1S
Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22-40
Griekse liederen. 23.00 Balans v.een land.
23.15 Platennws. 23.55 Nws.

Hilversum II 298 m. /llpl
18.00 Nws. 18.15 Akt. 18.20 Ultz. v.d.

K.VJ». ISJO VARA'S Popahoiw. 18.00 V.d.
kinderen. 19.10 Jazzmuz. 19JO Artistieks
staalkaart 20.00 Nws. 20.06 Trammelant
in Loeren aan de Hor. 21.00 Soe. com-
mentaar. 31.15 Ster**: Malando en zl)n
tango-rumba ode. en zangaol. 21.40 Na de
nacht. 22.15 Ik loop door bet land. 22.30
Nws. 22.40 Akt 22.60 Weerklank. 21.30
Viool ren i plano. 23.55-24.00 Nws.

Radio Veronica
18.00 Gazelle. 18.15 Veronlca's Jukebox.

19.00 Joost mag het weten. 20.00 Klats,
verzoekplaten progr. 22.00 ' Pop. muz.
>2.15 Stibeda. 22 JO Alle penuuen ■ los.
24.00 Populaire platen. OLOO Sluiting.

Brussel 324 m.
: 18.00 Nws. 18.03 V.d. soldaten. IX3O

Lekenmoraal en filosofie. 18.50 Sport.
18.65 Gramm.muz. 19.00 Nws., weerber.
en kron. 19.25 Voetbal. 21.20 Amusements-muz. 21.30 Klass.muz. 22.00 Nws. en ber.

DONDERDAG
Hilversum I 402 m.

7.00 Nws. 7.10 Meditatie. 7.15 Licht*
gram. 7.30 Nws. 7.45 KNAC-ANWB wegen-
informatie. 7.55 Overweging. 8.00 Nws.
8.10 Lichte gram. 8.30-8.82 Nws. 8.40 V.
d. hulsvr. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio.
10.00 Aubade. 11.00 V. d. zieken. 11.45
Drie blueszangeressen. IXIO Leven op
het land. 12.27 ' Meded.' tb.v. land- en
tulnb. '12.30 Nws. 12.40 Deze week. 13.15
Klass..: gram. 13.45 V. d. vrouw. 14.15
Licht* gram 14.35 Pianotrio. 15.00 BtJ-
beloverd. 15.30 Een zanggroep, houtbla-
zers en orgel. 16.00 Noordhollands fll-harm. orkest en zangsollst. 16.35 Licht
vocaal ens. 17.00 V. d. jeugd. 17.15 Mez-
zo-sopraan en plano: Poolse liederen.
17.35 Fllmmelodiefn. 17.60 Sportrubriek.

Hilversum II 298 m.
7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7 20 Lichte

gram. 7.60 Dagopening. 8.00 Nws. 8.10
Lichte gram. 8.25 De groenteman. 8.45
Morgenwijding. 900 Fragmenten uit de
opera Fortunlo. 9.40 Lichte gram. voor
oudere luisteraars. 10.00 V. d. kleuters.
10.10 Arbeidsvitaminen. 11.00 Nws. 12.00
Dansork. en zangsollsten. 1127 Meded.
t.b.v. land- en tulnb. 12.30 Lichte orkest-
muziek. 13.00 Nws. 13.10 Journaal. 13.30
Licht lnstrum. ens.' 13.55 Huishoudelijke
zaken. 14.10 Wl» waagt d<» zingt: 14.35
Vier Sans. 15.05 Dansmuziek. 15.20 SJa-
lom Mirjam. 15.40 Stereo: Overijssels
bloaskwlntet. 16.00 Nws. > 16.02 Van vier
tot vijf. 17.00 V. d. Jeugd. 17.58 Nws.
van de wedstrtld Marathon. 18.00 Nws.

Hilversum 111240m (FM)
9.00 Nws. 9.02 Muzikaal progr. 12.00

Nws. 12.02 Licht* gram. 1X25 Akt. IXOO
Nws. IXO2 NederL artiesten op de plaat.
IX3O Dlxlelandmuzlek. 14.00 Nws. 14.02
Licht lnstrum. trio. 14J0 Lichte gevar.
gram. 15.00 Nws. 15.02 Licht platenpro-
gramma en tips voor de vrouw. 16.00
Nws. IXO2 Zorro. 17.00 Nws. 17.03-18.00
Licht gevar. platenprogr. 1725 Aktuali-
telten. •

,

Radio Veronica
07.00 Ook goeie morgen. 09.00 Muziek

terwtjl u werkt. 10.00 Koffietijd met Tine-
ke. ILOO Kookpunt. IXOO Muziek btj de
lunch. IXOO Uit en thuis. IXIS Muziek
bu de lunch. 14.00 Van concertzaal tot
Jukebox. 15.00 Microsol. 16.00 Donder-
dagmiddagparade. 17.00 Internat muziek.
17.15 Favorieten express. 17.45 Platen-
palet. 18.00 Veronlca's Jukebox.

ACTIE „BEZEGEL HUN LOT"
Kaarten komen terug
met stempel Soestdijk
Verkoop verlengd

tot 15 maart
(Van onze verslaggever)

HILVERSUM, 23 febr. — Het slet er
naar uit, dat de actie „Brufel hun
lot" vaa dn Nederlandse Stichting tot
stem aan M ICEM-vluchtelingenver-
voer alsnog een sneer* kan worden. Dekoningin heeft namelijk goedgevonden,
dat de sevenm{jlskaarten met de van
haar handtekening voorziene postte,gels worden' teruggezonden met het
poststempel van Soestdyk er ep. Dekopers ea vooral de filatelisten hoeven
dos niet te vrezen, dat i|j dit aanden-ken voor goed kwijt raken. Aanvanke-
lijk bestond de vrees, dat de kopers de
kaarten zouden achterhouden, zodat de
overwaarde van de zegeb In de ukvan de rTT zou verdwijnen.

Overigens zijn de zegels en de kaar-ten, waarmee een vluchteling zeven
mijl dichter bij zijn doel kan wordengebracht, slecht verkocht Er waren lntotaal twee miljoen kaarten gedrukt.Hopelijk zal het feit, dat de Kaarten nuaan de afzenders worden gere-tourneerd, de verkoop stimuleren. DePTT heeft goedgevonden, dat de kaar-ten tot 15 maart worden verkocht.
Aanvankelijk zou de actie volgende
week maandag worden afgesloten.

De organisatoren menen, dat voor-
al de grote belangstelling voor de ac-
tie „Eten voor India" de aandacht vande actie voor het vluchtelingenvervoer
heeft afgeleid. De organisatoren van
de ICEM-actie, • getroffen door hetgrootse gebaar van ,het Nederlandsevolk ten aanzien van de hongerendenin India, hopen dat ditzelfde volk inde laatste weken zijn aandacht zouwillen richten op de vluchtende mens.

„Februari is over het algemeen een
rustige maand voor acties,*' zegt deheer Chr. van i Hoorn, woordvoerdervan de organisatie. „De actie voor
India was volkomen spontaan endaardoor onvoorzien. Onze actie is er-
door 'in de verdrukking gekomen,maar wU hopen in deze laatste weken
toch nog een behoorlijk bedrag los tekrijgen. WU hadden gehoopt de zeven-
mijlskaarten kwijt te zijn voor de ac-tie door de minister-president op 31Januari werd geopend. WU zouden ensdan helemaal op de Marathon-wed-strijd die door ae vijf omroepvereni-gingen werd geadopteerd.

Helaas raakten wij de kaarten niet

kwijt, waardoor bU het publiek moge-
lUk verwarring is ontstaan. De twee
acties lopen momenteel door elkaar "

De Marathonkaarten kunnen, zoals
eerder gemeld, bU ruim tienduizend
Nederlandse winkeliers, herkenbaar
door een affiche met het opschrift:
„Dit is een goede zaak", worden ver-
kregen. Deze kaarten dienen Ingevuld
met naam en adres en voorzien van
de te raden kilometerstand, die de ac-
tie zal bereiken — iedere verkochte
kaart betekent een vervoersmogelük-
heid van tien kilometer — le worden
ingezonden.. ledere dag wordt een
prijs uitgeloofd, terwijl degene, diehet Juiste aantal kilometers raadt, ten-
slotte ln aanmerking komt voor de zo
genaamde Kartewensprijs.

De organisatoren zijn bijzonder te
spreken over de steun, die zli van de
radio hebben ondervonden. „De televi-
sie heeft helaas veel minder gedaan,"
aldus de heer Van Hoorn. „Alleen de
openingsrede van premier Cals Is uit-
gezonden. Daarna zijn nog enkele re-
clamespotjes vertoond." W(j hebben tot
vervelens toe bU de NTS op ruimere
steun aangedrongen, maar men heeft
daar nu eenmaal een standpunt inge-nomen. waaraan wij niet kunnen tor-
nen. Als de televisie iets meer zou

doen, zouden de resultaten waarschijn-
lijk veel beter worden."

B(J de NTS deelde men ons mee,
dat aanvankelijk alleen de radio de
actie zou steunen. De televisie wilde
echter niet achterbleven, maar vraagt
zich nu at wat zij nog meer zou kun-
nen doen. „WU vinden, dat w\J meer
dan genoeg' gedaan 1 hebben," aldus
een NTS-woordvoerder. „Bovendien is
de actie enigszins tegen beter weten
in opgezet, zonder de instemming van
de organisatie „Collecteplan" van het
Amsterdams Centraal Archief en In-
lichtlngenkantoor," dat alle acties ro
ordineert. Ook enkele vluchtelingenor-
ganisaties hebben van het begin af
aan verklaard niet gelukkig te z(jn
met deze actie. WU vlndeiwi dat wflals NTS meer. gedaan hebben »»an
waartoe w\j verplicht waren."

Het Centraal 1 Archief heeft geen be-
zwaar tegen het doel van de ICEM-
actie, maar wel tegen-het tijdstip. Inoktober wordt met steun van radio en
televisie een grote actie voor vluchte-
lingenhulp gevoerd. Deze actie was al
gepland voor er van - een ICEM-actie
sprake was. Het Centraal Archief heeft
de minister dan ook een afwtJzend ad-
vies uitgebracht' met betrekking tot
deze ICEM-actie.

Negen reportages
rond wereldtitel

ijshockey
(Van onze correspondent)

HgAERSBM. «S febr. — JJe-JfTS
*S? i voegende wcyk .negen k. recht-
stTeeksj Reportages uit van de wereld-kampioenschappen Hshockey, die Inhet Joegoslavische Ljubljana wordenlaw&ss&'rost'ïï&ttsde grootste gedeelten vt.n wedstrijden.

Het uitzend-sch'ema is als vólgt:
Donderdag 3 maart van 18.00 tot 19.30

uur op Nederland 2 de wedstrijd Zwe-den—Finland; zaterdag 5 maart van
18.00 tot 19.30 uur op Nederland 2 Zwe-
den—Oost Duitsland; zondag 6 maart
van 230-22.40 op Nederland 2 Rus-
land—Oost Duitsland (tweede uitzen-
ding .rn Sport in Beeld vervalt hier-
mee); dinsjag 8 maart van 18.00 tot
19.30 uur op Nederland 2 Tsjechosïo-
wakije—Amerika; donderdag 10 maart
van 14.15 tot 18.00 uur op Nederland 1
Tsjechoslowakije—Canada en van 18.00
tot 19.40 uur Rusland—Zweden; vrij-
dag 11 maart van 22.13 tot 23.30
op Nederland 2 Rusland—Canada; zon-
dag 13 maart van 12.13 tot 13.30 uur
op Nederland 1 Zweden—Canada en
van 16.00 tot 18.43 uur, eveneens op
Nederland 1 Rusland—Tsjechoslowaku

„DE ROOMSE LEGPUZZEL"

Reacties van huisvrouwen
op Concilie-resultaten
(Van onze verslaggever)

mUXKSOI, 23 febr. — „De gods-
dienstige «pntdlnf na de kinderenkomt vrijwel altijd op de vrouw neer",
relooft Mar*» Kerklaan, die lind* een
jaar de vrouwenprogramma's van de
KRO-televisie Omdat xUmeent, dat de doorsnee huisvrouw te
weinig geïnformeerd is over de actue-
le vernieuwingen binnen de Kerk heeft
(|| samen met Joop BUnboud een do-
cumentaire samengesteld, waarin drie
anonieme huisvrouwen hun visie ge-
ven op de resultaten van het Concilie.
Dit veertig minuten durende program-
ma wordt morgen (donderdagmiddag)
over Nederland I uitgezonden onder
de titel „De roomse legpuzzel".

„Waar blUven de mensen, die de
moed hebben moeilijke theologische
stellingen zo te vertalen, dat iedereen
ze begrijpt, ook een huisvrouw, die de
hele dag in touw is voor haar gezin
en nauwelijks tijd heeft zich in gods-
dienstige problemen , te verdiepen",
heeft mejuffrouw Kerklaan zich afge-
vraagd. „Heeft het Concilie het de Ne-
derlandse huisvrouw moeilijker of ge-

. makkelijker. gemaakt en in welke op-
lachten? Tijdens gespr®kkefi n»ét een
aantal vrouwen is naar* duidelijk ge-
worden, dat de meesten nog danig
met enkele problemen in de knoop
zitten. •» '■>' * " " '"V ■
y In het programma van donderdagmid-
dag geven drie vrouwen hun visie op
de vragen: „Mogen wij de pil gebrui-
ken; is misverzulm op zondag dood-
zonde; is een gemengd huwelijk aan-
vaardbaar; moeten wij nog biechten,
en: wat doen wij met de katechismus?
Uit de antwoorden blijkt hoeveel ver-
warring en onrust er op deze gebieden
bestaat. De problemen, waarover de
geïnterviewde vrouwen htm hart luch-
ten, spelen — zo geloven de samen-
stellers — een belangrijke rol in leder
gewoon Nederlands gezin.

Het programma begint met een car-
toon, voorstellend de St. Pleter in
Rome, waarvan de koepel plaats biedt
aan een aantal „hoogdravende theo-
logische voorstellingen , met op de
fries het opschrift: „Kerk en wereld,
schema 13. „Pas daaronder begint het
terrein, dat ons als gewone mensen

werkelijk interesseert. Het bevat de
vragen, waarop , wij > dagelijks in de
firaktUk een antwoord moeten geven."
uidt het commentaar van de samen-
stellers. Aan-de hand van drie inter-
views hebben zU getracht te registre-ren wat er leeft onder — wat w 0 noe-
men — het kerkvolk.

Mejuffrouw .'.Nol Kokshoorn, dioce-
saan leidster van de vrouwenafdeling
van het NKV. en rector Middelhof,auteur van onder andere de Katechia-
mus voor volwassenen, trachten in
enkele korte en duidelijke beschouwin-
gen verkeerd* Interpretaties van Con-
cilie-besluiten recht te zetten en de
onzekerheid over bepaalde nieuwe
zienswijzen weg te nemen.

ZU gaan daarbQ uit van de gedachte,
' die de bisschoppen zondag nog in hun
vastenbrief in overweging hebben ge-
geven: „Meer dan vroeger worden de
leken betrokken ln het overleg over
wat de Kerk in deze fijd en ln dit
land te doen staat". Met andere woor-
den: „Er wordt van de gelovigen een
eigen inbreng en een persoonlijk ver-
antwoordelijkheidsbesef verwacht"

De conclusie . van i het , programma
luidt: „Als.wij streven naar een per-
soonlijke gewetensvorming, zou het dan
met?putti*iSÜnfkSN«Mer-e«n aantal
wetten'en isn minalM '.regels,» die dit
Uttßen dlloriJMMipÉMM*** bo
.vendien meestal verkeerd geïnterpre-
teerd worden.'zouden worden opgehe-
ven?" Daarvoor ln d* plaats achten de
samenstellers «en directer voorlichting
over praktische levensproblemen van
het grootste belang. -

„Wil hebben geprobeerd na eens de
mensen aan bod:ta laten komen, die
vrijwel nooit d* gelegenheid hebben
over de vernieuwing ia 4* Kerk na te
denken «f te sprekea". aldna mejuf-
frouw Kerklaan. „WH hebben getracht
dat s* eerlijk mfWQfr' te doen, «on-
der sensatie te willen verwekken. W||
seggen geen diagen, dl* nl*t al eerder
gesegd slin, maar proberen se' voor
iedereen vers«**rtn*r t» maken."

■

*

CARNAVAL
Als een tot.het carnavaleske ge-

neigd mens: deed, het mU ciste-
ren diep "genoegen dat zelfs de
Dick van.Dykv-anow moest sneu-

velen voor een uitrendlij* van ..Nijme-
gen Alaaf", hoezeer;die dan ook een
avond tevoren was • opgenomen. Maar,
potjandrie, lk had* aan mijn toestel
gezeten gewoon lekker plezier. Jazeker
mede door toedoen van Johnny Kraay-
kamp,- die een voortreffelijk carnavals-
gek bleek te zijn. HU verkocht louter
onzin, maar wat wil een mens anders
in die omstandigheden?

Goed. Al mijn plichten verwaarlo-
zend sloeg ik AVRO's Teievizier over.
Het zou gaan over de welvaart. Wat
is welvaart, is er eigenlijk wel wel-
vaart en zo Ja of neen, waar gaat het
met die welvaart dan wel naar toe?
Het zou mU een reuze-grote biet we-
zen. En dus schakelde Ik over op Ne-
derland 2. waar mö een ..Volkscarna-
val in Keulen" werd beloofd. Zelden
heb ik zulk een afknapper beleefd.
Het was een goede documentaire,
hoor. Een heel goede: door Dr. Gerd
Courts — Herr Doktor niet Herr Pro-
fessor, zoals ze daarginds nogal eens
gauw willen heten — samengestelde
documentaire. Met alle in de weet ik
niet wat voor eeuwen teruggröpende
folkloristische oorsprongen. En lachen
dat wH moesten. In ernst: een levens-
grote kater voor het zorgeloze einde.
Kan iemand zich iets stompzinniger*
voorstellen?

Enfin, op het moment dat u deze
regelen leest is het gelukkig allang
weer Aswoensdag. Alaaf en welterus-
ten. '

H. Hn.

's LANDS KRONIEK:
Jong theater vijf jaar

Op 1 maart viert de filburgse
schouwburg het eerste lustrum
met de galapremière van de

musical ..Koning Salomo en
de schoenlapper" door Samuel Grone-
mann, ln de vertaling van dr. Jan
Starink., Vóór en na de officiële dies
komt er nog een aantal andere bij-
zondere evenementen, voor Jong en
oud: van kindercircus Elleboog voor
de jeugd tot ..Moeders dartele Jaren"voor de bejaarden, met daartussen de
officieuze première van de nieuwe
Toon Hermansshow en zeventien
avonden SleeswUk-revue voor alle
leeftijden. Verder ztjn er dan nog een
aparte avond met solree voor de
jeugdpaspoorthouders en een diner»
dansant voor de schouwburgsocietv.
Een tentoonstelling van theateraffi-
ches. een ballonwedstrtyd voor de
jeugd en een fotoprtJsvraag voor de
toneelbezoekers maken het feestpro-
gramma compleet.

Een tamelijk bescheiden en weinig
opwindend programma, maar als zo-
danig wel passend bl) een jong theater,
dat zich nog altijd tot eerste taak
stelt, een nieuw en tamelijk breed pu-
bliek te. kweken.

Men heeft 4aar de algelopen vijf
laar overigens aardig succes mee.ge-
had. Bijna 1,2 miljoen bezoekers'zijn

bezoeken van meer dan tweeduizend,
meest,artistieke evenementen, en het
'staat'nfel vaï?.dit l inert' fcöiouwbürg-
publiek heeft geworven Uit een wyde
omgeving en'uit-diverse maatschap-
pelijke milieus. Tilburg zelf is ln en-
kele Jaren van een cultureel expul-
siegebied tot een trekpleister gewor-
den. zozeer zelfs, dat er «en tijd lang
enige animositeit bestond tussen
Tilburgse directie en de collega's van
met name Breda en Den Bosch, die
vooral hun randpubliek zagen weg-
trekken naar de nieuwe schouwburg
met haar vrfle voorstellingen en
haar veelzijdig repertoire.

„Dat ls Intussen gesleten", vertelt
de huidige schouwburgdirecteur Leo
de Brabander. „We hebben nu zelfs
een overleg met de grote schouwbur-
gen ln Brabant. Er zijn ideeën uit-
gebroed die mogelijk ln het hel* land
worden overgenomen, zoals de thea-
terbon, die nu in heel Brabant Inwis-
selbaar is, en het Brabantse cultureel

paspoort, dat In heel de provincie (el*
die is."

Heeft de Tilburgse schouwburg een
bepaald „gézicht gekresen wat de
programmakeus betreft? „WU stre-
ven ernaar, een repertoiretheater te
z(Jn", zegt De Brabander. „In tegen-
stelling tot de grote schouwburgen in
het westen en ook met Eindhoven
hebben wtf geen eigen toneelgezel-
schap en dat Is een voordeel, omdat
er aan méér mogelijkheden ztJn om
stukken die het heel goed doen of
op een bijzonder artistiek niveau
staan, te laten terugkomen en te pro-
fiteren van aanbiedingen die zich In
de loop van het seizoen plotseling
voordoen.

Men heeft ons wel eens verweten,
dat we een ..sucsessentheater" rijn.
dat alleen goede (kas)-stukken wil
afnemen, maar dat ls niet waar. Niet
maken de gezelschappen alleen daar
terecht bezwaar tegen, maar ie mag
het ook niet doen tegenover net pu-
bliek, dat de kans moet krtfgen om f et
hele repertoire te zien. Alleen: we
leggen ons niet tevoren rast op een
groot aantal voorstellingen van een
stuk waarvan we niet weten wat het
waard is, ook niet bU ..Ensembl»".
„Zwart als een kanarie" bijvoorbeeld
brengen we hier niet meer terug.

Ensemble. dat in Eindhoven <0
voorstellingen geeft, komt hier dit
seizoen voorlopig 22 keer; als het re-
pertoire het toelaat, worden het 30 of
33 voorstellingen. Guttmann is tegen-
stander van die politiek: hi) vindt dat
we de artistieke keuze aan de gezel-
schappen moeten overlaten. Maar ik
wil geen publiek dat van rfln leven
niet meer terugkomt."

Het publiek heeft duidelijk laten
blijken, dat het voorkeur heeft
voor vrije keuze. De coupon-
boekjes zijn véél meer in trek

dan de abonnementen en ook wat de
muziek betreft wil men keuzevrij-
heid: daar vertonen de abonnemen-
ten eveneens een daling, ten gunste
van de losse verkoop. De muziekbiyh in Tilburg nog achter bi) de an-
dere sectoren. De minder gunstige
akoestiek maakt dat vooral mensen
uit de vroocgem eenten tussen Den

Bosch en Tilburg — die wél voor
toneel en ballet naar de schouwburc
komen — voor concerten Den Bosch
riffererrnrium

„We werken serieus aan vertoeterin-
Sen. Dit jaar gaan we een concert-

uis van Jute maken, dat naar be-
hoefte verhard kan worden en waar-
mee we een tijd gaan experimente-
ren tot we bet beste resultaat berei-
ken."

Op balletgebied heeft Tilburg een
bijzondere naam verworven. Er zijn
tot dusver 121 balletuitvoeringen ge-
weest. met gemiddeld • 888 bezoekers,
dat Is de hoogste bezetting na de mu-
sical (828), de opera en operette (780)
en het variété en cabaret «774), waar-
van respectievelijk 28. 100 en 28S
voorstellingen zijn gegeven. De grote
belangstelling voor het ballet hangt
onder andere samen met de interesse
van de balletacademie van het Bra-
bants conservatorium, dat In Tilburg
gevestigd is. Numeriek staat uiteraard
het toneel toch bovenaan, met 872
voorstellingen, die in totaal ruim
420.000 mensen trokken.

Over de totale bezetting ls direc-
teur De Brabander heel tevreden.
Het percentage schommelde kort na
de opening rond de 80, daalde in bet
derde seizoen tot 73 en nadert nu op-
nieuw de tachtig. Momenteel bestaat
behalve een vaste groepenrednktie
van één rang eigenlijk alleen nog een
incidentele reduktie voor scholen, als
er bekende stukken uit de toneellite-
ratuur op het programma staan. Er
moet toch nog behoorlijk gemeentelijk
geld bU: momenteel een bedrag van
ruim vier ton. Dat betekent dat er
op elke plaats ongeveer ƒ 1,80 subsi-
die ligt. Mogelijk dat de stagende wel-
vaart dit subsidie te zUnerttJd over-
bodig maakt; De Brabander riskeert
het voorlopig liever niet. omdat de

Frijzen van plaatsen, die in het begin
3 en ƒ 4 kostten, toch al tot ƒ 8 en

ƒ 7.30 gestegen zijn. Men wil nog al-
tijd proberen een nog breder publiek
naar de schouwburg te trekken. Juist
dit seizoen is men begonnen met een
rondreizende ambassadrice, die in de
omliggende dorpen wervingsacties
voert. • • ■ • i-i'"-;

LEO DE BRABANDER

LOOK
Tot mijn genoegen is

dezer dagen miss Chise
Nazure. een Japanse
schoonheidsspecialiste, in
ons land gearriveerd om
hier gedurende zes we-
ken de Oosterse oof-lün

,
, „ , te ; ■ \ introduceren. t-i'lk

hoop om te beginnen dat zij zo lang
-haart ogen. k»n< maar

J>en|
ik Tan

zjjn^dragen.
•.wen nog wel het een en ander nan*
-keert.'] Dat 1heeft |U' trouwens J zelf
op de gisteren"in dit blad gepubli-
ceerde foto, waarop miss Nazure
werd afgedrukt in gezelschap van
een niet met name genoemde Vo-
lendamse schoonheidsspecialiste,
kunnen waarnemen. Zij, de Volen-
damse, voerde de typische „Dutch
eye-look" met zich mede. die 4 bij
nader inzien kennelijk bleek afgezakt
tot haar klompen. En het lijkt mij
dan ook zeer dienstig dat zij te ge-
legener tijd eens naar Japan reist,
om aldaar op onze beurt eens de
westerse eye-look te introduceren.

Maar iit ernst, de eye-look is bij
vrouwen uiteraard ~ zeer belangrijk.
Ik heb wel eens onverhoeds naast
een dame gezeten, wier eye-look mij

als zeer apart voorkwam. Bij nader
inzien bleek zü inderdaad, uit Zuid-
Afrika te stammen. En een andere
keer mocht iik > aan' een diner nog
wel plaatsnemen naast weer een
andere dame, wier eye look mij over-
al aan deed denken behalve aan de
aan de orde zijnde kalfskoteletten.
Maar dat kan ook wel aan mijn ei-'
gen eye-look gelegen hebben.'

Want eerlijk is eerlijk, mannen
hebben óók een eye-look. Het zijn,
Hélène Swildens moge het mij ver-
geven, ook maar mensen. Zij willen
;er hunnerzijds en menselijkerwijs

, wel ,eens een oogje aan wagen, Sn«ren «piefels
• van: de ziel. ? Nog onlangs .werd ,ik
aan de tapkast geconfronteerd met

t een arenV* wiens * ogen'-'zodanigf in
het rond draaiden dat ik dacht: óf
hij is zat ais een oriëntaal'of''er
mankeert iets aan mijn eye-look.)

Bij enig aandringen bleek hij ge-
woon dit dagblad te lezen. Hg zei
bij zijn overhaast vertrek althans:

„De onderdanigheid van de vrouw
aan de man is uit „de tiid.^M*fi3ffiß„Allicht," antwoordde ik. „de laat-
ste overblijfselen van| gehoorzaam-
heid zijn thans uit de westerse we-
jr»M wiit—My

.Leve Beatrix," riep hty spontaan
uit. *

; . ; .

.Xeve Claus," riep ik hem achter-
na.

Het laatste wat ik van *«»m
.

zag
was een knipoog. Dat wil zeggen:
«ca

Driehonderd scholen
doen mee aan KRO-

songfestival
(Vati onze correspondent)

HILVERSUM. 23 febr. — Driehon-
derd scholen met in totaal twaalfdui-
zend kinderen nemen dit Jaar deel aan
de schoienzangwedstriJd van de KRO.
De finale van deze wedstrijd is zater-
dag 4 Juni in de Singer Concertzaal
te LJtren. Deze zal evenals vorig Jaarrechtstreeks «-orden uitgezonden door
radio en televisie. De halve finale
wordt vanuit Rotterdam in de ether
gebracht, maar dan alleen vla de ra-
dio.

De voorrondes beginnen op 21 maart.
De KRO gaat dan op de scholen de
ingestudeerde liedjes opnemen. TU-
dens de paasvakantie zal de Jury. be-
staande uit Paula van Alphen. broeder
Laetantlus en Arie Snoek, de resul-
taten beluisteren. Op 23 april wordt
in Rotterdam de kwi rtfinale gehou-
den voor de provincies Zuid-Holland
en Zeeland. De kwartfinales voor de
overige provincies hebben plaats tus-
sen 29 april en 7 mei.

De finalisten — het winnende koor
en de zegevierende solist(e) — reizen
op een nader te bepalen datum naar
Brussel, waar de BRT een ° opname
zal maken.

Vierde Benelux
Filmfestival

(Van onze verslaggever)
DEN BOSCH, 23 febr. — Het 4eBenelux Filmfestival, dat van 19 toten met 33 mei In Den Bosch wordt

gehouden, zal ook voor bet werk van
beroep»filmers openstaan. Aanvankelijkwerden naar dit tweejaarlijkse festi-
val uitsluitend reisfilms van amateurs
uit de Benelux-landen Ingezonden. In
1964 werden ook experimentele films
over een vrij onderwerp vertoond. Defaam van het festival lokte in dat laar
een aantal beroepscineuten en film-deskundigen naar Den Bosch en dit
leidde weer tot de van professionelezijde uitgesproken wens om het festi-
val een volgende maal ook voor be»
roepsfilmers open te stellen. Een ont-
moeting van de besten onder de ama-
teurs met beroepscineasten op een en
hetzelfde festival zou, aldus luidde demotivering, voor beide partijen uiter-mate vruchtbaar en leerzaam kunnen
ztJn.Na een gedegen terreinverkenninghebben de organisatoren thans de gro-
te stap gezet: een festival met een af-
deling voor amateurfilms en een twee-
de voor korte beroepsfilms en tv-films.Voor de Inzending naar de afdelingvoor amateurs komen in aanmerkingalle films van S en lf mm, mits ver-
vaardigd na 1 Januari 1963. De films
ln de professionele afdeling worden
verdeeld ln twee categorieën, namelijkkorte films, vervaardigd na 1 Januari1969, met een vertonlngsduur van
maximaal M minuten en televisie-
films, vervaardigd na 1 Januari 1904.

De Ingezonden films worden beoor-
deeld door afzonderlijke Jury's onder
voorzitterschap van Jan Blokker voor
de afdeling beroepsfilms en Charles
Boost voor de afdeling amateurfilms.

"Boerenfeest" van Steen
blijft in ons land

DEN HAAG, 23 febr. —'Het schil-
derij „Boerenfeest" volgens ex»>ertises
van Friedlinder, Gratema en Hanne-
ma een echte Jan Steen, heeft op de
veiling bU Van Marle en Bignell 26.500
gulden opgebracht! Het stuk waa in-
Kxet op 15.000 gulden. Het werd ge-

cht in opdracht. De koopster ver-
klaarde. dat JBoerenfeest" la Neder-
land zal blijven.

Mutatie A.V.R.0.-bestuur
HILVERSUM. 23 fefcr. — Tot lid

van het dagelijks bestuur van de AV-
RO Is benoemd de heer dra. W. N.Meijer uit Hilversum. De heer Meijer
vertegenwoordigt in dit college -de
jeugd. HU is dertig Jaar. HU ia Jaren-lang Mlnjon-consul van de afdeling
Hilversum geweest. Bovendien was hg
lange tijd presentator van het televi-
sieprogramma voor Jongeren „Roos-
ter . Hij is werkzaam op een accoun-
tantskantoor.
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TV-SPEL „DE LEVENSGEZELLIN" (AdverUntU) ,

Dit Is dè jas!
' "*■ i"~*De meest ideale jas voor elke

dag, elk seizoen, elke gelegen-
heid. Een jas met grote allure.

DE JAS

Een scène uit het t.v.-spel ,J)e Levensgezellin", dat de VARA
vrijdagavond op het scherm brengt. Van links naar rechts: Anny

de Lange, Ton Lensink en Joan Remmclts.

deTOVENAARVANFOP doorparker enhort



Een doodgewone KPer
P. J. Stavast: Een doodgewone
KP-er. Bosch en Keuning nv Baam.

P. J. Stavast, schrijver van de ver-
zetsherinneringen Een doodge-
wone- KP-er,' was vóór de oorlog

. marechaussee te Groningen. HUwerd in het begin van de oorlog ge-
arresteerd door de SD na verraad vaneen NSB-er, niet omdat -hU in het ver-zet zat, want dat was er nauwelijks
en zeker nog niet georganiseerd, maar
omdat hl) zijn mond niet had kunnenhouden en van de moffen en hun
knechten de NSB-ers voortdurend le-lijke dingen zei. Hij werd opgeborgenen natuurlijk mishandeld, daarna naar
Vught gestuurd, w.ar de beesten vrijspel hadden. Toen naar de Utrechtse
gevangenis, voorbereiding tot eenDuitse rechtszitting, die hij echter niet
afwachtte.'Hy nam de vlucht en zocht
contact met de illegaliteit, die in de
weken dat Stavast gevangen had ge-
zeten. op gang was gekomen. Het
kostte hem enige , moeite aanvaard
en aan het ' werk . gezet te worden,
maar toen het eenmaal zover was,
kwam er geen eind meer aan. Samen
met zijn makkers; heeft hU heel wat
streken uitgehaald en de vijand meni-
ge poets gebakken. - Altijd met de
grootste ernst, want Stavast vocht niet
uit romantische drang maar uit chris-
telijke overtuiging en gezonde vader-
landsliefde. De SD heeft hem nooit
meer te pakken gekregen. Hij de SD
wèL

Over al die zaken vertelt zijn boek
in alle eenvoud, soms zelfs een beetje
primitief en ook wel eens in primitief
Nederlands, maar toch zo helder en
duidelijk en vooral geloofwaardig, dat
men zijn boek met grote voldoening
leest. Soms zijn het maar kleinighe-
den i die hU vertelt, maar ze passen
mét de spectaculaire daden in het
grote, verzetswerk, waar we zoveel
aan te danken hebben. Uit de herin-
neringen van Stavast leren we . vrij
nauwkeurig de geest van het verzet
Vennen, de moeilijkheden bij gevaar-
lijke beslissingen, de domheid van
sommige onvoorzichtige Nederlanders,
die ln hun onschuld soms zeer gevaar-
lijk waren, de sluwheid .van het ver-
raad enz. (t. •

Een zeer lezenswaardig boek dat
van harte aanbevolen moet worden.

Tijdvooreenplaat
Drie Bachs

ipaHlsmß.
Bach: De zet Suites voor «oio-cello

. - Maurice * Gendron, violoncello.
' Philips stereo 835 272 AY,, mono

; A 02397 L.
*.. : ' ' ' . •• • ' •

'

> • .

IV e zes .Suites
•
die, Bach tijdens

1;zijn veelzina ; stimulerende pe-
L/ in Cöthen geschreven heeft,

1* zijn het-«gel|jkwaardige,:tegen-
'stiik'van zijn Zes Partita's en Sonaten
•'»voor' «oio-viool,i waarvoor 'ze * niet • on-
i'derdorat.'.MaaP'in' tegenstelling tot»dit
' 'kapitale verzamelwerk ivoor, de«viool

zijn de.cellosuite», naar. hun ontstaan
'genomen. zeer, geavanceerdestukken.
Hun i betekenis voor. het 2 instrument

'ligt;behalve in? hun eigen» muzikale
'waarde ln het feit dat de cello er met
één i slag tot t een ..volwassen en •onaf-
hankelijk concertinstrument mee werd
gemaakt; bevrijd 'uit de boeien van de
nederige; dienstbaarheid ,in • het ■ gene-
raalb&s-instrumentarium.^Mggßpggßf

Dit;ls dan weer. een'van de'.tekenen
dié 'aantonen ' dat meester $ Bach {niet
alleenVnaarjeen| afsluiter is geweest
maar /ook een ontsluiter van nieuwe

Beatwtiik«Ungii®Q2pHBSßySB9|'
B|j : Bach ■ ging nooit iets schoksge-

wijze. Alles geschiedde in de lijn aer
traditie en volgens de noodzaak van de
musiceerprakUjk.'»De. gegevens waar-
van hij uitgingi bU ■ het schrijven van
deze Suites ; waren enerzijds de tanen-
de glorie van de viola da gamba met
haar beperkingen, van'.volume en ex-
pressieve kracht.' anderzijds de . aan-
wezigheid . van een cellist aan het hof
van Cöthen: j die een i onverwacht en
vroegrijp f. virtuoos - op zijn t instrument
was maar dringend om repertoire ver-
legen f zat. Wel, > meester Bach die al
enige,minder geslaagde experimenten

, achter s de! rug»had met het doel de
gamba te vervangen door een sterker
instrument, zou zijn cellist-collega dan
eens • even < helpen, iEn aangezien men
in zijn-dagen praktisch nooit één stuk
in \een' bepaald genre schreef,' maak-
te hij er meteen maar zes, waarmee
hij'de cello op de hoogte-bracht van
een voldragen concertinstrument. - De
annalen vermelden geen •. „wereldpre-
mière", maar er was wel een daad
van wereldwijde betekenis gesteld.

Het is opwindend in deze zes Suites
de groei van het meesterschap in het
genre te volgen. De eerste is evenzeer
volwaardig als de zesde, maar de fac-
tuur wordt vrijer en gecompliceerder.
Ook hierin ziet men weer. hoe alles
bij Bach organisch groeit uit het be-
staande. Als bas-instrument van ' af-
komst bleef de cello aanvankelijk voor
hem een instrument dat in lage lig-
gingen bespeeld moest worden en vol-

. gens een betrekkelijk eenvoudige
(geenszins absolute) en primitieve fac-
tuur.' In de vijfde en zesde Suite komt
hij dan tot een complete contrastwer-
king tussen afkomst en laatste ver-
worvenheid van het Instrument. In de
vijfde schrift hij de „scordatura"
voor door de A-snaar een toon lager
te'Stemmen. Het stuk blijkt dan ook
geheel voor een bariton-instrument ge-
dacht te zijn. In de zesde . Suite daar-
entegen maakt hü een transcriptie van
een suite, die hg reeds had geschre-
ven voor zijn niet bevredigend l geble-
ken viola pomposa of violoncello pic-
colo, die vijf snaren heeft De tran-
scriptie voor- cello dient om de moge-
lijkheden van het Instrument Juist in
de' hoge liggingen te exploreren. Het
bewijs is geleverd.

De schoonheid van deze onvolprezen
muziek.wordt volledig gediend door
Maurice Gendron's interpretatie. Dat
zij superieur boven de materie verhe-
ven is, kan slechts gelden als een voor-
waarde, maar zij Is dan toch maar
een vervuld feit. Zijn heel speciale
kwaliteiten vindt dit spel in twee din-
gen. Het eerste enorme klank

' die Gendrau aan zijn Stradivarius ont-
lokt (en die . door de ruimte van de
opname geheel wordt weergegeven).
Het tweede is zijn muzikanteske voor.
dracht, die zich daarin onderscheidt
van oudere generaties, voor wie Bach
spelen toch > altijd iets waa \ van een
ritus vervullen.

• Niet voor Gendron. Hij gaat er zo
los mee te keer als passend is voor
de vermaaksmuziek die zU voor Bach
zelf betekend heeft. Gendron speelt er-
mee, niet vrijmoedig eigengereid en
daardoor stijlloos maar als een be-
vrijd muzikant. Uit deze vertolkingen
spreekt Bach's heerlijkheid.

L. H.

DE DANS VAN SERGEANT MUSGRAVE

Nederlands Kamertoneel speelt
bittere clownerie

TT rt Nederlands Kamertoneel van
Ê-J Antwerpen wordt, 1 als ook de
l I laatste beslissingen positief uit-

vallen. 't komend seizoen Groot-
Limburgs Toneel, bestemd voor Bel-
gisch en Nederlands Limburg, al blijft
het ook dan de Scheldestad trouw. Inhet bepin can het nu lopende seizoen
gaf het in Amsterdam een reeks voor-
stellingen van Behans De •Gilzelaar,
nu speelt het in Antwerpen John Ar-den» De Dans van Sergeant Musgrave,
een voorstelling die eveneens als op-
merkelijk wordt gesignaleerd.

De twee voorstellingen hebben iets
met elkaar gemeen, omdat beide stuk-
ken in een conventionele, vrije vorm
geschreven zijn en omdat zij ook beide
zijn geregisseerd door de jonge Engel-
se • regisseur Adrian Brine, die van
felle uitschieters houdt ln een. toch al
levendige beweeglijkheid, ook wat het
gebruik van de stemmen betreft.

John Arden, aanvankelijk architect,
is ais toneelschrijver tot ontplooi-
ing gebracht door de English Stage
Company van de pas overleden George
Devine, bij wie ook Osborne's Omzien
in Wrok befaamd werd. Arden behoort
bi) de generatie die wel de angry
young men genoemd wordt. 7.\\ onder-
scheidt zich van de vorige niet zozeer
door nieuwe toneelvormen als wel door
nieuwe onderwerpen, waarin een he-
dendaagse kijk op de samenleving ver-
schijnt.

In Sergeant Musgrave is dat de i sa-
menleving van een kleine eeuw gele-
den (als spiegel voor nu>: Engeland
voert oorlog in zijn koloniën, binnens-
lands is er sociale onrust. Het spel
voltrekt zich in een klein Engels stad-
je, door de winter tijdelijk geïsoleerd,
in onrust door een dreigende miJnwer-kersstaking. De kern van het spel is
een groep van vier militairen ln rode

tuniek, onder aanvoering van de ser-
geant. Zij lijken aanvankelijk soldaten
te ronselen. De toeschouwer verneemt
evenwel spoedig, dat zü deserteurs
zijn uit het koloniale leger. Hun voor-
naamste kenmerk is dat zii in opstand
verkeren tegen de samenleving zoals
zij is: vier uit hun evenwicht geraakte
jongens, van wie de sergeant het best
lijkt te weten wat hU wil. Dat blijkt
tenslotte een verward opgezette wraak-
oefening op ,de plaatselijke overheid
te zijn.

Chaos
TT et stadje i* vertegenwoordigd
×l door drie opstandige miinwer-l _f kers, een dominee, de burge-

meester, een ■ politieagent, een
herbergierster en haar achterlijke
dochter. In hen worden verschillende
kanten van de samenleving gesugge-
reerd. ZU z>"> de soldaten aanvanke-
lijk aan roor stakingbrekers, hetgeen
spanningen doet ontstaan. Daar volgt
een bierfeest op, dat tot lawaaiige ver-
broedering leidt. In een door de bur-

gemeester geleide recruteringsbiieen-
komst onthult de sergeatit in een woes-
te dans (een samenvatting van zi)n
hele optreden in het *pel) zijn wraak-
zuchtige bedoelingen, waaruit 'n chaos
ontstaat. Deze eindigt door de komst
van onvervalste soldaten.

Adrlan Brine heeff" dit stuk opmer-
kelijk geregisseerd *

als een bittere
clownerie, hetgeen er ook de beste ka-
rakteristiek van oplevert: vier losge-
slagen rebellen onder leiding van een
volslagen warhoofd tegenover een sa-
menleving die verschijnt In karikatu-
ren van notabelen en ln de steeds on-
derliggende arbeiders.' Het meestal nog
jonge spelersmateriaal van het Ka-
mertoneel had zich 'geestdriftig naar
de regisseur geschikt en kwam daar-
door tot een pittige, - het niet vlek-
keloze opvoering. Shireen' Strooker
maakte als de achterlijke dochter een
sterke Indruk.' Onder de gastspelers
was de In Antwerpen populaire Jef
Cassiers. die van de regisseur een vri>-brief had gekregen voor zUn sterk
mimische spel: een voortreffelijke
clownerie ln het spel. . .

'

ANDRé RUTTEN.
»' m * < .

EEN BEKWAAM POTTENBAKKER

Luigi de Lerma
Dat de pottenbakkerskunst de oud-

ste kunst is kan men misschien
niet zeggen, want uit de IJstUd
kennen we nu de nezwerende

grottenschiideringen, . die machtig op
de verbeelding werken, en de Chinezen
konden bronsgieten. zesduizend jaar
vóór Christus, de Chou-bronzen. grote
tempelvaten, die ons met eerbied ver-
vullen als we er aan denken wélk een
moeite en arbeid het' zal gekost heb-
ben om er op enorme houtvuren de
specie voor te maken. Maar het vak
van pottenbakken is toch ook heel oud,
het vindt waarschijnlijk zijn oorsprong
als jagers worden tot landbouwers, als
de noodzaak ontstaat om eraan, wijn
en olie te bewaren. Ik vergeet de Venus
van Willendorf uit de Aurignacien-tijd,
het weke moederdier met de geweldige
horsten en ik vergeet zelfs de prach-
tige Mammouth uit de grot .'an Ber-
nifol, wanneer ik een pottenbakker aan

: zijn draaischijf zie staan, wanneer
htf op en neer danst voor ztfn oventje,
gespannen oplettend of het kegeltje ach-
ter het glaasje al 1 begint te smelten.
Welk een avontuur van smaak, vorm
en techniek! In de nachtdier tijden,
als er op de Iraanse hoogvlakte al men-
sen wonen, minstens 10.000 jaar vóór
Christus, is er al zeer primitief zwart
aardewerk gemaakt, denkelijk met i de
band - gevormd.". Maar 'denverste Voor-

'een ."houten plank.' die '.door een'hel-
dü .t>oUwib«kker, rppd-i

.gedraaid .en',deze heeft, dus .zijn klei-
. vorm er. voorzichtig tegen aan gedrukt.
Toch' maakt»hij dan al oeter* soort
aardewerk. ■ met zwarte decoraties,
meest gestyleerd dierornament. Inte-
ressanter wordt het als de neolithische

: cultuur in Tessalië en op Kreta, zowat
3000 jaar vóór Christus, /ich in het

'pottenbakken gaat specialiseren. Op de
duur zal het Griekse pottenbakxerswerk
ons de beste illustratie geven van het

\goden- en mensenbestaan, van de lief-
descultus, het huiselijk leven, de sport.

" Nergens is sierliiker geschilderd dan
op de vazen der Grieken. Toen men dit
wist, hebben' Schliemann en Dörpfeld
met woede gegraven In' Hissarlik om
Troje te 1vinden en Homeros te recht-
vaardigen. en zij hebben de vroege af-
komst van het schitterende cultuurvolk
ontdekt. i .

Men overdenkt deze dingen als
' men,in,de zalen van het Ge-

nootschap Kunstliefde te
Utrecht.de herdenkingstentoon-

stelling voor Luigi de Lerma bezoekt.
Een daad van;eenvoudige rechtvaar-
digheid, « want' men : zag

.

vroeger van
deze Italiaan ' hier , en daar wel eens
enkele« potten en vazen, een mozaïek
of' een abstrakte gouache, maar de
nu aan' hem gewijde expositie geeft
een veel breder beeld. De Lerma
blijkt een veelzijdig, kunstenaar te zijn
geweest, niet . een eenvoudig kunstnij-
vere, maar.ook een tekenaar en deco-
rateur van betekenis. Een klein schil-
derijtje, een gouache uit. 1936 <men
ziet het direct nis men de deur in
komt) geeft een verbazende verfijning
te zien. Het lijkt op een vroege fresco
van Giotto, de maker heeft heel de
cultuur van Italië in zich opgezogen
en leeft zich uit met ongemene sier-
lijkheid. Het is onthullend, het doet
ook begrijpen waarom hij 'ater .tot
veel groter soberheid moest komen,
maar het geeft alles te verstaan over
zijn fond, zijn afkomst.

De Lerma was geboortig <1907) uit
Reggio in de provincie Emilia en leer-
de in Faënza onder leiding van Bucci
en Rambelli. Faënza, met zijn prachtig
museum, is wel het centrum van de
keramische industrie in Italië. Daar
kan men leren, hoe de Italianen als
pottenbakkers zelfstandig zijn gewor-
den en hoe ze op eigen en grote wijze
de keramische traditie der Grieken
hebben voortgezet. De Lerma heeft er
snel en veel geleerd van de handgre-
pen en omdat hij begaafd was met een
levendige fantasie was hij reeds op
twintigjarige leeftijd een • volwaardig
knap artiest. HU was nog geen twin-
tig jaar toen hij als technicus in diepst
trad bij Sonhie van Stolk. geboren Van
der Does ae Willebois, die een atelier
had te Vietri sul Mare, dicht bij Na-
pels. Het echtpaar Van Stola had in
1920 op de Canarische eilanden een
zoon gekregen, later een dochter Ro-

mualda. De zoon. Jan van Stolk, (s
nu nog pottenbakker' te Arnhem. In
1925 ging dat gezin in Vietrl wonen;
Sophie van der"Does," die op de Am-
sterdamse Academie -was geweest en
monumentale kunst ".'.Hen" bü Derkin-
deren en R." N. Roland Holst, werd
door de keramiek van Mendes da Cos-
ta naar het pottenbakkersvak gedreven.
In 192# overleed'de heer Van Stolk.
Daama is De in Vietri geko-
men en het bedrijf daar is met, zUn
hulp voortgezet • tot.' 1928. Toen kreeg
De Lerma van zUn * regering de op-
dracht, om de In verwaarloosde staat
verkerende keramische industrie op het
eiland Rhodos nieuw leven in- te bla-
zen. Het behoeft niet te verwonderen,
dat hem dit gelukte, 'want men ziet
op de Utrechtse tentoonstelling enige
stalen van'het"werk" dat hU te Vietri
heeft gemaaktf kloeke schalen, zeer
goed gevormd en levendig gedecoreerd.
Een soort van • tussenvorm van het
volkse aardewerk "en der persoonliike
keramiek. Dit 'werk. is overal in het
buitenland verspreid, wat wy in Hol-
land van De Lerma hebben is meest
van later datum., al heeft hU - zich.
toen hij pas hier. was, nog veelvuldig
uitgeleefd in • die-populaire Italiaanse
motieven: schepen, vissen, mannen en
vrouwen op ezeltjes.'-

* In 1930" is Sophie van der Does ook
naar Rhodos gegaan«en daar is zünn f«.l iu>t t-fIU.fi.ijj.ia' . i> .

.. ik.

een jaar later-met Luigi de Lerma
gehuwd. In 1934-zijn zij naar Holland
teruggegaan, op Rhodos was hun doch-
ter Adnana. geboren. Zij hebben zich
in Groenekan gevestigd en er vrucht-
baar samengewerkt. Het meest reli-
gieuze aardewerk van Sophie is door
het vormvermogen kennelijk beïnvloed.
In 1961 is z(j overleden. De Lerma,
die in Holland.vaak tirk is geweest,
is gestorven in januari van het vorig
jaar. Door de oorlogsomstandigheden,
gebrek aan goede grondstoffen, is De
Lerma In 1943 weer met schilderen be-
gonnen. Samen met zijn vrouw begon hij
ook te experimenteren voor zijn later
vermaarde „gres-fino". Hiermee heeft
hU ziin decoratieve werk steeds afge-
wisseld en mede door de verfijningvan
zijn glazuren heeft hü er veel tn: be-
reikt. In de latere jaren is zijn kleurig-
heid en uitbundigheid geheel verdwe-
nen, zijn versieringsmotieven werden
van veel grotere soberheid. Maar of
men nu dit latere werk bevoorkeurt
of het vroegere liever ziet, zeker is
dat wij een zeer bekwaam pottenbak-
ker onder ons hebben gehad, die door
de grote kunstcentra niet op zijn juiste
waarde is geschat. Het gevolg zal wel
zijn, dat zijn, oeuvre nu „gezocht"
gaat worden.

; JAN ENGELMAN

LUIGIDE LERMA

Leidse studenten
Verkiezingen
niet ongeldig

(Van onze correspondent)
LEIDEN. 23 febr. — Berichten, «at

de vorige week gehouden studeatea-
verkiesiagea ongeldig *ü». bljjkea on-
juist. 'Er in een aantal stembnaaea
enige tijd onbeheerd hebben geataaa.
De voorzitter vaa de Leida* Studenten-
raad de heer J. K. M. Gever» heelt
ons meegedeeld, dat onmiddellijk na
de verkiezing weliswaar een protest
is iagedinni door de Studenten Vak-
bewegiag (die de grootste stemmen-
winst behaalde) maar dat hieraaa
geen consequentie» i|jn verbonden.

Ilêt protest betrof enkele formele
kwesties. Zo schenen er niet steeds
drie. zoals het reglement voorschrijft,
maar soms slechts twee mensen bUde stembussen te hebben gewaakt.
Het feit. dat de uitslag - van Leiden
naar verhouding laat binnenkwam,
houdt verband met het, wat omslach-
tiger systeem van tellen, dat -In Lel-
den werd toegepast. De Progressieve
Studentenorganisatie, met zeven zetels
de kleinste partij geworden, heeft vei>
zocht om een hertelling van de stem-men. Deze heeft maandagavondplaatsgevonden; in de oorspronkelijke
uitslag is geen verandering gekomen.

Rustig slot van Oberhausen

TSJECH WINT PRIJS
VOOR SPEELFILM

(Van een medewerker)
OBERHAUSEN, februari — De'

jury , van Oberhausen heeft ontdekt,dat er in vergelijking met het vorige
jaar een vooruitgang te constateren
valt in de sector der documentairefilms, en wel omdat er een gelukkige
mengeling. zou zijn ontstaan tussen de
gewone documentaires en deTV-films.
Of deze vermenging valt toe te jui-
chen • lijkt ons een pijnlijke vraag.Zü veronderstelt immers, dat beide
genres iets prijs geven van hun ka-
rakter. De echte filmdocumentaire
verliest bij een toenadering' tot de
TV-film, die op zijn beurt nooit
de mogelijkheden van de vrije film
zal kunnen uitbuiten. Een wederzijd-
se versmalling van het product is
het natuurlijk resultaat van zulk een
beïnvloeding. De jury ziet dit ookwel in, want aan haar compliment
voegt zij de klacht toe. dat de critiek-
loze • overname van de TV-vormendoor de vryo film een veroordelings-waardige tendenz vertoont.

De grote prijs voor de documentaire
is terecht verleend aan „Le mystèreKumiko" van Chris Marker, die temid-den van de drukte van Tokyo en Yoko-
hama , een Japans' meisje laat rond-
dwalen, dat hü voortdurend vragen
stelt, zonder zelf zichtbaar te worden.Zo weet hij een visie op te bouwen
over het moderne Japan, een visie dietamelijk oppervlakkig moet blijven,
maar waarvan de toeschouwer toch ge-
boeid kennis neemt. Poëtisch en rea-
listisch tegelijk, zo oordeelt de Jury.Marker heeft er vijfduizend Mark mee
verdiend.

'De grote prtjs voor de besté Itorte
'pretrumU* «*sa*nf-n&ar .JWtflWe»"van de Tsjech Jaromil Jire*., waarin
een Jongeman een primitief zigeuner-
meisje ontmoet, dat hem temidden van
haar stamgenoten brengt en daarmee
een wereldje openlegt, dat weinigenkennen. Een avontuurtje, dat uitloopt
op een degelUke verbintenis, want ae
zigeunermeisjes eenmaal gekozen heb-
bend voor de huwelijkspartner, zijn on-
gewoon trouw. Een zeer poëtisch- ver-
haal, waarin men gelooft tegen alle
schijn in. Een stuk realiteit, die men
gemakkelijk aanvaardt.

Voor de trucfilm ging de grote prUs
naar Jiri Trnka uit TsjechorlowaklJe. ae
befaamde poppenfilmmaket. die de
film „De Hand** maakte, waarover we
een vorige maa al hebben bericht En
voorts was er nog een he'.e reeks van
mindere prijzen, waar Nederland bui-
ten is gevallen.

De katholieke prU« van de Ocic gingnaar „Ik heb een ei", eveneens reedsbesproken. Het filmpje gaat over on-
derricht aan blinde kindoren. die dit-
maal worden ingelicht over de aspec-
ten van een ei En'een aanmoedigingkreeg de film „Le faiseur de rire ,

waarin een op straat stenende man Inzijn halve bewustheid. een aantal ge-
beurtenissen uit zijn leven aan zUn ver-
beelding voorbij ziet trekken. De manis een circusclown. >De regie van de
film was van Jean-Claude Hechinger.Het ei is gemaakt door Andrei j Brzo-
zowski uit Polen.

Wat de Ocic bezield kan hebben om
deze film een schouderklopje te geven,
begrijpen we niet

Er is niets tragisch te beleven aan
een tegenstelling tussen de clown, dielaat lachen en een man die stervend
zijn leven voorbij ziet marcheren, want
ook clowns stenen, al of niet per on-geluk. De motivering luidt dat melan-
cholie en eenzaamheid, droefheid en
vreugde elkaar afwisselen in het levenvan de clown. In andere levens ver-
moedelijk eveneens. t ~.

„Homo ludens" van de Zweed Ake
Karlung bestaat uit een montage van
al of niet herkenbare vormen, beeld-
constructies. die met • het begrip' vande spelende mens weinig !te maken
hebben. Hoogstens met het begrip„spel met vormen", ritmiek zonder
veel inhoud. VrtJdagavond was Neder-
land aan de beurt, „Aah Tamara"
werd nog eens vertoond, een snel en
wenelend filmpje van Pim de la Par-ra met een liedje, levendig camera-
werk (van Van den Berg), willekeurig
spel met kleuren, een knipoogje, een
aardig meisje en een verhaaltje,*' datweinig houvast biedt maar wel „film",
bijna teveel. Daarna van Joan.van der
Keuken een typische TV-film „Vier
Muren", met de woningnood ala treu-
rig onderwerp. Inderdaad geschikt voor
de televisie, minder voor film.

Van Erik Terpstra was er „De An-
der", een nogal langdradig verhaal van
27 minuten, waarin twee mannen om
één vrouw heendwalen, die ze elkaar
misgunnen, meer du dat z«. haar alle-
bei willen veroveren. Een vage ge-
schiedenis. die in herhalingen vervalt
en niet voldoende de strekking duide-
lijk maakt.

Aan het slot van de avond kwam
mevrouw Luis» Albertz berichten, dat
Bert Haanstra die enkele jaren lang
president van de Jury is geweest en dit-
maal als gast op z'n gemak het festi-
val voor zijn plezier kon meemaken,
tot erepresident was benoemd, hetgeen
door letterlijk ledereen werd toege-
juicht

De laatste dagen van het feest waren
niet de beste, zodat onze aanvankelijke
verwachting,. na de tweede dag ont-
staan. niet werd gehonoreerd. Het was
een tam«festival, waarvan de voor-
naamste verdienste gelegen was In de
mogelijkheid voor velen om elkaar
weer eena te ontmoeten en met elkaar
van gedachten te wisselen. Van die ge-
legenheid is druk gebruik gemaakt

Dbg.

De taal van de
kunsthistoricus

GRONINGEN. 23 febr. — Prof. dr.
H. K. Gerson, voormalig directeur van
het rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie te. Den Haag, heeft zijn
ambt van hoogleraar in de kunst- en
cultuurgeschiedenis aan de Rijksuni-
versiteit 'te Groningen aanvaard met
een oratie over de taal van de'kunst-
historicus. Gevaarlijk voor de zuiver-
heid van het kunsthistorisch denken Is
de magie van het woord, die de macht
heeft nieuwe woorden op te roepen ln
plaats van beelden. De kenner als „la-
conieke kunsthistoricus" schrijft wei-
nig of aforistisch. Hi) legt zijn wijs-
heid neer in catalogi die men beter
kan raadplegen dan lezen. Hij zou tot
de aankomende student willen zeggen:
spreken Is zilver, maar kijken > is
goud.
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De Edet
KingSize Rol!
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weet iedereen • het! 50 cent
voor de ' grote daar-komt-
geen-eind-aan King Size rol
met'soo velletjes zachtheid.
Comfortabel *66 Is toch
geen jaar- meer voor dat
stugge, grauwe closetpapier!
Zeker niet nu er voor het-

zelfde geld EDET is. <

EDET toiletpapier Is zacht
en hygiënisch. EDET geeft
méér zaditheid per velletje.
En méér velletjes per rol. ?

EDET toiletpapier is op en J

top modern toiletpapier: in
rose,'groen, geel en wit :

verkrijgbaar.
Een klein vertrekje.
groot merk, EDET. 500
Velletjes zaditheid: 50 cent.
Comfort kan zo simpd zijn. '
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AUTO VOOR VIJFTIG MILLE

EXCLUSIEF OPDE WEG
(Van onze „verslaggever)

Denk niet, > dat er in de keuken
van de „autoindustrie alléén
maar massa-maaltydeft worden

1 toebereid, bestemd om de hon-
ger van <de I zich snél motoriserende
mensheid te t stillen. Zo af en
toe duikt er een zéér exclusieve kok
op met een zéér exclusief recept,
dat dan uiteraard ook maar bestemd
is'voor zéér exclusieve automobilis-
ten. >> "

EN TERWIJL de auto-massa zich dan
op de wegen voortbeweegt in Volks-
wagens, Opeis, Taunussen en Austin-

• nen, stuift. die exclusieve automobi-
list voorbij in zUn Jaguar E-type of
Sting Ray of in z(]n Mustang. Hy
heeft iets aparts. Ook de automobi-
list hunkert immers naar iets Indivi-

. dueels in deze dagen, nu de mensen
en de auto's stoeas meer op elkaar
gaan lijken.

HET LAATSTE recept — dat.we gis-
teren ln Amsterdam mochten „proe-

<ven" — komt uit Italië. Trots ston-
* den bij het Euromotel de jongste

produkten van Rivolta by elkaar:
de ISO Grifo GL 385 en de ISO Ri-volta IR. Twee sierlijke sportieve
wagens, gebouwd volgens een door
de heer Blzzarinl gelanceerde formu-
le. Hij zei: men neme de motorvan een Chevrolet („Corvette"),
schijfremmen van Dunlop, een Borg
.Warner versnellingsbak en een chas-
sis, dat ikzelf bedenk. Vervolgens
vrage men aan de carrossier Berto-
ne nier een mooi jasje voor te ont-
werpen. En aldus geschiedde.

NU LOPEN de wagens in de nabU Mi-
laan gelegen fabriek (eigendom van

' de familie Rivolta) met een snel-
heid van vier per dag van de band.
Geen hoeveelheden om binnenstad-
problemen mee op te roepen. Maar
dat wil de familie Rivolta ook hele-
maal niet. Het ls slechts de bedoe-
ling, een snelle, sportieve en be-
trouwbare wagen te bouwen.

WAAR ZE naar toe gaan, deze uiter-
aard niet goedkope auto's? Wel, de
heer Harry James, orkestleider te
Las Vegas heeft er een en mevrouw
Barbara Hutton ■ (U.S.A.), Stewart
Granger rijdt er in rond en Mlchel
Morgan. In ons land zijn er,negen
verkocht. Van de nieuwe modellen,
de gisteren geïntroduceerde 1966-ers,
hoopt men er dit jaar nog een twin-
tigtal af te zetten. Er zijn (door de
N.V. Smelt in Amsterdam) al inte-
ressante contacten gelegd.

WIE ER tóch al over liep te pieke-
ren zU hierbU meegedeeld, dat de

nieuwe Iso.iRivolta 300 (met" 300
pk motor) een top kan halen van
meer dan 230 kilometer per uur en
geruisloos en schokvrij in de vierde
versnelling dertig kilometer per uur
kan rUden. In de stad ls de wagen
zeker géén nerveus raspaardje, dat
moeilük in toom is te houden. On-
gestoorde conversatie is — zo heb-
ben we zelf mogen ervaren — in de
auto ook by een snelheid van boven
de 180 nog zeer goed mogelUk, al is
het natuurlijk beter by zo'n vaart
niet te keuvelen, doch < geconcen-
treerd) op de weg te kyken.

DE ISO GRIFO heeft een 355 pk mo-
tor en ri)dt nog wat harder dan de
Rivolta. De carrosserie doet nog meeraan een sportwagen ■ denken.

EN NU DE prezen. De Rivolta krUgtu zó mee, slis u 49.800 gulden op tafel
legt. De Grifo is iets duurder,; die
kost 69.500 gulden. Maar, zegt de im-
porteur, de inruilwaarde zal u na-
derhand ook beslist meevallen.

V.S.

Bos moet weg
voor woonwijk

EMMEX, 23 febr. — Men U hier
gisteren beKonnen met het kappen van
ongeveer 25 ha boa van do Emmer
Dennen. Eet natuurschoon moet «ükeavoor de bouw van 3300 hnlxen. ,In de
toekomst sollen hier 14.000 mensen wo-
nen.

> Van diverse zijden heelt men zich ver-
zet tégen het - aantasten van het na-
tuurschoon. Zoals bekend; was het col-
lege van B. en W. van Emmcn aan-
vankelijk van plan ruim 80 ha bos op
te offeren voor •de - woningbouw. Het
Staatsbosbeheer ging tegen dit raads-
besluit in beroep t>B de Kroon.

Republikeinse
Partij niet

geaccepteerd
OEN HAAG, 25 febr. — Blijken. een

mtdêdeUif la d« NfderludM Staats-
courant heeft de Kiesraad besloten eea
Kkrjjvea van jde heer A. Dunnewindea. anderen, waarin t|| verzoeken de
naam vaa de op 23 december j.l. op-
gerichte Republikeinse Party ten be-
hoeve van de verkieclng vaa de ledea
vaa de Tweede Kamer ia»te arhrtf-
ven ia het doort de Kiesraad b|j(e-
houden re|iiler, buiten behandeling te
laten. ( J.

De Kiesraad is tot deze slotsom ge-
komen omdat 1 gebleken is. dat de
personen die het verzoek onderteken-
den, de onderlinge samenwerking in-
middels weer hebben verbroken.

Het is hierdoor onzeker geworden of
de opgerichte Republikeinse Partij nog
bestaat en, zo dit hetlgeval mocht zijn,
wie bevoegd z(Jn namens deze party
een verzoek om registratie bU de Kies-
raad in te dienep. .

DAGPUZZEL
WOOBDBAADSEL

1. smulpaap; ' 2.» showroom; 3 berg
afval; 4. kwaadspreken; 5. pelgrims-
tocht; 8. zoldering;' 7. 'het beste uit-
zoeken; 8. trouwen. '

Op de streepjes: onderscheiding voor
de heer Claus von Amsberg.
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Oplossing van 22 februari
Horisontaal: 1. strafport; 2. produc-
tief; 3. radar, of; 4. emoties, An; 5.

' exces; 6. Uden, porto; 7. wensdromen;
8. fond, leperd; 9. Sire; 10. vloed,
zoon: 11. pennoen, kg.
Verticaal: 1. spreeuw, s.v.p.; 2. tram,
défilé; S. rododendron; 4. adat. NS,
een;'s. furie, dX, do; 8. pc., expres;

.7. otascoop, Z.N.:" & rif, Ermelo; 9.
te, aster, 0.K.; ICC Tin, onding.

BRIEVEN
van lezers

Mat
Het artikel in uw blad van 12 dezer

over „de nieuwe computer kaste"
heeft mij met diep medelijden vervuld
met mijn kinderen en kleinkinderen.
Nochtans wil Ik niet alle noop laten
varen, voordat prof. Polak «-eze vraag
heeft beantwoord: Kan een computer
liegen? — Zo ja. dan is »en computer
al even onbetrouwbaar als een mens:
zo neen. dan staat de computer welis-
waar op een hoger zedelijk • peil dan
de mens. maar mist toch maar een
intellectuele gave, die de mens wel
bezit en die hem in staat kan stellen
zich te handhaven naast de computer
van absolute eerlijkheid.

. Wat het schaakspel tussen dr. Euwe
en een computer betreft, .vil Ik In be-
ginsel wel het defaitistische standpunt
aanvaarden, dat dr. Euwe in deze on-

gelijke strijd eervol zal ondergaan.
Maar als men In alle eerlijkheid het
egaliteltsbeginsel ging toepassen, zou
men twee computers Tegen elkaar
moeten aten schaken. Oeze situatie
biedt dan dit alternatief: rifwel de wit-
te schaker zal altijd winnen, omdat htJ
steeds één zet op zün tegenstander
vóór is en dus ook als eerste de mat-
zet doen zal. ófwel het schaken zal een
zo edel spel blijken te zUn, dat re
kansen van beiden geheel gelijk zijn en
tot remise moeten leiden. In het eerste
geval zal de zwarte spel r dus terstond
zUn koning neerleggen. In net tweoHe
geval zal terstond tot remise worden
besloten. WU minderbedeelde mensen
zullen dus nooit die éne. feilloze
schaakpartij leren kennen, die niet
voor verbetering, maar .ilieen voor
herhaling vatbaar is. Dit spel is uit.
voordat het is begonnen.

Met logica kan men hieruit conclu-
deren. dat zodra de computers de
volmaaktheid . op ï aarde hebben * ge-
bracht. % het einde• van * leze wereld
reeds is aangebroken. Da - professor
heeft dus - gelijk, - als hU zegt: . ..dat
thans het - atoomtijdperk wordt over-
vleugeld door het < autotnatietiJdperk"
van de computers.) Een iaatste-hoop
kunnen wij slechts waarnemen in het
vooruitzicht, dat de volmaakte com-

puter die uiteindelijk door de mens
én z(jn steeds meer vervolmaakte
computers zal worden gebouwd, de si-
tuatie begrijpt en alleen nog maar on-
volmaakte computers zal scheppen,
waarmede de mens . weer «an spe-
len... (zoals de volmaakte God een
mens wttselUk wel naar lijn beeld,
maar gehikkig ln een onvolmaakte re-
produktie heeft geschspen. waardoor
w(J ons thuis voelen In de onvolmaak-
te mikrokosmos en niet ln de volmaak-
te makrokosmos der onverbiddelijke

ROME MJL Rotte

Jongen door auto overreden
KOCKENGEN, ÏJ febr. — TenrQI

de tweejarige joagea C. B. M. Oeet-
reea, toontje vaa eea reekeader, ep
'het erf vaa de eoderiyke raiig aaa
het epelea «u,;b h(j door eea ree-
auto overredea ea ep ilaf winl. De
aate reed achteralt. iraarttq het hlad
deer de achterwielea werd npepaa.
Teverea m de cksiflnr nog en de
ante; heeagelopea maar had het klad
aiet gexiea.
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Der Zwarte SMURFEN

PRESTIGE-WAGEN

De Iso Grifo heeft een 5359 cc motor (van de Corvette)en
\ een door de Bertone ontworpen sierlijke carrosserie.

Een echte „prcstige-voagen" voor de niet-armïastige zakenman.
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Een tijdperk, waarin da tachnlak ongekend* hoogtan S
Ha inuontlim h,#fl bereikt Waarin ook da mana ataada hogaraIIU lIIVuIIIUIII eieen gaat atellen. Bijvoorbeeld aan zijn warmte-

. . bronnen. Eisen wat betreft da vormgeving. Dean ook. .

nQOI/nnUOVtnn 1 wat d# tachniache preatatie aangaat De bekende
UQunUII V tjRIUI ■ InduatrMe vormgever W. Rietveld ontwierp het mo--3 ; demo uiterlijk ven de Inventum geekonvefctor AC 10. ,

UIAhim4aliivaii iiaan Zodanig, dat de ACIO met elk Interieur een harmo-Warmieoron VOOP **«» °* van inventum zorg-lIHIIIIIVHI VII IWVI den voor de techni»che preatatie. Zij gaven de AC 10
• i!'J_l_lJ een maximum aan rendement, capaciteit an comfort ■'.

ODII niPHUf TllflVlPPl Oa gezelligheid verloren zij daarbij niet uit het ooglUUll IIIuUÏI lIJUUUI (Yen De prachtige gloeiatenen van de ACIO verspreiden
f . ' - een warme gloed. Zo peet deze geakonvaktor ge-

heel bij dit nieuwe tijdperk. Het tijdperk van ruimte-
vaart en... aardgaa. Dit zijn de tachniache detail»:

• • • automattache bediening: elektro-magnetlache ont-
ateklng an tharmoatatiache regeling • chroomatalen
binnenwerk • verhouding atralingawarmte • kon-

' vektiewarmte ala 30 : 70 • capaciteit bruto IISkW
(10800 kCal) «.rendement 80%. Prlja f695.—w
Uw , installateur of de fabriek heeft een folder

• voor u. . ;-■/'?
) - . - V" •wsm

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN

■■■■ HILVERSUM HBS
I I■ KUNST-, ANTIEK- EN I■ I■ MEUBILAIRVEILING
■..v v: '-H:! -rVf W +-»T ?l ***.1 |-J .- «-» :

" *'

H H■ op 1. 2. J en 4 BaaartïSM,. ■■ In d* v«llingial«n K«ritbHnk 25 ■
■ ■"- aaide te' Hilversum u i— -■- -H ' Tm: overstaan vin dt Notarlsaen I Y. Th.* H.' van . ' *

H,Crp en 1.11. A. O. Ltydsman te Hilversum zullen ■;
worden geveild een aantal teer.*-. I

■ EXCLUSIEVE {INBOEDELS ■■ afkomttlf uit voornaam patrlclCribezlt en diverse I
■ nalatenschappen. oa. ten versoefce van de Erven ■H van de Weledelgeboren Heren H. C. J. DreyUufft ■■ en X. J. Labarre. De collectie omvat oj.? • . ■■ ANTIEK-. KLASSIEK- EN MODERN ■■ MEUBILAIR ■

■ w.b. antieke vlerdeuren-, kolom, kussen-, ranken-■ en andere kasten. dubbelgebodenkabinet, wortel- ■■ noten porseleinkast, bureaus, staand horloce met. ■
speelwerk, series Biedermeier en andere stoelen. ■

■ ronde en balpoottafels. herenkamermeubllalr. zeer ■
chique bankstellen In diverse stillen, lederen ere-■ pauds, fauteuils en vercaderstoelen. aparte salon-
fauteuils, complete eetkamers, vele kleine salon-
meubelen.i eiken hallkixten. '. secretaires, kronen.

I .slokkan ena. ;,,<•• - H■ COLLECTIE PERZISCHE TAPIJTEN ■
waarbQ fraaie - stukken. in (rota en torermaten,

I tafelkleden, lopers, kussens, machinale Smjrrna-
I tapijten enz. enz. . . { J■ OUDE, ROMANTISCHE «n ■■ MODERNE SCHILDERIJEN ■
I Coü«cti» blauw «n g«kl«urd I
I Chln*«s «n Europess porwMln, ■■ bronzen (roepen, koper. tin. curiosa, kristal enz.

■ GOUD. ZILVER, JUWHEN «n ■■ ENGELS SILVER PLATE. ■
■ Tenslotte een partij■ HUISHOUDELIJKE en ■■ MEUBILAIRE GOEDEREN. . ■■ waarbij boekenkasten, bureaus, linnenkasten. H

dressoirs, slsspkamerameublementen, tafels, stoe-
len. haarden enz. enz. ■■ KIJKDAGEN: vrtjdj* 25 februari van 10 tot t uur:

zaterdac 18 febr. van 10 tot f uur;H zondag ST februari van 10 tot I uur: II
H maandag M febr. van 10 tot DRIB ■■ . UUR. ■■ CATALOGUS uitsluitend verkrijgbaar tijdens de

I kijkdagen ad f I.—. ■
■ Vellingdlrectle: H■ C. K. R. van Spengea. Makelaar-Veilinghouder
WB Kerkbrink il te HilversumH Telefoon (KIM) 4JKI en «1721. H

U slaagt toch beter bij N.V. Behang f-,5 ü. -ö- de gruuttte speciaalzaak van Nederland BWBHt
• KEDERIKSPUEUJ. Hoek Weteringschans A'UAM tel Ml»

TramlUnen 4 7 «d 10 rour de deur '

' Gratis stalenboekfe «igt voor U klaar

Baby's uitzet begint met een
plastic broek]* B.G.A. i' > r,

i iï*?' i fei : ~i m'

' ZWITSERLAND
Onze * hotelset

"

„Zwitserland
1988" is verschenen. Eenvou-
dige tot zeer goede hotels ln
practlsch alle Kantons. Voll.
pension vanaf ƒ 137,—. half•
pens. vanaf ƒ 100.— p.p. per
week. Vraagt gelll. exem-
plaar aan: Eerste Ned. Auto-
mobilisten Reisbur. J.T.",
Van Oocterzeestraat 79. Rot.
terdam. Tel. 234741 en 239128
(Zaterdags gesloten).

* i- 1 ' • •

Italiaanse Rivièra
Onze hotelsets „Llgure" en
..Adriatica" 1946 zijn ver-
schenen. 40 hotels/pensions
vanaf VentlmlgUa tot Saler-
no en 23 vanaf Venetië tot
Ancona ln alle prijsklassen
(vanaf ƒ9»— p.w.). Direct
uit voorraad leverbaarl
Vraagt gelll. hotelset betr.
gebied: Eerste Ned. Auto-
mobllistenrelsbur. v.
Oosterzeestraat 79, Rotter-
dam. TeL 234741. en 239128.
(Zaterdags gesloten).

ENGELS,'?-.*Cobv. «'4 Graam.i
Vertalingen o. prtv* brieven.
Joan Blumer Roos. Corn.
Antonlusstr. 53 hs.. A'dam-Z.,
telefoon 717839. -

'/

..Cotabo
CumbinaUe . M o leraren
2iH> iruiltrßMfii in A Ouin vtiul
talen, convers en handels-
UorietfpolMMMilic «Ikduiulo
u>Nrkh>*uovn MbA : Minovn
«U*nn»iip»om» steno «d<l|
pen Oplvidinc 10-Mu
.'lub en prrvèlessen Apollo-
laan *S ns trlefnsa ItSMS-
tillM Amsterdam

-

Betere gemeubil
vakantiewoningen

Voor resp. 2. 3. 4 en 9 pers.
nog direct uit voorraad lever-
baar van 18—30 juli as.
(event. 2—30 juli) ln Bern
Oberland (Ix 2 p.): Bregen-
zerwaid (Ix 3 p.): Süd-Tlroi
(3 X 4/3 p.); It. Riv. (Ix4
p ). Inlichtingen: Eerste Ned.
Verhuurbur. „1.T." v Oos-
teraeestraat 79. Rotterdam-W.,
Tel. 234741 en 239128. (Zaterd.
gesloten).

20% KORTING
op alle DUITSE le KLAS MERKEN van RADIOO. TELE-
VISIE en BANDRECORDERS. m.KI«I 1VM. Kunnen WU olij-
ven («van. daar wtt reeds meer dan IS Jaar EIGEN IMPORT

hebban
Aflevering uil voorraad en la originele taoneniverpawung
VOLLE GARANTIE co GRATIS doorlopende SERVICE
Ut kan alleen de man v>n de Hadio-pmsverlagingen en

reed* sinds 1818 Radio-apeclelist

RADIO PRINS
Sind» 1818 •' Hartenstraat 2a en 4 . AMSTERDAM (C.)

Telefoon 22 li tl

Dames! Uw goed figuur
wordt .GEMAAKT* door uw BUSTEVORM! Ook u moet ln
de komende lente en vakantie een BETER FIGUUR TONEN.
GEEN MINDERWAARDIGHEIDSKOMPLEXEN MEER!
SINDS 20 JAAR door tienduizenden VROUWEN en MEISJES
met SUCCES februlkt. TOTAAL ONSCHADELIJK!

UITWENDIG - ZONDER ENIGE MASSAGE, *

T.7 4 Doe het nu I Wij helpen ook u !

WEIFEL NIET LANGER! LENTE EN ZOMER NADEREN!

Buste-vormverbetering
BLIJVEND! - SNEL WERKEND - BLIJVEND!

door onze VORMO-MAMM-behandeling.
ATTENTIE: ONS PRODUKT moet u NIET met een of ander

goedkoop middel vergelijken!
Kuur A: Vergroting en versteviging

van de buste, welke NOOIT goed ontwikkeld U geweest o!
door BEVALLING, ziekte. HOGE LEEFTIJD heeft geleden
- Kuur B: Vermindering en versteviging

van de TE ZWARE buste.
Dames, informeer of bestel meteen>

aan onze salon of per telefoon (020—72 58 81) of per brief
(maar dan 50 CENT AAN POSTZEGELS IN DE BRIEF BIJ-
SLUITEN). VERKOOP en OPZENDING door het gehele land
onder rembours, zodat u aan de postbode kunt betalenONZE POST IS ZONDER ENIGE RECLAME-OPDRUK.

GEOPEND: dagelijks 9—5 uur, zaterdags tl—13 uur.
: , ; Maison de Beauté TD
KONINGINNEWEG 80. TEL. 020-72 58 81. AMSTERDAM-Z

Al or«noi net m««g*uui nut
in tol muMAHi.rrj»
blust het welt

Huur schrijfmachines
r U* pei maand .ivtctS'rt Parklaaa I - talef tt3Bia

Vermager zonder moeite met
GRACICAL, 90 dragees f 2J5
Bil apotheek en drogist.

'HUWELIJK
Langs deze weg zoeken wq
voor onze vriendin, een 35-
Jarige dokters-assistente, een
beschaafde r.-k. heer. Leef-
t|)d 33-40 Jaar met goede
positie. Brieven met foto'
onder erewoord retour onder
M 56739.

Voor oom afdeling manufacturen vragen wtf

VERKOOPSTERS
voor verschillende vakken oji. damespullovera en bad-
coatuuma. Goede salariëring. *a Masndags vrt).
FIRMA NOOT, la v. Swindenstraat 71, Amsterdam Telefoon
(020)50311. - • •

f jfr »4a<a*»" *

• Gevraagd wegens huwelijk:

WINKELJUFFROUW
SLAGERU B. MEESTER, Chaaaéatraat 81-83.' Amsterdam-
West. Tel. (020) «2803.

■ I ' V* - -
-

SECRETARESSE
Op een niet te groot hanaelskantoor te Amsterdam, om-
geving Centraal Station, wordt een SECRETARESSE ge-
vraagd. Hoofdzakelijk Nederlandse en Engelse correspon-
dentie. t Prettige en afwiaselende werkkring, goede afeer,
38-tirlge werkweek, aantrekkelijke voorwaarden, reiskosten-
vergoeding «te. Huidige secretaresse tot 1 mei besctalkbsar

. voor Inwerken opvolgster. Brieven onder no. 547*5. bureau
van dit blad.

j«^.-i.*r«^pwiaiÈa»g% �- ï ~t- \ •' ?4PeBBBwBWy*«WBBO-UBIBWBRI

HUISHOUDSTER k™t™rfotkh*ndel

gevraagd te Dordrecht in ge-
xln van 1 personen, intern. A/CDI^nnDCTCDBeaehikb. 1 kamers en bad- Vul\l\U\/rOI bl\
kamer. Brieven onder nr.
4780 advertentie-bur. Jac. Zellstandlg werkend. Prettige
Duits. Postbus 100. Dordrecht werkkring. Loon naar presta-

tle. Aanm.: Amsterdamse-
Zürich • Zwitserland JE SWSSW.Wr

Gevraagd per • 1 april of. na
overeenkomst :v» |HNHHHp|||^H

JONG MEISJE
•om mede te helpói ln de

hulshouding. Volop gelegen- r~™rr~T7^^^T~"• held om koken en de Duitse Beschaafde.
' taal te leren (door cursus- vrouw "I'l-
-Wordt als Ud van de 1 *"• to bezit rUbewlJs BJ,

behandel
"

«* *** ««"»• geplaaut aU
dame hulshouding

Tramstrasse 68. Zürich 11 ln v klein moederloos ffezln.
(Schwelz). Brieven onder no. 96736.

'■ :
" r ;;ï : ,

'' * •- • ' •'" • J ■ 9 . ■: «•' t- 1 .-' r\ 4. JS l'f' ».

«teat -4T*J£««*•»-**, f*- r*-**?» i* ' •** •' •

NIEUWE OtlVtfi! TELMACHINES / -1;
het nieuwste mudei vsn Olivetti met teirm Nieuwe «rinkel
kassa's ƒ 188.-1 Nieuwe handige ruHPKDO SCHHIJfMA-
CHINES j I*B- I OLIVETTI DORA | >411 - met b
1 805.*, f 398 - TRIUMPH van I 230- tut I 47», ERIKA
ƒ 298.- met tao > 338 • Ruil uw oude macmne Ou ons in
Hoogste inruiiwsarde NIEUWE MODERNE BRANDVEI-
LIGE ARCHIEFKASTEN r 250.-. | 41».-. ) «7».- ZWARk.
GEPANTSERDE BRAND en INBRAAKVRUE KASTEN vsrt 45.« tot t <300.- NIEUWE INBOUWKLUIZEN 18 matervan ƒ 123.. at. Nieuwe kluisdeuren van f 408.- at U kuntuw oude brandkast ook bt) ons inruilen of wtJ kopen drzi
van u. GELDKISTEN GROTE SORTERING t 8.73. f 13.50
I 19,79 enx. Dus voor

BRANO» ASTEN KAPTINO
,• AMSTERDAM. DE CLERCQSTRAAT 77. TEL. 123711.

HAARLEM. ZULWEG 33. TEL 20018 OOR * REPARATIE
Onze bedrijven tqn elke dag geopend OOK ZATERDAGS

Aut0a...,../.*»- atósssr-*
Schuurtjes f 185- ,•

Vnagt gratia prospektua EENSoutbouw Übarhs-Kerkrsde u '! M ,fc

. ' ' VLEUGEL
- Bechsteln-vleugel meric „Bechstelr."; '

y "c'i'js.r?; ,n "55?0
n 9®"-,

UIvenhout. tel. 01804-781. 04747—1474.

De „STICHTING KATH. > MAATSCHAPPE-
LIJKE GEZINSZORG EN GEZINSHULP"

te ENSCHEDE vraagt:

TWEE LEIDINGGEVENDE
KRACHTEN
Sollicitanten dienen in het bezit te zUn van

~ een erkend diploma van een sociale
academie of van de opleiding voor
Hogere Sociale.Arbeid;

. ■ • een erkend diploma van een middel-
bare opleiding voor maatschappelijk
werk:
dan wel een urgentie-opleiding
te volgen.

Salaris, overeenkomstig de landelijke regeling.
Desgewenst kan in supervisie worden voor-
zien. .

.»

Brieven te richten aan het bestuur,
p/a Lasonderslngel 146 te Enschede.

Op korte aistand van Eindhoven is een aanvang
genomen met debouw van een

LANDHUIS MET GARAGE EN G.V.
teqrjTa'KfMlglWtirt "*—r ~f ~'—-»*T a — ■ ii ■ l iW

Indeling: hall, grote woonkamer in
L-vorm. luxe uitgevoerde keuken, was-
keuken, garage.
4 slaapkamers, volledig Ingerichte
badkamer en bergzolder.
Overdrachtskosten zijn, nu nog laag

Volledige inlichtingen: ,

MAKELAARSKANTOOR VAN SCHAYK
Molenstraat 175 '

• OSS • Telefoon 04120-2591,
na kantooruren 4799.

OEVMXUO R MUTOOAy

een mnl. o! vrt.
KANTOORBEDIENDE

'ihK '* mfITOiFISHrTnBTBËmHU.L.o diplom» (tickt tot aanbeveling. •

Kenni» vu typra wordt vereut
Reiskoeten worden targoW. .
Zaterdag* «tq.

BRIKVEN ONDER NR. 53777 TB RICH-
IXN AAN HET BUREAU VAN DIT BLAD



AMERIKAANSE SPARRING-PARTNER
VOOR NEDERLANDSE TENNISTOP
TENNISBOND NODIGT
MARTIN RIESSEN UIT

(Van onze speciale verslaggever)
TILBURG, 23 febr. — De

Amerikaanse tóp-tennisser Mar-
tin Riessen zal zeer, waarschijn-
lijk veertien dagen lang als
sparring-partner' fungeren, voor
de Nederlandse tennisploeg. Het
ligt in de bedoeling, dat hij sa-
men met zijn vtouw naar Neder-
land komt, veertien dagen vóór
de eerste wedstrijd van Neder-
land in hettoernooi om de Da-
visbeker. Deze wedstrijd, , tegen
lerland, zal op 29, 30 april en

. 1 .mei worden gespeeld, mis-
schien voor het eerst sinds en-
enkèle jaren in Noordwijk.

Riessen heeft zich in Austra-
lië tegenover Tom Okker - reeds
zeer ingenomen verklaard met
dit plan. Het' wachten is nu op
zijn antwoord op de" dezer dagen
verzonden 'officiële uitnodiging.
De Amerikaan is ;op het ogen-

■ f* - , 1 •

' ! ' • y' V' • v, 4 '• * *'•

blik op toernee in Egypte. Het
is nog niet helemaal zeker of hy
zich vrij kan maken.

Rleasen Is eea speler van wie de
Nederlanders — Okker incluis — ln
een oefenparty sterke tegenstand kun-
nen verwachten. Samen met Tom Ok-
ker won Martin Hlessen de titel in het

herendubbel van Perth. Zij versloe-
gen in de finale de Australiërs New-
combe en Roche, de winnaars, van
Wimbledon t en. liet eerste dubbel van
hun land ln het toernooi om de Davis-
heker. Riessen;klom dit Jaartvan de
tiende •naar *de * achtste plaats •op de

; Amerikaanse ranglUat. Meer «egt ech-
ter dat hU vorig'jaar op .Wimbledon

1doordrong tot ift» kwartfinales. Ries-«eik,kwam daar*vooral in de pablici?,
telt, * toen hU df „geplaatste" .Duitser
Sdrttrf" uitschakelde. De Atrierikaan
Unertf tenslotte - ..gewipt" daar «Ma
landgenoot'Ralston. ZUn rol wan ech-
ter ■ nog nieti uitgespeeld.: Samen' met
i Graeber'kwam. hU . namelijk in het
herendubbel nojc in ■de halve finale!
'• * Het i arrangeren van' een speler van
deze.kwaliteit Ui, opnieuw een verheu-
gend Initiatief 4van'de £• tennfsleiders,
die. ook nog steeds bezig zijn "met de
financiële „planning",: van ■, net trai-
ningscentrum. t De >oondstralner Joop
de Mos <is dan ! ookt bijzonder enthou-
siast. De Mos laat het echter niet'al-
leen op Riessen én r die laatste veer-
tien dagen aankomen. Meer dan ooit
immers hebben-de Nederlandse ten-
nissers in dit voorseizoen ' training no-
dig. Van •de vijf i geselecteerden dra-
gen er op het 1 ogenblik ■ drie ~'s -Ko-
nings Wapenrok": Tom Okker,."Ronvan Gelder en Nick Fleury. Kandidaatnr.'4. Piet van Eysden heeft deze win-
ter . wegens zakelijke beslommeringen
ook <al <. niet veel, kunnen. trainen.„Al-leen Jan Hajer heeft daarvoor de no-
dige tijd gphad. • «•,

TOM OKKER PIET VAN EYSDEN NICK FLEURY JANHAJER

OMWERELDTITEL
KUNSTRIJDEN

Russen oppermechtig
bijhetpaarrijden

-- DAVOS, SS febr.' — Ludmilla Be-
louaovm en 1 Oleg > Protopopov,. houder*
vu da. olympische,' Europese en we-
reldtitel,' hebben op de eerste das van
de wereldkampioenschappen kunstrij-
den alhier. bü >de verplichte figuren
van hetpaartijden £ de. leiding geno-

Het Russische duo heeft een voor-
sprong van <1.1-punt op de tweede
Russische combinatie, gevormd ■ door
Titiana'. Shuk '

•< Alexander Goerlik.
Protopopov '• en ! Ludmilla Belousova
namen weinig risico's, waardoor z(j
bü een.van de "juryleden met een
tweede plaats> achter Shuk - Goerlik
genoegen moesten nemen. •

De «tul luidt: 1. Belousovl-Protopopov
(Ruil), plaatscljfer 10. 104.1 punten. 2.
Shuk-Goerllk i (RiulJ, i pl.c. 17 103,1 pnt. 3.
Glockshuber-Dannc (W.-Dld.). pl.c. 39.3

S7.< pnt. 4. Mueller-Dallmer (O -Dld ). pl.c.
44 97.0 |R>L 5. Cynthia en Roo Kauffmenn
(V.S) pl.c. «.S M 2 pnt. , , s ; •-

Na'de eerste twee verplichte figu-
ren b(J. de heren. heeft de Oostenruk-se Europese kampioen Emmerich
Danzer de leiding. Nadat alle tweeën-
twintig I'rijders dinsdagmiddag hadden
gereden, > bleek' dat Danzer met zUn
totaal van 333.3 punten, zestien punten
voorstond op zijn landgenoot WolfgangSchwarz en de Amerikaan Gary..Vis-
conti. die belden 316,4 punten verza-
melden. ■

Om Grand Prix d'Hiver
CARLOS PLUTO OP
TWEEDE PLAATS

STERREBEEK, 23 febr. — De vijfja-
rige donkerbruine hengst Carles Plu-
to uit Baarlo heeft dinsdag beslag ge-
legd op de tweede plaats b{j de Grand
Prix dUiver la 1 de Belgische plaats
Sterrebeek.

De uitslag van deze koers die was
gedoteerd met 600.000 Belgische francs
(waarvan 24,000 gulden voor de win-
naar en 10,000 gulden voor de tweede
aankomende) was: 1. Petit Amoy (Fr),
Maurice Riaud km. Ujd over 2360 me-
ter: 1. 18.9, 2. Carlos Pluto (Ned.), A.

, Siderius km U)d 1.21.4. 3. Ulrica (Bel-
gië) km tijd 1.20.9.

Toto winnend ƒ2. plaatsen ƒ 1,60,
ƒ 4.30, 2,20, covelcal ƒ 12.90.

Ierse selectie voor
strijd om Daviscup

DUBLIN, 23 febr. — lerland heeft de
vijf geselecteerden bekend gemaakt,
die In aanmerking komen voor de Da-
viscupwedstrljd tegen Nederland die op
29. 3* april ea t mei in NoordwUk
wordt gespeeld. Het zijn P. H. Jackson,
D. J. Arthurs. J. OHrien, H. F. Hickey
en J. P. Burkle.r, de nummers een tot
en met v(]f van de lerse ranglijst. Non-
playing captain tl R. V. Gotto, de vroe-
gere lerse International.

Eintraclit Frankfurt
tegenstander van
Nederlands elftal

DEN lIAAG, 22 ■ febr. — Eintracht
Frankfurt, de club van Elek Schwartz,
zal woensdag 2 maart in het Olympisch
Stadion tegenstander zijn van het voor-
lopige Nederlandse elftal. Deze oefen-
wedstrijd voor de ontmoeting Neder-
land-West Duitsland, die voor 23 maart
is vastgesteld, wordt bU kunstlicht ge-
speeld.

Russische voetballer
naar gevangenis

MOSKOU, 33 lebr. — De bekende
Russische voetballer Joeri Sevidov.
een" voorhoedespeler van Moskou
Spartak, Is tot 1* jaar gevangenis-
straf veroordeeld wegens het rijden
onder invloed, uaarbU h{j een dode-
lijk ongeluk veroorzaakte.

De rechtbank stelde vast" dat, toen
Sevidov op 18 september in Moskou
de atoomgeleerde prof. Dmitri Ryaz-chikov doodreed, nU dronken achter
het stuur zat en hu met grote snel-
heid reed. Voorts had Sevidov zich
niet om zUn slachtoffer bekommerd.

..Niet voor niets zUn er voorlopig
vijf kandidaten geselecteerd. Zij zui-
len «1 ln de voorbereidingstijd vooreen plaats mpeten knokken, er is
slechts plaats voor vier man in deze
ploeg, knipoogde gistermiddag trai-ner De Mos. De neer Breukink uit
Dieren, opvolger voor Hans van
Dalsum, is aangesteld tot captain.
In 'maart zal de training officieel
beginnen. Zo mogelijk dagelijks,
maar dat hangt af van de militaire
autoriteiten, die overigens veel me-
dewerking . verlenen. In maart gaat
ook de conditletrainer zich met de
jongens bemoeien, in de zaal én lnde bossen, weer of geen weer.

Driemaal per week U Joop de Mos
echter al aan hetwerkin «Je PelU-
k aan-hal in .Tilburg. Tom , Okker ra
Nick Fleory, beiden recruut bij de in-
fanterie in Vught, krijgen daarvoor
dinsdagsmiddags vrU. Vrijdagavond
lijn se, bovendien om zes uur present
en vervolgens „verkorten", zij noK bon
verlofweekeinde door ook zaterdags-
middags h(j Joop 'de Mor op het appèlte verschijnen.' Ramen met Jan Hajer
Kaan i» er dan'flink „tegenaan". Tom
Okker is voor de andere twee natuur-
lijk de „ideale" ■ tegenstander. Ziender-
ogen maken die twee 1 vorderingen en
Okker inspireert hen zelfs tot een nog
grotere inzet. Jan Hajer is au bij-
voorbeeld gestopt met . het roken. Büeen demonstratiewedstrijd. waarbij
ook Okkers militaire commandanten
aanwezig waren, was Hajer 'enkele
weken geleden reeds' nn é#n set op.
Nu houdt hy het al weer drie sets
uit.... ,

i

Voor Tom Okker zelf ligt het belang
van deze trainingsuren voornamelijk
op het technische vlak. Bovendien
houdt h|) het zo subtiele gevoel met
de bal. Hoe belangrijk dat is, bleek
wel gisteren <op zijn tweeëntwintigsteverjaardag). Okker hinkte - vanwegetwee blaren, opgelopen bt) een mars.die werd gevolgd door een veldloop en
een velddienst, alles met de volledigebepakking. Maar eenmaal met hetracket in de hand was hy alle narig-heid weer vergeten; Met veel enthou-
siasme maakte hij elke minuut die hyvan zyn superieuren vrUaf had gekre-gen, waar. c, Wanneer • eind april dan
ook nog Martin Riessen komt en Ok-ker dus'ook zyn snelheid en •reactie-
vermogen ïkan testen , tegen een spe-
ler van topklasse, ziet net. er > naaruit dat men:ook!bi dit Europese sei-zoen danig met.de Nederlandse kam-
pioen rekening zal moeten houden. On-
danks de militaire'dienst én dankzij
de militaire dienst 1

Eenvoudig
Het' type Formule Vee |s heel een-

voudig van opeet. Het heeft de bestu-ring van de gewone Volkswagens, uit-gerust met vier versnellingen. De
Vee kan een topsnelheid van ISS kmhalen. Coureurs van de Renachool heb-
ben de Zandvoortae „renplste" zelfsal eens afgelegd la een t|)d van 1.57.-
sec. De snelste ronde In een echteracebolide van de Schotse miljonairJim Clark, op hetzelfde circuit win-naar van de Grand Prli 1963, was
1.30 sec.

De Formule Vee RenschoU - heeft
momenteel de .eerste cursus „autopi-loten" zo goed ala beëindigd. In twaalflesochtenden hebben de cursisten In
een razend tempo het lesgeld ten be»
drage van vijfhonderd gulden volledig
„opgereden". Op basis chter dat alle
eventuele schade aan de «ragen en het
onderhowf van' de motor geheel voor
rekening van de Stichting *nu komen.
..Wij hebben dit aangedurfd", vertelt
Constandse. „omdat het materiaal
heel goedkoop verkrijgbaar is."

Opleiding
Als 4* afgestudeerd, .arsisten van

de Formule Vee Renschool hun „bre-

vet" venneren, mogen zU —: als zijbelang In stellen — In een echtebolide van de Renschool aan de wed-strijdsport deelnemen. De nieuwbak-
ken coureur moet vóór do race begintechter een bedrag van 150 guldenneertellen. Dat is ecuter geen be-swaar. zo blijkt uit reactie». „Ik snap
niet. dat de Renschool het kan doen"',
«egt de Jeugdige coureur Van de Veer,
die in het naderend racejaar in een
supersnelle Cooper aa.i wedstrijdenhoopt deel te nemen. In het buitenland
bestaat een soortgelijk systeem. Decoureur Is alleen echter aanmerkelijkméér geld kwtjt. Op het Engelse we-
reldberoemde circuit van BrandsHatch bijvoorbeeld moeten de „pilo-ten" niet minder dan één pond (tien
gulden) per ronde op tafel leggen."

la de korte tijd die verstreken! Is.nadat de Formule Vee la Europa werd
geïntroduceerd, is ook buUea onze
greasea dit type een noot loerei ge-
Weken. „Toen «re vorig Jaar ia Wo-nen waren, kwanta niet minder dan
SI auto'a aaa do start. Xiet gek vooreea klasse, die op dat moment pasMa Jaar. ..opea** was. Ikl verwacht•ver drie a vier Jaar eengrote vlucht
vaa dere wagens", is de ateUige over-
tuiging vaa ConaUadae, die ia die eer-
ste laae door Ben Poa werd beaaderdom do Renschool gestalte te gevea.

Het grote voordeel van deForauileVee-wagen kan In de toekomst zijn.dat de goede, talentvolle renners snel-ler en ln groter, aantal „ontdekt" zui-
len worden. -„De wagens zUn allemaal
gelUk. Racetechniek en stuurvaardig-held geven de doorslag*?,;vertelt de
stichtingsvoorzitter,> die voorts " zegt,dat. hQ hoopt, dat binnen niet al. te
lange üjd wedstrijden om het kampi-
oenschap van Nederland zullen wor-
den georganiseerd. ZUn gedachten
dwalen dan echter al al naar 1987.

Sportfonds Leo van de Kar maakt
dertien sportmensen gelukkig

JONG TALENT MAG
NAAR BUITENLAND!

V (Van onze verslaggever) 1
AMSTERDAM, t) febr. — Leo van

der Kar heeft gisteren «pnieaw «en
kostbaar stokje vma t||a levensideaal
werkelijkheid" slei wordra. ; De ■». ge-
wiekste ukramaa, vroeger eea Ko-
kend atleet ea daarna coach < van at-
leet Wim SlQkhals, heeft niet minder
daa dertien , beloftevolle' Nederlandse
sportmensen aangewecea, tie op «Vakosten' la do gelegenheid sullen wor-
den gesteld om. via eea uitzending
naar he» baltenlaad bon uitzonderlijke
aanleg sneller «n verder te oatwikkr-
lea. De meestea van deco • toekomsti-
ge topsporters sollen gedurende één of
meer weken onder leiding vnn be-
faamde Instructeurs stage gaan lopen
op Europa's bekendste sportscholen.

Opvallend " Is 'onder , meer.' "dat hél
sportfonds Leo van der Kar, voor het
eerst_Jn de zes laar dat dit "sport-
fonds..werkzaam7 Is, JêëbS lid van'de'

Cornelis Bosman,(2o), een Sriek»-Ro-
mtfns worstelaar. 'Het ligt in de be-
doeling. dat deze talentvolle Utrechter
tijdens de zomermaanden veertien Va-gen ingekwartierd wordt op de Sport-
hochschule „Spitzenköne" in Bad Hens
(West-Duf tslsnd).

.

.

Tot de gelukkigen behoort voorts Ca-

-rel Deken, de coming-man ln de Ne-
, deriandse, tafeltenniswereld, rtjj • zal
eind juli;fnetj als'Bert van der Helm

' vorig Jaar. * een u week" lang t de < ver-
maarde >. training ïvan de - Zweeds*

'jeugdtop gaan meemaken. Een
weldige' verrassing'.', vond de kopman

. van SNLrSmash.. 20 jaar ' en > student
' aan: de Academie * voor j lirhameltjV*
Opvoeding In i Amsterdam.>ïfrj»*»;« *

' wielrenner. Wim Koopman i (IS),'■ Jan
Derksen's - kersverse ->f. Rotterdamse
sprintontdekking, mag vanaf mei tot
en met augustus onder het kundig toe-
zicht van KNWU's . baancoach > t Jan

; Derksen op de piste van net Olympi-
sche Stadion gaan trainen. Wim koop-
mans commentaar: • „Eindelijk krijg
Ik dan de kans om volop te gaan
trainen".

De'andere kandidaten.«die ide keu-
zecommissie' van het sportfonds Leo

-van der Kar,' op - wixirdraaht vastte
diverse sportorRahisAUes, neeftiJTS?accepteert, ztJnr—~

"ÓTkfiMtötflWtóö!Hendrik, i*ttl
Den Haag. HU mag zeven weken naar
Chamonlx, waar hu onder leiding van
Madam* VandeCrone. aan zönj presta-
tieverbetering zal gaan dokteren.
O Floretschermer Jeroen 'ïiltay (H)
uit Zandvoort. die deze sotner - gedu-
rende een maand de gast zal zijn van

,Maitre Revenue in het Franse Mehw.;
O Atlete' Els van , Noorduyn (20) uit
Amsterdam. ZQ is volgens experts het
beste werperstype. dat de'Nederland-
se atletiekwereld ooit * heeft gekend.
Els . van Noorduyn " zal in staat« ge- -
steld worden om > in Oost-Duitsland
een trainingscursus te volgen.
O Thea Peltenburg (16) en Hans Feis
(18). beiden uit Den' Haa<. Deze ta-
lenten . in bet torenspringen Krijgen de

. kans zich . in 1 de Paasvakantie. onder
leiding van oefenmeester Mustert in
Keulen op de tienmeterplank te be-
kwamen. Deze uitzending • staat' volle-
dig in het kader van - de •- voor!.ere■-

ding t op . de strijd om net * Europese
zwemkampioenschap. s die - eind' augus-
tus in Utrecht plaatsvindL*vgdMggj|H|
O Badmintonners JJly ter Metz (1(>,
uit Haarlem, en Ruud (17) ' en Huub
van Ginneken (18), beiden uit Tilburg.
Dit trio zal twee weken worden inge-
schreven in het gastenboek van 'de
Wimbledon Badmintonclub in Londen.
Indien mogelijk zal dit drietal ook nog
aan enkele toernooien deelnemen.
O Ook de cricketer Frans spitsv uit .
Amstelveen kreeg een vliegticket naar
Engeland aangeboden. Hij > reist! voor
veertien dagen naar Londen, waar hQeen speciale crickettraining zal vol-
gen. ■
O Tenslotte: schaatsenrUdster. Elly

-van-der Brom (18); uit Amsterdam xheeft haar. uitzending er al op zitten. «e
Ztf is met de nationale' dameséqu'pe
naar het Noorse trainingsnord Fager-
nes gegaan, waar haar prestaties
zich in sterk stagende lijn nebben ont-
wikkeld. . '

BINNENKORT ACHT BOLIDES
VOOR 'DOE-HET-ZELF-RACER'

Renschool Formule Vee stormt
vol gas naar wedstrijdseizoen

(Van onze speciale verslaggever)
ZAXDVOORT. 23 febr. — De For-

mule Vee ftenschool stormt „vol |u"een . veelbelovend , wedatrt)daeixoen
binnen. De tojulit gecreëerde Stich-ting doet In geen enkel oplicht ver-
moeden, dat paa op S november van
19*3 In het uitgestorven Zandvoorteen symbolisch startschot voor deze
opzienbarende concentratie van ~doeh-et-xelverm In de autoraeesport ge-

lost werd. En nog iterdi houdt dexe
creatie van inspirator Ben Pon het
(upMlul tot op de plank toe lage-
drukt. Het miet er zena aaar uit, dat
deze voorspoedige ontwikkeling bin-
nenkort met een feestelijke „toast"
wordt beklonken(ala, bet bontgekleur-
de „renpark" de verwachte fikae uit-
breiding ondergaat. „Het ataat zo
goed ala vaat, dat de Renschool er
vier wagens bü krijgt", voorapelt de
ambitieuze stichtingsvoorzitter Daaa
Constandse, vervuld met trota, omdat
zelfa hU niet verwachtte, dat bU hetingaan van het eerate racejaar de
Stichting op het ontdooide circuit van
Zandvoort met niet minder dan acht
bolide* de snelheidsmeters zou kun-
nen teaten.

Voorzitter Constandse' blijft ondanksalle successen, nuchter. „Het gaat
zo" (zijn duim daarbij de geijkte rich-ting omhoog bewegend),, zegt hij. El-ke zaterdag- en zondagmorgen bege-
ven zich zo'n veertig aspirant-cou-
reurs op weg naar het Vijverhof.
Zandvoorts ; drukbezocht renners-
kwartier. op een steenworp afstand
gelegen van het circuit. Er zijn echtermeer kandidaten. Secretaris Brink-
man bevestigt: „In mijn bureau hebik nog zeker honderdzestig aanvragenvan cursisten liggen". Deze weten-
schap is er de aanleiding toe geweest,dat de Formule Vee Renschool on-
langs bü circuitdirecteur Hugenholtzheeft bedongen, dat In het vervolg ookop een door-de-week.se dag gebruik
van de piste gemaakt mag worden.

In feite heeft zakenman en coureur
Ben Pon de stoot tot de oprichtingvan de Formule Vee Renschool gege-ven. Op een van de befaamde circuits
in Amerika ontdekte de Nederlandereind 1964 de veelbesproken eenper-
soons formulewagen, een goedkope ra-
ceconstructie, die daar twee Jaar eer-
der op de markt was gebracht. Pon

zag veel in de handige Vee-tjes. Voor-naamste drijfveer bü zUn overwegin-
gen was, dat door de introductie vandeze goedkope racewagens zijn ge-
liefde sport voor een groter publiek
toegankelijk werd. Vandaar dat bil deoprichting van de Formule Vee Ren-
school veelvuldig gebruik werd ge-
maakt van de kreet: „Racen; nik vooriedereen".

Verkerkzesdeen
Schenknegende

Stiansen wint
in Oestersund
UI>TERMMJ, n > (tW. — O* Xhtu

■rkulakuiltoM Nteia Erik «duin krill
' iateraatiaaale

In bet Zweedse Onutaarf [iram «Mr
lil' lu<l»MI Mmgne ■ Thimaurs. Cm
Verkerk eindigde >1* sesde en Ard Itknk

. werd aegeade. - "Ki't'' 'SMBSÏOÖf*"*»?''

De uitvlagen waren: .

.

Md meters 1. Iliji* Thomassen. Noonr.
4XO: 2. Sveln Erik SU*n*en. Noorw..' 4XI.3. Ard Sekeak. .NederUad en Per Ivar Mae.Noorw.. 42 8.. 5. Jonnjr NUsson. ■ Zwaden.43.X i • Hans Wllhelmsson. /weden. 414.
T. Per WUly Guttormsen. Noordw„ 43.J. 8.
Kred Aston Maler. Noorw., > 4Xi; l Ceea
Verkerk. .\edrrUad. 4XB. 10. Oefiaa Sand-
ler. Zweden. "'

- - - ■ - - ■r'*- '■■■iiii3.* M meter: 1. Sveln Erik SUanaen 4-51.4
(nieuw baanrekord): Z Maler 4.3X4; 3. Cut-
iormsen 4.3X7; 4. Tbomaseo 4.37.X; ft. Nlt*-'
ion 4.41.5; i Caea Verkerk 4.41.*: 7. Sandler4.4X1; 8. Moe 4.48.1 en ». Mekeak 4.87.8.

' Net eiadklaiaemeat luidt: 1.87.333: J. Thomaaaen 88J00; 3. Guttormaen
88.980: 4. Maler 88.000; ft. Nllsson 80.217;
«■ Verkerk 80.733 ; 7. Moe «0.817; 8. Sandler
81.C33 en 8. Schenk 8X433.

Huldiging voor Huiskcs
MAARN. Ï3 febr. — Antaa Hals-

jes, de mcettvolle coach van bet Ne-
derlandse schaatsteam zal mm stia te-
ragkoer In Nederuuid. op vttf maart
ia sQa woonplaats Maan - gehuldigd
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BLIJDE GEZICHTEN ROND INITIATIEFNEMER:

Tot de gélukkigen die via het Sportfonds Leo v.' d. Kar voor uitzending naar Europese trainingscentra
in aanmerking kwamen behoorden o.a. tafeltennisser Carel Deken (links) en cricketer Frans Spits

(midden). Geheel reckts de heer Van der Kar: :

SLIPPEND OP IJS EN SNEEUW

Ondanks de barre weersomstandigheden van de laatste weken werd er op Zandvoorts circuit ijveriggereden in de snelle Formule Vee-wagens. De wagen leent zich, zoals toen bleek, uitstekend om hetanti-slipwerk onder de knie te krijgen.

tAavuneniit).

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrjjft U eveneens weg met

(Advertentie)

; j ,>*> • • •

Ook u kunt er niet buiten!
Een afgeronde gezinsverzorging - die tevens Sluit daarom voor de verzorging van uwvoorziet In de financiële behoeften als het gezin een CONCORDIA OPBOUWPOUSgezinshoofd onverhoopt zou komen te Er zijn talloze mogelijkheden, zoals:overlijden - daarvoor is een levensverzekering f 5 000 00 65-larloe leeftlidonmisbaar. Een begrijpelijke gemengde \ *XI JJ 'T"Jd
vorm van risico dekken en sparen biedt

,

25.000 bij eerder overlijden
Concordia u In haar moderne Opbouwpolls: » 50.000 bij eerder overlijden door ongeval.
• uitkering op 60- of 65-jarige leeftijd De premie voor deze verzekering bedraagt
• een meervoudige uitkering bij overlijden voor een 27-jarig persoon f 26,50 per maand

voordien '

.V. *
' of f 300,01 per jaar.

• verdubbeling van deze laatste uitkering De verzekerde bedragen worden jaarlijksbij overlijden door ongeval. nog verhoogd door een wlnM^ndeel.
Alle inlichtingen fzonder verplichtingen) bi] de plaatselijke vertegenwoordigers ef bij het hoofdkantoor tan:

CONCORDIA'
Coóp. Leventvertekerlng Mij. u.a. - Oudenoord • Utretht • telefoon (039) 16$ 91



SAMEN VOOR VOETLICHT
Tweewielers en caravans komen
dit jaar gezamenlijk voor het voet-
licht in.een grote expositie in het
RAl-gebouw.De combinatie werd
uit nood geboren (zowel op de
Hiswa als op de autotentoonstel-
lingen' kreeg men met, gebrek aan
plaatsruimte te kampen). De

„ruimtelijk" veel minder eisende
tweewièlers boden nog wèl een
mogelijkheid tot samen-gaan. De
caravans kregen 11.600 vierkante
meter en de t'weewielers 8500 vier-
kante meter. Met één.biljet (van
f 2£0) mag men beide exposities
bezoeken.' ,,

Elk jaar worden 600.000
nieuwe fietsen verkocht

■rot' *nwwri;«i?»ï»a r'
- ' ''AMSTERDAM. 23'•februari'

(Vanou* sp«u»le tvmaliggever) j

Nederland is -
— ondanks

de auto-lawine — nog
steeds een oprecht twee-

wielerland gebleven. Met circa
6 miljoen fietsen en 1,6 miljoen
bromfietsen (alsmede 150.000
motorrijwielen en scooters) vor-
men we de natie met de grootste
tweewieler-dichtheid, hetgeen,
gezien ons natte . klimaat, een

"dubbele prestatie is. ; ;f-,
; Elk Jaar worden er 600.000 fiet-

ten verkocht en 285.000 bromfiet-
sen: teen wonder dus,. dat er een
grote belangstelling wordt

.

ver-
wacht op de tweewieler-teritoon-
stelling, die in het RAI-gebouw
wordt gehouden.

Op de expositie treft de bezoeker
een rijk overzicht aan, van hetgeen de
fietsiivdustrie op dit ogenblik te bie-
den heeft. Er. zijn „wereldprimeurs",
zoals een nieuwe ABC-gezinsfiets van
Magneet, een vouwfiets van Batavus
en een moderne gezinsfiets van
BSA-Raleigh. De derailleur is in vele
(uitvoeringen te vinden: sinds \'ele Ne-
derlanders tijdens het autorijden het
nut van schakelen hebben leren inzien
is de belangstelling voor de derailleur
sterk toegenomen. Aandacht 'vraagt
voorts de (uit de wielrensport afkom-
stige) uitvalnaaf, waarbij ■ zowel voor-
als achterwiel zonder gebruik van ge-
reedschap uit de vorken kan worden
genomen, nadat de vleugelmoeren met
de hand zijn losgedraaid. Hiermee
wordt het lastig demonteren van
zeildoeken kettingkasten, remhevels
en kettingen vermeden. Op het
gebied van de meeneem-fietsen
zijn maar liefst tien verschillende mer-
ken te zien: wél een bewijs, dat men
voor deze opvouwbare uitvoering van
de fiets een goede toekomst ziet.

De lichtgewicht fiets, waarvoor op
de tentoonstelling ook de aandacht
wordt gevraagd, weegt 14 lot 16 kilo.
Dat is 6 tot 8 kilo minder dan de
doorsneetoerfiets. Er zijn zelfs „ve-
dergewichten" van slechts- kilo:
met het dalen van het gewicht gaan
da prijzen wel omhoog, maar de echte
licht-gewichtliefhebber tilt daaraan
blikbaar niet te zwaar.

Bromfietsen
De bromfietsindustrie heeft veelzij-

dig nieuws. Wij geven hier het lijstje
met de „primeurs", die wij ontdekten:

Batavus: • Batavette, prototype van
lichte brommer met JLO-Mofamotor.

Cyrut: Royal met 50 cc-Sachsmotor,
4 versnellingen en voetschakeling.' -

Magneet: Automatic met twee ver-
snellingen en uitvoering met vier ver-
snellingen en voetschakeling (beide
50 cc Sachs-motor).

Mobylette: Electrolic, crossbromfiets
met transistor-ontsteking.

Motom: Nova — lichtgewicht brom-
flets.

Paglianti: Cristina — lichtgewicht
bromfiets. I "

Velo Mosquito: Lichtgewicht brom-
fiets met Mosquito-motor in nieuwe
versie. .

Nog nooit — zeggen de exposanten
— is de bromfiets in een dergelijke
verscheidenheid tentoongesteld als dit-
maal. ZU «ijzen er op, dat de ont-
wikkeling van de brommer beslist niet
stilstaat, al bestaat er dan een wette-
lijk voorgeschreven maximumsnelheid
die een „wedloop van pk's uitsluit"
Doorlopend wordt er gewerkt aan de
vereenvoudiging van de oed lening
(automatische koppeling), verhoging
Tmn de betrouwbaarheid (oji. perfec-
tionering van de remmen) en opvoe-
ring van de optreksnelheld. Roest is
een van de belangrijkste vijanden van

"'Be v bromfiets .—' óp , het. gebied "van
■yooral in'ons land door de . industrie
'veel' research: verricht:.De resultaten
' daarvan zijn verwerkt' In de nieuwe
bromfietsen.

Onderzoekingen naar het gebruik
van de bromfiets in ons land hebben
uitgewezen, dat 60 procent van de
bromfietsen wordt gebruikt voor
woon-werk verkeer. 25 procent van
de bromfietsers had geen ander ver-
voermiddel. 70 procent had ook'nog
een fiets. 9 procent beschikt over
een auto.

Samen rijden de 1,6 miljoen brom-
fietsen van Nederland per jaar 7 mil-"jard kilometer. Dat is vrijwel gelijk
aan de totale vervoersprestatie van
de Nederlandse Spoorwegen.

Eenvoud
v Uit de verkoopcijfers van het vorig
jaar blijkt, dat de eenvoudige brom-
fiets zich in een snel stijgende popu-
lariteit mag verheugen. Met name de
uitvoering van 350-450 gulden is op het
ogenblik zeer in trek. Het marktaan-
deel steeg van 24 procent tot 38 pro-
cent. Deze stijging gaat vedeeltelijk
ten koste van de middenklasse <450-
750 gulden) -en van de duurdere uit-
voeringen (750-900 gulder.). De alVer-
duurste categorie (900 gulden en meer)
gaf weer een stijging te zien. De RAI
meent, dat de gesignaleerde vraas
naar de goedkopere brommers wordt
veroorzaakt door een stijgende belang-
stelling voor>de automatisch te bedie-
nen (één-versnelling) bromfiets voor
vrouwen en de schoolgaande jeugd."
De toegenomen afstand tussen werk.
en huis doet — aldus de RAI — de
vraag naar dure, goedbeschermde
bromfietsen stijgen.

Op deze Tweewieler-RAI wordt
voor alle bromfietsberijders voorlich-
ting gegeven over de mogelijkheden
voor ontstoring. Aangetoond wordt,

■ dat goede ontstoringsmiddelen de
werking van de motor beslist niet na-
delig beïnvloeden, als de montage
tenminste vakkundig is uitgevoerd.
Demping van de stoorstraling kan
worden verkregen door middel van
een of meer weerstanden van enkele
duizenden ohms. Het effect is het
grootst, indien de weerstand * werdt
aangebracht bij de plaats, waar de
vonk overspringt Ook worden bougie-
kabels gebruikt, met een ader van
een niet-metallisch weerstandsmateri-
aal, de y.g. weerstandskabel. 'Een nog
vrij nieuw middel is de zg. induc-
tieve kabel, met een ader van ge-
splraliseerd weerstandsdraad. &ü
auto's werken de metalen motorkap en
de carrosserie al-als gedeeltelijke af-
scherming: bij bromfietsen ontbreekt
een dergelijk schild. De storing op
radio en tv. kan zéér hinderlijk zijn,
zoals bekend.

Liefhebbers van motorfietsen en
scooters komen on de tentoonstelling
ook niets te kort. Hun aantal is niet
imposant groot: de motorfiets en de

scooter zitten knel tussen de auto <
en de bromfiets. En de gezonde con-
currentie wordt' niet bevorderd door
het — nog altijd bestaande — verschil
in omzetbelastingtarief. Hoewel: in
Engeland en Amerika neemt het aan-
tal motorrijders (voor • sport en ge-
noegen) d.» laatste tijd sterk' toe. Mis-
schien gatn we' i»>.dit. drukke land,
wmf-bet «utoryden-i «leed» 1 mofUtfker'
wordt, óók wel.|n r«te'. richting. rA«n '

tor geen gebrefc, , ne( c ; 5 , : j0 !.
Dit brengen ze:
Batavus: Combi Sport 50 S en Tramp

Sport 50 S met •Sachs-motor en vijf
versnellingen. .

BSA: A 65 Spitfire Mark 11.' ,
: Cl/rus: 50 cc, 75icc en 100 cc Kopal
met Sachs-motoren. •? . ,

Honda: CB 450 met tweetaktmotor:
444 cc inhoud, 2 ci^iders.

Lilac: 500 cc - motorfiets.
Moton: Sport 50 en Junior 100.
MV Agusta: 250 cc Twin en viercy-

linder 600 cc motorfiets.Puch: VZ 50 R-ltcht motorrijwiel.
Suzuki: 250 cc Super Sport.
Yamaha: l YL 1 (100 cc) en YM 1

(305 cc) met 2-cyl., 2-taktmotor. ■
De Spitfire van BSA is de sterkste

motorfiets van de expositie. De ma-
chine beschikt over 55 pk en kan een
topsnelheid halen van 200 Kilometer
per uur. Vooral In Amerika bestaat
belangstelling voor deze zware machi-
nes. Als algemene tendens valt trou-
wens een drang naar méér pk's te sig-'
naleren. Als gevolg van dit opvoeren
van het motorvermogen werd het aan-
tal versnellingen vaak uitgebreid, om
het vermogen te kunnen benutten. De
Susuki 250 cc met 29 pk motor —.

een nieuweling in ons land ,— heeft
bijvoorbeeld zes versnellingen.

Vespa laat als nieuw model de .Su-per Sprint" zien met «8,5 cc motor:
door een tankvormige bagageruimte
tussen balhoofd en buddy-seat en de
plaatsing van het reservewiel tussen
de benen ean de berijder dit
model sterk af van de overige Vespa's
met hun open instap.

VIC. SNIEKERS

Vraag naar luxe
in caravans stijgt

DRIEHONDERD tj/pen caravans
. en kampeerwagens, broeder-

lijk.naast elkaar opgesteld tn
: het RAI-gebouw. - bewijzen*hoeveel
keus er is voor de reiziger, die een
stukje „huil" wil meenemen. Neder-
landers zijn van hui*-uit een huüe-
lijk volkje: daarom is ome belang-
stelling .voor caravans en kampeer-
wagens ook zo groot. Ons. land telt.
op het ogenblik circa 50.000 cara-
vans: de caravandichtheid gerekend
per auto liep iets terug>(van* 1 op
24 tot 1 op 28).maar dat komt door

■de zéér snelle groei van ons perso-
nenwagenpark.

De caravan-industrie vertrouwt er
op, dat het caravan-park van deze
piel zal gaan profiteren: de ervaring
leert dat nieuwe autobezitters eerst
na een of twee jaar aan de aanschaf
van een caravan gaan denken.

Er Is op het gebied van de caravans
een stijgende vraag naar luxe te con-
stateren. Het publiek verlangt steeds
meer voorzieningen In de caravan, die
het leven zo gemakkelijk mogeiyk ma-
ken. Er is ook een duidelijke verschui-
ving naar de grotere modellen. Vroe-
ger was een toercaravan hooguit twee
meter breed: thans zijn er verschillen-
de fabrikanten, die de breedte tot 2.10
meter hebben opgevoerd. Een ander
verschijnsel is de type-beperking, wel-
ke tal van fabrikanten zich hebben op-
gelegd. Firma's met een assortiment
van twaalf of soms nog meer model-
len. maken er nu maar vijf of zes.

VEEL VERBETERINGEN
Een van de nieuwste ontwikkelingen

is de vervaardiging van pre-fabrieat-
ed wanden en daken. In Engeland is
al een gespecialiseerd bedrijf, dat aan
veertien verschillende caravan-fabri-
kanten levert. Deze wand- en dakdelen
zijn al voorzien van een in de oven ge-
moffelde kleurlaag. Een verbetering
is ook het toenemend gebruik van ver-
zinkte of op andere w\jze tegen roest-
vorming beschermde constructie-de-
len. zoals onderstellen, raam en sier-
lijsten en gootstenen. Voor hang en
sluitwerk wordt steeds meer gebruik
.gemaakt van kunststoffen.

Onafhankelijke vering vindt meii dit
Jaar bij een aantal Engelse merken.
De remmen -zijn in vele gevallen
krachtiger geworden. Onafhankelijke
remmen worden ook steeds meer aan-
getroffen en bij de oplooprem is de uit-
voering met hydraulische stootdemper
vrij algemeen. Het uitschakelen van
de oplooprem. noodzakelijk bij het ach-
teruitrijden. kan thans electrisch en
automatisch geschieden, door het be-

trokken relais parallel te schakelen
met de achteruitrljlamp.

Wat betreft de .interieur-Indeling
neemt

* het aantal „langslaper»" met
kopkeuken en toiletruimte toe. Opval-
lend is* het grote aantal gootstenen
van roestvrU metaal. Meestal vormen
zU een geheel met de ruimte voor het
Eascomfoor. Op het gebied van de be-
timmering is een neiging te bespeuren
lichter gekleurde houtsoorten •te ge-
bruiken. Ingebouwde kachels en koel-
kasten. z(jn vrty algemeen. Naast gas-
kachels verschijnt een : groeiend aan-
tal oliekachels. BU de gaskachels heeft
thans ook de. thermostaat ztjn Intrede
gedaan. Nieuw is verder het gebruik
van asbest vezelboard, ter verminde-
ring van het brandgevaar.

' "r *

Concentratie
De laatste tijd is er eei duidelijke

ronrentratie van kruktei ia de
caravan-industrie. Ia Engeland
leidde : dit tot; het samengaan

van de twee' grootste producenten:
Hprite ea Bluebi rd, eea combinatie,
die nog werd uitgebreid met Hllk,
de grootste producent van caravan* ia
Duitsland. Ook bU ons besloten zeer
onlangs de drie grootste caravan-I»-
briekea tot nauwe samenwerking. Ce-
vaert ('aravans V.V. in Mmuidea. de
ttebrs. Otten in Muntendam en de Cn-
ravanfabriek Mosterd in Susteren
sloegen de handen ineen bij inkoop,
verkoop en research, onder het mot-
to: achter Mn caravan staan drie fa-
brieken. Het is duidelijk, dat de con-
sument bij een sterker service-net en
betere research (materiaalonderzoek
en rij technische proeven) alleen maar
is gMiend.

FLESSENKRAKER
Wat doe' ik iop reis met al die

lege flessen? Het antwoord
wordt thans gegeven door
prof. Rosen en prof. Dittert

(Duitsland*, die een „flessen-kraker"
ontwikkelden. Stop de overtollige fles
in een huls, sluit de dop en sla met
een hamer op het daartoe aange-
brachte knopje. De fles gaat dan in
scherven en neemt — gegarandeerd —

véél' minder plaats in dan voorheen.
Bovendien, zo wordt gezegd, kunnen
de buren naderhand niet zien. wat
U bij het laatste feestje gedronken
hebt. In Duitsland kost de blessen-

kraker" DM 13.50. Een Nederlandse
importeur laat de vinding zien op de
RAI-tentoonstelling.

Bekentenis van niet-fietser
Op deze ten dele aan het feno-

meen fiets gewijde pagina
misstaat een stukje van ie-
mand die, zoals ondergete-

kende, in het geheel niet kan fiet-
sen, misschien niet Nu schrijf ik
die bekentenis van niet-fietser. te
wezen hier wel blank en openhar-
tig neer, niettemin heeft het mij
enige nadenkende mpeite gekost om
haar uit mijn pen te laten vloeien.
Want u mag gerust weten dat ik
van mijn onvermogen om mU rol-
lend voort te bewegen bijna een
jeugd-trauma heb overgehouden.
Bijna, niet helemaal. Maar u weet
net zo goed als ik dat wij Neder-
landers, in de loop van vele decen-
nia de image hebben opgebouwd
van te behoren tot een fietsende
natie. Bij ons worden babies met
een klein fietsje in de wieg gebo-
ren en geen zichzelf respecterende
kleuter is vóór hij (zij) goed en wel
kan lopen niet minstens één keer
van een driewielertje gevallen. De
koningin fietst en Tilanus en een
kabinetsformateur, die nog van
niets weet wordt tenslotte, zoal niet
vluchtend dan toch wel fietsend op
de Veluwe aangetroffen. Is het een
wonder dat ik, als niet-fietser ten-
slotte het gevoel kreeg geen goed
vaderlander, zoal niet een landver-
rader te wezen?

(Maar de zaak zit nog dieper en
misschien kan ik nog wat voer ver-
schaffen aan, natuurlijk wel fiet-
sende psychologen. Niet alleen ont-
dekte ik dat wanneer ik in gezel-
schap losjesweg verklaarde niet te
kunnen fietsen iedereen mU ontsteldaanstaarde als had ik bekend aan
een gevaarlijke besmettelijke ziekte
Ie lijden — en iedereen stond dan
ook onder het mompelen van on-
hoorbare excuses op — maar mün
moeilijkheden namen nog toe toen
ik met de fiets de ■ aantrekkelijk-

heden van het oudere geslacht (en
dat laatste met enig welgevallen)
begon te ontdekken. Ik begon dus
meisjes te benaderen. Zij bleken al-
len, zonder, enige uitzondering, te
fietsen en sterker nog. een goede
Hollandse passie te hebben voor
fietsen. Nu kon ik er natuurlijk wel
naast blijven hollen om hijgend te
verklaren dat Ik het uiteindelijk
zo kwaad niet bedoelde, maar ten-
slotte werd dat toch te vermoeiend.
Voor beide partijen. En ik bleef on-
begrepen achter. -•

Maar tenslotte ontmoette Ik dan
toch een meisje, dat ik oprecht be-
minde. ZU 'ietste. Niettemin gin-
gen wU samen wandelen: maar ik
ontdekte al gauw dat zij in gedach-
ten blééf fietsen. Toen nam ik een
drastisch besluit en zei tot mijzelf:
„Wat hamer, iedereen kan fietsen
en wat belet jou eigenlijk, om het
ook te doen. Foei, hoe suffend staat
gij daar". Ik < wil maar zeggen dat
ik goedwillend genoeg ben geweest.
Kortom, op een-mooie zomeravond
rolde dat meisje op een stil dorps-
plein een geleende fiets voor en ik
stapte er op.' En u kunt mij gelo-
ven of jUev maar ik reed weg.
Sterker, ik nam het ene rondje na
het andere, als een fietsende jonge
god. Ik fietste en floot als een sla-
gersjongen. Totdat ik ontdekte dat
ik er wel op zat, maar er niet
meer af kon.

_
En ongetwijfeld zou

ik op dit moment nog steeds flui-
tend dat pleintje rondfietsen, ware
het niet dat op een gegeven mo-
ment wat bejaarde personen voor
mU uit gingen wandelen - Ik
schreeuwde: • : „Ga weg". Maar
waarschijnlijk waren zü net iets tr
bejaard om :mij te .erstaan. En
aangezien verkeersongelukken des-
tijds nog niet tot de bon ton behoor-
den, liet Ik mij dus gewoon vallen.
Ik stond geschaafd op, gal een

schop. tegen het gelukkig evenzeer
gewonde rijwiel en riep: „Dat zal
me geen tweede keer gebeuren".

Goed. Dat meisje is nu mUnvrouw. De liefde was toch sterker
dan het wiel rond, zou je kunnen
zeggen.

Hoe dan ook. llc heb sindsdien als
niet-fietser wél de wind meegehad,
dat moet gezegd worden. Geen zich-
zelf respecterend fietser Immers of
hij rijdt auto. Dat kan ik overigens
óók niet, autorijden; maar ik heb
nog geen gelegenheid gekregen ook
daarvan een minderwaardigheids-
complex over te houden, aangezien
de laatste ontwikkeling is dat ieder
zichzelf respecterend autorijder
fluitend ln een vliegtuig stapt. En
dat kan ik dan ook, al zeg ik het
zelf.

Op het ogenblik is de situatie dus
zo goed als opgehelderd. Het wil
nog wel eens een enkele keer
voorkomen - dat mijn vrouw zegt:
„Weet je wat? Ik neem vast de
fiets en dan .ga jij met de bus". iMaar ln dat geval bezit ik onder-
hand wel de tegenwoordigheid van
geest om, refererend aan Eliza Doo- ,
tittle, te antwoorden: „Ben Je be-
lazerd, we nemen een taxi". •

,vEn daar kom• je dan toch ook
mee vooruit als er tenminste toe-
vallig niet te veel overjarige fiet-
sers in de buurt zijn.

Inderdaad, als gepatenteerd, zU
het niet principieel, niet-fietser zit
ik voor de rest van mün leven wel :
goed. Temeer omdat het er hele-
maal inzit dat wü straks toch met-
zijn allen naar de maan gaan.

Maar satan zelve zal de rollende
onverlaat in de nek grijpen die nü
al doende is aan het ontwerp voor
een ruimte-fiets.

HERMAN HOFHUIZEN

Opmars der
vouwfietsen

De vouwfietsen zün in opmars:
de fabrikanten hebben tijdig
begrepen, dat er een snel
stijgende behoefte zou gaan

komen aan de mee-''
neem-fiets. Twee jaar< geleden tij-
dens de „Tweewieler-RAI", i beleef-
den enkele ra vouwfietsen hun
première. Hun aantal is nu al uit»
gebreid tot tien. „Er zijn in Neder-
land al circa tienduizend vouwfiet-
sen verkocht", zeggen de fabrikan-
ten, „en. dat aantal zal beslist nog
gaan toenemen." "fTWft'WFC,* ■-***

Gegadigden zijn:
~

\ -J
■ automobilisten, die tot aan de

rand van de (drukke) t stad rij-
den en zich dan verder op hun
opvouwbare tweewielertjever-
plaatsen.

■ flatbewoners,
.
die ; hun fietsje

mee naar binnen willen nemen.tumuli ii> ■ -'*n»i «i»! B «iMg"* i*u■ kampeerders, die de vouwfiets
een (klein) plekje geven in de
caravan. T •

■ schippers.

Dit is de nieu.vce Magneet
ABC: een Jeuk fietsje; dat zeer
gemakkelijk is te demonte-
ren. Het is geschikt voor da-
mes en heren en heeftïeen
ruim verstelbare zadelhoogte,
zodat jong en oud ermee, op

stap kunnen.
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OPVOUWBARE
EN „GEZINSFIETS"

Raleigh toont op de Ttcee-
iridcr-RAI voor het eerst ■in
Nederland de nieuvee opvouw-
bare fiets, die'in minder dan
tien seconden kan tcórden
samengeklapt en opgevouwen
en een' ruimte van 97 bij 77
cm inneemt. Prijs f 898. Ook
introduceert de fabriek een
geheel nieuvee : „gezinsfiets"
met kleine, dikke banden en
verstelbare stuur-f-eng zadel-

hoogte (prijs f 318). •

;

NIEUWSTE MODELLEN IN STALLING" OP R.A.I.

TWEEWIELER POPULAIR

DUURSTE CARAVAN: 20 MILLE

De tweetvieler en caravanten-
toonstelling is geopend van don-
derdag 24 februari . tot en met
6 maart. Openingstijden: van
10.00-17.00 uur en van 19.00-22.00
uur op werkdagen en van 10.00-
17.00 uur op zondagen.

SPORT-TANDEM ALS PRIMEUR

„AUTO-FIETS"
ilct een sierlijke sporttandem zorgt Gazelle opde RAI-tentoon- ■;
stelling voor een primeur. De directie meent, dat de Itelangstéüing;
voor dit — uit de jaren , vóór de oorlog populaire typisch Neder"
landsc — vervoermiddel sterk toeneemt en zegt: ,Jiet is gezélliger,lveiliger en lichter fietsen". De nieuw ontwikkelde tandem is veel '

lichter dan de vooroorlogse exemplaren (ca. 25 kilo) en kost ƒ 495/exclusief dérailleur. Vooral nu het Jietstoerisme opnieuw in op-
komst is, kan de tandem (ook als buurfiets) voor twee gaan tellen.
Gazelle toont ook een nieuwe vouwfiets, die in twee delen uit elkaar.{

kan worden genomen en een nieuwe sportficts.
De Franse tJStella": te gebrui-

ken ■ als „auto-fiets"'.

De grootste en duurstecaravan van de show
is de ,filuebird Guardian"'met ticee slaap-
kamers, volledig ingerichte badkamer, cen-
trale verwarming, koelkast en teak-betim-
mering. Het gevaarte is 12J5 meter lang en
3flB meter breed en kost ruim 20.000 gulden.



Winst Unilever wat hoger
door lagere belastingen

Op wasmiddelen en op
margarine minder winst
Dividend f 4.22(4.18)

'(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM, 13 febr. — Het Vni-levep-ooncern heeft in 196 S een gecon-

solideerde nettowinst behaald van 647
miljoen gulden, dat is b(Jna (zie noot
by da staat) X pet. meer dan in 1964,
teen deze winst 635 miljoen bedroeg.

Over '63 zal een dividend worden
betaald van ƒ 4,22 (442). de vier cent
meer is uitsluitend een gevolg van
de stijging van de koera van het pond.
Aangezien als interim al la betaald
ƒ 2,53 <1,53), zal het alotdlvidend dus
ƒ 1,69 (2,63) bedragen, hetgeen in
overeenstemming ia met de al op 10
november Jl. gedane aankondiginghieromtrent. •

4e kwartaal
1965 1964 1965 1964

(alles in miljoen guldens)
Omzet .......................... 8.143 5.891 23.586 ' 21.74»
waarvan aan derden ............ 4.778 4.558 18.466 17.115
Winst vóór belasting ...: 278 317 . 1.186 1.257
Belasting 127 130 519 588

" -V ■ ________ _________

Winst né belasting 151 187 667 669
Buitengew.: winst/verlies 12 w —18 3 —7Af: Aandeel derden 6 7 23 27■ :

GeconsoL Nettowinst ............ 157 164 647 635
Af: div. pret kap. 10 10 v 40 41
Winst gew. kapitaal ............ 147 154 > 607 594
Afc Dividend 7.'. i...' . 195 ; ;197
la'te houden winst ; 412 397

. Als men de cijfers in de bovenstaande staat met elkaar vergelijkt dan blijkt
dat de winst vóór belasting in 1965 met 5.6% is gedaald (4e kwar. met 12,3%),
de winst na belasting met 0.3% (4e kwart met 19.3%). terwijl de geconsolideerde
nettowinst voor het gehele jaar steeg met 1,9% (4e kwart daling met 4,3%).
Deze percentages geven een enigszins gedeflatteerd beeld en wel om de volgende
reden: «

•• Een onderhorige maatschappij van Limited heeft afstand gedaan van haar
aandeel in het trustinkomen van Leverhulme Trust waartegenover deze Trust
op haar beurt jegens Limited van een overeenkomstig gedeelte van de dividenden
(slot '64 en interim en slot '65) afstand heeft gedaan. Tengevolge van een en anderis bij Limited in '65 als winst voor belasting ƒ 13 miljoen en als geconsolideerde
nettowinst ƒ 8 min. minder opgenomen dan in '64'(hiertegenover staat dat Limitedvoor de uitkering van het gewone dividend 8 miljoen minder nodig heeft), der-
gelijke bedragen zijn echter niet afgetrokken van de cijfers over 1964. Doet
men dit wel dan worden de bovengenoemde percentages als volgt:' daling winst
vóór belasting 1965: 4.7% (4e kwart: 11.2%), winst na • belasting stijging0,9% (4e kwart, daling 18,4%) en geconsolideerde nettowinst stijging 3,2%
(4e kwart daling 3,1%). *

Do verkopen aan derden gaven
een stijging te zien in het afgelopen
Jaar van bUna 8 pot., de winst vóór
belasting daalde evenwel met 5,6 pet
Aangezien belastingen echter 69 . mil-joen gulden minder opeisten dan in1904, nam de winst na belasting slechts
met 0,3 procent al Dat de netto-
winst nog met bijna 2 pet kon stijgen
is dan een gevolg van het feit dat
buitengewone winsten en verliezen lnIMS een batig saldo opleverden tegen
een verlies in 1964, terwijl bovendien
het aandeel van derden ƒ 4 miljoen
minder opeiste.

De raad van bestuur tekent 'hlerbU
aan, dat op levensmiddelen da winst
gestadig en belangrijk la toegenomen,
hetzelfde geldt voer toiletartikelen.
Deze vooruitgang heeft echter de da-
ling van da winst op margarine en
wasmiddelen slechts gedeeltelijk kun-
nen goedmaken. De kosten zijn blijven
stijgen, terwijl de druk die e.a. van
de zijde van de regeringen wordt uit-
geoefend een nadelige Invloed btyjkt
te hebbes ap da wtostmarges. De con-
currentie, vooral op het gebied van
waamiddelen, ia bijzonder acherp ge-
bleven. Het Jaarverslag gal vanaf 6
april sj. verkrijgbaar zijn.

WallStreet dicht
NEW VORK, 23 febr. — ln verbend

met de viering vaa Washington Day
waren do Newyorfcse effectenbeurs en
do »meeste Amerikaanse goederen-
markten . dinsdag gesloten. -

Beurs Montreal
21/ J 22/ a . tl/a u/j

Can. Pund.57.14 157 04 1 Mc. M. 81. 27' i 27>,i
Cons-Pap. 39V* 39 Uui Ftrl 31»« 31 ',i
Oom.Tar. 1M« 20H, Shell Can. 22 Ub 22 s
Fint 01l C. < «11 6 601 ShellCan.V 7.10 7.00InLNat.Cs »V, 9'.i

Goederen-marten
14/2 ' 21/2 22/2

KOrriE (Nev Turk ln 0 ets per Ib.)
Santos E mrl <2.28 174 50n —

Santos D mei 57.00 87.00 —

CACAO (Londen. la ah. per cwt.)
Slotnoterlng mrt 170/-1/-178/- 6/8 •

—

Bah la N.Y. loco — 23»; —

SUIKER (New York ln 8 ets per Ib.)
No. 4-contr. ' loco 2.14 ' 2.14 —

mrt 2.32 231 g —

WOL (Londen. Merlno)
Wooltop mrt 106.10-.30105.60-.80105 60-.70
Idem mei 107.40-JW107.10-.20107.20-,40
Wooltop N.Y. loco 174.50 174.50 n —
Idem mrt74.4016 8074.50-S DO _

Vette wol loco 129.801 128 OOn —

Idem mrt 131 J0131.40-J0 —

HUIDEN (New York ln 8 ets per lb.)
Slotnoterlng april 24.10-J5 25.00-.18 —

KATOEN (New York In 8 ets per 16.)
MlddL 1 Inch loco 31.33 31.35 —

Idem . mrt 27.50-.65 27.50 n —

TARWE (Chlcago la 8 ets per bushel> ..

Slotnoterlng mrt 187% 167! i —

MAÏS (Chlcago ln 8 eu per bushel)
Slotnoterlng mrt. 126!» 125»; . —

GERST (Wlnnlpeg ln Can. 8 cu per buthell
Slotnoterlng mrt 138% 138T»b 138';
COPRA (Londen la < per long ton)
Phfflpp. mrt/apr. ao9^r2o9'i/101 210gb
GROND NOTENOLIE (Londen Ln e. p. LU)
Idem ruw mrt/apr. 001 901 901
PALMOLIE (Londen ln c per loog ton) -
Congok. mei/spr. 95Hr 951ir 85'ir
LIJNOLIE (New York ln 9 ets per tb.)
10-d verscheping 13.981 13981 —

KATOENOLIE (New York Inerts per lb.)
Prime YeU loco IS.OO-.03

'

14.75 —

TALK (New York la 9 ets per lb.)
Prime extra loco Bi'« 1 SU 1 '

—

RUBBER (Londen ln pence per lb.)
,

R.S.S. L febr. 21A-Ü 20A-21
Idem mei ZOtf-lft — 20j|-U
_Rex~ N.Y. mrt23.75-«-2525.70-6.25 —

METALEN (Londen ln C per lon ton)
Tin loco 1383-5 1379-81 1383-8
Koper loco 680-: 689.90 676-7
Lood loco 105-W 104',i-Tè 104-ü
Zink loco 100H-M 10»'.«-s 108>;-9
- | . . \ • ■

Indexcijfers
DOW JON (term) 138.78 138.91 _

Idem (loco's) 145.48 145.61 —

MOODY — 414.1 —

REUTER (UJC.) 414 J 473.00 471.4

Philips en
Indoheem
gaan nauw
samenwerken

DEN HAAG, 23 febr. — De' bestu-
ren van de N.V. Philips* Gloeilam-
penfabrieken en Indoheem N.V. be-
raden zich over de mogelijkheid om
met handhaving van de volledige
zelfstandigheid — van Indeheem, tot
hechtere samenwerking te kómen.

De.» gedachten gaan ernaar uit de
reedSfbestaande gemeenschappelijke ac-
tiviteiCßWMen S aanzien *van * stofzuiger*
produktie in ■de lVerenigde Stofzuiger,
fabrieken; N.V.'uit ito. breiden tot dieop * het 1'gebied van r ontwikkeling" en
produktie van radhV televisie en elek-
tronische apparatuur in i een gemeen-
schappelijke dochteronderneming.

..

Een onderzoek naar de mogelijkheden
hiervan •is op het ; ogenblik .in volle
gang en het ligt in ' de bedoeling van
beide besturen Lz.t. verdere publikaties
te doen> volgen. - aldus een mededeling
van-de ondernemingen. V V, BS&gct>f

Utrechtsche Asphalt
8 % (onv.) dividend
UITHOORN, 23 febr. — In de ver-

gadering van de raad van bestuur, van
Clndu, Chemische Industrie Uithoorn,
is . besloten aan t dei-vergadering van
aandeelhouders.voor.te stellen.het di-
vidend,te bepalen op 6 procent (onv.).

f De raad van bestuur van de Utrecht-
sche Asphaltfabriek welke houdster is
van 50 procent van de aandelen van
Cindu heeft besloten aan de vergade-
ring van aandeelhouders voor te stel-
len het dividend op 8 procent (onv.) te
bepalen.

Gelddisponenten zitten
nog in moeilijkheden

Financiering maandulümo
wordt een zware opgave

[WEEKSTAATNED BANK

(Van een onzer redacteuren) "'

AMSTERDAM. 23 febr. —. Hoewel
het KUk In de afgelopen week met een
bedrag van ƒ267 miljoen over de brac

la gekomen (waar-
van ongeveer ƒ200
miljoen als maan-
delijkse belaitlnr-
ultkerlng aan de
provincie* en ge-
meenten is dit niet
voldoende geweest

om de geldmarkt nlt do meeUlikheden
te halen. Op de voorschotten die bU de
Ned. Bank waren opgenomen, kon wel-
iswaar ƒ 143 miljoen worden afgelost,
maar daarna la er op deze rekening
nog een schuld van ƒ114 miljoen ble-
ven staan.

Op de geldmarkt heerst dus nog al-
tijd een gespannen situatie. De offi-
ciële callgeldnotering staat al weken
op 4 pet., maar de eigenlijke markt-
rente bed raag 4,3 pet. en hiermede ztfn
de geldnemera dan tenminste noz Iets
voordeliger uit dan wanneer zQ bU de
Ned. Bank om voorschotten moeten
vragen. "

Voor de komende dagen ligt een ver-
scherping van de marktsituatie voor
de hand, want thans gaat de financie-
ring van de maandultimo weer haar
eisen stellen. In de afgelopen week ls
de bankbiljettenclrculatle al met ƒ 101
miljoen gestegen en daar zal deze
week nog wel een paar honderd mil-
joen bijkomen. >

De banken beschikken thans over
ƒ 190 miljoen, zodat de kassen ternau-
wernood toereikend zullen zijn. Dan is
echter nog geen rekening gehouden
met de strafdeposltoreserve, waarvoor
In de periode van 15 febr. tot en met
14 maart gemiddeld ƒ 113 ' miljoen
moet worden aangehouden. Gehoopt
wordt dat het rijk nog enige betalin-
gen zal verrichten, maar aan een weer

■Verder oplopen van de voorschotreke-
ning zal wel niet zijn te ontkomen.
x De goud- en deviezenvoorraad van

de Ned. Bank is met ƒ 4,2 (v.w. 3,9)
miljoen gestegen tot ƒ 7101 miljoen.
De Bank zal voortaan wekelijks ver-
melden welk deel van de vorderingen
en van de schulden In buitenlandse
geldsoorten betrekking heeft op ingeze-
tenen. Dit deel <per 21 febr. resp. 11.43
en 12,27 miljoen gulden bedragende)
zal bulten beschouwing wordsn gela-
ten bU de berekening van het totaal
van de goud- en deviezenreserve.

Het uitstaande bedrag ann schat-
kistbiljetten is in de afgelopen week
met ƒ 3 miljoen gestegen tot f 2844,3
miljoen. In het uitstaande nedrng aan
promessen <ƒ 904 miljoen) is geenverandering gekomen.

1B t 1000
—»

„ ,

A« 11 VII 14/2 21/3
lioua «327.70 a 6-327708
Bulten!, rora. (Oud 783.360 788.188en deviezen
Bult. betaalmldd. 1M 191
Vord. buitanl. geld 48.868 48.188
Wisa. u> rtlae. 10X00 19.060
WISS. («kocht 749.200 749.200
Voonch. rak. ert 237.923 114.051
Vooracl» Rijk —

_

Nederl. munten 20.934 21148
Divers* rak. 30.013 30.303
r • • • 1 * ai

Bankbiljetten 7.143 631 7.244 898Rijks achaUust 716.187 448 663Saldi Bank LD Nad 176.163 190 374
Saldi andora meezat 23.167 38.934Saldi bult ciro bl 43 ■« 43 730

SPI 4.724 3 238Sak» buil «aids 12 299 12.449Diverse rak 86.70? 94.110
Nederl. ictiatk. pap
bult alreul. bankao _

MuntbU). door da ,

staat in circulatie
gebracht 69 397

.
60.397

Tot goud an dar 7.097.433 7.101.633
W. v. conv. dev. netto 771.233 ' 773.930
Pareantaca «oud an
deviezen 87.34 89.08

In '65 record aan
schepen te water

jgp? ---- (Van onze verslaggever)
LONDEN. 23 febr. — Ia het afgelo-

pen Jaar.s{jn.er ia de vrUewereld
meer achepen dan ooit te water gel»-
ten. Het waren er 2280 met een totale
bruto tonnage van 12,2 min. In 19*4
Uepen er 2147 achepen (boven de 100
ton) van de helling met een bruto In-bond van 10.3 min. ton. aldna meldt
Uojrd'a Register of Bhlpplag.Voor
het tweede achtereenvolgend» Jaar (ia
vredeattfd) . la . er eea recordaantal
achepen te water gelaten. Het aandeel
van Japan in het totaal la 6,38 min.
een stijging vaa 1,28 mla. ton ten op-
zichte van 1064. Japan neemt daar-
mee 43,0 pet. van het wereldtonnare
voor zijn rekening tegen 89.8 pet. in
1064. Het aantal achepen dat Japaa
bouwde waa 110 (713).

Zweden Het ln 1963 0,6 pet van het
wereldtonnage te water en verdrong
daarmee Groot-BrltanniS en Noord-
lerland van de tweede plaats. Het aan-
deel van het Verenigd Koninklijk was

8.8 pet en datf van * West-Duitsland
8,4 pet De van de i helling gelopen
scheepstonnage -in - deze. drie landen
nam in 1665 . met respectievelijk
149.450. 30.498 en 133.471 ton toe. ' t

Hierna volgen - landen' als Frank-
rijk, Italië en Noorwegen, die alle on-
geveer 4 pet. van < het • wereldtonnage
voor hun rekening, nemen. Dan komen
Polen, Spanje, de «« V.S., Joegoslavië
en Denemarken met een aflopend per-
centage van 3 tot,

Nederland neemt «op deze ranglijst
eerst de dertiende'plaats in. Er wer-
den in ons land in 196 S 127 (140) sche-
pen te water gelaten - van 232.870
(225.767). bruto" register ! ton, hetgeen
1.9 (2.2) pet. van het wereldtotaal uit-
maakt. Volgens Lloyd's' Register ziet
het' er naar uit dat' de Nederlandse
scheepsbouw, die na de reeordproduk-
tie van 1959 van ruim 600.000 ton regel-
matig op de orderomvang > inteerde,
thans een periode van stabiliteit heeft
bereikt. Van het „gelanceerde" tonna-
ge in 1965 was 45 pet bestemd voor
export. 45.000 ton bestond uit olietan-
kers en 59.000 ton i uit • bulkcarriers.

In Japan liepen in 1965 12 schepen
van de helling van de iin f totaal 19
boven de 50.000 ; ton, t dia op de hele
wereld in aanbouw, «-aren. van de 2.8
min. ton schepenldie in Japan voor
export bestemd - zijn. gaat bijna ' 1,5
min. varen onder Liberiaanse vlag.
Van ; de scheepsbouw in Zweden Is 78
pet. bestemd om te worden geëxpor-
teerd, hoofdzakelijk naar Noorwegen.
In Croot-Brlttannië - daarentegen . Is
slechts 13 pet. van de seheepsbouwpro-
duktie uit exportopdrachten afkomstig.
In West-Duitsland exporteert men on-
geveer tweederde van .de schepen,
vooral naar Noorwegen, welk land 1,5
min. ton importeerde, bijna evenveel
als er van het in 1965 van de helling
gegleden bruto tonnage, dat onder Li-
beriaanse vlag gaat varen. Japan
bouwde 2,5 min. ton voor zichzelf.

Nillmij neemt
Flevo over

DEN HAAG. 23 febr. — De Scha-
drvmrkfHnitmutichappll Nillmij
hfflt door bemiddeling van de Amster-
dam-Rotterdam Bank een bod uitge-
bracht op de aandelf» van de • VY.
verzekerinKmaatachappy > „Flevo" ia
Amsterdam.

Vr(|wel alle aandeelhouders hebben
dit bod geaccepteerd, zodat behoudens
de ministeriële verklaring van geen
bezwaar op een noodzakelijke statuten-
w-tjziging het bod gestand wordt ge-
daan.

Door de verwerving van dit belang
breidt do NillmU haar werkterrein uit
tot de verzekering • ter beurze van
brand, en transportrisico's. De „Fle-
vo" zal onder eigen naam haar werk-
zaamheden voortzetten. Haar premie-
inkomen bedroeg in 1965 circa ƒ 1 mil-joen.

Onveranderd dividend
Ned. Credietbank

AMSTERDAM, 23 febr. — Het be-
drijf van de Nederlandsche Crediet-
bank heeft zich in IM3 wederom be-
vredigend ontwikkeld. Het netto-resul-
taat was hoger dan over 1964, zo deelt
de directie mee. Voorgesteld wordt
over 1983 een onveranderd dividend uitte keren van tien procent op de aan-
delen B, waarvan twee procent in li-
aandelen uit de agio-reserve. Op de
aandelen-A wordt een eveneens onver-
anderd dividend voorgesteld van
twaalf procent, waarvan twee procent
uit de agio-reserve in aandelen-B.

Levensonderhoud
weer duurder

DEN HAAG, tl febr. — Het laa-
deljjk prijsindexcijfer Tu het kveat-
onderhond voor fczinnen vu hind- en
hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks
wordt tamnpsMd door kot Centraal
Bureau voor do Statistiek, steeg vaa
IS3 medio december IM3 tot 124 me-
dio Jaanari 19M.

In de sector voeding, waarvoor het
indexcijfer daalde van 12* ■ tot ■ 123,
stegen de prijzen voor brood en alco-
holische dranken, terwijl het index-
cijfer voor groenten eveneens een stij-
ging vertoonde.IDe prijzen voor var-
kensvlees en vooral i voor eieren ga-
ven echter een daling to zien, terwijl
voorts het Indexcijfer voor fruit daal-

Buiten' de voedingssector werden
o.m. stijgingen geregistreerd voor kap-
pers tarieven, dagbladen, radio- en te-
levisietoestellen, tarieven voor lokale
en interlokale bus of tram, premie*
vrijwillig ziekenfonds, reinigingsrech-
ten en vakverenigingscontributies.

De belangrijkste stijging trad op
voor de huur, waarvoor het index-
cijfer steeg van 138 tot 148. Hierbij
moet rekening worden gehouden met
de omstandigheid dat medio Januari
nog niet alle huurverhogingen bekend
waren. \ Het indexcijfer voor kleding
gaf daarentegen als gevolg van de uit-
verkoop in de verslagmaand een da-
ling te zien en wel van 116 tot 109.
De accijnsverhoging voor sigaretten
en shag - kwam in > de winkelprijzen
medio januari nog niet tot uiting.
""Het"indexcijfer"" fticluiitt 'verplichte
sociale verzekeringen en loonbelasting
steeg van 11»-medio • december 1963
tot 120 medio Januari 19M. ' 7"

Wilson Limonade
hoger dividend

AMSTERDAM. 23 febr. — Wllson
Limonade stelt een tlotdlvidend voor
van 6</i pet. cash. Tezamen met het
reeds gedeclareerde interimdividend,
dat 3'/» pet. cash plus 10 pet. in aan-
delen uit de «glO-reserve bedroeg, is
het totale dividend 10 pet. contant en
10 pet. aglo-stock. Het vorig Jaar werd
12 pet. dividend uitgekeerd, waarvan
S pet. in agio-aandelen.

Geen Fokker
De Belgische maatschappij streeft

er naar ln 1970 te beschikken over een
30-tal straalvliegtuigen — Boeings en
Cara velles — die al haar luchtverkeer
per „jet" zal uitvoeren. Dat daarbUgeen Fokker-vliegtuigen zullen zijn
ligt niet aan de kwaliteit daarvan,
maar aan het feit dat zU niet p»s«»n

In de behoeften van de maatschappij,
antwoordde directeur-generaal Deswar-
te in antwoord op vragen.

HU zei het waarschijnlijk te achten,
dat de Sabena de in 1953 begonnenhelicopterdiensten zal opheffen na de
pessimistische conclusies over de toe-
komstmogelijkheden. waartoe 'n studie-
commissie is gekomen. De kosten per
passagier-kilometer liggen nog steeds
drie tot vier keer hoger dan by het
andere luchtverkeer. t ■ •

De maatschappij vervoerde in IMS
voor het eerst meer dan één miljoen
passagiers per Jaar. Het cijfer van
1.062.437 was 11 procent hoger dan'in
1964. Het postverkeer nam toe met
13 procent en het goederenvervoer met
24 procenU'SSiStelSJiliUJpMlSmtM

Beleggingsfonds Binnenvaart

Obligatielening met
7pct.rente

Uitgiftekoers
99 procent

AMSTERDAM,' 23 lebr. — Het co-
operatief bdrnlinfowli vaar de BI»neoschrepvaart nji.. ..Beleggingsfonds
Binnenvaart", beeft' de rent* van
haar 25-jarige hypothecaire obli-
gatielening. waarvan de uitgifte begon
op 1 Juni I*3, met terugwerkende

kracht tot dese datum vtrhoogd van
sm tot «even procent. '

:

De overige v emissievoorwaar-
den. waaronder een uitgiftekoers van
99 procent., bleven ongewijzigd. - For-
meel moet een op 2 maart te houden
vergadering van obllgitiehoader» dit
besluit van het fondsbestuur nog goed-
keuren.

Daarna zullen zowel de houder* van
In totaai bijna ƒ 200.000 reeds geplaat-
ste zes procent obligaties als ae in-
schrijver* op nieuwe stukken een ren-
te genieten van zeven procent.

De lening Is verdeeld tn stukken van
ƒ 1.000,-ƒ 600 en'/ 100 nominaal aan
toonder. De verplichte i aflossing be-
draagt vier procent per Jaar 4 pari.'
voor het eerst in 1967. Vervroegde af-
lossing is eerst. twee Jaar na plaat-
sing toegestaan, de' eerste vijl. Jaar
alleen tegen 101 procent. *»

Het fonds belegt de middelen la hy-
potheken op I binnenvaartschepen. ■ De-
ze hypotheken dienen al* onderpand
voor de obligatielening, - via cedering
aan de trustee, de Utrechtsche Bank
N.V. Aflossing en rente worden direct
aan de trustee betaald.Tfww^Hßrswi

Tot dusver is voor een bedrag van
bijna ƒ 200.000' op de hypothecair*
obligatielening ingeschreven, welk be-
drag Is uitgezet, verdeeld over vijf
binnenschepen. :

.

Vermogen NEFO
verder gestegen

(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM. 23 febr. — In de pe-

riode 1 Januari/22 februari 1966 is bet
kapitaal van de ' Nederlandse Fond-
sen Maatschappij NEFO met / 1.1 min.
toegenomen tot /U,U min. In deselfde
periode steeg het vermogen van ƒ7B
min. tot ƒ 82,2 min. Eu de reserve*
vaa ƒ 30.6 min. tot / 33,5*4 min. Een en
ander is la de vandaag gebonden al-
gemene vergadering vaa aaadeelhoo-
dera meegedeeld.

De belangen bij Van Gelder en de
Verenigde Machinefabrieken zifn met
verlies afgestoten, zo werd op vragen
van een - aandeelhouder geantwoord.
Deze aandeelhouders vroegen zich af
waarom in het - tweede - kwartaal vanhet verstreken boekjaar het belang bUde VMF eerst nog met ƒ 50.000. tot

'ƒ 150.000. werd vergroot, terwijl in het
vierde kwartaal alles werd, verkocht.Het bestuur van de NEFO antwoordde
hierop, dat de aanvankelijke medede-
lingen van de zijde der-VMF goede
perspectieven voor belegging in dezeaandelen boden. > maar later is mentot inzicht gekomen dat het toch niet
zo goed was. . V .

Meegedeeld werd voorts, dat het be-
lang b(j De Scheld* werd uitgebreid
voordat er mededelingen over de fusie
met de RDM en Thomassen Motoren
werden gedaan. De in de laatst* Jarenverbeterde financiële positie en het
constante dividend hebben geleld tot de
uitbreiding. Het'bestuur van de Nefo
Juicht de fusie .tussen d» drie onder-
nemingen toe, maar verwacht, dat de
eerste Jaren moeilijk zullen worden.
Mr. P. W. Rost Onnes werd b(j accla-
matie herbenoemd als commissaris.
De Jaarstukken werden goedgekeurd.

British Enkalon
7 pct. dividend

(v.j. nihil)
Interim 1966 4 %

LONDEN. 23 febr. — Brilhk Eakv
' lon. waarla de AlimjM» KinbildcVu* la Anken «« britnf beeft vaa
SS procent. Ml over. 1963 eea Interim-
tevens slotdividend uitkeren vaa terra
procent. Bovendien cal -op rekening
vaa bet boekjaar 1966 eea interimdi-
vidend van vier procent worden be-
taald. Over 1964 werd bet dividead
gepasseerd.

Het Interimdividend over 1966 geeft
geen enkele' aanwijzing omtrent de
hoogte van tde totale uitkering over
het lopend* Jaar. •

De resultaten van 1969 zullen worden
gepubliceerd op 24 maart. Verwacht
wordt dat de nettowinst wat hoger
zal zijn dan die in het voorgaande
Jaar. Het interimdividend over net lo-
pende Jaar wordt om fiscale redenen
gedeclareerd.

Meer dan miljoen passagiers
VERLIES BIJ SABENA

FLINK GEDAALD
Staking ondervliegend

personeel gevreesd
BRUSSEL, 22 febr. — Ondanks een

belangrijke styging vu de activiteiten
heeft de nmtKasTo Belgische lacht-
vaaitmsatsrhsppU „Sabena" la / INI
een verlies geleden van ongeveer 13#
miljoen frank, of bQu 10 miljoen gul.
den. j *.

Dit ls bUna een derde minder dan In
1904. Als een belangrijke oorzaak van
het negatieve resultaat noemde direc-
teur-generaal. W. - Deswarte, dinsdag
op een persconferentie in Brussel de
sterk toegenomen lasten voor lonen en
sociale voorzieningen. Het boekjaar
1965 had afgesl.ten kunnen worden
met een winst van meer dan 200 mil-
joen frank, indien de stijging van de
loonkosten tussen IMI en 1963 beperkt
was gebleven tot de geraamde 1* pro-
cent en niet waa opgelopen tot 42 pro-
cent.

Staking
In de komende maanden zei de di-

recteur van de Sabena een staking te
vrezen onder het ongeveer, 1.000 man
tellende vliegend - personeel. - Geëist
wordt een aanzienlijke verhoging van
de salarissen. Terwijl de maatschap-
pij bereid is een verhoging van onge-
veer 11 procent toe te stpan, hetgeen
per Jaar 36 miljoen frank sou vergen
<2.6 miljoen gulden) zou inwilliging
van de eisen van één der vakbonden
neerkomen op een extra jaarlijkse last
-nn 160 miljoen frank. 11,9 miljoen
—'■'en.

Bevredigend
De directie acht de ontwikkeling van

het nog Jonge fonds tot op heden be-
vredigend. Zij vindt de eerst* lenings-
operatie. alle omstandigheden <in aan-

' merking genomen, een succes.' Men Is
er zich van bewust dat het nog enig*
Jaren kan duren voordat het fonds
goed van de grond la gekomen. Door
de vele contacten, die met de binnen-
scheepvaart bestaan, beschikt het fonds
over een zeer grote mogelijkheid om
gelden onder hypothecaire verband uit
te zetten. trtft iimawiDM»

De coöperatie werkt zonder winstoog-.
merk. Het . bedrijf kan zich bedruipen
uit de rentemarge en de atslultprovi-
s»e. • ■ z . .

WINSTMARCE
GEDAALD

Vinunaccl
Zockliclu

Unilecer heeft haar licht gestegen
nettowinst in 1965 voord te den-
ken aan het feit dat het percen-
tage belasting, dat 43Jl% bedroeg.

niet onaanzienlijk laffer was dan ■ in
1964 (462%). Terwijl voorts de buiten-
gewone potten 1 een' batig saldo • ople-
verden en het aandeel van derden in
de winst minder opeiste.
t" De flink gestegen verkopen aan der-
den konden geen hogere winst 1 vóór
belastingen afwerpen, ■ ' integendeel

xe gaf een daling
te zien. tDe J la-
ger* winstmarge

, (winst vóór: be-
lasting « in een
eercentaae toon

i de ■ verkopen aan
derden).'dia daalde van 7J% in *04 tot
6,4% in het afgelopen'jaar. U daarvan
de • oorzaak. Uit de toelichting • blijkt
dat de dalende winst op margarine en
wasmiddelen de winst nadelig hebben
beïnvloed. Men vraagt zich af hoe da
vooruitzichten ■ voor het lopende Jaar■ zullen zijn, het komende jaarverslag zal,
zal, zoals gebruikelijk hierover teel niet
niet veel licht verschaffen. Maar de op-
merking dat de concurrentie bijzonder
scherp is gebleven, draagt ertoe bij de
verwachtingen niet hoogi te spannen.
Daar komt nog • bij. we. wezen hierop
al in ons commentaar op de resultaten
van de eerste negen maanden van 196S,
dat de gunstige belastingfactor schijnt
te zijn uitgewerkt. Daalde het belas-
tingpercentage over geheel 196S geno-
men t.o.v. 1964. in het vierde kwartaal
1965 deed zich dit al niet meer «oor.
Het percentage belasting was toen juist
hoger (45,7) dan in dezelfde ■ periode
van 1964 toen het 402% * beliep, en
dat voor geheel 1965 (432%).

Het dividend van Unllever was geen
verrassing meer. aangezien, op 10 no-
vember )U al een dienovereenkomstige
verwachting over het slotdividend was
uitgesproken. Geen hoger dividend dus
in feite, afgezien van de vier cent vit
I de hogere pondkoers, maar wel meer
winst om in te houden,'zowel absoluut
als relatief. L Ven i de winst toekomend
aan de houders van het gewoon kapi-
taal wordt nu 412 miljoen of 672% in-
gehouden tegen >397 miljoen of 66,1%

Beziet men nog even het vierde
kwartaal 1965 apart dan ' blijkt
' hoewel de i omzet <1% • steeg)

• ■■ f - dat de winst voor betastingen in
deze periode sterk daalde en da*
de winst na belastingen nog < sterker
daalde (zie staat) 1 omdat, we wezen er
al op.'het percentage belasting zich in
die periode weer in opgaande Itfn be-
woog. Dat de daling van de nettowinst
in de f laatste drie. maanden van - het
afgelopen ■ jaar: dan' nog beperkt: kon
bleven tot ruim 3% is te danken aan
een aanzienlek gunstigere ontwikke-
ling bij , de buitengewone posten. De
winstmarge voor het vierde kwartaal
1965 laat zich berekenen op SJ% tegen
ca 7% in dezelfde periode van 1964 en
is • de laagste van . de i vier; kwartalen
van het afgelopen Jaar i (eerste kwar-
taal 6.7%, tweede kwartaal 72%. derde
kwartaal 6%). *

• , ;
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KOERSVERLOOP VAN UNILEVER

Zoals uit de grafiek blijkt heeft de koers van de certificaten van
aandelen Unilever zich ongunstig ontwikkeld in vergelijking met het
— eveneens dalende — algemeen indexcijfer van de aandelenmarkt.
In nog sterker mate* ls dit het geval wanneer men de koerslün van
Unilever vergelijkt met de gemiddelde koersontwikkeling van de vier
grote internationale aandelen (Koninklijke Petroleum, Philips, Uni-
lever en AKU) . ; >»

tÏAim*; .•'
(Advertentie)

I I / Sh«rry P»lom»- •
# Van «nlo«iifi» zoet t\M tot ult»r»t droo»< .: %

m io«k d» »h«mr ', ? %
È di* u hot bMt* tlgt.i mM . ,

, »i.« t.jjf |■ M■■ i . ' v»il»|g>m H — «HM»*' t*11'*" 1!\oSffll; jÉj
mediundby H V **rt>*ypW

•

\."> '*• *V "• "-*i — ■•

«« n-«!4rti

(AivrrtrntU)
SHBwSBBQwww<wf>iHWHKHSB

RENTESTIJGING
TERUGWERKENDE KRACHT I

\ Een hypothecair» 'obligatie van het

BELEGGINGSFONDS BINNENVAART
•-. en Ingaande 1 Juni 1965' -,".

Prospectus verkrijgbaar bij banken,
commlsslonalra en het Belegginge-
fonds,Den Texstraat 25,Amsterdam,

telefoon n 221812*

(Advertentie)

<

Voor elke
belegger

* is bet aandeel DIF - een be-
leggingin de vijf Nederlandse

; internationale, ondernemin-
gen - interessant. Vraag in- '

v lichtingen bij uw bankier of >

• l commissionair over het * <V
' ' '

$$*W*Dtiichi' r '

.■■ 'FWd&MZm... ,••■•■. / ...

; ■ , .'■ • 4
. Kwartaalbericht op aanvraag.
' Postbus 853, Amsterdam.
'cl• ':;

(Advertentie)

iioioiopU
1961 19(6

Sinds 1960perjaar 8% dividend
of f 4.- per aandeel van f 50.- nominaal, alsmede
een belastingvrije uitkering van 5% in aandelen.

|' Beurskoers ca. f95- |

voor uitvoerig! inlichtingen vraagt jaarverslag 1965
NEFO Herengracht 431, Amsterdam TeL 020-64284
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familieberichten
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B. H. W. S. DE JONG.
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UTRECHT
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ijPw i En§e^se Melange

ZET EENS THEE
" l^^:

OPDE IsHBI
; ENGELSE MANIER 3?§S

,»' Douwe Eoberts Pickwick Thee! U proeft _

; t
'

, t .
.

Doe wat meerr net zo: dat is een thee met een eigen thee in de pot, en
,;V karakter. De smaak is bijzonder fijn en

, een scheutje melk
';' verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig. in de kop.
A ' Een verrassing apart is wel de afschenk: Ongelooflijk, hoe

• i ii i i xt zón kop thee
diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet smaakt en geurt! :

voor niets heeft deze fijne Engelse melange
w, zich bij zo vele gezinnen als een echte

■ tractatie ingeburgerd ... >»«

DÖUWE EGBÈRTS '? ••
-•' ?;fri

.'
m''^^^m^^èybr^Aèlang^Gèêht!kèt)W^t^^Engéls^^dMg^GÏ^t^tikèt^6c^^ >'^^^^^^^^^^^
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goedwonen te Amsterdam "iI «.»■« DRIE KAMERS IN MANHATTAN N*A 14

; zoekt contact met
...j belangstellenden voor de functie van cÏNËAC ««»• »3o iijo 1.303;» 5.307.30 .n»* ■ u-,

_ _ taL24St« 20 1.30 an*. Premier* N«d*riand Cwrmaicop*algemeen directeur g., SSS-.--
.

.**
■

W*r*idkain»>lo*nachapp»n cchaataan In Cod»i*.rj *

Gegadigden moeten .
*"-»»* HET EL DORADO - AL*I □ aanwijsbare bekendheid bezitten met desociwUulturele *'

! en sociaal-pedagogische gebieden waarop „GOED WO- ÖTY n
-J

i NEN" haar werk verricht; M.a«n 7 GOUDEN MANNEN(•« **» h*i* mooi* wou») 14 4

□ leiding kunnen geven aan de activiteiten der Stichting;
"

;

□ overvoldoendeadministratiefinzichtenorganisatorische °r*9*'*■" w»™ - <>b"- *«"* *• *<*>* -

ervaring beschikken. * CORSO «jy n.^Mi. 23«( i 077 IN OPERATIE BLOODY MARY km ciark IISchriftelijke sollicitaties - waarin oj. leeftijd, opleiding en loopbaan zijn omschreven - (ao**» 077 imuion* bi<»<v Mary)
worden op korte termijn verwacht aan het Secretariaat derStichting, pa. Posthoornstraat r*9m ' r"*nc* H^ w*w*y Nma-^and ;

olt >. nil Mini dag. 2.00 an 800 2* memmk .

•12 bte Rotterdam. TKE SOUND OF MUSIC AL'
Aan de hand der sollicitaties zullen uitnodigingen volgen tot een oriënterend Apoiioiaa»* Mi» Andraw» chriwophar ptwwnar

.

gesprek van volstrekt vertrouwelijke aard. ..TJT;
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(al 23 !• 0* Un prifampa an Holland*

———.———————————————i————— i.irii.ni.in *""• Colatta Uil van dan Bargh Hart* Culamanlaioaapiam /oor*» C*lijkani» Micha Fr*nk«< a» o*:pMc* SargaKorb«r
DE LIEFDE *00 O"*1' •"*) " ™a<J. 2. IS Oiarl** Laughton
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pim / d#Q. 1.30 345 7.15 930 18a waaft rr ■■ / taSnoidi DE EEND EN DE CADILLAC AL

■ T | •• M ', « Kafvaratraat Louii d«Fuah Bourvtl *» fclauran Col. Int.■ In welke plaatsen ziin L -

,
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I*É staat in depiusalmanahI SJJ.'ïïlï 14
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■ |

# ZONDAGOCHTENDVOORSTELLINGEN■■■■■■■■■■■■I CINEAC londagmorgan 11J0 »-•* : i
\ pn|s M.24S*« UITHOLLYWOOO*SLACHFABRIEK

i. f 26.50 "• « Damrak Em vroMjka film mat Chartia Chaplin. Scan Laura!.
i >;• *

* OOvar Hardy an vla andere kom»»km. f »

DU MIDI ' zoodaomoroan U.30 Sa w—k J
-

«1.7231» DE WERELD ZONDER ZON AL|
Apoüolaan 4 Ean nlauwa film ¥•*» Yvaa Couataaj ovar aan onoahanön

+ •
d-apiaawaraid. In klaMran. «

De Nederlandsche Fondsen Mij. NEFO N.V.
Ingevolge besluitvan da op23 februari 19Mgehouden
Algemene Vrifadfiinc van Aandeelhouders ls
over het boekjaar 1965het dividend op de prloritelts-
aandelen vastgesteld op 5%, op de gewone aandelen
op 8%, waarvan reeds 4*« ad Interim betaalbaar,
werd gesteld, en op S°i In aandelen vrij van Inkom-
stenbelasting ten laste van de agloreserve. •«

Mitsdien zal met Ingang van 1 maart 1966 dividend-
bewijs nr. 5* derprioriteltsiiandelen betaalbaar zijn
met ƒ25.- onder aftrek van 25% dividendbelasting."
dividendbewijs nr. SS van de coupure van 20 gewone
aandelenvan ƒ60.- en van de coupure van 1 aandeel
van ƒCO.-, resp. metƒ■».- en ƒ 2.-, beide onderaftrek
van2s%divldendbelastlng. en welbi) dellollandsche
llank-Unle S.V. te Amsterdam. 's-Gravenhage en
Rotterdam, bi) de Firma D.W.Brand. I.tppniann,
Itosrntbal & Co. .\,VM de Heren Steekhof 4c Jur-
rlaans. alle te Amsterdam, alsmede bi) de Heren
Landry & van TIU te 's-Gravenhage. Bij genoemde
kantoren zal eveneens de uitkering in aandelen ge-
schieden en wel op dividendbewijs nr. Ti der gewone
aandelen, waarbl) één dividendbewijs nr. 70 afkom-
stig van de coupure van 20 aandelen van ƒ5O.- of
twintig dividendbewijzen nr. 70 afkomstig van de
coupures van 1 aandeel van ƒ6O.- recht geeft op de
Bitkering van één nieuw gewoon aandeel vanƒ 50.».
ten volle gerechtigd tot het dividendover het boek-
jaar 1966 en volgende jaren.
Voor zover de dividendbewijzen nr. 70 per ultimo 1966
niet zijn aangeboden,zullen de daartegen validerende
gedeponeerde aandelen worden gerealiseerd en zal
de netto-opbrengst ln contanten worden betaald. In ,
verbandmet de notericgsaanvraag voor deze nieuwe
aandelen zijn deze onherroepelijk gedeponeerd bU da
Heren Meekhof& Jurriaans taAmsterdam. u

-
«««•>* •• r"f~ sivr** •"*"•«* * -»iAmsterdam. 23 februari 1966. DE DIRECTIE

STICHTING
REVALIDATIECENTRUM BREDA

Brabantlaan 1 - BREDA - Telef. 01600-24571
vraagt voor haar modern geoutilleerd centrum
HEILGYMNASTEN*MASSEURS(SES)<,

voor de poliklinische behandelingen.
■ ■ Geboden worden een prettige j;*

werkkring en gunstige i,
arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten tot de geneesheer- •

direkteur van de stichting. \

Help jfl
uw ligfl

kind!0
Hul directBuckley'a Kinder-
hoestsiroop. Het smukt aan-
genaam, de kinderen nemen
het grttg.Het geeft direct ver-
lichting. De prikkeling ver-
dwijnt, het slijm lost op, de
ademhaling wordt weer vrij.
Bovendien bevat het Vitamine
Cdat de weerstand versterkt
en het gehele gestel ten goede
komt Zorg dat u dit unieke
hoestmiddel altijd in huishebt t

nUCKUEYCII KINDERHOESTSIROOP ||
| Bij apothekers en drogisten |

tZf.%r fJL'.';."!
Bi] ,dedienst derGemeentebedrijvenkan op
afdeling Inkoopworden'geplaatst
EENINKOPERvan materialen,benodigd voor degas-,water-enelectriciteitsvoorziening.Functionaris zaltevenswordenbelastmet
dedagelijksetleiding vande
inkoopafdeling
ressorterendeonderhet hoofdvanafdeling
InkoopenMagazijnen. »•

Vereist:opleiding H.B.S.b,'
uitgesprokencommerciëleaanleg,
administratief-inzicht,
;•ervaringinsoortgelijkefunctie.
Enige technischeopleidingophetgebied van
werktuigbouw ofelectrotechniek strekttotaanbeveling.
Leeftijd±30&35 jaar/
Salarisnaargelangopleidingen ervaring
't/mƒ 1182,—ofƒ 1379,—per maand.
Depremie A.O.W.komt tenlastevande
gemeente.
Sollicitatiesbinnen8dagen nahet verschijnenvan dezeoproepterichtenaan hetHoofdvanafdelingPersoneelszakenenOrganisatie
der Gemeentesecretarie, Stadhuisplein 1,1
Eindhoven, ondervermelding vannr.65.102.

Het Onze Lieve Vróuwe Gasthuis
»

te Amsterdam
vraagt een VERPLEGER die

' opgeleid wil worden tot

@ NARCOSE-ASSISTENT
teneinde in toenemende mate 1 van
zelfstandigheid de anaesthesisten
te assisteren.

. Zij," die voor deze lunctie in aanmerking
' wensen te komen, worden verzocht hun
!• sollicitaties te richten tot de Adjunct-

Directrice, le Oosterparkstraat 179.
•* ' • * ■ ' ' ' '

-SP|T-
Eawiltn tóchblijven •»'*

doorlopen? Gauw mm.
THERMOGËNE TfU
WATTEN: weldadige rfcg
warmte doorstraalt fjr
uw spieren en - f/W -

verlost uvandie '/\
nar* reumatische \ *,

pijnen! 1

rHERMOGÉNE

gun U

v '• •• \ . • , n

dagelijks een . voldoening ■

_ ■ ■ ■ •{'--'■■'.■ ij ■'t »i- n :<_ j ul. UiKnipogen tegèn ltet3efeftig g ;|
Jeprettig voelen, fit...
't Begint met gezond eten ||§|;
En gezond eten begint metBrio ! 1
,v A-rj.A 7; /:;•-\js. 2''«r J ;..

-
........ .........

•
• -

Heerlijke, zuivere Brio heeft de fitheid in zich: mais-,
zonnebloem- en sojaolie. 3 gouden oliën! Nög gezonder
dan gewone plantaardige oliën door hun bijzondere
samenstelling* Breng daarom Brio in Uw leven. Voor
frisse veerkracht, elke dag opnieuw!
Brio - de moderne plantenmargarine
die U helpt om fit te blijven.
*Dc Brio oliën zijn in hoge mate meervoudig onverzadigd: v " ; " 1 v r

gezond, zégt de moderne voedingsleer.
,

*' ":....* «rflS3.sk»S«

10
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—

R'dam *63 344 M*» MV4 •> •: .*• X"- 51" 1 4V "Pb r —
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Utr. 1954 3* «««> rr'oï nrl I?? Ji,V ' S* Idem -83 444 37b 37* b Alkmaar *36 80* _

Vlaard. 31/32 132% 133 fT 9 ' "J*4
-

ttaiunto 344 M* M* A'd CAA 100 3 117* 11744Zd.Holl. *63 344 «* M* Roï* ** — 10l "i*Z-Holl. '52 4U — FrOr nfJÏ ï?1 !J?? T7* '

Z-Holl. *80 4Vi 85ö —

. » i». *?..
-

M, 4 HT> n2U 2v!z-Hoil. '«1 40 Ml»; — V 4 ,T 1H **7Z,r- Nym«_j4 —

1 A'dS lil Ss S
Z-HoIL *38 II 2 < Sti2*ar —
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M —
Pegem *33 4* 63* 13* m Vi% m«*

Autó rï£ 8 Hu ' OtrJypi 614 100 . 100 Peru» 1857 8 M 17* 5-2 Ji ï ' M' 4 MVi *

AÏÏÏta • «*' 8& - Utr.Hyp. V 8 m*4 94 P«em. *37 6 17* 17* "'«>»" *" JV4 Mll Mf|
6 M* —

UtrJlyp. W 3 8844 ««i; P«en>. *M 6 M M* " '®® 'S M 17*
RNOIJIMI. M M UtrJlyp. U4»4 M gji P«em-31-S3 414 M M 21 i> ■**

t M M* UtrJlyi. s4U 84* M }(» M M* Z 'Holl. *31 2* 83 33
Idem *00-11 0 v 00 08 Utr» EEFFP I 7JH —
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Idem IM4 B' 4 M* MH ""tIHP ■4* «8* — |"j}| Vj J "
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Wrd.bk. "33 3* 87* 87*
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Idem 1833 444 83 »»* WJlp ™FT 3 71* — | J7. ' K.S.O. '63 344 M 12*
ld. '81 II 414 37 * — j

3 Mb — K.S.G 31000 3* Mb MV«
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Renteap.br. *37 IM* — N.sch. rr 414 U* _ J i,c «

*•»* Petr. ƒ 1000 4 M* Mb
Renteap.br. *M 130* — Ned. Sch. 414 79 — ï« "J, — Sabena 444 *« —
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vk. »/i
Engeland

En», rund. « «1* *1%
WarLn » OS SIS
1.C.1. OS BH" KIS
A. Reed SS MS tl

Frankrijk
Hydra CL 4S STb 07*
Franc.Petr. • 97Sb MVfc

1 rranC-Petr. S . Mfc —

Naphtach 4ft ' 94 < N
pip* übm » ms —

Diversen
■ EXIL • MA' MS

! MobU OU »S v* 4» —

loorwegea M MS* —

Norfes K SS *7S 97S
! Norsk H El I 1* TSS
! Oppl.Kr. $ «>i Mx •

—

Oppl k Ma Olx
Oppl kr SV. »n _

Oslo IMI » M —

R Beft kr 31* MS
Ooctcnrtlk 1 100* —

Euroftma 4% MS —

Congoloten f a —

Z-Afrlka 15 4 (IS 9IS
Anglo Rb «S M MS
Auatralla SS M —

Australl# S Mx M*

Can. Pao 4 S7S 07S
Orra C SS IMb 130Hb
NV Centr. 4S 73S —

(Notering in ƒ)
Hollnda Rubb M —

Hollnda Sulk. M *

—

Z.-Afr. Goud 217* 21»

(Notering in ƒ)
' Als F bes. 1/10 136 1M

Al*, r bes. S 617.50 017.»
Amerlcaf MS MS
Am. rund. 230 220.50
Converto 1/1 Z2t 229
Converto 1/1 1125 1125
Afrlca trust 515 915
Goldmines 7U 74t
Goudw. 1/5 200 199
Goudw. 1/1 995 9«5
H.8.8. 1/5 191 199
Holland P 1/5 95 99 - 95.90

I Holland F 1/1 ? 473 | «75
Interbonds 959 959
Intergas 9 99.09 99.20
Intergas 5 * 477.90 479
Rente Fonds 973 973
Uranlumfnd 915 595
Ned. Vastgoed 757 7541
Wereldenarg. 379 * " 379

(Notering in ƒ)
Am BcL Ml) 140.50 140
DJ.F. 132.M 131.80
Interunle 182 1M
Interwaardoa 14* 140
MUbcb. 527 SIS
Ned. roada U MM M.M
Obam 324 320
Mobeco 224 220
Rollnco 101 101
Unl. InvesL 04 04
Unitaa 4M 482
Ver. Bezit 117 11S.M
Int. Cursceo • 10S 10S
Adlropa 10 440 440
Atlantic F 212 3>*
Coneentra 27S 27»
Europa F 10 4M 00»
rondak M.IO 2120
Pondia M.M 34
rondra 73.60 72
Treeore SM 300b
Unlfond» » i 122 122
Unlfonds 10 328 sa
Franc» tav. > 74b 74b
EurlnvesL S 22» 23»
Curunton 10 1221 1224
rtn Union 10 «1 2M
Interttalla 440 430
Valeurop 10 044 04S
Unlvers F 10 000 SM

(Notering in |) .
ASAIC 70* MSx
Can Inv. F. 211 211
Canafund |3h S3
F OU * Oaa 0 0

I Atomle Phys SS , SSI Blue Rldge 14 v 12S' Can. O.F. jo 20
Chem. rund ns 17S
Col Energy ISA ISS
Fidoutr r iss is
Inv. Uutual nu 1111
Japan Fund tos ion»
Lehman Co. > 2I V« nv<
Madlaoa F. > MS

; Maaa te».'- -T/ . t7S 17H
\ T*L' Elee. i-l; io,\ . 10S

Wellngton P. L»S

Banken in < Nederland
Mg. Bank Ned. 200* 200*
AMEV are 70» 7M
Amro-baak I 31.70 31.70
Stad R'dam 47»*8.0.Z. «20x «10,

I Cultuur Bank M M
A. GUlssaa'a b. 2M 207
Gron Ind. C 10SS 103S
H.B.U. A «00S —

H.B.U. eert. 210 20SS
Hollaoc. S7S S7oxKas Assodat 120 1M

5 Meades Gans 220 220
NaL Invb. 2S 02b MS
Nat. Nederl. e 3*3 302
Ned. BanklnsL 227 S 227Ned. Cred. B 201 S 201
Ved Mlddenst» 102 101 M
Ned. Oren. B IS4S 103'RotL Dlac. B S2x —

R.V.S. SM 320
Slavenbnrs IMS I*3
Ver. Bankbedr. 17S 177Zeven Pro». MS*. 2SOx

Buitenland
N-West B-K 100 x 1081V-West deels, f 23.5u —

N-West Sa 102 x 103xVer. Transp. tb.lo* —

EN Schoep.». 133 x

Insullnde CulL S"«b : —

Java CulL A 2 lh
Kali Telepak SOh —

Ned-Noors P 4>%x —

Ngombesl MS M
O. Java a Sa —

RotL Tap pr i»» _

Sedep MS SSSerbadiadl 72 _

Sum Rubber M* _

Tan ah Radja IWh
Transatlant 20*
Vlco Rubber 4 4Wat. Poppon MZd-Preanser O _

vjc. cs/i
Ddenbout IM% IM% •

Daim. %n» t 11» ■ in n |
ld. 10001 pr. Ml» »«% .

Id. 10» • pr. »S M 1 '

ld. IK» *pc. 100* 100* '

ld. 10* 4 pr. *7* «1* ,

ld. 1000 « pr. l*b TC *

Union RU». 141 141** )
UtermAhlen 401 41» ;

Utr. Aaphalt A MS SM
Utr. Aaphalt B 243* — \
Varoaalrau r 244 b *4* ,
Veenend. SU S ITS in* !
Vratla .*< 303 30* J
Ver. Claa K.B *. 30» 3M I
V.H.O. Sch*. , 114 —— iVar. Mach Fj -144* 142*
Var N KJeer , ; ITJb "

—

Ver. Ttouw' * xo —.

Vettewlnkel 35* JM
Veaelverw. 1* • IS4*
Victoria

. Wl _ I
. "■ ■ I

VlhamQ 173* 11* 'Vllamar 33» — J
Voratenland 333 — 1Vredaet- Rub. 134 1M
V.R.Q Papier 31» b 3»%* '
Vrtea Tntlcl TSx - — v~ 1Vrtea Uur 1M . 107 1
Vulcaanaoord N 93*i
Wabo - w* —

Walvisvaart NV H*
Waver Graan 10©* ft*
Wereldhaven 300 300* j
Wernmkt Bat 170* ! 140*
Wcmora 400 403 <

Wam Hout UI 101
Wester Suiker 33» -

— .

ryenJlrontw. 133% 131
Idem oja IS3>« 151
Wyera m SM 109
Idem dlv. 03/00 %* 570 —

WtJk «t» Bar 131 130b
Zaalberg • 03'fc —

Zeeuw* Conf. 350* 305
£-Afr. Randb. 04<% 03*
Zwanenberg / 170 30 170.50

MQnbouw en Petroleum
Al«. Ezplor. t 41.50 41.M
BenkaUa «Wl »b
BUllton M 4» —

Idem »e 404** 404
Idem 3e eert. 4o« 443
Dordtacbe crL 127 12»
Dordtache pr. 12» 123
IC OUe 1/13» I 134 IM
K. OUe 1/IJ4 I 134 154.54
Meeara tA. in» 117»
Mem eert. t > • «tl t (M
Idem opr. A » 37*00 — 1ld. opr. 1/1* r 3750* 377»
Idem 1 wba / 3001.50 303»
Idem 4 wbv I 3020 —

ld. 1/3* mtrm / al» —

Ooet-Borneo 71 17b
O-Borooo pr. M*b Mx
FCrlak WS' —

Peudawa .*t>-",a _

Sarakreek 3» 34
Slnckep Tin A IV —

Scheepvaart
Purneae MK 4M
HUlepailban "V 2MHoutvaart l«4 _

Nkavelt inmt 131 "

—

Noordzee I4a* —

Ooetaea 114% 114%
wuklUn iw 14*b
Zeeland 3St 3S7b
Zeevaart M 45%

Spoor- ea Tramwegen
Oell Spoor S —

Geld Tram *1 *0|
NI «mor». A 1* —

Suriname en
Ned. Antillen

AnL Brouw. IS* —

AnL Verf » 74»
EL JkniHa- ISS* 13»<;

Surln. Br. • % 3*S* —

3evaert 13* 134.10-
AJC.O. eert. 4M —

Bad Anlltn O 4*4 —

Baitr d O *73
—

—

CaaaeOaN. **.. . ,
Gelak. Ben» r» IM< £ —• i
%%£(£*& Ov-
Maniiawnanii I*3 —

fth. Weet£ O. *7* 4** ,

Slemene * B 131 —»

Br. EBka aaet> » —.

EUIot-AuL 310 b 304b
Gr. Colver Bt 3» , 254
LCX _

Raak Orf. 7** b • TCOb
Tacaa Cone - **• 68.50*
B. Paria PB IH la* -

Peehlnejr I*3 _

Monteeattal »* X3S _

Montacatlal M *7150 s*o*:nram 3*o* 50b-7.l*x
S. Edlaon S 42* —

KMotAatom. Til 73x
- - • -

: • . VJC. . IJ/1
iinaim—rrnnniuii ti
UimUHUUBaiISII e

t
■ÜBIIHIIHBiMi i,
Alb. BeUn TM 722 |j
A.C-A. eerL 1M — l
AJ9.0.0. IMS IM l
Als. Norit / 2M 210 |

A.VJ.M. IS7 IMb |
Am. Hotel *n>-a* (

Amstel Br. nre 2M 301 S ■
Arastel, Hotel lioo-ooj — |

Aad Goed V •IBi — ,
AmsL Ballast 447 447b
A.OJ4. 101 S 1«S |
A.D.M. S pcL IMS — I
A'daa» Leder HOS — 1
AJLM., .

. 210 3« ,
Anleta S7S »S ,
Apeld. Netten 20SS 2MS |
Arnb Schpb e 14S 1M (

Asaelbergs 102 1M |
Auto Sctew W 410 012 |

Auto R'dam 402 OM I
Avis M S 2 |
Rammens 170 x 200* |

Baad Kinine 1120 b 1123 I
Bat Aana MQ 2M 249 >
Bateva 122 122 I
Batenburg 21S 22S* •
Beek A U 173 S 173 S •

> Beeren Tricot 7S 7S t
Beer* * Zn 274 20» IIBelo «b ®7b IBegemann 132 132 1
Bensdorp InL 419 417 I
Bergh * J A 22»Vk 229 I
•I 1

Bergb * J pc. 01 00*
Bergoaa 202 202* j

, Berkel Patent 214 22»
I Bernet * Co. 192 100
■ Blaauwboed 400 MIS

Idm ni.c. 4M MIS
» I •

Blydst W 1M II2S 112 J
) Boeke Sk H 207* 20Sb

Boeke 4k B c*r «I** —

I Boer Drukk. 222 S 002
Bols t ■ 222 - *21
B * Aukea 2M 232 3
Borsu-Wehry 72 Tl '

Braat BouwsL 221 222 1
Idem s dtv. 221 a lBraat R'dam 073» — 1
Braat Mach. SS S 2 . 1

) Brakke Gr MSb **Sb i
Brsda Macb 2M 27S 1

01 ' 1
) Bradera - 47ts —

Idem S dtv. **na !
Bradera nre 471 472 S I
Idem s dlv. 4»i — IBroesde* A -MS SS»
Bubr.-TetL S7S SM

Ildem eerL «79
.

SS2
Buttlngrr 2M 257
BUenkorf A 337%
Idem ij dlv. aMtk
B tienkorf nre SSTS
Idem u dlv. , 363 SS»

0 BUenk. S p nre IMS
BUenk. 0 p nre 102 102
Qdvd A ons* _

Calvé eert. SIS Sli
1 calvé 0 e pe IMS —

Calvé S e.p.w. IMS 13SS
Carpa* Garen 202 202
Centr. Suiker 202 270
C.Sutker nre 202 270
Cham Unie 213 b 2Ub
Crane Nederl. S 4 COS
Craae Ned. pr So* SOb

• . 1 ■ • . ~ ■
Cur Ha .Ml] A MIS 142S
Cur HM. n.r.a. 142' a iim
Daalderop B 227S 23SS
Idem ik dlv. 22SS 2MS
Dagra 272 *71
Dokken 21SI nSI ,
Dell Atjsh M «S
Dell Drukk. SSb —

Doaooaus 202 27» H ,
Dikkers lus 142 S |

Domus ; ï' 431 >*$| «Ü Vf -Dorp * Co. 110 —

Dr Ov Houtb. IS2 U2S
Drie Hoefljx. ƒ MM —

.

Idem dl». / S 2 —
Droge Wal 120 s 127
DJLU. 270S* *70

v DJLU. 1M 2M —

Da Croe * B én —

Idem eerL SS SSb
Duiker - 207 MS
Durrto 202* 2M|
Idy-UiMl 11« 112
XlaCUofaCt 4M 440b
EleetralMdl 2M *7»
Esevtor / MS 200x
Elsevter eert. ƒ 202.70 —

Bnbo 2M 222
Enkee 1M IM*

Enot! 2721 2701
Entcomayer M M
Enthoven lts 104 -

Erdal SM 447
lEur. Axle IJl* 12S

Europe Hotel 210 b *>°b
Excelsior IMS IMS
Flgee U 2 1401
Idem eert. 14S —

rakker A 2S7| 2(2
Idem eert. 2721 2M

5Ford Auto S2Bb 020bGazelle y)
Gelder Pap A nis 111
Gelder Pap pr IM 103S
Geld Tlelena 410 4SÏR>
Geidennen MS 09S
Gen. Bandon M M
Gero A 290 2MGera NA 2M —

Gerxon 12* x 122x
Geveke (30 SM
Glesara MS *1

. Gist OtpA 2M 2SD*
Goudsmit 177S* 173x
Grasao IM 17»
Idem S dlv. 170 170*
Grinten v.d. 770 7M
Idem 190S/*M 770 —

. Orofanedertl 112 UT
Gruyter A pr IDQS 100 b.

• Gruyter B pr IM IMb
HagemeQer 429 403
Halberg M 47
Handelacomp. 290 2M
Hart Instr. 122 121S
Hatema 202 2M

| Havenwerk 2M 24*■ Helnek. Bel. «00 4M
. Helneken A 4M 407S
| HeUlngman 212 214Hensen 122 S 122Hem 2M _

Heybr Handel 122 122Hoek'a Mach. S3l SM
Holee 233
Holl. Kattenb 100* 107
Holt. Beton A 232 232
HoU. Con.tr, 240 342
Holl. Melks 22b 2M
Homburg 232 2M
Hoogenboscb 247 244*
Hoogenstr. 14» 147Hoolmeyer IM IM -

VJt' 23/2
Indobeem «0* M|
IHC-HoUand IM . IMS
Industr. Ml) 212 2l«
Ind. Mu Zutp 3M 3M
IBJ. IMS* 12SS 1

Interlas 443 442
Internatte A 252 Ml*
1.G.8. 4M 401
Inventum SI 240 a 2M
Idem S dlv. 2M —

Herbroek J, IM 100x
longeneel 422 422
Kemo «22 OM
Kemp A Beg UOs 122x
Kemp Zink «03 4«3
Kempkea IMS • 123S
Krr Hout M 7 _

Ken Hout pr loea —

Kry * Kramer «M 44»
Kleding Smits »• —.

Kiene 1000 218 2M
Klooe ea Za . 2M 227
Koadee 2M 2M
Kon. Papier 241 MIS ,
K. Ned. Textiel MS
K. Zout-K. nrr SM 7M

Korenschoof 209 2M
Koudl)s 100 b IM
Krmsnapolskj Sol* 49»XKromhout 147 IMS
K.V.T. 4 IS ■
K.V.T. pr. IM
Kwatta 212 211
Leeuw. Pap. MOb 171
Leldscbe Wol »0 344
Undetev. Jac. 133' V _

Llnt's Beb. 44', 43
Ups Gispen IM _

LUempf 219 21S
U]m en Gel. 140 141 1LmOkGel. rest ■» —

Macintosh 440> 431*
Mahes 4SSi 400x
Mamts en Co. tas _

Matubel 170 174
Meelfabr. eerL 2M 23» •
Meee IMS IM
Metaverpa 2M 2»b-10x
Meteoor Bet. 2431 244
Misset 227* 2M

Moluks H. 22b 22U
Mose 3M 283
Mulder Roll 123 x 133
Muller N B. 2is jis
MUller NA pr M 97
Mijnbouw w 4Mb —

Naard. Cbem. 4M 447Neetf IM iu*
Nedap Ul* IS2
Nederhorst 539 4M
Idem S dlv. 4M —

Ned. Aan MU 24» _

Ned. Boatwev. 107 —

Ned. DegbL U 11 lx 2!Ox
Ned. Dok A 74S 74S
Ned. Eport P 120 x 130xNed. Hutstal. toon
Ned. Kabel A 2MS 2MN. Kabel Wnb go» —

NJU.U. eert. 2M 279S
Ned. Scbeepab 72S 72Ned. SprtngsL 223 x 213 x
Ned. Veem 233 b 233bNed. Vies 243 —

Nelle Van 202 202
Netam 220 210
Nleaf 127 IM
Wierstrasa. 1M —

Nd. Eur. Hout 211 212
Nyma nre 7214 7»
N|) verdal TC. 122 S 122
Oranjeb. nre 2M 257
OrensL A Kop 272 2»
Ov. Gae NB / M.M 07
Ovtag S2ox —

Padans Porti. I0<«| SS
Palembans 123 b IMS
Palthe SIS SIU
Parkhotel 410 b —

Pblllpo G B. t 122 M 122.00-122
Philips GBc.l 122M 122.73
PhUlpo GBpr ƒ 42 42.M
ld. GB pr wd / 42 42 40
Pieteroen 110 110
Pent Hout 270 270
Pont Hout pr. 124 b 124b
Poorter Jan 43S 43%
Pore. nee 244 —

Pr. A Braadt 220 b 230b
Rademakers IMS 127
Reealnk 171 171
Reeuwttk 040 S2l
Ilelneveld 132 154b
Retneveld pr. SSx S7x
Reine» reeL b .SM /v v— •

Kelaa * Ce. f 140»« H *

Rhj. Koblena fj^o v
Rlva nre 271 x —
ftohte A Jlsk IM IM
Hommenh. K. 323 330

IDJI-A. ISO* I*7
Ruhaak 12SS* 123
Rijnstaal 04* MS*
RUsd.-Hoa ore IM —

Sanders MIS 2M
Schelde NB IM IM
Schelde pr. IM —

Schev. EMS 202* 200
Schokbeton B 2MS MT
SchokbeL eert. 2MS 2M

Scholten Cart S33*d 343
Scbolteo Ut M| M
Idem S dlv. ƒ 17301 M.M
Schuttema 123 b —
Schuppea 170 b —-

Schuttersveld 134 IM
S lmon da Wit 2» • 209S
Slmon de Wil 229 2MS
Slmon» Emb. 11S'4 117
Smit Transf. 222 231 S'
Soerabaja Dr. ISS 1«S

Spaaraestad 30» 959
llera 7 pcL IIS 118
Stokvis A 17S 177
SLsp. Twenthe MS M
». Bwaay 320 2M
Srnres nre 103<4 10»
Ta. PhU eerL 177 ITT
tab. PhIL pr. 120 b —

Tl. Prtok 12b _

IJL Marljnen 2M 23*
Tech Unie A 312 _

Idem dtv. *M 202 —

Idem W. bow. **>b —

Ttls 04 _

Trxoprtnt 122 S 122* <

Tixoprtnt pr. MS M<k
Twm.otDr. / M.M 09 00
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Eervol ontslag voor twee
Oranjeboom-directeuren

(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM, 23 febr. — De presl-

dent-commissaris van de Ver. Ned.
Brouwerijen d'Oranjeboom heeft In de
vanmorgen gehouden algeme verga-
dering van aandeelhouders het uittreden
van de belde directieleden, de heren dr.
Ir. R. H. Hees en Ir. B. W. J. Tinbergen
toegelicht HU merkte ep. dat geduren-
de de laatste tUd een gebrek aan har-
monie binnen de directie te constateren
viel, hetgeen zijn oorzaak vond in het
verschil in leeftijd en in de fusies, die
in de afgelopen Jaren hebben plaatsge-
vonden Daardoor waa de aamenwerking
tuasen de vier directieleden, vooral ge-
durende de laatste maanden wat stroef
geworden. Aangezien de heren Meea en
Tinbergen dicht bQ de penaloengerech-
tlgde leeftijd atonden, heeft men beslo-
ten. om de betreffende directeuren per
1 april a-s. eervol te ontslaan.

De president-commissaris deelde nog
mee, dat het verschil van Inzicht ln de
directie het gehele beleid betrof en niet
zo zeer op een of meerdere punten be-
trekking had. De raad van commissa-
rissen heeft zich eensgezind achter fet
besluit geschaard om de belde directeu-
ren eervol ontslag- te verlenen. Het ligt
in de bedoeling de directie, die thans
nog uit de heren dr. Ph. de Jongh en H.
Moltzer bestaat, te zijner tijd uit te brei-
den.

Overigens gaat het goed met de Oran-
jeboom. De gang van zaken tot nu toe ls
bepaald niet onbevredigend geweest, al
dleat te worden opgemerkt, dat het

eigenlijke verkoopseizoen nog moet be-
ginnen. De brouwerij te Weert en die te
Amersfoort draaien op volle capaciteit,
terwijl de brouwerijen ln Den Haag en
Rotterdam nog voldoende ruimte in de
produktiecapaciteit hebben. De geruch-
ten, dat d'Oranjeboom op vrijersvoeten
zou verkeren, noemde de directie perti-
nent onjuist. Wij zijn te ouH en te wijl
om nog op vrijersvoeten te gaan,, zo
werd letterlijk gezegd.

De Investeringen voor het thanslopende boekjaar zuilen geheel uit eigenmiddelen gefinancierd kunnen worden.Zij zullen ongeveer gelijk zijn aan het
bedrag, dat vorig jaar werd besteed.
Aan een beroep op de kapitaalmarkt
wordt niet gedacht Wel ls het waar-
schijnlijk, dat een bedrag geleend zal
moeten worden.

. Cr zijn momenteel serieuze plannen
op stapel om aan de sortdrtnk-afdellnx.die een zeer rendabele tak van het
bedrUf la, een belangrijke uitbreiding te
geven.

Gesled bet stadlnm waarin de plannen
verkeren, achtte de directie het niet
Juist om mee te delen of «niks tal
gebearen door overname van een be-
staand bedrijf dan wel door zelfstanlige
nltbouw van de eigen afdeling.

De jaarstukken verkregen met alge-
mene stemmen de goedkeuring van aan-
deelhouders. Het bestuur zegde toe
serieus te zullen overwegen de verslag-
geving met meer gegevens uit te breiden
en de mogelijkheid van het publiceren
van tussentijdse mededelingen te zullen
bestuderen.

Scholten Carton
niet ontevreden

(Van onze correspondent)

GRONINGEN. 22 febr. — Ia de Jaar-
vergadering van Scholten Carton en Pa-
pier heeft de directie in antwoord op
vragen meegedeeld, dat lij niet onte-
vreden ia over bet lopende Jaar. Do
Jaarstukken werden goedgekeurd en In
principe werd ook besloten tot herkapi-
talisale met vijftig procent onder voor-
waarde, dat op 14 maart <de statuten-
wijziging zal worden goedgekeurd. Aan-
gezien het vereiste quorum ontbrak
kon daarover thans niet worden beslist.

De voorgenomen Investeringen zijn
erop gericht nog meer samenwerking
te krijgen tussen de produktle- en de
verwerkingsbedrijven, aldus de direc-
tie. Voorlopig kan de investering nog
intern geschieden. Het zal van de om-
standigheden (de mogelijkheid van snel-
le Investering, de positie op de kapitaal-
markt) afhangen of dat ook ln de toe-
komst het geval zal zijn.

In antwoord op een vraag of wellicht
het kantoor zal worden verplaatst werd
geantwoord, dat de nadruk van de be-
drijven momenteel in Sappemeer en
Hoogeveen ls komen te liggen. Al zijn
er geen concrete plannen ln die richting
het ls mogelijk, dat de produktieafdeling
en dan ook de verkoop naar Sappemeer
zal worden verlegd.

Aan afschrijving op vervangingswaar-
de wordt voorlopig nog niet gedacht

Verder werd nog opgemerkt dat oud
papier een waardevolle grondstof is, die
het land vele deviezen voor'het impor-
teren van kostbare cellulose kan bespa-
ren. Het verbruik ls thans reeds opgelo-

pen tot veertig procent van het totaal.
Evenwel gaat men in steeds meer grote
stéden over tot het Inrichten van ver-
brandingsinstallaties, zoals in Rotterdam
die alleen te gebruiken zijn. wanneer
eveneens oud papier wordt verbrand. De
overheid is op dit punt geattendeerd, al-
dus deelde de directie mee in antwoord
op vragen. < ■*>*;?*'< *■■ ■t ■

~ >*. •

De heer H. A. Beekhuls uit Sappemeer
werd als commissaris herkozen.

Gedrukte stemming op aandelenmarkt
Staatsfondsen licht in herstel
(Van onze beursredacteur)

AMSTERDAM. 23 febr. — De staats-
fondsenmarkt heeft na de emotionele
koersdaling van dinsdag een gedeeltelijk
herstel ondergaan.' Men kreeg de Indruk
dat de verbetering ' zich zonder steun-
aankopen voltrok., zodat van een na-
tuurlijke correctie op de wat overtrok-
ken sfeer van gisteren kon worden
gesproken. ■% >

Het pijnlijke van de zaak ligt ook
niet zozeer in de.lening van de Hoog-
ovens als zodanig (deze geeft men op de
genoemde voorwaarden nog wel een be-
hoorlijke kans vaa slagen) maar ln het
feit dat de aankondiging zo bot op de
inschrijving van-de staatslening is ge-
volgd. Hierdoor Is de markt niet alleen
op een onaangename wijze overvallen,
maar bovendien heeft zi) geen gelegen-
heid gekregen zich;ook maar even te
redresseren van de onevenwichtigheden
die de inschrijving op de staatslening te
weeg heeft gebracht

Men behandelde vandaag Inde nieuw-
ste lening op koersen van 983/18 tot

98 7/16. vaarna op 985/16 werd gesloten.
Vergeleken bij de slotkoers van dinsdag
betekent dit een herstel van 5/16 per-
cent De andere leningen . gaven over-
eenkoms'Jge verbeteringen te zien.

De aandelenmarkt beeft xlch niet bij
het lichte herstel van de beleggings-
markt aangesloten. Met uitzondering
van Hoogoven*. die zich met een stijging
van 4 pst tot 430 van het gisteren gele-
den verlies te herstellen, noteerde de
hoofdfon lsen alle lager.

De aar dacht ging ln het bijzonder uit
naar Unilever in verband met de zojuist
gepubliceerde resultaten over het vierde
kwartaal. De reactie daarop was, zoals
min of meer voor de hand lag. echter
lichtelijk negatief. De behaalde winst
kan op zichzelf genomen en ln vernou-
ding tot de huidige koers van het aan-
deel w<liswaar bevredigend worden
genoemd.' maar de nog voortschrildende
versmalling van de winstmage en het
feit dat «Ie winst vóór aftrek van belas-
tingen zt:h ln de laatste twee kwartalen
in dalenCe richting heeft bewogen, kon-
den slechts uiteraard het tegendeel van
een stimulans vogr de koersontwikke-
ling van het aandeel opleveren. Daarbij
komt dat het marktklimaat toen al niet
«unstig K gezien de nog altijd aanhou-
dende verkoopdruk van Amerikaanse
zijde.

Het nuirgarinefonds sloot op ƒ 111.20.
hetgeen «*n daling van ƒ 1,20 impliceer-
de. Kon. Petroleum heeft op,een koers
vso ƒ13720 eenzelfde verlies geleden en
Philips bi met ƒO.BO gedaald tot ƒ122.90.
Verder.va» AKU 3 pnt lager op 361li.

Ook de scheepvaartmarkt toonde weer
overwegend lagere koersen.. HAL en
Van Nievelt bleven goed op prijs maar
Van Ommeren ls nog twee punten ge*
daald. Pakevaart drie punten en Stoom-
vaartmij. Nederland bijna 5 pnt.' Van de
cultures was HVA lager, maar Deli Mij.
boekte een licht herstel na de daling van
dinsdag.

Op de lokale industriemarkt was de
stemming eveneens overwegend in mi-
neur. Van de guldens genoteerde fond-
sen kwam Scholten drie gulden lager,
terwijl Elsevier drie gulden lager werd
geadviseerd zonder kopers te vinden.
Overzeese Gas liep f 1,50 achteruit. Bols
ls een gulden gedaald.

Oude aandelen Van der Grinten wer-
den ruim 20 pnt lager genoteerd op 733
en BOhnnann moest IS pnt afstaan op
663. Verder is Kon. Zout met tien pun-
ten gedaald tot 790. terwijl Scholten Car-
Carton met een daling van 10 punten
een deel va nde gisteren behaalde winst
heeft moeten prijsgeven. Ook Wijers en
BOZ kwamen tien pnt.lager uit Dalin-
gen van 7 4 8 pnt zag men bU Wessanen
Bataafse Aanneming Mij en Krasnapol-
sky (laten).

Beursomzetten
DINSDAG n FCBSCARI

Hoogovent ƒ 0 300
Philip* ƒ 70.000
Unilever • ƒ tl.ooo
Kon. Olto ƒ «3.000
KJiSM ' ƒ 90.000
Interu&lo ƒ 50.000
Nefo ƒ «2 650
Robeco ƒ IMJ9O
Roltee» « ƒ »I.M
fndohwm ....... J M.700
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\ DERBV DRlNtö j
Treft u op een Derby gezinsfles 'n kroonkurk met binnenin

(onder hetkurkplaatje)
,

WSO%tëÈ;9Ê
of COLA jzenddezeiiè^^fiiilS

kroonkurk dan op naarHero • Breda. U ontvangt gratis
■ 3 gezinsflessen tintelfrisse Derby Up Drink + 3 gezinsflessen

lekker pittige Derby Cola Drink.
''
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Ontdek hoefantastisch lekkerdie nieuwe
Derby.Drinks zijn. Vuurenals mixdrank.

DERBY DRINKS... PRODUCTEN VAN HERO BREDA j
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BULL GENERAL ELECTRIC
annonceert de Gamma's 140 en 141*
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Tijt Tippel teet er met de biggen ten

zijn ton tendeer en kent Ja ellerlei
dolle tltuMtet. Een verrukkelijk teek
veer de jeugd ten 8 tot 12 toer, met

leuke Utustretiei.
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