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Minister Den Uyl:
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-

5 of 10 of 20H Sluiting van
guldens voor een
oude pan terug! bedrijven geen

Betoging tegn

(a.s. maandag definitief
de allerlaatste dag)

Soekarn's

„communistische"

:

kentering van
conjunctuur

Doet er niet toe hoé oud en ver-

i sleten: voor

elke oude kookpan,
steelpan,.f luitketel of melkkoker,
hebt U recht op een sensationele inruilkorting van 20% opeen-echte Sola-Elite pan van- Zweeds
edelstaal. Onverwoestbaar cri blijvend mooi bij koken
op gas (ook het felste aardgas!) en elektra. Kromtrekken.
kan niet. Aanbranden ook niet.
Roesten? Nooit! Garantie?.
1. Levenslang! Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen. ;

regin

DJAKARTA (Reuter)

Indonesische militairen hebben vanmorgen geschoten op ongeveer driehonderd anti-communistische studenten, die voor het paleis' van president Söekarno in Djakarta protesteerden tegen de recente reorganisatie van het kabinet. Ten minste
twee studenten werden gewond. Ook voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in dé Indonesische hoofdstad verzamelden zich betogende studenten,
—

Concessies aan „oost" en
vriend blijven met „west"

onze parlementsredactie)
bedrijfssluitingen van' de
laatste tijd hebben niets te maken
met een kentering in de conjunctuur. Wie dit, verschijnsel koppelt
(Van

De

aan

geeft een onjuist beeld Tan onze
: '.
..';:,.!:"'■■ •»ƒ.
economie.. ■'_■
■■Hij praat onze economie cc»
ziekte aan, die zij niet heeft.''-'.'. |.
•-.,..

Dit betoogde minister Den TJyl dinsdagmiddag in de Tweede Kamera
waar hij de begroting van Economiiche Zaken verdedigde.
Na de uitvoerige behandeling van

":

'

toegevoegd

aan Ide minister voor
Centrale Bankzaken. Daarmee" kreeg
deze orthodoxe" Islamiet: een" financiële, sleutelpositie., ■... ■'■
3. Van dé uiterst" rechtse nationalist
(PNI) dr. Soeharto, tot minister van
Financiën
4. Van, de j uitgesproken, anti-comDe studenten, leden van : organisade minister van Marine.'. Eddie munist Adam . Malik; tot minister
tie 'Kami', die jde afgelopen weken Martadinata en de voorzitter van het voor de ;
Buitenlandse Economische
herhaaldelijk, op', wijzigingen in de parlement Aroedji Kartawinata. 4 r.. \ Betrekkingen,
adviseur van de presi'
regeringen
aangedrongen,
heeft
Ook voor kèukénuitzetteh geldt:
dent.
Anderzijds zou de Indonesische
noemden het veranderde kabinet een
5. Van de-katholieke, in Leiden afgecommunistische
regering.. Zij president trachten zijn land weer pominisschreeuwden ondermeer 'Hang Soelitiek aanvaardbaar te maken in Ce studeerde mr. Moénadjad tot
van
de
"-.." s*
president.
ter-adviseur
:
bandrio op.
niet-communistische landen.
Daarbij; maakt', een groot aantal
sierlijk
gß_B_B_fl_Ei
De volgende benoemingen zouden hoge officieren deel uit van de vijfBerichten als zouden eenheden
S-6-*
betien nieuwe ministers. die zijn
hierop wijzen:
van de Siliwangi-divisie naar Dja. ':' .--,;
noemd.
Van
de
machtige
karta zijn overgebracht om de afgevoorzitter
van
de
1.
Buienlandse
handel
65'
in
zette minister . van Defensie Nasoe- Islamitische partij Nahdatoel Oelation te beschermen, zijn in Djakarta ma, Idham Chalid, tot vierde, vice- (Zie ook ons commentaar op pagina SOLA-ARTIKELEN TN
verkrijgbaar bij
tegengesproken. Nasoetion zou zich premier.
9: söekarno f/it op nieuw ROTTERDAM
thans in Bandoeng
waar ook het
evenwicht)..",:
Van
->;■;■;
_
Moh. Hassan "tot minister
2.
hoofdkwartier van de Siliwangi-divisie is gevestigd bevinden.
'..kTi
:

dit begrotingshoofdstuk in de kamer-

....

commissie drie weken

/

lÉJËftiil
-":"."

.

-

waren

RIJNSTAAL
ir een deel van Rijnstaal w.ordt misschien door een andere belangrijk»
onderneming overgenomen, zodat het
voor Arnhem gehouden blijft;

.--.,',.

::

geleden,

de belangrijkste mededelingen van dt
bewindsman:
■ .

,

,

per nummer 20 cfc

NOORDEN

ir de economische structuur van

noorden des lands komt

het

opnieuw in

overweging;

-

.

-

;

INVESTEREN
ir er is volstrekt geen reden om het
investeren fiscaal aantrekkelijker te
maken;

.-.-

:-•

*

<;

KOTI zal verliezen.

■».

Onze parlementsredactie tekent bij
de- ontwikkelingen -in Indonesië
aan:
;

Politieke oplossing
Politieke waarnemers in Den Haag
zien in het ontslag van Nasoteionnog
9) Een jongeman, die geld nodig had selaan wilde halen, werd snel door de geen beknotting van de invloed .van
'
en dat via een ingeslagen ruit nit het politie gearresteerd.*; '.-.',
het. Indonesische.-leger.; Zij .menen
Amrobank-filiaal aan de Bcijerlandook, dat president Söekarno zijn meningsverschil-.met Nasoetion- over
politieke 'oplossing', heeft aangegrepen voor. het- ontslag; als i concessie
aan de jonge landen in Azië* Afrika
en' Zuid-Afrika en aan de. Oosteuropese landen'die zich steeds openlijk
verzetten tegen het verbieden van de
Indonesische communistische par-

Viar in

te geld ituankb

GLASGERINKEL .deed gisteravond
om kwart over elf enkele' Rotterdammers, &ie ■in de Beijerlandselaan op de bus stonden te wachten,

•

'—

.".-

•,.

;

;

schijnwerpers.

DE INBREKER

-

—
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de 25-jarige por-

,
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LINKS VOORRANG
IN DEN HELDER

Z.

_';';.(Van
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■
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ƒ/' '^Tvah;'Andel
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landselaan aankwam. De onbekende
was snel gevonden. Everi later stond
hij al met zün armen in de lucht
in het felle licht van de politie-
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Voorbereiding Europoortmond

(Van een onzer verslaggevers)

J
■

ï

■

«links voorrang geven. Het J
■
initiatief is genomen door 't
J- comité Links Voorrang dat ■
■
samen met de Helderse
Automobielclub en f vijftig ,"
■
automobilisten een film gaat . J
■
maken teneinde aan te to- ■
dat links voorrang ge- ■
Jm nen veiliger
.
ven
is. ~"

•

"

*

i

*

Afsluitdam Brielse
Gat in zomer klaar

een onzer

verslaggevers) ,■
Op zaterdag 5 maart
gaat men- in Den Helder
'.',..

■.;
"

>;

Het links voorrang geven
gebeurt in een voor dit doel
afgesloten stuk van de stad.

■

JJ
■

Advertentie LM.
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nieuwe havenmond voor Rotterdam,

Telefoon 23 0416
. Nieuwe Binnenweg 187
Telefoon 23 04 28

.
.
staatssecretaris Bakker.
ZIE OOK PAGINA 11,

Russen lanceren
twee honden

' -

MOSKOU

FIRMA ROOBOL

PERNIS: G.' r A. Soetemanweg
: 6T-63,- Telefoon 16 17 80
.
HOOGVLIET: Binnentaan 28
.Telefoon 163637 -.'
HOOGVLIET: Oudewal 50
Telefoon 16 07 51 v :
ROTTERDAM: Asterlo 19
Telefoon 17 43 76
ROTTERDAM: Plein's3 no. 26
' Telefoon 17 9412 . .
;
"

(TASS)

—

Een Russisch

ruimtevoertuig met aan boord twee
honden is dinsdag in een baan om

de aarde 'gebracht,' zo meldt het
.

persbureau TASS. De namen van de
honden luiden \ Veterok en Oegoljok.
De lancering was de 110de in de Kos-

mos-serie.
De honden bevinden zich aan boord
voor biologisch onderzoek, aldus het
....."..

persbureau.

'■

De Kosmos-110 draait in 96 minuten en 3 seconden om de aarde. De
grootste afstand tot de aarde bedraagt 904 km en de kleinste 187..
~ Er is niet bekendgemaakt of het de
bedoeling is dat Veterok (Briesje) en
CAPELLE a.d. IJSSEL: " :
Oegoljok
(Steenkooltje) naar \de
aarde terugkeren. Gezien het verste
punt van de baan (904 km) vermoedt
Tel. 01804-3332 men dat het gaat om een vlucht van
Bermweg 59
Slotplein 38
Tel. 01804-3884 lange duur. Tot dusver is nog nooit
een ruimtevoertuig, waarvan het verste punt in de baan op zo grote afstand van de aarde lag, weer geland.
De Russische kosmonaut V.Titov
verklaarde onlangs, dat men eerst
honden naar de maan zal moeten
sturen, voordat daar mensen landen.
De Bilt verwacht van donderdag- Deze opvatting is bestreden door
avond
Gagarin.. - Aanvankelijk . opklaringen
met
Het verst in de ruimte zijn tot
slechts hier en daar een bui.' Morgen dusver
de kosmonauten Beljajev. en
later, op de dag meer bewolking met Leonov geweest, die in maart van
waarschijnlijk tegen de avond j enige het vorige jaar in de Voschod-2 een
regen. Vrij krachtige tot matige zuidbaan om de aarde beschreven, waarwestelijke wind. Weinig verandering van het verste punt 495 km van de
in temperatuur. .
aarde was verwijderd.
'.■■ zon ."■■;."' maan
'-'-~

Firma N. ROODNAT
-

-

WEER
BERICHT

•-"

24 febr.

—

Telef. 12 92 28

SfiETIE TERPSTRA

opk.

inclusief het haventerrein op
De afsluiting vai. het Brielse Gat die
in 1973 moet zijn
zal nog deze zomer worden voltooid. de Maasvlakte
Daarmee is de eerste belangrijk stap voltooid.
gezet naar de verwezenlijking van de
Zodra het Brielse Gat is afgesloten
kan worden begonnen met de bouw
van de, Zuiderdam, die de Maasvlakte
beschermt en tevens de zuidzijde van
de nieuwe Waterwegmond zal mar-

-

Nieuwe Binnenweg 247-249 •

-

—

len.

opkijken. Zij zagen nog juist'een
in ,een lichte regenjas geklede jongeman door' de ingeslagen; ruit van R.,VERTELDE later;op het bureau,
dat-hij in'financiële moeilijkheden
dé AMRO-bank
filiaal op de
was komen te verkeren. Hij dacht
hoek Beijerlandselaan—Hiüevliet
het geld dat hij nodig had wel bij
:
:."; : ..i-;;
•glippen. ■:■ :-,,.-;.;,;.r ; de. AMRQ-bank-.- te kunnen halen,
EEN VAN de busreizigers belde on- ■zij het dan op een wat ongebruikemiddellijk de politie, die nauwelijks . lijke manier. De} recherche . heeft
.hem in bewaring gesteld. ; ...■/- t .-.'>.,
vijf minuten later al. met enkele
, surveillancewagens in ,de ' Beijer-

-

E. E. J. NOORLANDER

len en mengde die door het eten van
van haar man. Ook nadien haalde
zij nog enkele malen vergif in huis.
Maar aJs'DeJ.'thuiskwam was," volgens haar. verklaringen, haar woede
telkens zodanig bekoeld; 'dat zij -het
vergif riiet gebruikte.: - -■',
i• .
iDe J. werd ziek, bleef enkele ma-

F.'

-

Hoogstraat 173

32-jarige Rotterdamse G>. W.' de! 3.- len weg' van.zijn werk en
bleef na 9
B.,dinsdag "Voor de officier .van
januari.-aiekithuis.- •Op II februari
titie- te Bötterdam'geleid.'" Haar man,' stapte hij op.de trein om zijn ouders
de 34-jarige
de J. die rijtuigpoêt- in-j Groninge- te bezoeken. Daar
ser is bij de Nederlandse. Spoorwegen kwam
hü. als . een menselijk ■'. wrak
is al sinds 9 januari ziek én ligt moaan. Een specialist constateerde verGro'
,
te
menteel .in een ziekenhuis
giftigingsverschijnselen en liet De J.
ningen.' Zijn toestand is ernstig; of
in hét ziekenhuis opnemen. .
er uitzicht op genezing bestaat, kan

.

.onzer- verslaggevers)

■

,

•-

,

(Van een

tier C. J." R.'.uit Rotterdam —.wilde
echter-niet meer. naar buiten -komen:','-Enkele, politiemannen moesten daarom; dezelfde, weg gaan als
de man, namelijk dobr.de meteen
steen ingegooide ruit, om R. te ha-

.

om,halen'

(Van een onzer verslaggevers)
: Verdacht van een poging, tot vergiftiging van haar, echtgenoot is de

,
men nog niet zeggen.
De vrouw werd op 18 februari in
Dit geldt ook voor het ontslag van
haar woning aangehouden; De recherche heeft ' resten j van..verdel-.
Advertentie I.M.gingsmiddelen
die voornamelijk
thallium inhouden —. gedeeltelijk
1 Brillant -"-'■•■.;,.
verbrand in de rioleringsputten geschitterend bezit
vonden. Zij heeft de vergiftigingspo'_J»-_
vooraltijd! •■■
ging inmiddels bekend.'
In het tot dusver kinderloze - hu„ffi~_ JuwïLfEfl
welijk van De J. waren al geruime
tijd ernstige spanningen, die er soms
Hoogstraat 164^152 .
in uitmondden, dat de vrouw de man
Beyerlandselaart 175
mishandelde. Eind december kocht
- "
•
lW Rotterdam ;■
zij voor het eerst verdelgingsmidde-

tij.

Tel. 23 3562
SCHIEDAM: Parkweg 406 Telefoon 26 89 32 \

Math.weg 207

Vrouw verdacht van
vergiftiging van
haarman

President Söekarno is van plan de
KOTI, het hoogste politieke uitvoerende orgaan, te reorganiseren. Men
neemt. aan dat Nasoetion ook zijn
functie als onder-bevelhebber van de

ir ondanks de stijging van allerlei
tarieven zijn de kosten van levensonderhoud in januari slechts met één
punt gestegen, wat vooral te danken
is aan prijsverlagingen bij vlees, fruit,
eieren en kleding.
Over het algemeen bestond er.In de
Kamer nogal waardering voor het
beleid van minister Den Vj\ en

.

—
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07.38

:

ond.

opk.

09.16

18.10

"

oDd.
22.35

—

1

inzameling

van zaterdag

jl.'

blijkt 540.000 gulden te zijn

j§

;

=

=

=

gestort op het gironummer
van de actie „Eten voor India". Dit bedrag heeft het
totaal van\ de opbrengst

woensdagochtend op 19.200.000
gulden gebracht, zo deelt de
N.O.V.I.B. mee.
(Zie ook pag. 9: VOEDSEL
I STROOMT BINNEN IN IN1 DIA).
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U kunt dit model aanvragen bij

NEVEDA, POSTBUS 300, LEIDEN.
: Sluit 2 postzegels van 18 et. hg. .

ü kunt de krant geen dag missen. Bent u nog geen abonnee? Stuur dan
deze bon naar Het Vrije Volk (zie voor het adres bovenaan deze pagina) en
.
v krijgt de krant twee weken gratis.
...-■;'
.-.
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Ik wil firaag Het Vrije Volk veertien dagen gratis ontvangen en daarBa,wïliklnjj abonneren.Hetabonnementsgeldwordt voldaan:
/.
/ per giro per kwartaal .
3 contant per week contant per kwartaal
f (doorhalen wat niet verlangd

1

■
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Caravans en
tweewielers
op 52ste

RAI

keren. Zodra de aanleg van de Zuiderdam een eindweegs is gevorderd,
begint ook de bouw van de verlenging van de Nöorderpier tot circa zeven kilometer in zee.
Holland zijn thans
reeds voorbereidingen getroffen voor
de uitvoering van het grote en meer
dan 300 miljoen kostende werk. ,

Real-Anderlecht

(Van onze verkeersredacteur).

ook op televisie

Morgen opent te Amsterdam minister mr. M. Vrolijk
de 52ste RAI-tentoonstelling, gewijd aan tweewielers
en gecombineerd met de
tentoonstelling van kampeerwagens Caravan ; RAI

onze radio-TV-redacteur)
De NTS heeft vanochtend besloten

'66."

j

:

";

'./-'7. J
;

De tentoonstelling, die tot
en met zondag 6 maart
duurt, wordt uitermate interessant door allerlei nieuwe ontwikkelingen, zowel
voor' de fiets als voor de
bromfiets. In dit nummer
wijden wij er uitvoerig aan■■',
dacht aan; V
De openingsuren' zijn op
werkdagen van 10 tot 17 uur
en van 19 tot 22 uur. Zondags van 10 tot 17. De entree
kost een rijksdaalder voor
beide tentoonstellingen samen. !", ',"' ',^:;<'^'^
•

.-

(Van

de return-wedstrijd Real Madrid—
Anderlecht op 9 maart in ieder geval uit te zenden. Aanvankelijk wilde
men de beslissing hierover laten afhangen van de uitslag van de eerste
wedstrijd, die vanavond in Brussel
wordt gespeeld. Commentator op 9
maart is Herman Kuiphof. De wed-

strijd wordt rechtstreeks uitgezonden

via Nederland 1 van 20.25 tot 22.15
--■'
uur. ' v
■>£

Vliegtuig botst
Een Indisch
CALCUTTA ■ (AP)
militair straalvliegtuig: is bij ■de landing op het vliegveld Oauhati in de
staat Assam tegen de starttoren- gebotst en daarna door een rij winkeltjes en'een wasserij gevlogen. Zes
personen zijn om het leven gekomen
en twaalf zijn gewond. - .
: Het vliegtuig vloog in brand toen
het de toren raakte. De winkels en
andere gebouwen op het vliegveld
;
brandden*!. , , K
.

—

.:,

*

WOOTTON (AP)

De

—

:

Britse

Day heeft
700.000 gulden gewonnen in de voetbalpool. De 54-jarige Day heeft beloofd dat zijn klanten een week lang
gratis kruidenierswaren van hem
.
krijgen.

kruidenier. Valentine

SPAARBANK'TE"
HOOFDKANTOOR

ROTTERDAM
BOTERSLOOT

.'•

-:"■■:■

;_&<;n,ieï duur wr©/.heerl»k

,

;

*

opde
„ZoFerdinaus tiende
maart onaanvaardbaar
B. en W. van Amstelveen

:

het gemeentebestuur aanleiding zijn
geweest subsidie voor de feestavond

FEESTAVOND KRIJGT
GEEN SUBSIDIE

te weigeren.

(Van een onzer verslaggevers) Burgemeester en wethouders van

.

a
-.

■
■

ONVERSTANDIG

'Hij kan,' zo zei de wethouder, *364 ■
■
Amstelveen weigeren de door de! dagen in het jaar in Amstelveen
Werkgroep Jeugdsociëteit | Amsteloptreden. Maar wij achten het onJ
veen georganiseerde feestavond, die verstandig hem uit te nodigen op een • j. ■
op, 10 maart in het Casimir lyceum feestavond, die ter gelegenheid van ■
in Amstelveen wordt gehouden, te het huwelijk van prinses Beatrix JJ
subsidiëren. ■
wordt gehouden.' .-./'
f: ■
Zij zijn van mening, dat het optrëVolgens de heer J. Dusseljee, de
den van de journalist-cabaretier RiJJ
woordvoerder van de werkgroep, '•■
nus Ferdinandusse op die avond onheeft het gemeentebestuur van meet ■
aanvaardbaar is. '.-. .
De Amstelveense wethouder van af aan geweten van het optreden
JJ
Jeugdzaken, ir. W. H. J. Hol, zei ons van Ferdinandusse. Men zou positief ■
gereageerd. Burgemeester ■
gisteravond, dat de kritische. geluir hebben
Rijnders schreef in een artikel in het
den, die Ferdinandusse over het huplaatselijk weekblad zelfs zeer blij ■
welijk onder meer in het Zo is het,
- ■
programraa heeft laten horen, voor met de avond te zgn. .
.

—

5

=

Fantastisch
leuk! Br_of "_".•.'

W-''sïk

TijDEN HAAG (ANP)
geldlandelijke
de
grote
dens

|

TfEÜER-FOF
6aRBERjJBS '

;'
voor:U;:-: ;;'-.'
elke verjaardag

.

officiële cijfers l|ll
iSm
nu 19 miljoen

Kruidenier geeft
week gratis waar

het",

Eten voor India:

ii■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1968

van zijn geheimen los
van.

.

meewerkt, gaat.de

god.

Leids-Delftse werkgroep voor Ruim.ter Onderzoek in. 1967 ..een instru..ment in. de ruimte brengen voor
.het elektronenonderzoek in.de k05,,,. rnische,'. straling.' De, instrumenten
.j.worden .gelanceerd met een Ame.ökaanse ' satelliet ■'. van het type
ÓGO-e,, De .lancering geschiedt van
...Amerikaans grondgebied. : ..
Jta "het. voorjaar van hetzelfde
Jaar .gaat de Utrechtse werkgroep
■v: «xperimenteren met satellieten. Dan
gaat de Europese satelliet Esro-2
i"in de Verenigde Staten omhoog,voor
'.'meting -van.de> door.de.zon ,afge'gevenröntgenstraling.
~.,...■:,,,.
v Tween jaar later wü de. Utrechtv-se" groep- de j atomaire., deeltjes, -ondeorzoeken die de zon afschiet. Lansatelliet:
v-ceerplaats: i-.-'Amerika;
/ -Thor-Delta 2.
De -Thor-Delta 1
s wordt daar ook
in 1969 gelanceerd
met~een ster-spectrometer voor mei ting -'van het«ultra-violet sterren-

,

.

De oudste tekeningen van de op-

■

dus ongeveer even lang als een
aardse dag. Nadat de telescopen
waren verbeterd, ontdekte men iets
merkwaardigs: bij het wisselen van'
de seizoenen verandert het land-.
schap van kleur en worden di poolkappen kleiner of groter.

-

•

?

'

waren.

I„

nul.
Marslandschap is wel eens
vergeleken met de hoogvlakte van

Tibet waarop, veel korstmossen
voorkomend Ook! zouden op Mars
eencellige, lagere levende wezens

Grijs-groene kleur

-<-.

De verklaring zou zijn,. dat tijdens de, zomer de poolkappen. af-

kunnen bestaan.

Zijn; grootste

faam heeft Mars

'

-

De

■
':

j

raketten
.*'.'.'.';

•V Nederlanders ir. 'Hooghoudt,! dr.
■; Borgman en'professor. Mimtaert,
.",'" "De grote"kijker zal voornamelijk
worden gebruikt voor meting van de
lichtintensiteit van de sterren.' In de
VKaptéyn 'Stérrewacht te Groningen

S

'

*

'vandaag

eens

met

JanL

een

gezellig koffiepraatje houden.'. Wai
bent u'gewend te drinken? Robus-

koffiehandel hier te lande met wie
ik eens ben gaan praten over het
ontstaan van de koffieprijs wist me
al dadelijk te vertellen dat een kop
koffie in huishoudelijk gebruik gemiddeld drie cent kost, De restau-

ta- of 'Santos of houdt' u meer'
van een geurige melange. Ik heb

heel lang geleden eens in een boek
ik zou niet meer weten in welk
'—'. een mooie- zin gelezen. Het was
deze: 'Ken geurige kop thee is het
aroom van het leven. Ik heb die
sm nooit vergeten, maar ik heb er
■voor me zelf altijd 'een geurig kop
kpftic' van gemaakt, omdat'koffie
tme. nu .eéwnaal meer doet dan
.thee. Maar dat is strikt persoonlijk.'/.; Hoe dan ook die geurige kop kof-,.
taalkundig f is', natuurlijk. Be- 1
I fié
tér' een ., kop ; geurige koffie, maar
gaat
dat;'doet er. niet Zo-erg.tóe
duurder kosten.' De koffie is niet
;' .ingang van gisteren al van zestien
'tot,-achtentwintig cent per pond
duurder geworden er. dat is nog al
Wat. Dat is 3 pet.
te
..';', Nu; is dat heel gemakkelijk
.ondervangen door, 3, pet. minder
koffie' te drinken of de koffie.3 pet.
slapper te zetten. Dan zijn we dr.
Ik heb. daarom aan mijn vrouw
. gevraagd:
'Hoeveel koppen koffie
-'
zet jij uit een half pond?'
Ze wist het niet. Natuurlijk had
/ze dat behoren te weten. De huis-—

i

rtmtprijs buiten beschouwing gelaten. Dié ligt natuurlijk veel hoger

omdat alle. lasten.aan.de consument worden doorberekend. U moet
nl; niet dadelijk'gaan schreeuwen
wat worden we in een café afgezet,
want dat is niet waar. ", 'V ;',
. Een
kop . koffie thuis kost uw
vrouw dus drie,cent en in kringen
van.de koffiehandel en de kof f iebranders noemde men koffie wel zo

—

...

—

■

,-

ongeveer

.

■

Koffieprijs

'.

■

'

-

,"

.-

■-,;^-.Maa_jche|^||^^4e^|_^rote

:

j

-"

genot-

;

'-

>maar:;gekriéid, ]Die 'Vrouwen doen ;
>"maarf Ze kopen maar koffie "en (ze
'■
weten' niét eens hóe veel koppen
koffie er' uit een half pond gaan.
ledere man weet toch jn-ecies hoeveel 'sjekkies' hij uit een pakje kart'
draaien! O zo. Enfin mijn vrouw
wist? düs alleen dat" ze 'drie pakken
koffie in.dé week gebruikt; als; we
geen visite hebben gehad. Nou daar
moet'ze dan' 3 pet. op' besparen.
Dat zal dan een 'slap bakkie', moe■■-■;'ten worden.

goedkoopste

middel. Ik heb daar nooit zo' bij stil
gestaan, maar het zal wel zo zijn.
Nu moet men ook weer niet gaan
redeneren: O, omdat koffie het
goedkoopste; genotmiddel is, ■. daar.
om hebben ze die nu maar een
beetje duurder gemaakt,, want dat
is niet zo.

"

'houd-economie schrijft toch'voor,
■>dat je .zo-iets' weet; Dat is -nou;

het

Het - is met die koffieprijs een
beetje een ingewikkelde-zaak. Om
: zon s prijs;'. precies ' te. calculeren
./moet/ook' al.weer.met ; van allerlei
i • rekening j worden gehouden.; Er is
' om te beginnen al een inbrandpercentage van ongeveer 20, dan is er
renteverlies, enfin al die doorberekeningen : zijn te veel om op te
noemen. De prijs is scherp want de
grote branderijen als ; .Van Nelle,
Douwe Egberts,'De Gruyter, Albert
Heijn concurreren elkaar dood met
hun .cadeaustelsels.".Zo '-'■ ontstaat
dan de kleinhandelsprijs.
Maar er is veel meer. We hebben
_di_Bjeï_lu^je|tifle.-SEO;Waarmee we
:.

;

rekening moeten houden. Vroeger
was alle koffie vrij van invoerrechten. De koffie Uit de zgn. geasso-

cieerde landen van Afrika Is dat
nog, maar er is geen Nederlander
die aan die smaak kan wennen.'
Hebt u.wel ééns een kop koffie
eigens in een achteraf kroegje -in
Parijs gedronken? Nou dan draait
je hart in je lichaam om. Niettom

wennen...

'Alles

is 'ten slotteJeen" kwestie
van wennen. .Op-het ogenblik■>is
men in Nederland gewend aan de
Angola Robusta uit de Portugese

woord). De invoer
daarvan bedraagt wel 40 a 45 percent van de Nederlandse consumptie. De betere en dus duurdere Ara(naar

Geen angst meer,
want er is Neo-Silvikrin!

Guatamala, Salvador:-'etc.
heeft maar nauwelijks 20 pet. van
de consumptie. De rest komt uit
•

Tanganjika etc.

vandaar dat

er

nog steeds horden

Duitsers naar Venlo komen 'om
daar goedkope koffie te halen.

ftf^^^^^S";;^—-^"1^
j.-"-V;. /:"

.,

fi
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Eerst komt r 005... dan volgt
haaruitval... daarna verhoornt
de hoofdhuid... en kaalheid is
Nog eens 4,6%
het eind. Dit kunt u verwachbijtijds zorgt
Er is bij dat verdrag van Rome ten, als u niet
van de
echter ook bepaald dat de Benelux- voor „bijvoeding"
hoofdhuid.
op
hun
koffie
landen
invoerrechten
geleidelijk zullen ' moeten aanpasNEEM NEO-SILVIKRIN!
sen •. aan het' gemeenschappelijk Siivikrin bevat in de juiste
buitentarief van de Europese Ecoverhouding alle 18 natuurlijke
nomische : Gemeenschap. Dat beteopbouwstoffen, die ook uw
dat
we
hetzelfde
in 1970 ■
kent
haar
nodig heeft. Vandaar dat
invoerrecht zullen moeten betalen
als bij' voorbeeld Duitsland en dat niets zo helpt tegen roos en
invoerrecht zal dan 9,6 pet. moeten haaruitval als Neo-Silvikrin!
>

bedragen.
Het vorig
.

ons

jaar bedroeg het bij
nog maar 2 pet, maar krach-

Nco Sïlvïßrïn

tens onze .verplichtingen aan de de
EEG is dat met ingang van 1 Januai 6 pet. geworden en daar heb »&
Je dus die 3 pet. verhoging.
Zoals gezegd, zijn we er daar nog
niet mee. In de komende vier jaar
gaan we geleidelijk naar die 9,6
.'

pet. :',.
Dan gaat dus een kop koffie
thuis ongeveer een dubbeltje kosten. ; Of zal dan intussen onze
<

vermeldt . tiet

uitspraken van
anderen, uiteraard voor rekening
van hen die worden geciteerd.

verwachtte dat de

Laserstraal wellicht ook kan worden gebruikt bij hersenoperaties
zonder dat voor bloedingen behoeft -te worden ! gevreesd. • Ook
zou de Laserstraal diensten kunnen bewijzen tijdens het dichten
van wonden bij mensen wier
bloed niet op.de normale manier

Recht
: 7,0 wij al ooit geneigd zouden zijn
geweest te. discussiëren over de
vraag of een christen lid kan zijn
van de PvdA
voor. mij was dat
nooit een vraag al ben ik nog steeds
Uit overtuiging lid van de CHU
—

stolt..,

—

toond, waar het betreft de planning
voor de toekomst op vele terreinen
om voor ieder een leefbaar bestaan
te verzekeren. Zij hebben er recht
op, dat dat ook aan . onze zijde
wordt erkend, ook al is onze visie
soms een andere en kiezen wü bovendien
dikwijls een andere weg
dan zij wensen te gaan.
Mr* J. VV. van Gelder in Chr.
Hist. Weekblad De Nederlander
van 18 febr. 1966.

achtste der mensen spreekt
het al en het wordt al»
handels- en conferent letaal
gebruikt in een economisch

tot oplossingen voor grote
problemen te komen moeten

STAKINGSRECHT
l)c
van

voertaal in te voeren, nietzo gek. Eén gemeenschappelijke taal Is de oplossing van

hoe noodzakelijk het is tot
een wettelijke regeling van

en politiek (voorlopig nog) moet er samen overlegd
zeer belangrijk deel van de worden. Koningin .luliana
wereld.
heeft
eens gezegd:- Doeu
Tégen het Engels pielt: kunnen we alles, maar dan
makkelijker tot de - EEG
ook
Maar
alles
kunnen toetreden.
zó zijn Ingewikkelde, traditiosamen. En bij dat
'samen' hoort ook de jeugd.
eenvoudig lijkt me de zaak nele spelling, moeilijke uitLaten we ons daaraan houtoch ook weer niet. Ik ben spraak en moeilijke spraakROBEKT JAN BLOM
kunst, sterke gebondenheid den.
nl. bang (lat een zekere me.
Abtsweg 90 c
neer de Gaulle of een me- aan zijn idioom en aan be- . .
paalde naties. We moeten
neer Erhardt niet zo gemakRotterdam 8
kelijk aan een bepaald volk niet vergeten dat vele volke-

de preuitspraak
sident van de Haagse rechtbank in liet kort geding
over rte staking in de Maastrichtse aardewerkimlustrie
heeft
weer eens bewezen
liet Stakingsrecht te komen.
Terecht hebben dan-.ook de
Kamerleden Baart en I Koeniers hierover vragen aan de
betrokken .ministers gesteld.
Maar Ik kan mij niét aan de
Indruk onttrekken dat deze
kwesties.op de." lange baan
geschoven Wordt uloor een
bepaalde groep dl* er;brood
in ziet te voorkomen dat via
-

veel
en
moeilijkheden,
waarom dan niet het Engels? Misschien /.ouden de
Engelsen daardoor ook ge-

deze besproken worden door
de ouderen met de jongeren,

.

het monopolie van eigen
taalgebruik
cadeau
zal
geven. Wie In de Europese
discussie zijn eigen taal onkan
beperkt
toepassen,

ren een

VASTEN

grotere waardering

voor de eigen

In het Free Press Bulletin

taal en haar
traditie opbrengen dan vele

van 10 februari trof Ik een
interessant berichtje
aan
over 'honderd leerlingen van
een enorme vooreen school .in Itheden.dle
heeft
een rechterlijke :■ uitspraak sprong. Nee, na enig naden- overeen en zijn duidelijk en een dag gevast hebben om
ken kom ik tot de conclusie makkelijk
als die van de Haagse rechtte leren,
de ;eld bijeen te brengen voor
sbank een voor haar gunstige dat het Engels, evenmin ais spraakkunst Is eenvoudig en. mngerlijdende mensen In
-.regeling Tan een geschil tot- welke andere nationale taal, zonder uitzonderingen, er js India, en wier actie een beom meer dan één reden geen dwingend idioom, t» drag van 350 gulden opstand komt. Maar-de vaken dus;haar le- nooit zal worden aanvaard veel | makkelijker te leren bracht.' Ik ben zeer getrof'■ beweging,als
'de' internationale taal. dan' welke nationale taal fen door de edelmoedige gei den, worden .de dupe van
,

Nederlanders.
'■' Voor
Esperanto pielt: uitspraak en spelling komen

biologische haarvoeding
"

IVoor
M

"

"'■'■'■'

''

'

ook en, wat heel belangrijk
achterwege blijven van Daarom geef ik de schepregeling, en daarom zal ping van Zamenhof toch is, het Is neutraal, waardoor
.de vakbeweging op ; de-trom •meer kans.
H. W. AETËNA taaldlscrimminatie vermeden
:, moeten
slaan. /Ij zal onze i
Lammersstraat 19, wordt.
'légen Esperanto Is nog
parlementariërs
■*->>. Zutplicn
moeten
o.a. aan te voeren dat liet
voorlichten -eh van - advies
nog niet door evenveel milmoeten dienen" op grond
joenen dagelijks wordt gevan de door haar opgedane
bezigd als het Engels, dat
ervaringen; opdat een wavan
deza
., terdlchte
regeling
het niet gemakkelijk zal
zijn
materie wordt gemaakt. Ik
de Engels-sprekende
naties ertoe te bewegen afwil daarom dé vakbondslestand
den opwekken de ontwikkete doen van
hun
ling van deze kwestie met
(vaak niet vermoede) privilege
en
dat
niet
gemakaandacht te volgen.
het
kelijk zal zijn de laksheid
G. FÜNCKE,
Spoorstraat 17(1
van de mensen, die de oude
platgetreden paden
willen
Leeuwarden
blijven gaan, te doorbreken.

■'. het

•''".

Goed, vroeger dus alles vrij van
invoer. Later is er een'vrij grote
protectie op de koffie-invoer toegepast, die krachtens het verdrag van
Rome voor de Beneluxlanden voorlopig veel lager was dan voor andere landen. Vandaar dat de koffie in Duitsland veel duurder isdan bij ons en

treffende

f

dika-kwaliteit uit Brazilië, Colom-

bia,

In.' deze } rubriek

Vrije Volk

MENEER DE REDACTEUR

markt overstroomd zijn met die
goedkope Robusta uit Afrika'en
zullen we dan al gewend zijn aan
de afschuwelijke Franse smaak. Ik
geloof het nooit. Voor mij blijft een
geurig kop koffie het. aroom : van
het leven, al kost het een dubbel,tje.'- 'f.

te drinken. Maar misschien . komt
eens een tijd, dat ook
wij daaraan zullen moeten

er nog wel

koloniën

iber

"/!

■

■

on hij

ZONDER COMMENTAAR

zouden wU dit nu toch niet meer
willen doen. Zo zie ik het althans.
Vaak hebben dus ook socialisten
blijk gegeven bepaalde tekenen des
Ujds te verstaan. En bovendien hebactief beben zij zich bijzonder

"""".

dagelijkse haarverzorging Is er Siivikrin Lotion
(met of zonder vet). Houdt
net haar gezond en laat het
gemakkelijk kappen.

ieen

voelens van deze leerlingen,
die vrijwillig besloten het
een dag zonder vast voedsel
te doen terwllle Van hongerende inwoners Tan India.
Als gewoon mens, zonder
enige binding of regering,
Mei Ik het gebaar van deze
leerlingen

Dit alles

INFLATIE

ook met het doel de banden tussen de volkeren re
verstevigen en met de offi-

ciële bevoegdheden tot het
onderwijzen

.-

;

van

Frans,

Duits en.Engels in mijn archief
vóór Esperanto.
W. GROLEEMAN
Kak et pad 14
,';-",-' Arnhem
—

waarvoor

geen
geleverd
wordt,
prestatie
vergroot wel de hoeveelheid
geldmiddelen, maar niet ide
omvang van de goederenvoorraad.
Zon
inkomen
werkt intlatolr.
—Het schoolvoorbeeld van
een dergelijk inkomen Is het
Inkomen uit grondbezit. Dit
Is een inflatiebron >liij uitstek, die door het, schaarser
en duurder worden van de
grond steeds grotere omvang gaat aannemen.
Th. DEKKER
Inkomen

kies Ik

JEUGD EN PROTEST

Ik ben een jongeman van

bijna 18 jaar en ik

protes-

teer. 'Wat protesteer- II.),
snotneus' hoor ik de oude-

al zeggen. Maar daar
gaat het nu juist - om. - Er
vaak gezegd dat
en
Jongeren niet mogen
kunnen . oordelen
over de
oorlog,
de apartheid, de
maatschappij; omdat
zij
geen | ervaring hebben s en er
niets van weten. Maar ouderen

wordt te

ZAMENHOF

ESPERANTO (4)
Niet ledereen kent Espe-

ren,

wij

Jongeren

moeten

toch Juist protesteren tegen
geldt ook alles wat er fout Is In deze
maar
Heemskerk
voor Engels, En hoewel on- wereld, om te voorkomen
geveer een achtste van de dat weer dezelfde fouten
(3)
taal gemaakt ..worden. Ook de
wereldbevolking deze
fouten
Zo op het eerste gezicht 1» spreekt, spreekt - een ruim jongeren kunnen
twee
maal zo groot deel maken, en dat komt omdat
! het idee van mevr. SlijkhtiU
de
generatie
geen
oudere
'■ om binnen de EEG het EnVoor Engel» pleit: 'een begrip voor ons toont. Om
gels als algemeen geldend*
Ingenhouszstraat 1, ranto, zegt.
huis,

mevrouw Slljkdat

ESPERANTO

■

...

zeer

op .prijs

en

.........

Mulun'd

Cnlony

Bombay 82, India

—

Inflatie ontstaat doordat
de hoeveelheid geldmiddelen
sneller - toeneemt dan de
omvang van de > goederenvoorraad.
Deze
voorraad
wordt groter door het leveren van prestaties zoals het
verrichten van ■ arbeid en
het beschikbaar stellen van
kapitaal.

overwegend

.

dank Ik hen van harte. Laat
hen weten dat hun offer
hier . niet onopgemerkt I»
gebleven en dat ik via uw
krrtnt deze leerlingen en
hun leraar van mijn gevoelens op de hoogte wil brengen.
■>.
PARTAB H. BÜTANI
1)1-1,Agra Road

i

worden?
VJ paten we

resultaat

..".'-....

.

slapper

—

—

-

'

koffie

3%

tlsch China is het antwoord niet uitgebleven. Castro
acht China even slecht als de, kapitalistisch, j landen. Omdat wij niet naar uw pijpen willen dansen breekt u óns
door vermindering van economische hulp de nek, zei hij.
China zegt nu: 'Gij, Castro, bent even slecht als elke
andere dictator. Als het. u binnenslands met de economie
niet naar den vleze gaat zoekt u een zondebok in het buitenland
eeri oude truc.' , j.'MBWHPIQPJPSStf!
Het kookboek voor de buitenlandse politiek is nauwelijks
aan een nieuwe druk toe De oude recepten doen het nog
.■'■.■'■>"]■■•:■
■..,'. .
best. Helaas."'' :

—

-

IN
HET
NIEUWS

f\p de beschuldiging van Fidel Castro tegen communis-

Amerikaanse chirurgen ' zijn ■ erin
geslaagd, met een Laserstraal '
een . geconcentreerde " lichtstraal
een miljard maal sterker dan ge- woon licht
een tumor te verwijderen uit een been van een
man. Bij de operatie traden geen
bloedingen', op, omdat de Laserstraal de weefsels tijdens de in;•.'."■;
greep verhardde.
een.
Brown,
van dechiDr. Th. .E.
Ötrurgeh van het ziekenhuis in Cm••
cinnati. waar. de-operatie is -uitgevoerd; was enthousiast over het

de

Moet onze

Oud recept

Laserstraal
bij operaties

—

,

"

.

gen.
/.--,„;
'(.":;;;
Het RIVON vermoedt, dat de

'

.niets

"

:.

is"- de'- hulpapparatuur' *j. een foto-

uitzondering

zonder

-.

■ j

-

'

Nederland gebouwd volgens een ontwerp van de

-

bijna

»;-,

'•

.

■

;"'Stërrewach't-(ÊSO).
!.
' ; .-De telescoop is uï

'•

de; aarde op dezelfde manier zou
r fotograferen, zou men op de opna"men van de menselijke activiteit

•

•

-,"

■■

is " het niet aannemelijk' dat j /, kunnen bespeuren.
werkelijk intelligente, i O/Mars'is «blijkbaar goed gecon; op', Mars
wezené rondlopen. Het geloof erin;; serveerd,7 zodat eventuele sporen
is; echter
al-, is-'het,!- !;•; van vroeger.', organisch. leven goed
bestaan van;laag-georganiseerd'-le- ■; bewaard zullen blijven./,

Pesticiden worden, ook in Nederland, gebruikt om de vaak te
sterke groei van waterplanten
in sloten en vaarten te bestrijden. Die rr'üpor dierlijke {organismen gevaarlijke'
methode
,is goedkoper dan het 'schonen'
van sloten en vaarten door arbeiders die de planten met lange harken weghalen. De | mooie
fuut' is in 'vele. delen ' van ons
land een populaire en nog niet
zeldzame vogel, maar er zijn
geen nauwkeurige gei evens over
het totale aantal broedparen.
Bijzonder schaars zijn de gegevens'over de futen in Zeeland,
Limburg, ■ Drente en Gronin•

van 'het'/Zuidelijk
-■halfrond' af,: Dé bouw is'gefinanU cierd door de - Europese Zuidelijke

-:
*. ' ;
gebouwd.
...'% Groningse astronomen gaan
j!'telescoop' fn Chili bedienen.' ■'.•

';.

maatregelen

welke

-

lijn van drie kilometer. Indien men

■ Door. het, ontbreken van' zuur-''

ciden.lS£j__HJHHÉ|

waarnemingen

*

aan-,

,

katlari'cering op Sardinië en zij heeft

I meter.

';

hebben'echter-

worden genomen om de
fuut'te' beschermen ' tegen i de\
watervervuiling. In' Engeland is;
gebleken, dat deze vogel een]
zeer: gevoelige indicator (aan-,
wijzer) is voor de verontreiniging van het .loater met pesti-

Op de berg LaSilla in Chilf wordt

.

;:

.

bepalen,

■;'■" binnen enkele''maanden' eerf; grote
*'■"
telescoop in l gebruik" gënomeft•< voor

"

"

'•

\

■V

Telescoop in Chili

:

;.

zijn geen' plooiingsgebergten, dalen
en oceanen aangetroffen.
Als het hele oppervlak van Mars
van;
eruit
ziet als het gefotografeerde
■■'
'
•»'.
Staten.'"
gebied/:zijn er meer dan 10.000
kraters, die in het algemeen niet
v. afwijken van de op de maan en
de aarde bekende inslagkraters.
".-" Een opleving beleefde dit geloof
.Er blijven vragen, want de kleinst
-nóg omstreeks 1950 tijdens de vlie-,
zichtbare . vormen :op de :'■' Marmgende schotelrage.
Proeven ; 'en',
er-foto's hebben nog een middel-

stof,.
ér

•

;

—

..tweemaal' geassocieerd/. In de Sa-

f

ven op Mars ook interessant ; uit
het oogpunt van de evolutieleer.
-Op de foto's die de Marmer IV
heeft gemaakt, zijn geen sporen gevonden van de Marskanalen. Voorts

getoond, dat de Marskanalen waarschijnlijk op gezichtsbedrog, berus-,
- •**;�'''- :,V- "■;■ " "
ten.
'■- '"

':,

'—

De. Utrechtse/werkgroep 'heeft al
'enige 'Wimte-reryari.ng'. Zij .heeft
. meegewerkt aan I een Europese ra»

;.hara,.,.toen . daar, Franse
...de ruimte ingingen. .

het

wonen en waar ze broeden.'Negatieve gegevens zijn in'dit geval
ook wètkorrt; "omdat liet RIVON
er
in dë loop van drie jaar
ook achter wil komen,'waar'dé
fuut niét voorkomt, ' "' "'.' ■
.Doel van dit'onderzoek is,'te.

;.

'

van.

j

..

'

de twee wereldoorlogen Orson Welles erin slaagde met een gemoderniseerde versie van Wells Oorlog
der Werelden tijdens een hoorspeluitzending paniek te veroorzaken in
de grote steden
de; Verenigde
"

'

eraan:

'

derzoek ten behoeve

"

/ken in' Duitsland,'

Ja,

Övell

van.

waarnemingen

'fuut daar in zeer gering aantal
'w'el\ als broedvogel 'voorkomt,'
maar zekerheid is er , niet.-DU
onderzoek zal alleen 'kunnen
slagen als , veel vogelvrienden er
.vrijwillig. •;' aan ■/.meewerken.'.: Dé
■formulieren waarop vragen over
def ■;< :t moeten worden ingeuuld, Scan men aanvragen bij de
'heer.H. M. Leijs, Diedenweg 14
"\---1
"in Ede.~

natuurbehoud wil precies weten
hoeveel futen er: in 'Nederland .,

*'

/'

Amerikaan

i

'snavels worden 'geteld:
'het/Rijksinstituut voor"on-1

'"

.

De

bracht ze zelfs in kaart nadat hij
zijn diplomatenloopbaan had opge; geven om zich geheel aan de sterrenkunde in het algemeen en aan
•Mars in het bijzonder te wijden. V
Ook werd getracht in contact te
komen met Marsbewoners, waarbij
plannen' als het bewijzen van de
stelling
Pythagoras in de Sahara met grote vuren niet van de
lucht waren.
Zo groot was het vertrouwen in
een • Mars-intelligentie, - dat tussen

■

Futen worden geteld

'-'•'

"'

Steeds meer kanalen werden ontdekt die elkaar in oasen zouden

l

Tijdens zijn

-

-

was, ten volle te gebruiken.

Gezichtsbedrog

-:'■■■■■ •;■•■■:•■-

onderhoud met het
'.: ANP repte professor
dr. C.' de Ja*■ eer.' directeur van : het"Laborato'fiüm vóór Ruimte-Onderzoek" in
Utrecht, van een belangrijke" voor:i studie-die'nodig is om'een grote
"■Sterrenkundige kijker" met drie spec'■"■ trografén 'in een baan om de aarde
i
"<■'•'
"■'-te'"brengen.'- ■'[■■'
•■' ■" Professor''Lust'" (Mürichen)"
en
professor. De Jager hebben de'lei,-dihg van dit werk, waarvan'de da!'*tüm'
van uitvoering- nog' niet ber*
ken'd'is/'Medewerking'aan 'dit projeet'■' verlenen ónder/meer 'TNO. te
Delft,' 'de sterr'ewacht in Groningen,
.Philips, Fokker en de zelss-fa'brie-'•

buitenland geen goed gedaan. De Moskouse rechters hebbne applaus gekregen: van een deel van de georganiseerde
communistische jeugd. Een deel dat gevoelig is voor het
uitstoten .van de verraders. Maarbij menig schrijver in
Rusland en bij vele communisten in het buitenland heeft
deze veroordeling een schok veroorzaakt.
Waarom? Men weet toch dat de communistische partij
de wijsheid in pacht meent te hebben..Men weet toch dat
zij kritiek alleen toelaat voor zover die kritiek nuttig wordt
geacht. Men weet toch dat in een communistisch land devrijheid een begrensde is, een toegestane ruimte dië verandert naar het inzicht; van ; de leiding.. ■ ' f-i; '\t.{ •;'dat weet men wel, maar;toch blijft dit hanteren van de
grenzen der vrije meningsuiting' naar willekeur een
moeilijk té verteren beleid.'-Ook voor de communisten in
gewend zijn hun kritiek op
de westerse landen, die
de samenleving in hun westerse democratie vrij te spuien.
Zowel in het eigen land alsinhet buitenland.
■:
'Er is teleurstelling over dit'vonnis. Want-wie hoopte
niet, dat in de Sowjet-Unie het leven'sterker zal blijken
te zijn dan de theorie. De regering zal de teugels wel stevig
in handen blijven houden. Pers én school zullen wel instrumenten blijven'ter opvoeding en scholing van de Sowjetburger. Maar langzamerhand za.l'toch een zekere vrijheid
. van spreken en"schrijver! worden erkend omdat deze vrijheid; bij dé mens behoort;-'; Omdat nieuwe-denkbeelden,
nieuwe gezichtspunten, nieuwe initiatieven zo dikwijls bij
' ; enkele mensen geboren worden; Omdat een; maatschappij
';;".'
in beweging die vonken niet kan missen. :;;,'',- T"\e Sowjet-Unie; heeft , het daarmee ) kennelijk moeilijk.
Want het is geen maatschappij-in-bewéging volgens
• de communistische theorie, doch een maatschappij in voltooiing. Dat schept een heel ander klimaat. En in dit klimaat past heel slecht de vrijheid om te twijfelen en de
- vrijheid om alles wat is, wat verworven is, steeds opnieuw
discutabel te stellen*
i '-.-: '■.:■.
:
Dit is de vrijheid van de westerse democratieën. Deze
vrijheid is de bron van leven en de bron van ergernis. Zij
stimuleert en zij ontmoedigt, zij werkt stuwend en rem: mend.
Zij is kenmerkend voor een geestelijk klimaat
waarin ook de staat en de regering voortdurend aan kritiek
- bloot staat.
v-■
Het Moskouse vonnis heeft een golf van teleurstelling
opgeroepen.- Meer nog van teleurstelling dan van protest.
Omdat velen in het Westen wel anders gehoopt, maar niet
anders verwacht hadden Want zij zijn zich-de wezenlijke
verschillen in de opvattingen'over de geestelijke vrijheid
tussen Oost en West zeer goed bewust"

gen.over Marsbewóners die irrigatiewerken van enorme omvang hadden aangelegd om het beetje water.
dat nog op hun planeet aanwezig

snijden.-

tot lange vrijheidsstraffen heeft de Sowjet-Unie in het

*-*

-.

'

van de schrijvers Sinjawski en Daniel

T")e veroordeling

-~,

■

*.Mtehfc-N' ;-'■ ■■•A; ■

gekregen in 1877, toen de Italiaanse , astronoom Schiaparelli ' 'kanalen' zou, hebben
waargenomen.
- Schiaparelli .noemde deze oppervlaktedetails 'eanali', die ten onrechte zijn vertaald in'kanalen'. .
■■,
De pers maakte er • zich ] meester
-van en ging zich te buiten aan de
' meest fantastische veronderstellin-

■

,;

pervlakte van- de planeet heeft de
Nederlander Christiaans Huygens
gemaakt in 1659. Zij
weinig
gedetailleerd, Huygens had ook opgemerkt, dat de aswenteling van
Mars ongeveer even " groot" is als
die van de aarde, om precies te
zijn: 24 uur 37 minuten en 24 seconden. Eén dag op Mars duurt

--..

smelten, en het smeltwater Marsgewassen in staat stelt te groeien.
In de zomer is de 1 kleur van de
'bevloeide' gebieden overwegend
grijsgroen, in de winter vaalbruin
tot roodachtig. .
Het af smelten van de poolkappen
gaat in' een zo hoog tempo,, dat
men tot. de conclusie is: gekomen,
dat de ■ ijskappen slechtf bestaan
uit een enkele milimeters dikke
rijplaag. .
De Mars-dampkring is veel ijler
dan die van de aarde: 10 millibar
tegen 987. mb. op aarde. De dampkring 1, bestaat. voor het overgrote
deel (ruim '. 76 percent) ui stik-'
stof, met sporen van edelgassen en
koolzuur. Vermoedelijk. heeft de
vroeger mogelijk. aanwezige zuurstof de Marsbodem geoxydeerd
waaruit, tevens de rode kleur van
de planeet mag 'worden , verklaard.
Het klimaat op Mars is guur,
voornamelijk door de grote afstandtot. de zon. De temperatuur aan
de; equator op Mars om 12 uur
's middags varieert van —5 graden
Celsius tot 25 graden Celsius boven

:

.

,

.

zo lang geleden heeft
de Marmer IV 'min of 'meer
de
! geslaagde foto's gemaakt,
oppervlakte van' de planeet Mars.
. Deze• satelliet.' van
de ! zon heeft,
zoals. F. Israël in zijn artikel Op
: weg. naar . de, rode! planeet, in het
maandblad Hemel. en Dampkring,
schrijft, sinds de .vroegste geschie. denis . tot
de l. verbeelding van de
mens gesproken vooral door zijn
grote helderheid 'en de opvallend
rode kleur." Sommige volken zagen
in Mars het Boze Oog, andere de
verpersoonlijking ; van de oorlogs-

,

]V["og niet

.-'•'

tasten
deruimte af
,•'-.Wanneer' alles

laat nog weinig

Mars

■

Nederlanders

VAN COMMENTAREN
DAG
TOT
DAG Teleurgesteld

PROTESTEREN

Het lUkt w-el of de jongeren In de Party van de Arbeid bang zijn ztchi aan

water te branden. In
Amsterdam een optocht met
opschriften ais Zelfbeschik-

koud

kingsrecht
In
Vietnam.
Maar wat Is er terecht gekomen van de geallieerde
belofte dat Oost- en WestDuitsland hun eigen bestuur konden kiezen. In leder geval heeft Rusland zich
hier niet aan gehouden. In
plaats van nu te protesteren
tegen Rusland wordt er ge-

protesteerd tegen Amerika,
dat Is blijkbaar gemakkelijker. Als je praat over zelfbeschikkingsrecht, denk dan
eerst eens aan Oost-Duitsland, Hongarije en andere

landen

achter

Gordijn. Ook Is

'

Wetens
waard

2

;

--

:

VOLK

"

'y'HET VRIJE

het

IJzeren

er geen Jon-

gere die protesteert tegen de
steun van Rusland aan pre-

sident Nasser. Er Is genoeg
te protesteren in deze wereld, maar het Is wel uitkijken geblazen.
HAES
Marnlxlaan 354
Utrecht
«.

3
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'Wil Briels proceder en?
kernwapens
Het Nederlands Comité tegen de
verspreiding van kernwapens houdt
op 2 april in Utrecht een landelijke
Informatieve conferentie. De uitbreiding van het kernstopverdrag van
Moskou tot ondergrondse kemproe
ven is een van de congres-onderwer! pen, die in een brochure van mej; dr.
F. v. d. Burg, prof. dr. H. A. Tolhoek
en de heer L. O. ten Cate wordt
;

een onzer verslaggevers)
, *Wil mijnheer Briels gaan procederen? Dat is prachtig. Hij
moet vooral zorgen dat het vlak voor tien maart gebeurt. Maar
hij doet het niet, hij past wel op. Voorlopig zal ik die Briels
wel de hand boven het hoofd houden. Maar, als hij tot aan de
rechtbank doordouwt, dan zal ik het college vertellen wat deze
mijnheer, die nu zo aardig is tegen het koninklijk 'huls, mij
/> .'• -/
door de telefoon heeft gezegd over prinses Beatrix.'

l

-;-

Dit is de heer G.C. van Bijsterveld, de Rotterdamse havenloods die
zaterdagavond in VARA's-s 'Achter
het nieuws' ontluisterende mededelingen heeft gedaan over de organisator
Carel Briels, de man die: nu* de;
VARA dreigt met een proces. Briels
had vrijdagavond; zoals het TV-kijkend Nederland ] zich vast; nog wel
herinnert, een roerend gesprek over
'■"
de Oranjes met Willem Duys.
De heer Van Bijsterveld, in de
oorlog bekend als de illegale knokker Cor West, werd zeer boos op al
die hypocrisie en deed voor de VARA
';„:-ï,
een boekje open. I
Wij zijn naar Overschie geweest
om met de republikeinse havenloods

-

teraf wel plezierig, dat de Rotterdamse architect Torn Evenwel (col-

lega in de oorlog, ex-knokploeger)
aan het verklikkertje het gesprek
heeft gehoord. Voor het geval dat de
heer Briels'iets juridisch zou beginH';'-" .-"•■"''
nen.

I

.-"/:<

:"'

toegelicht.

-'.

het comité zijn o.a. toegetreden: L. Boas te Rotterdam, dr. -F.
Boerwinkel te Driebergen, prof. dr,
H. J. P. Brink O. P. te Nijmegen,
prof. dr. B. Delfgaauw te Haren, J.
Kassies te Amsterdam, mevr. dr. M.
B. Minnaert—Coelingh te Utrecht, A.
A. Regtien te Adam; dr. F. Siersksma te Leiden, dr. Th. van Tijn te
Amsterdam en prof. dr. D. Wiersma

i Tot

t_ _j_idpn

stemmingen:
1. Tegemoetkoming

aan de ge-

meente Amsterdam: ƒ600.000.:'

2. Tegemoetkoming aan het colde Herv.
lege van kerkvoogden
gemeente in Amsterdam: ƒ160.000. "
-3. Inrichting en functionering van
een perscentrum in hotel' Krasnapolsky: ƒ55.000. •;-:,'.'•"?:•■'■'.■"•:.,
4. Vervaardiging en beschikbaarstelling van documentatiemateriaal in

van.

verschillende talen en de samenstel-

ling van een gedenkboek: ƒ95.000.
'5. Faciliteiten voor de publiciteit:
ƒ65.000.
'6. Vervaardiging van kleurenfilms:
ƒlOO.OOO. ■
■: 7. Technische voorzieningen in
Westerkerk: ƒlO.OOO •
■";■
. B..Diversen: ƒ20.000.
9. Onvoorziene uitgaven: ƒ 395.000.
I Minister-president Cals diende bij

gehouden.

Oost-Groningers
willen grootse

aanpak Dollard
verslaggevers)
Minister Suurhoff heeft door publikatie van het twee jaar geheim
(Van een onzer

gehouden Dollard-rapport de discussie over de toekomst van dit gebied
op volle gang gebracht.
willen de zaken groot* aanpakken: men wil niet
alleen de afwatering in het gebied
De Oostgroningers

verbeteren, maar ook duizend hectaren uitstekende landbouwgrond inpolderen en het gebied rondom Winschoten een goede verbinding met de

zee geven.

zon vijftien
gulden méér gerealiseerd
kunnen worden, biedt buiten

Dit initiatief, dat voor

miljoen

zou

deze enorme landaanwinst en de di-

verbinding van Winschoten
met de zee nog twee voordelen: bij
de uitvoering ervan krijgt men een
peel betere waterlozing dan met gemalen, namelijk een natuurlijke lozing op de Eems en brengt men de
dijken direct op delta-hoogte, hetgeen de kustveiligheid vergroot en
werk achteraf bespaart.

recte

zon huichelarij.'

Mevrouw Van Bijsterveld: 'Briels
zei toch ook door de telefoon, dat hij
in het verzet had gezeten?' .Haar
man, een beetje nijdig: 'Ja natuurlijk, dat zal per 5 mei ook wel
gebeurd zijn. Hij is een Hollands

Open brief
De volgende stap was een open
brief aan het Koninklijk gezin, de
regering en een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Mevrouw Van Bijsterveld-Muller had als secretaresse

van het landelijk comité van oudverzetstrijders 1940-1945 de brief ondertekend, en dat was twee. De derde
activiteit was de handtekeningenactie, die onmiddellijk daarop ook elders in den lande werd gevoerd. Zodat de familie Van Bijsterveld op
zijn minst als republikeins te boek

staat.
We vragen: hoe is dat door de heer
Briels ontkende gesprek nu precies
gegaan? 'Die zaterdagmiddag werden
we uit Mook door de heer Briels
gebeld. Hij vroeg mij: mevrouw Van
Bijsterveld, is uw man thuis. Ik'
zei dat hij er niet was en hij zei dat
hij graag mee wilde doen met de
organisatie en propaganda voor de

handtekeningenactie. Hij zei ook, dat
die kwestie 150 jaar koninkrijk (de
Waterloo-sof in Nijmegen)
hem
hoog zat en hij hield een verschrik-

kelijk verhaal over de

.

-

stroomde'de

lading plasticballetjes

naar buiten; Men ziet ze duidelijk

drijven. Binnen niet al te lange tijd

zullen ze op de stranden in de buurt
van IJmuiden wel te vinden zijn.

€
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En dat heeft de heer Van Bijster-'
peld toen gedaan. Hij vindt het ach-

Claus von Amsberg heeft dinsdag
een bezoek gebracht aan de Koninkin
lijke Nederlandse Heide Mij.
Arnhem.

Hij werd door de presi-

dent-directeur ir. C. Staf op de hoog
gebracht van de geschiedenis van de
maatschappij en door andere functionarissen voorgelicht over de werkzaamheden die door de Heide Mij
worden uitgevoerd.

Oosterse oog-make-up doet intrede

lige vergadering

tarnavaivierende meisjes van Palomares. Het gedichtje luidt:

is
behandeld.
Maar iemand, die gezond genoemd
kan worden, kan toch wel zwakke

Los chicos de Palomares
Va no se quieren casar
Porque dicen las mozai
Tienen radioactividad

plekken vertonen

Of in het Nederlands:
De jongens van Palomares
willen nu niet trouwen
omdat zij zeggen dat de meisjes
radio-actief zijn. ; ■ .

tie bijvoorbeeld en het gebrek aan
kapitaal. En niet te vergeten de ge-

bieden, waarvan het economische
patroon zich in een min.óf meer
snel tempo wijzigt. Een van die gebieden is de mijnstreek, een dichtbevolkt landsdeel,'waarvan dé bcvolking rechtstreeks of zijdelings bij
de mijnindustrie i» betrokken; ■
Daar voltrekken de veranderingen
«ich snel en men ziet ze vooruit

Messtekende
barkeeper

-

krijgt 2 jaar

aankomen. Minister Den Uyl heeft
zeer besluitvaardig een plan op tafel
gdegd om de werkgelegenheid in de

mijnstreek te waarborgen. Vandaag

zal de Tweede Kamer zich daarmee

11

l"'.

-

-Drs. Roemers wees erop/dat er
nog andere gebieden in ons. land
zijn, waar een soortgelijke ontwikkeling aan de gang is, al gaat die
dan in een minder snel tempo en
minder spectaculair. Hij noemde de
textielgebieden Twente en Tilburg.
Maar vooral het noorden van het
land, daar is een werkloosheid, die
voor het - westen van land onaanvaardbaar zou zijn.
;; Die werkloosheid loopt nu en dan
op tot vijf en meer percent, hetgeen
voor het hele-land een aantal van
200.000 . werklozen zou betekenen.
Het noorden heeft trekpaarden nodig, zoals de DAF-fabrieken voor
Limburg en de Mobil Oil-raffinaderij voor Amsterdam zijn. Het heeft
al wel enkele paarden, de soda- en
de aluminiumindustrie, maar die
zijn nog niet genoeg, zo zei de heer
Roemers.

Staatssecretaris Bakker moest
toegeven, dat de ontwikkeling van
het noorden in het laatste jaar min.

der gunsfcig is verlopen. Minister
Den Uyl zegde 'heroverweging' van

de positie van het noorden toe.
De inflatie, de waardevermindering van het geld, blijft een voorwerp van aanhoudende zorg. Maar
het wordt beter; De inflatie is minder groot dan in 1964 en de prijsstijging bedroeg in de afgelopen maand
1 punt (ondanks de tariefsverhogingen), tegen 3 punten in dezelfde
tijd van verleden jaar. Alles zal
afhangen van de loon- en prijsbeweging. De stijging van da lonen en
prijzen in de afgelopen jaren is ove-

;y/ï-
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MiSprikßuis:
f j/y|pdëdersi' ;A*f/
■>•.•:■,>;■: ■ : /kiest!_\M
Man (64) overlijdt
bij ruzie aan
hartverlamming

-:

lijke man was die ervan hield . het
gezag te ondermijnen. Denk erom,
had men erop laten-volgen. De heer
Israël is niet alleen secretaris, • hij
is ook burgemeester, raad en B.
en. W. .
i i
Vaststond. dat de verhoudingen
aanzienlijk slechter waren geworden
na de komst van de. burgemeester.
<:..-, •:..-.-

■

•

Dictator

"''''':

'De twee families S. en F. wonen
in hetzelfde pand en leefden al geruime tijd op gespannen voet. Toen
de heer S. plotseling onwel werd en
in elkaar zakte ontstond er enige
consternatie.'Men dacht dat hij met
een mes was gestoken., f
Een van de bij de ruzie betrokken
vrouwen heeft een mes gehanteerd,
waarin de 54-jarige - vorkheftrucchauffeur J. H. F. heeft gegrepen.
Hij raakte gewond aan zijn hand. f;
De politie stelde naderhand een on
derzoek in en de officier van Justitie, mr. J.'M..van Leeuwen gelastte
sectie op het lichaam. Dr. J. Zeldenrust kwam tot de conclusie dat een
hartverlamming" de ; \ doodsoorzaak
was. Er zal geen vervolging worden
;

-

'Warboel' bij
Wit-Gele Kruis

verduistering

Dodelijk ongeval
in Oegstgeest
P. Overvliet (69)} is
het
Diaconessenhuis
gisteravond in
overleden, nadat hij gistermiddag
zeer ernstig werd verwond bU een
#.'

De : heer G.

-

aanrijding op de Valkenburgerweg in

Oegstgeest.;-.. .;
Het ongeluk ontstond toen de beer
Overvliet bij" het " oversteken' overreden werd door een achteruitrijdende bloemenauto van H. de H. eveneens uit Oegstgeest.
?«>/''

wiens bij-

....../

lige onduidelijkheid," meende hij. Hij
vroeg vernietiging van het ontslag en
schadeloosstelling voor; het, door zijn
cliënt.geleden leed.
V'Mr.'-B. S. Tigchelaar; juridisch adviseur van de gemeentebestuur, was
van mening, dat de heer Israël bij
lange na niet voldeed aan de hoge

Aardgasverbruik

-'.-—'-

verdubbeld

UTRECHT (ANP)
In 1965 zijn
voor gemeente- 350.000 gaskachels verkocht. Hiersecretaris gelden. Hij misbruikte op door beschikken de 2,5 miljoen particuliere afnemers over vijf" a zes
schromelijke wijze zijn vertrouwenspositie, aldus mr. Tigchelaar. Die deze miljoen toestellen. Daarmee hebben
zij samen met de. industrie in 1965
woorden met een groot aantal voor1550 miljoen kubieke-meter aardgas
beelden kracht bijzette.
Over drie weken doet het ambtenaverstookt tegen 750 miljoen in 1964.

maatstaven

—

die

rengerecht uitspraak.

Advertentie I.M.

•

(Van een onzer verslaggevers)'
Wegens verduistering van ruim
veertienduizend. gulden is dinsdag

voor ide Utrechtse rechtbank tegen
de 41-jarige beroepskeuzeadviseur W.
F. uit Amersfoort acht maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie
voorwaardelijk met drie jaar proefi
tijd en aftrek van voorarrest.

r

,
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I VOOR UW AANKOOP

?

Zijn collega-wethouder," de heer H.

Bakker,

Acht maanden
geëist wegens
. ~

(Van en onzer verslaggevers)

'

Staatssecretaris

Bondere domein dit is, zei, dat het
de middenstand redelijk goed gaat.
Dit is echter een globale redenering.
Er zijn. grote en gezonde zaken,
maar ook kleine randbedrijfjes.
Voor de laatste is er zonodig het
ontwikkelings- en saneringsfonds.
'Er gaat geen dag voorbij of er
worden inlichtingen over dit fonds
gevraagd', zei de staatssecretaris.
Ook hier zijn zwakke plekken. Het
Is de taak van de regering te helen
en de ph'n te verzachten.

de beschuldigingen die tegen zijn
cliënt waren ingebracht. Hij meende,
dat juist B. en ,W. misleidend, on-,
waarachtig en onvolledig waren geweest in het voorlichten van de gevan verdachtmakingen geuit. Pleitmeenteraad over deze kwestie. „De
bezorgers vond de heer Israël bij het ontslaggronden zijn van een grieze-

</

ontwikkeling, waarin

—

van de Westering: „De heer Israël
had de onaangename eigenschappen
iedereen als een verdacht mens te
zien, hij heeft een aaneenschakeling

"

•"

/.

De ' snelle

de hele Nederlandse economie verkeert, leidt ook tot fusies en som*
tot sluiting van bedrijven." Op zich
zelf behoeft oit verschijnsel ons niet
te verontrusten, maar, zo zei de
wij moeten wel de
heer Roemers
eis stellen, dat er maatregelen genomen worden, om de sociale gevolgen aanvaardbaar te maken. .
Bij de begroting van Economische
Zaken komen onder vele andere ook
middenstandszaken aan de orde.

-

—

;>;-|ca:H ; "#*:/

rigens geen Nederlands verschijnsel.
Zij doet zich in geheel Europa voor.

Misleidend

raadslid Overeem (hij stemde indertijd tegen het ontslag) en in de heer
De Bruijn Tenbergen. „Hij was een
voortreffelijk ambtenaar,", zei deze.
slagen op grond van ongeschiktheid „Hij leefde voor de gemeente-admi;
op het gebied van karakter, geest en nistratie."
gemoed
legde de ontslagprocedure
„Ik heb altijd medelijden met hem
voor aan het ambtenarengerecht te gehad, omdat hij ziek was. Wel was
' ■
Arnhem,
hij erg precies en mijne heren, verj Diep .groef de voorzitter, mr. K. geet niet, dat de wet een ethisch miGroen, gistermiddag in de bestuur- nimum is. Wie de wet tot richtsnoer
lijke verhoudingen van-deze Betuwheeft, komt er gauw toe langs de
se gemeente. Hoe was de.verhouding
tussen de heer Israël en de twee
wethouders? Hoe tussen hem en de
huidige burgemeester mr. E. R. Westerbeek van Eerten?;
Mr. Westerbeek van. Eerten:. „Ik
was een gewaarschuwd man. Tóen
ik: in 1961'te Ophemert, werd . benoemd hoorde ik, dat hij een moei-

'.''l

uitvoerig bezighouden.

„HIJ IS GEEN DIEF. Gejuicht heb ik toen hij vrijkwam.
Ik heb geroepen: Er zijn gelukkig nog rechters in Nederland."
Dat zei mr. F. J. de Bruijn Tenbergen (67) oud-burgemeester
van de. Betuwse gemeente Ophemert dinsdag voor het ambtenarengerecht te Arnhem. Hevig snikkend greep de man, op - De | advocaten .{van' .béide partijen
zich- meer aan .de harde feiwie deze woorden sloegen, de heer J. A. C. Israël, naar zijn hielden
ten. Mr. N. J. Geleinse, pleitend voor
/
zakdoek.
de heer Israël, ontzenuwde veel van
Een dag voordat hij, verdacht
van frauduleuze handelingen, terecht moest staan, ontsloeg de
van, Ophemert
gemeenteraad
hem als ambtenaar van de burrechtbank
gerlijke
stand. De
sprak de heer Israël begin mei
verleden jaar vrij.
'
'
'
''
I - De . voormalige secretaris
ont-

en hij moet er

steeds op bedacht zijn, dat hij gezond blijft. Zo is het ook met de
•
' ■' '
Nederlandse economie. '■'
Er zijn zwakke plekken. De infla-

kantjes te gaan. Toch heb ik Johan
altijd in bescherming genomen, want
ik heb zijn vader, de goede oude dominee Israël, goed gekend."

.

Tijdens een burenruzie in een woDe 64-jarige heer J. A. Ton, fruitning in de Saftlevenstraat in Rotterdam is! gistermiddag de 64-jarige teler en wethouder van de gemeente
Joh. P. S aan een hartverlamming Ophemert: „Hij noemde de bui'gemeester een dictator en ik kreeg aloverleden.
lemaal verwijten te horen.

•Stamppot klaarrr. heerrrf,

.....;.;

Een van de aardigste zingen de

voor ambtenarengerecht
—

hem eens terug.'

(Van een onzer verslaggevers)

voor
Economische Zaken in de voltalbegroting;

MR. TIGCHELAAR:
„Misbruikte positie"

(Van een onzer verslaggevers)

de

haald, ' toen

Ontslag gemeente-secretaris

"

gekke Carel Briels heeft gebeld, bel

Von Amsberg bezoekt
Heide Maatschappij

MR. GELEINSE:
„Misleidende voorlichting"

-f

De kotter ligt nu tegen het strand
van het forteiland te IJmuiden,
Het schip heeft aan het casco weinig schade opgelopen, maar de •
brug is vrijwel geheel vernield door
de scheepsramp die zich op 24 Juli
van het vorig jaar op zes mijl ten
noordwesten van IJmuiden voltrok
Ook de masten ontbreken. Zij
werden door duikers met snijbranders op 17 meter diepte bij het bc-»
gin van de berging verwijderd.;
. Op het moment dat de Jacomina
weer horizontaal begon, te! komen

prinsessen.

,

WAT
EEN
DAG!

gekeerd.'

Later zei ik tegen mijn man: die

Deze inzichten maakte een delegatie van Oostgroningers in - Den
Haag aan de landelijke pers kenbaar.

De Amerikaanse astronauten
Frank Borman en Walter Schirra zün
met hun echtgenoten in Tokio aangekomen, het beginpunt van een reis
door acht landen van het verre oosten. Gedurende hun verblijf van 3V2
dag in Japan zullen zij een ontmoeting hebben mét premier Sato.

De Katwijker kotter Jacomina dii •
met behulp van schuimplastic balletjes zondag in de Noordzee werd
gelicht, is dinsdagmiddag door het
bergingsvaartuig Octopus van Wijsmuller te IJmuiden voor de kust

"'."'.

'■

—

Plastic

gisteren her-

het

kernbom wordt vermist, heeft men
deze zaak tot onderwerp van vele

copla's gemaakt.

..

gadering al ge-'
zegd en hij heeft :

Buitenlandse Zaken, dr. Gerhrad
Schróder, en de voorzitter van de
Christendemocratische fractie in de
bondsdag, Rainer Barzel, van plan
zijn naar Moskou te gaan.

waardig,
blijven.

commïssiever- V

het Westduitse blad
—; Volgens
Bild Zeitung zouden de minister van

prototype, als hij er maar aan ver-

.vrijdag
lezen ..staat., 'gedraagt
'geen vlaggen "halfstok of
demonstraties, 'alleen - maar thuis-

In de..openbar»

De Amsterdamse rechtbank ging
zelfs uit boven ,de vijftien maanden gevangenisstraf die de
officier van Justitie gevorderd had
en veroordeelde de barkeeper tot
twee jaar met aftrek, omdat deze
(op 26 november) op de O.Z. Achterburgwal zowel de Spanjaard Fonseca als diens landgenoot Franciscus
Rivera (29, uit Valencia) had neergestoken.
In beide gevallen was het slechts
aan toevallige omstandigheden te
danken dat de steken niet dodelijk
waren. De barkeeper was tegen een
der Spanjaarden opgelopen en had
[daarna met een mes gestoken.

dat de een of andere mijnheer Briels
haar heeft beledigd. Terwijl ik een
geheide republikein ben. Maar daar
gaat het allemaal niet om. Het is
een principiële zaak- Het is' allemaal

. • ;■'..- 1
/ iyfï. :,"-.dient. .
Aan al dat televisie-rumoer ging
het volgende vooraf: op 7 septemver
'65, twee dagen voordat Beatrix en
Claus Rotterdam,, bezochten, heeft
het echtpaar Van Bijsterveld meegewerkt aan eén-pamflet, waarop te

gezond.' Minister
Den TJyl had het

gisteren

bij je vinden.
"?T.'*;
't Is prachtig dat ik straks op de
bres spring voor prinses Beatrix, om-

Hulst)..
;
v
De Nederlandse economie is

-

in
tot verhoging van de begroting 1966
van Algemene Zaken met ƒ 1.500.000.

■

116

(Van' onze redactie
Een 'copla' Is een zeer klein, gedichtje, dat in de Spaanse literatuur en in de Spaanse volkskunst
een grote plaats Inneemt. Vooral
in de carnavalstijd bloeit de volkse
,
copla-kunst op.
In Palomares, in de buurt van
welk plaatsje een Amerikaans*

de Tweede Kamer het wetsontwerp

en zijn vrouw, initiatiefneemster van
de handtekeningenactie tegen 'het'
huwelijk, te praten. 'Ik heb wel de
naam,' zegt de heer Van Bijsterveld,
'als je één keer je mond hebt open
gedaan, dan blijven ze luisteren. Ik
ben een geheide republikein. Toen er
vijftien geweren waren gestolen bij
de Holland-Amerika lijn, werd gewaarschuwd: denk erom dat ze niks

H. van

;-•

buitenland)

•Nu alles zo goed is afgelopen,
vergeef ik hem en wat mij betreft
mag de rechtbank hem nu wel vrijlaten. Dit 'goede woord', dat de
29-jarige uit Barcelona afkomstige fabrieksarbeider Pedro Fonseca twee
weken geleden voor de 25-jarige Amsterdamse barkeeper F.P. deed, heeft
de laatste niet mogen baten. .

.

(Van een onzer verslaggevers)

In 1961 had men een Bosbaan van
3000 meter - lengte, ruim
meter
breedte en 10. meter diepte kunnen
vullen met het in Nederland gebrouwen bier: 496 miljoen liter (59
miljoen meer dan in '63). ..'.
De Nederlanders dronken dit bier
overigens niet allemaal zelf op: ongeveer 20 percent (93 miljoen liter)
ging naar het buitenland. • Daar
stond tegenover dat de grossiers zon
20 miljoen liter bier uit het buitenland betrokken. Al met al betekent
het dat de Nederlanders in 1964 zon
miljoen liter bier dronken, wat neerkomt op 35 liter per hoofd.
Dit is bekendgemaakt naar aanleiding van de ROKA, de internationale levensmiddelenbeurs die van 23
tot en met 29 april to Utrecht wordt

/(Van onze parlementsredacteur

(Van een onzer verslaggevers)

I

Nederland brouwde
Bosbaan vol bier

radio-actief'

'•

'

O. C. VAN BIJSTERVELD

zijn

-

het rijk voor zijn rekening wil nemen
ten behoeve van het huwelijksfeest
van prinses Beatrix en de heer Claus
von Amsberg krijgt de volgende be-

Conferentie over

(.van

verdeeld

(Van onze parlementsredactie)
De anderhalf miljoen gulden die

prachtig!"

Datis

zó

Gezond, met
zwakke plekken

'De meisjes

'

10 maart-pot
van het rijk

:

G. C. van Bijsterveld (Cor West):

.

--

.

HET VRIJE VOLK

'*•

afgeregeld..

.

I Fabrieksfouten uitgesloten,

•—

TIJDENS AANKOOP
deskundig advies.

: , •

—H.

*

Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograprt
type 1966.
Bij voorkeur laten wij U adviseren
door gediplomeerde horloge•;makers.'
_"-..;

iNA UW AANKOOP

Ook na Uw aankoop blijven wij
Bijzonderegarantieennazorgvoor belangstelling voor Uw horloge
een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld
2 Jaar gratis verzekerd.
. •
doorons eigen, met de meest moderneapparaUiuruitgerust atelier

—i

F. was in deinst bij het Wit-Gele

EJruis in Amersfoort dat sedert 1962
een stichting voor school- en beroepskeuze heeft. F. die de subsidiegelden moest innen hield daarvan een
deel achter. Bovendien knoeide hij
met girobiljetten. Door een zeer gebrekkige controle kwamen deze feiten pas aan het licht bij een rijks;

controle.

'.' ji

_&__r

_Sa

_H»_*

M..

De beroepskeuze-adviseur leefde op
grote voet.-Het geld ging op aan uitgaan en auto's. .
~,-*'*.
.
Zowel'de officier van Justitie als
de raadsman oefende kritiek op het

financiële beheer bij het , Wit-Gele,
Kruis. De officier sprak van ,'een
warboel. Over twee weken doet d»
rechtbank uitspraak. .:
:

-
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Gevr. WINKELJUFFROUW, 5-*l.
w.week. Nettoloon :/ - 60. -£$
slager Schmidt, Plateau 11,6p«v<
kenisse, na 6 uur. Wlnston i vraagt voor directe indiensttreding vuur brj naar In onderhoud
zijnde gebouwen aan de JRechter Maasoever.
Churchllllaan 01880-3574.
Gevr. op klein i handelskantoor
|

[

|

'

*

•

Annonce van

. •

Gevraagd

.

-zakelijke aard:''
Nederlandse
Dassenfabriek
NAAISTERS,
■'; 15 woorden ...:..'.. ƒ 3.7S „Mlc-Ro", enzoekt
leerlinge**.
Aanm.
strijksters
20 woorden,
ƒ2,50
20 woorden '\l'.:'.:.'.. f 4,75 Provenierssingel 62-66. Telefoon
282595.
Voor plaatsing uitsluitend in Vlaardingen of Schiedam: :
Fa. Berkhout, Mathenesserpleln
.Particulieren en zaken 15 w. ƒ1,05, 20 w. ƒ1,30.
13, luxe en huish. art., vraagt
'

AeJbrechtskade 81

til

-1..-—11.1.-.

"

I

II

\Rotterdam-6
'

■■■

>"

•

tel. 254635

—■■■! —M

'l.

BAIVKWERKERS
FITTERS
ELEKTR.-LASSERS

netto

;

:'l

_

~-

*'

"

Aanneniingshedrijf

1

.

ROTTERDAM

DE MARNE

-■-•'.

_________________

•.

>>

,

Personeel b.z.a.

271155.■

vakbekwame pijpf itters
autogeën-.en elektrisch lasser ;

:

-

■-

-

i'

--~

.."

gereedschapmaker-;

f.

machinëbantvv-erkers

:

draaier,

constructiebahkwerkers

,

—

J

-'

TEUR voor ons wagen- en ma-

chlnepark. Ruime ervaring ge:i wenst. Leeftijd 30—40 Jaar. Le.) paro N.V. Stadionweg 37e, tel
;

■

-

t

:

'

i'192974.:

"."■■'■"■ ■'!"

"

Groothandel In frisdranken vraagt?'-

i

Prettige "werkkring aangeboden

~.

j
j

|

j

j

f
f

!

i

;

i

j

]

i
j
|
:

"■
'

krachten.

\

j

"i-i-"

/'.'

BB

serieuze

VOUW-

~

.-

.......

i,

WU, FREE-LANCE

(STENO)-TYPISTES

_

STENOTYP:

.-

,

■

Unieke zlekengeldregellng.

.

Inlichtingen telefoonpost:
Groothandelsgebouw A5, R'dam.

■ Tel. 010-11.31.50

BENIGE

'

_

dag p.w. Mevr.,
Binnenweg
130,

■

-

Engberts,. Nwe Gevraagd le KAPPER voor diR'dam, tel. rest in onze 'moderne ' salon.
■
■
Tollensstraat 37a, tel. na 18 uur

.
252261.
Gevr. ELEKTR. KABELLEGGERMONTEURS en sjouwers. Frlsco Dameskapsalon Amapola vraagt
N.V., 's-Gravendijkwal 7c, tel. le KRACHT die geheel zelfst.
255137.
kan werken. Soli. Spanjaardstr.
104b, R'dam-West, tel. 230289 of
Gevr. voor direct • ELEKTRO■■■■■.
MONTEURS. Hoog loon. Goede 's avonds 01898—8230.
soc. voorzieningen. Fa, • Maco, Chemische wasserij vraagt een
Bloklandstraat 174, tel. 241311, LEERL.-MEISJE -16 jr. Aanm.
- Rotterdam.
Class Cleanes. Wilhelm Tellplaats 38, Hoogvliet. Tel. 160155.
Rest. Old Dutch vraagt WERKSTERS voor hulsdlenst.van 7.00 Restaurant Scheffers. Lijnbaan
tot 15.00 uur. Aanm. Rochus87 vraagt SPOELSTERS (17.00—
senstraat 20. R'dam.
■ ' 22.30 uur). Zondags vrij. PerGevraagd TIMMERLIEDEN en soonlijke aanmelding na 10.00
betontimmerlleden. Solliciteren uur van Ghenttraat 34, Rotterna
19.00 uur Fristol N.V., dam.
's-Gravondljkwal 7c, Tel. 255137. Verzekeringsmij
ïn "centrum
16 R'dam vraagt gerout. TYPISTES
Gevr. flinke JONGEMAN
Cash),
Jr voor prettige werkzaamheden (boekh. mach. Natlonal van 6—
(volautomatisch autowasstation) voor 4 avonden p. week
9 uur. Tel. ml. 010—111720, toehoog loon plus fooi. Aanm. Ga.
stel 110.
■
rage Gerard Verschoor, v. Olden136642,
barneveltstraat' 146, tel.'
Hotel Atlanta, Aert van . Nesuur
voor
na 6
138213. ■ ■
straat 4, R'dam vraagt
Gevr. "WERKSTER van 2 tot 5 spoedige Indiensttreding KAHoog loon. AanDancing
La
MERMEISJES.
Bonanza,
v.
uur.
melden dagelijks. . ;*;i>
Speykstraat 152. tel. 237331.
■■

_

___

u direct plaatsen

■

als

Textlellmporteur vraagt:

'

•'.:".■■''O»WAS

EN
7
..VERZEKERD.
Voor Inl. dagelijks geopend van
9 tot 5 uur en zaterdags van 9
tot 12.00 uur. Bel direct even
-"."

i

:

Randstad;;
ROCHUSSENSTRAAT
Rotterdam, telef.

AUTOPLAAT-

WESKERS.
■
KAPSTER en leerl.-kapster geDameskapsalon,
Bree
vraagd.
45 (bij Gr. Hllledijk) Zuid, tel.
192067 na 6 uur, tel. 271713.
M. J. v. Os, Lederwaren N.V.,
vraagt een LEERL.-VERKOOPSTER. Soli. na telef. afspraak

,'

MEISJE,

ROTTERDAMSE CITRUSVEUiTNG vraagt

-•:,;.'-;.;"]£..„,.

,

Wilt

-

—

u in een

■•■

■>■■■■;■

'■"

•

,\'

""

\

'.

■-

"

__

EEN FLINKE
MNL. KRACHT
kan worden geplaatst als magazijnbediende.voor de uitgifte van
artikelen en bevoorrading van buffetten In de treinen.
Wisselende diensten, ook zondags (met toeslag)..
'

Aanmelden bij de heer Van Putten, Bureau van de Wagon-Llts,
Centraal Station eind 6e perron, dagelijks van 10—17 uur.
:

f
16 jaar

'"

,--.

Beijerlandselaan.<

:'■' ■
licht bestelwerk ca. \
KantöorboekhahdelW. A. van Houten

;

:.'

tSalMi-RÖUND

.'

"'-.*".

-

-

-

Nog enkele dagen

inschrijven

tegen

reclametarief: 10 LES/
40.- door gedlpl. lnstruoteurs.
Thuis halen' en
brengen, i Auto- ■en scootemjUREN

school
65,' tel.

„Ahoy",

Mariniersweg

128460-143593.

VEEL OESLAAGDEN bij AutorJJschool „Juno", le lesuur gratis! Gratis halen en '■ brengen.
Rijdt uitsluitend met
nieuw
materiaal, w. Rutten, Junolaan
75, tel. 227909.
.-.

BEL NU 143173 voor een gratis
groter, tel. 126060.:
______?
proefles.; Overige rijlessen
/7.50
Rullen zonnig BENi 3-KAMERper uur. i WIJ lessen met nieuw
WONING, veranda,-'plaats v en

loods
voor Iste of 2e etage, geen stad.' Liefst 2-kamerw.
met sl.kamer. Scheffers,- SpanJaardstraat 160. R'dam West.
Aangeb. 3-KAMERWONING met
douche, 2e etage. Gevr. 2- of 3kamerw. In Oud Mathenesse.
Br. nr. B 2174 bvdbl.
Aangeb. vrij BOVENHUIS, Rot-

,

is der Duitse taal in woord en geschrift vereist.

__

Rullen 4-KAMERWONING, Vlerambachtstraat voor, nieuwbouwwoning. . Geen beton
en geen
Hoogvliet. Tel. 251945 voor 7 uur
h.k.,
BENEDENHUIS rullen,
sl.k., k„ douche ook ben. voor|
personen omgeving Dordtselaan
of Gaasbeekstraat. A.-de Graaf

'■
NUenburg 30a, Zuldwljk. ;
parterre,
Aangeb. i, 3-K.PLAT,
Krallngen-West. Gevraagd vrij
huls of'eengezinswoning,..liefst

;

~

TYPISTE

—

-.

"■""■

■•

b. AANKOMENDE 1

-

;ADM:v ASSISTENTE;

materiaal.

--.

Erk.

Autorijschool

Steenstra,, Vredenoordkade 42b.

kamei s, pensions
Huizen, woninge„,

-;

'

Voor vervoer van en naar Delft
wordt zorggedragen

■

010-152211^

;

Ruime bijverdienste!

,

—

N.V.

"

Kommiezenlaan 1, Schiedam
(Spaansepolder), tel.

-

-

BENZINEPOMP-

STALLINGBEDIENDE

—

Ruime bijverdienste!

Breeman N.V.

"FLINKE BÈZORG(ST)ERS

Oostzeedijk 316

-

tel. 11.91.90" Rotterdam
*

—

v

—

FABMËKSARBEIDERS

Ruim 6 maanden buiten wonen

Goed' verdienen,

■•>

voor..
hulpkookster

die ons

handige, degelijke

tot einde

september komen
de meisjes hoofdzakelijk
huishoudelijk werk. Leeftijd bij voorkeur boven 18 Jaar. '~,-■.'
Tij.
Sollicitaties te richten aan:
helpen

op

ons vakantieoord.

'

;

en nette meisjes

vanaf,zo spoedig mogelijk

Heer, 66 jr., AOW

CLASSIFICEERDERS

prettig werken, werkend sparen, vakantie en
■[*■-"■ vakantietoeslag. ■'■-, '?t'/>:"rr" : -v'""' - >■;";',"Dat Is mogelijk

MATROZEN}Wot

Hoog loon. Goede sociale voorzieningen. Eigen

\

vervoer.

St.-Jobsweg 58b, Rotterdam
!■ss Tel. 010-259935

;vK$

?sfvtë

Vakantieoord „MORGENROOD"

en

pensioen

zoekt net KOSTHUIS bij alleenst. vrouw van 65-67 Jaar.
Huw. niet uitgesloten. Br. nr.
,
.
B 2181 bvdb.
Jonge vrouw met 1 kind, b.z.a.
als HUISHOUDSTER bij wednr.
of gesch. man,
30 jaar. Doel
huwelijk. Alleen ser. brieven
met foto o.e.r. worden beant:
woord. Br. B 2179 bvdb.
Wed., 42 j., 2 kinderen, woning
en auto, z.k.m. HEER, liefst
chaffeur of i.b.v. rijbewijs. Br.
nr. S 2094, Passage 20, Schle_

HOLLAND CLEANING N.V:

Voor

dam. ■

...-■

-'

~

Dame zoekt VRIENDIN om een
buitenlandse reis te maken.
Scheibaan 15, Olsterwijk (N.-Br.). Telefoon 04242-2035.
Groothandel „MAJO" vraagt voor direct:
Tussen 60-70 Jr. Br. nr. B 2175
bvdb.
■
het
a.s,
seizoen
Vakantiecentrum Heldebad:te Epe vraagt voor
Jongeman, 36 j„ z.k.m. VROUW
30 jaar, gesch. of ongeh. i'.-.oe''
voor licht en schoon lnpakwerk. Goed loon.
der. 1 of 2
geen bezw. Heeft
Aanmelden dagelijks van B—s uur Veelzigtstraat ,7b, R'dam-W. eigen " huis. k.Huw. niet ultgesl.
hulthouding
en
en
tweede
voor de
ten
kantine,
Br. B 2178 bvdb.
Gevraagd in Hillegersberg
Heer, 39 j., met kind, zou In
contact
willen komen met
VROUW tot 40 J. Liefst met 1
voor kantoor. Allen 18 Jaar of ouder. Intern.
kind. Br. nr. B 2169 bvdb. ■
Indiensttreding 1 april of later. Soli. aan de admln. Molenweg 15,
Vrijgezel, 35 J., z.k.m. ■ DAME,
,
•
~
■, '
Epe (Gld.).
s■
1 kind geen bezwaar. Br. nr.
B 2168 bvdb.'
,
Gevraagd:
■
niet inwonend. Goed kunnende koken. Werksters aanwezig.
Jongeman, 27 J., z.k.m. ■■-. een
eenvoudig MEISJE,
o.a. voor
Hoog loon. Brieven onder nr. 82173 bureau van dit blad.
gezellige vakantiereis. Br. B 2170
bvdb.
■<■-..
Schoenmagazijnen Van Beek-v. d. Assem vraagt voor haar filiaal
Net echtpaar tussen 50 en 60
.'.:;. ;
Peppelweg 124-126:
;.;
jaar, l.b.v, auto zoekt dito
ECHTPAAR om het weekend
J. C. v. Bodengraven, Grindweg 172, tel. 226467.
door te brengen. Liefst kunnende klaverjassen. Br.. nr. B
De Algemene School voor Opleiding van Oezlnsveraorgsters (dag--.•"■ v.2171 bvdb.
opleiding) te Rotterdam vraagt een
Hoog loon. 5-daagse werkweek.
Tel. 189378, na 18 uur 181178.

HH enige nette meisjes

gffj;

MEISJES

FLINKE HULP
in de huishouding

-

-.

te ne-

verbouwingskosten over

men. J. Merx, Dordtselaan 117a,
..
R'dam.
Nette KOSTGANGER gevr. met
huiselijk
verkeer. . Radio en
iTV aanwezig. Te bevr. mevrouw
Buys, v. d. Poelstraat 12b, Rot.
terdams
KOSTGANGER gevraagd bij H.
Zeiden,
Hilledwarsstraat
18,
-'.-■" .Rotterdam-2.
Te huur aangeb. KAMER, slaapkamer mt gebruik van keuken,
voor alleenst. vrouw, event. met
kindje, die bereid Is Invalide
Jongeman bij zijn verzorging en
zaak behulpzaam te zijn. Tel.
247847.
Aanst. echtpaar vraagt vrije
etage of huisje zonder vergunning, tel. 276381.

Onroerende

-

MEISJE

CHAUFFEUR

—

modern bedrijf werken ?V

voor;GMG;

;

:

STAFFUNCTIONARIS

BUITENBA^EWERKERS

______________________

DOK- EN WERFMAATSCHAPPIJ
WILTON-FIJENOORD N.V., SCHIEDAM

f

..

VERKOOPSTERS

LEERLING-VERKOOPSTERS

goederen

,»-:

Te koop prima onderh; 3-K.FLAT op de grens Rotterdam-

Schledam. Vrij uitzicht. Koopsom /'31.000, k.k. Direct te aanvaarden. Telef. 010-268265 of
263910.

~

■;

PERSONEEL

|_yfFoto," film

■r^'

:

M

optiek-

,

en
'tf .:-l'

ELEKTRISCH
(fotowerk).'

•

.

Ie PIJPFITTERS

CONSTRUCTIE.

BANKWERKERS
Aanmelden tel. 010-195689, na 18 uur 010-286235.

:

■:'

kijkers
vergrotingsapparaten,
5,
Schledamsevest
R'dam-O.
125390
tel

;.■-•":■'■•-•

PIJPLASSERS

:

Foto Nederland voor inkoop,
ruil, verkoop van betere FOTOprojectors,
FILM-CAMERA'S

Relasco Schiedam, N.V.

om mede leiding te geren aan de groepen, leerling-gesmsver- vraagt voor directuorgstere. .'■
"•■',.■', V
■/-,'-■
De leeftijd van da leerlingen varieert van 18 tot omstreeks 40 Jr.
Vereist: Is diploma.. van . een Sociale Academie I (bij voorkeur

■
■
BIJ onzt onderneming Is direct plaatsing mogelijk voor
Confectle-ateller vraagt MACHINESTIKSTERS, ook voor
halve dagen. J. A. Schijf & Zn,
Maurltsstr. 77/sb, In de poortgroepswerk) en/of akte N.O.
Het Groene Kruis vraagt ADM.
Leeftijd niet beneden 25 Jaar.
KRACHT (vrl.), lseftrjd ■S: 18
ULO-opleldlng' gewenst.
jr.
Salariëring, «n sociale. Tooralenlngen volgens rijksregeling.
Soli. Schiekado 93, R'dam, tel. Ook zvj die weinig praktische ervaring In bovengenoemde funcSollicitaties te richten aan het Bestuur der School, p.a. Straattls hebben, worden uitgenodigd te «olllolteren.
weg 203 te Rotterdam-U.
Gevr. voor direct ELEKTROwinstdeling,
werktijden,
vooruitzichten,
arbeidsvoorwaarden,
Over
MONTEURS. Hoog loon. Goede
pensioenfonds e.a., kunt U telefonisch of mondeling Inlichtingen C. Binnendijk & Zn. vraagt 'uil liHIIUIbV
soc. voorz. Aanm.: Constructie(010)-269200, toestel 3094.
bedrijf H. G. Spel, le Oroosi- verkrijgen bij onze Ters. Adm.,. tel.
wrJksedwarSßtraat 6, tel. 118361.
in ■ ■ centrum
Verzekeringsmij
voor scheepsonderhoud.
R'dam - vraagt gerout. TYPISMelden: Fazantstraat 46b, tel. 272946, Rotterdam-Zuid.
Tel.
010-111720.
Inl.
TES.
-.'■

:'

...

gqo,_0
salaris. Prettige werkkring. '' : '•
Rotterdam
Telefoon 25 47 60.
Marconistraat 25
,_

enige ervaring.

.

voor het serveren van koffie
óp de kantoren *en ook genegen
kan tinewerk te verrichten
.

"i'

NETTE...

.-,.-

•

NETTE KOFF3EJUFFROTJW

.

■".--:

■-

"-

als verpleeghulp

■-,■■'■',

-

BEUKELSDIJK 178, ROTTERDAM, TELEFOON 256980.

■

Verzekeringsmij in centr. Rotterdam zoekt. enkele STENOTYPISTES, tel. Inl. 111720. toestel 110. Tussen 7 en 8 uur tel.

240670.

,

De Nachtveiligheidsdienst

010-254720.

R'dam, tel. 245036. vraagt vol-

127217.

nachtdienst. Zeer geschikt voor
i
KLEINE ZELFSTANDIGEN ,
:,;•",'..
(leeftijd 30—60 Jaar.)
9—5 uur (event. ook In
Aanmelden: maandags t.m. vrijdags vanafspraak).
de avonduren na telef.
Bevraagd voor de

397b,

Autoplaatwerkerlj v.h. Fa. KorBlelswijkstraat
35-37,
teweg,
slagen en halfwas

Bewakingspersoneel

-'

■'._■.,-

Wegens uitbreiding van onze verkoopafdeling vragen wij' voor
•;.
-'••.-ons modern kantoor een:
.;. ■'
• "

..'GLAZENWASSERS;:

_

'.

".'■'-.ï
f"

;-•

VERTEGENWOORDIGERS
1 maart beschaafd

',

-~.-,

In damesmode- en herenartlkelen voor geheel Nederland. Bekend
bij modehuizen en inkoopcombinaties.
Brieven onder nr. B 2167 bureau van dit blad.
Gexraagd per

Br. nr. S 2093, HVV, ,Pas.
20, Schiedam
4-KAMERW.
56 Jaar, z.k.m. MAN,
nleuwboum, centrum met telef. Vrouw,
liefst l.b.v. auto.
nr. S 2092
Gevr. soortgelijke woning met HVV, Passage 20, Br.
Schiedam.
telefoon In Zuid, tel. 118220.
Nette Jongeman, 26 J., gesch.
Aangeboden WINKELHUIS met <elser),
2 kinderen, zoekt langs
3-k.wonlng en, grote tuin, Zuid.
weg riettê VROUW of
Gevr. 3- of 4-kamerwonlng ben. deze'
huishoudster. Leeftijd 25-30 J.
of vrije woning ook nieuwbouw Br. nr. B 2172 bvdb.
..,jri
te bevragen R. Goedhart, Schullenburg 7. . ■
Lessen en clubs
Wie ruilt mijn ÜRGENTVERKLARING en huurm. voor 4-k.
woning met douche, R'dam. v.
10 '>' volle - uren AUTORIJLES
Hulssen, - Stamploenstr. 4, Rotf 47,50. Losse lessen / 6,50. Fon' '■■
.
■■'•
terdam.
■ kelnieuwe lesauto's, gediploWie ruilt mooie 3-K.WONING, meerde Instructeurs.
Bondsautobeneden, / 13.20 p. w., Schlerijschool „De Centrale", Aandam-Zuld, voor 3-k.wonlng onmeldingeadres: Schermlaan 23a,
verschillig waar in R'dam. Tel. R'dam, tel. 258739.
na 6 uur 266311.
■
Aangeb. moderne 3-K.WONING, DESK. RIJONDERICHT. Autoben., vrij uitzicht. Falstaffstr. rijschool Charlols. Lessen In
119, Hoogvliet, Oudeland. Gevr. VW, Taunus 17M en Opel Re4-k.wonlng, liefst ben., of vrij kord. Cursus voor beginners
ƒ 68,50. Losse lessen en 'spoedboven, omg. Dorpsweg, Pleincursussen. Verkeerstheorle en
'■■<"- >■
weg. Charlols.
autotechniek. Inl.: MijnsherenAangeb. 4-K.WONING malsonlaan 21a, van 19-21 uur. Kannette met tuin. Hoogvliet. Gevr. toor: Carnlsselaan
80, - van. 9
4- a 5-k.wonlng met douche, tot
19 uur, tel. 276620. rvrij beneden lof boven. - Liefst
Autorijschool
Jongejau
Zuld-vC-Touw,' Pieter StastokErk.
weg 303. Hoogvliet.
<■-• i___" lest met AÜSTIN SEVEN, MorOpel
ris,
Cooper,
Wij
en
Dat.
Aangeb.. 3-K.WONING en zolGevraagd ■ 4-k.wonlng, stellen u vanaf het begin; op
derk.
nieuwbouw, - Hordrjkerveld. of uw gemak. Tel. 228832. ■
Pendrecht. Tel. 152797. ■■■>■■
Wees sportlef: LEER DANSEN,
maar leer het dan goed. Prlvéle ETAGE, 3-k.wonlng, m. keuken en douche en kamer bo- lessen leder.. uur van de dag.
John van Gooi,
ven, In 't: westen, rullen voor Dansschool
dito woning In Zuid • met vrij Goudseweg 10a, R'dam, telef.
■■"■■
■-uitzicht. Br.-nr. V 100, Kiosk 113549.
sage

Aangeb.. ruime

■'

■agenten: of V
|

man.

,

KRACHTEN

i"''..': ?-'*";

.

goed ingevoerde

Ongeh. MOEDER z.k.m. jonge-

%

KAMERS met en zonder pension of kookgelegenheid en gemeub. etages, heeft Bureau
->■terdam-Noord, geschikt
,
goed kunnende typen.
voor Maro,
Graaf Florisstr. 65, RotRuilen
samenwonen.
voor
of
4werkkring,
goede salariëring, 5-daagse
WIJ bieden: een prettige
terdam. Telef. 010-254251 van
5-kamerw. Br. nr. B 2180 bvdbl.
werkweek, gunstige vakantieregeling.
10.30-16.30, woensdag van 14.00Aangeboden
met een volledige dagtaak.
VERGUNNING -17.00 uur.
Ons kantoor Is slechts 5 min. van het station Schiedam verwijurgentverklaring.
Gevraagd
met
en
derd
dus gemakkelijk te bereiken. Mondelinge, schriftelijke of een zonnig
a.s. echtpaar zoekt HUIS
beneden- of eerste Jong
telefonische sollicitaties aan:
z. verg., vrije vestiging, of goetagewoning in Zuid. Br. no. de
inwoning.
A. P. Schnltzler,
B 2183, b.v.d.bl.
■
Henegouwerlaan 38b, R'dam.
Aangeb. moderne 2-K.WONING,
S.O.S. Jong echtpaar met baby,
le etage, trapverllchting, douche, gr. balkon, ruime keuken. zoekt vrije Inwoning gem. of
ongem. evt. verb. kosten geen
Aanmelden : dagelijks op bovengenoemd adres van 9.00 tot 16.30
Huur ƒ 15.80 p.w. Gevraagd
uur; en bij onze hr. C. Kruyt, Heer Hugostraat 19a, Rotterdam.
soortgelijke 3- a 4-k.woning. bezw. Br nr. BA 2075 bvdbl.
Telefoon 127455.
t
•.;•."•.
'....'
A,s. echtpaar zoekt goede INLiefst stadrand. Bakker, Schlppersstr. 518, R'dam,
WONING of huis z. verg. Telef.
,
283033, na 6 uur 191088.
Voor ons DKW-bedrlJf In de Goudsewagenstraat zoeken' wij óp
■•■■;■..:<;■' ■~-.- ■■.--. .-■'-,.
korte termijn een j
Heer, 60 jaar, zoekt gemeub.
,
. :
Kennismaking
ZIT-SLAAPKAMER of zolderk.
Br. nr. BA 2074 bvdb.
en hnwclijk
Met de verkoop van onze boekenseries Is het mogelijk, In uw
Voor direct nette KOSTGANvrrje tijd, een flink bedrag te verdienen. Heeft u Interesse?
GER gevraagd. Liefst werkman.
HUWELIJK.
Wenst
u
kennisDouche en telef. aanw. v. d.
of schrijf ons: N.V. de ArbeidersBel dan 111030
toestel 63
making om later te huwen ? Burg, Schermlaan 29, benedenpers, Slaak 34. Rotterdam."
~'":■.
tot het oudst gevesWendt
u
Wij vragen een eerlijk en accuraat persoon, liefst met enige tigde bureau „Search" opgericht Jong echtpaar z.k. zoekt INadministratieve ervaring. In bezit van rijbewijs B vereist. '■
of huls beneden de
1916. ■ Diergaardesingel 79e, tel. WONING
Genegen verbouWie bieden goed loon, gratis werkkleding en een aantrekkelijke 125676.
Kantooruren 9—20 uur. huurwaarde.
wlngskosten
omzetprovlsle.
te betalen. Br.
zoeken
2 vrienden
voor de Koornwaardstraat 2d, tel. 155242.
Aanmeldingen tussen 9 en 6 uur: Hoofdkantoor .
Met het bezorgen van HET VRIJB VOLK en RADIO-TV-GIDS,
weekends 2 JONGEDAMES (lft.
ong. 20—26 Jr.) Foto o.e.r. Br. Te huur akangeboden GEM.
kunt u een aardig bedrag bijverdienen. WU vragen . . v -"i■; : ,, :,.-.,
ZIT-SLAAPKAMER + kookgenr. B 2132 bvdbl.
■
legenheid voor 2 personen. Tel.
Dame met 1 schoolg. dochter 243845.
.
b.z.a.
.als
HUISHOUDSTER. Jongeman zoekt net KOSTHUIS
Kinderen geen bezw. Br. nr. B ta Rotterdam
tel. 010—237452..
'".'■' Min. leeftijd 16 Jaar.
2182 bvdb.
Wij vragen zo mogelijk voor spoedige Indiensttreding:
toestel 43 of 63
of kom eens praten.
Bel 111030
Nette werkman zoekt net en Echtpaar zonder kinderen met
gezellig KOSTHUIS. Kinderen vergunning zoekt 2- of 3-KAHET VRIJE VOLK, SLAAK 34, ROTTERDAM.
MERWONING, genegen kleine
geen bezw. Br. BA 2079 bvdb.

:

TELEXISTE
BOEKHOUDMACH..

•;-

...

Jacob Catsstraat 133, tel. 244586, na 6 uur tel. 155078.

SCHOONMAKERS(STERS) en

___________

;

STENO (TYPISTE)
■FACTURISTE
;: PONSTYPISTE

■'

-

voor

KLANTINEMEISJES

____________________

t: Randstad
kan

werkkring.' Zondags gevraagd. Goede opleiding. Sa.-■■■■"■
'
lon Baltz, Kleiweg 91a en b,
Gevr. nette WERKSTER halve tel. 183249. ■■■■..

Prettige
vrij.

plus nog andere prijzen.

-

BROMFIETSJONGEN

ENIGE NETTE
SCHOONMAKERS(STERS)

—■

£1.000,-

--

-

en Rotterdam:

'»

Woningruil

FLINKE JONGEN

i,'V,toC
met enige' ervaring, i.b.v.* rtjbewlji B-E.'
Alleen na telef. afspraak . 118535, In-' en exportonderneming
.
Walg,-Goudseslngel
,,-.-.'.
330.
M.'
-:'-■
•!.-—-.i- ..-•:•>•
-,-,-■->
■'-

voor haar gebouwen, gelegen In het centrum van Schiedam

voor de avonduren van 18.00 tot 21.00 uur.
Voor haar gebouwen gelegen In Delft: -:

Voelt U er lets voor? Belt of schrijft U ons dan. Ons adres Is
N.V. Reklame Adviesbureau Frlts I, Bril, Claes de Vrleselaan 23,
Rotterdam-3. Tel. 010-259500 (s.v.p. vragen naar dhr. Tuljnman).

voor afd. metaalbewerking op kleine fabriek, liefst enigszins vakbekwaam. Goed loon.. Tevens voor mag, en expeditie: .■■' ,',"_

-

vraagt

.;.-:-:

gi^gONjgEN^

-'

■.

':■-

.'

Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het telefonisch opnemen
en' uittypen van opdrachten e.a. gevarieerde werkzaamheden.
Goed kunnende typen Is dus een noodzaak. Zowel telefonisch als
schriftelijk dient zij de Nederlandse taal goed te beheersen.' {

".

Gevraagd;,

FA. OLTHOF & KRUYT
Hoogstraat 125 Schiedam

_______

—

-

sterk

ïn

■

-.7-

'

;

\ ;

..;

Hoog loon

Banketbakkerij
Kuylenburg
verzoeken u persoonlijk of telefonisch contact op te nemen
vraagt le of 2e BEDIENDE en "WU
een leerling. Noordmolenstraat met de heer Lammertlnk. Gedurende de kantoortijden telefoon
284605, na 18 uur 140910.
.
60, tel. 248643.
_M_H_S9L!
enige

.'Vraagt:

'

■.-.

De sfeer waarin wij werken, Is plezierig. Het salaris, de vakantie
Melden Lange Haven 138, Schiedam, tel. 263264 van B—s uur,-na en verder» voorwaarden willen wrj graag persoonlijk met U be, '
"
S.uur tel. 260854-251829..... •-..";■--.■.- ~
'■':■ spreken.

Ervaring met het machlnestlkken is een aanbeveling,", doch ook
onervaren krachten kunnen wórden, geplaatst. In ons moderne

atelier kan een ■

ti

PIjMITERS en EL. LASSERS

......

ook ongeschoold,' leeftijd 16 tot
25 Jaar. Noordermeer, fabriek
Kommlezenlaan 15, < Schiedam. worden verdiend. Bovendien kunt u profiteren van de; verkoop
Ook aanm.: Schiehaven 14, van' onze artikelen aan het personeel tegen
. - - .
.
R'dam. —- verlaagde "prijzen

Gevr.

...-:,-,,-;

Co.

Kraamkliniek Carmenta, Heemraadssingel 119..'"

houtafwerker

-

prettige telefoonstern
voor een zelfstandige functie
in de administratieve sector i

met een

"i

gift!;

&

•;

Liefst met

beitser/

-.-■'-'

--"',!>

s'»;if '■':■:. C. T. Blommestijn

-.;

GEHUWDE en ONGEHUWDE

en een

STERS, mangelsters en sorteervrl.
MONTEURS, hoog loon. Goede ster/lnpaksters.
■ Tevens meisjes
soc. voorz. Aanm. Constructiecentrum bedrijf H. G. Spel, le Crooswrjk- vanaf 15 jaar ter opleiding.
Verzekeringsmij
Zeer hoog loon. StoomwasserÖ
Rotterdam zoekt wegens voort6 tel. 118361.
Van Drop, Hooglandstraat 135—
uitbreiding - MEDEdurende
MEISJE gevraagd 15 tot 17 ■139.
Net
■ '■
.'■■
WERKERS met h.b£.- ot mulohet verpakken van
diploma. 20—30 Jaar, voor di- Jaar. Voor
groente en fruit. Aanm. Corne- In
herenmodezaak
verse afdelingen. Tel.
010-' lis Zwaans. Exporthandel, Vel- LEERL.-VERKOOPSTER.gevraagd
5-dgse
111720. toestel 110.
llngweg 26, tel. 112230, 's avonds w.w. J. Henlger Jr., Groene Hllkorps
vaste
~-*■■ ledijk 212, tel. 136635.
Thomsen breidt het
241471.■
HAVENARBEIDERS nog verder Wie heeft er tijd om THUISGevr;
2 nette WERKSTERS.
uit. Vraag eens Inlichtingen. WERK te verrichten? Inl. De Werktijden van 7 tot 2 uur.
■ en
Elk» werkdag btj Thomsen's Tipgever, Postbus 21, Hendrik Goede sociale, voorzieningen
Havenbedrijf, Pieter do Hoochgoede beloning. Tel. 248037.
Ido
Ambacht.
235460,
na
Inl.
weg 108, of tel.
Noack's Comestibles vraagt nettelef. afspraak, ook mogelijk In KI. verpleeglnr. vr. FL. VERPLEEGH. geen nachtd. Br. zr. v. te AANK. VERKOOPSTER of
de avonduren.
d. Zande, Meyerkamplaan, 27, leerl.-verkoopster. I
Lusthofstr.
Gevraagd SLIJPERS en POtel. 19639. 33, Krallngen, tel. 122446.
■ ■■■
LIJSTERS, ook ongeschoolden. Bussurn.
Gevr. MEISJE v. d. huish. voor Gevraagd nette WERKSTER, 2
Vast werk met goede verdlenen nacht. Hoog loon. Meer ochtenden p. week. Mevr. Dolk,
sten. Noordermeer. Schiehaven dag
hulp aanwezig. Mevr. Van ReeRochussenstraat l 327a, R'dam.
14. Na 18.30 uur L. Eerland, le nen, hotel
Buitenrust, MontauTel. 256301. Aanm. 's avonds
Gtjsrngstraat 16b.
Ba,
;
banstr.
Zeist, tel. 03404— na 8 uur.
JE VERDIENT MEER dan Je 13036.
,
Moderne IJssalon Bad-Godesleerhng-m»dtn<*t-te
denkt-, .als
ƒlO
tot berg, Duitsland, zoekt voor het
(vanaf 15 Jaar) bij Lagemann & BIJVERDIENSTE? Van
seizoen, begin maart,
Scholtens. OostzeedHk 2125. tel ƒ 50 p. w. vele kansen ook thuis. aank.
MepPostbus
87,
SERVEERSTER, leerling-ijsbeInl.
Olympla,
---..■
112418 ■
pel.
relder. Geurders, Vlaggemanstr.
Gevraagd PERSONEEL voor za:
R'dam, tel. 285710.,
gerij, schaver!) en werf. Aanm. Welke wed. of alleenstaande 31b.
VROUW, wU bejaarde helpen, Broadway Cafetaria vraagt net
Houthandel v. Schijndel. Nljeigen kamer beschikbaar. Br. nr." MEISJE,
5-d. w.week. Hoog
verheldstraat, 71, R'dam-Zuid, S 2095, Passage
20, Schiedam.
loon. Vakkennis niet vereist.
tel. 271916
98b, en 33a.
CHAUFFEUR gevraagd voor be- Beijerlandselaan
stelwagen. Br. nr. B 2176 bvdbl
Gevr. HERENKAPPER, aank. of
Gevr. voor direct WERKSTERS bediende. H. van Noord, Ter1
omg. Overschle. Uurloon : ƒ 2,35 bregseweg 24,' tel. 201109.
bruto plus reisgeld. Tel. 121392. Voor direct gevraagd net MEISPalissanderstraat
9a.
Ermls,
Fa.
JE, leeftijd 16-18 J., voor lichte
Gevr. een
aank. of LEERL.- kantoorwerkzaamheden en bediening
telefoon. Fa. Bijlsma
VERKOOPSTER In zaak . van
komen : handen -te kort.
huish. art. en speelgoed. 5 dgse en Odems, Bloemfontelnstraat
56, tel. 273952.
Aanm; ook 's avonds. FirKom ons helpen: aantrekkelijk w.w.
ma B. 't Hart, Schiedamseweg Van Creeveld Snackbar, Stadmaand
honorarium. Ook elke
199, tel. 252699.
■
■ ■ ■ huisplein 29, tel. 110016, vraagt
Lunchroom Albertlnl, Hoogstr, SERVERRESTERS, wisseldleneerste, prijs van .
en leerlingen. Aanm. dag.
171a, tel. 112440, vraagt voor di- sten
rect WERKSTER van 9 tot 3 aan bovenstaand adres.
uur of van 3 tot 9 uur 's av. Leerling- en AANK. KAPSTER
enige

i
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■

j

•■•

■'-\'";.'

'

j

■

-

■

Zonen

Tel. 284605. WU hebben plaats voor

-

.-

rijbewijzen en BIJRIJDER, leeftijd pijn.'lS Jaar.
Persoonlijk aanmelden B. Klng, Vredenoordlaan 48a, ook. 's avonds

-

]

I

jongedames

_..

J
i
.

Gevr. enige nette vriendelijke
en leerlmgen bij Klumpes' Kledlngbebandsysteeni).
drijven ■' (geen
Aanm. - van 9-5 uur, Erasmus37,
tel. 240315..
van 15—13 Jaar als leerllngstraat
derhonstratlce, die na ingewerkt
Verzekeringmij in centr. Rot- te
zijn, by onze klanten thuis
terdam. vraagt enige JONGELUI les geven. Afwisselende, prettivoor archief en postkamer. Tel. ge
werkkring. Aanmelden Pfaff
ml. 111720, toestel 110.
Naaimachlnehuis, Stadhuisplein
centr _ö 34. Rotterdam-O.
VerzekeringsnüJ In
Rotterdam zoekt TYPISTES en
adm.
Tel Gevr.voor direct ELEKTRO-

voor MQDINETTES

enige

41.' Rotterdam.

-

1

__

N.V. M. B. v.; Veen

Erasmusstraat

.

-~..

.

CONSTRUCTffiWERKERS

HULP
aan de laklijn

-

'.

N.V. Technisch Bureau Rocon

__

..

-9

:-,^-

.-,'.

itfg

ELEKTROMONTEURS

Banketfabriek „Viool" vraagt
j MEISJES en Jongens. Aanm.
; aan de. fabriek Van Speykstraat
113, of tel. 230096. 5-d. w.week.
' Chocolaterie ter Meulen vraagt Gevraagd- WINKELJUFFROUW,
5-d. w.week. Hoog loon. Aanm.:
1 enkels LEERLING-VERKOOP- Slagerij
Wensveen, B. Dorpsstr.
per
dag
vrij
week.
6TER3.
Eén
■!
68„ H'berg. Telef. 187376, na 19
:i Aanm. .9-5 uur: ter Meulen, uur 225989.
■ ■ ••■'■
;
Binnenweg 23. R'dam.
Gevraagd WINKELJUFFROUW,
! Gevraagd KAPSTER en aank.
5-d. w.week. Hoog loon. Aanm.:
i kapster.' Dameskapsalon Ghls- Slagerij
Wensveen, Witte de
; lalne, Oranjeboomstr. 178, tel. Withstraat 70. R'dam, telefoon
r
b.g.g.
140996.
170572.
;
135932.
.-

de

—

•

|

bedrijf zoeken wij 'n
ONDERHOUDSMON-

Tel. 119700

-.

voorwaarden.
M. v. Delft en Zn. Neder- heer
Keur, 's avonds 179347.
horst 31, tel. 173378, na 6 uur.
Wasserij Krijger vraagt MEISvraagt voor direct of later, voor werken door geheel Nederland
Gevr. bekwaam .SLAGERSBEvoor overhemdenpers, ook
DIENDE, 5-d. werkweek. Hoog JES
Aanm. v. 7.30—
gehuwden.
voor
loon.-,.Aanm.: Slagerij WensPoedestraat 46 na 6 uur,
veen, Bergse Dorpsstraat 68, 5 uur. weg 84b, tel. 230224—
H'berg. Tel.. 187376, na 19 uur Math.
2346669.
225989. ";" -■. Hoog loon, goede soc. voorz., vrrj vervoer. Melden van 9—5 uur
Gevr. voor slagerij net WINGevraagd
SNIJMEISJE,
5-d. KELMEISJE. Hoog loon. Blanc- tel. 010-277434, na 6 , uuur 010-155719, en zaterdags 010-155719.
w.week. Hoog loon. Aanm.: ken, Karel de Stoutestraat 15, Schriftelijke sollicitaties aan Rodesteln 6, Rotterdam.
Slagerij Wensveen, B. Dorpsstr.
•••'*■
68„ H'berg. Telef. 187376, na 19 tel. 273300.
&
uur 225989.
■ . ■ ■■
kerij

.

1 Voor ons
i all-round

Bak-

LEERL.-VERKOOPSTER.

"

145.fi

Sollicitaties telefoon 010-269304,'. toestel

■

Personeel gevraagd

een accurate

GEROUTINEERDE en Vcw

...

~!

voor spoedige Indiensttreding:

,

Vermist

...

Gevraagd

Op groot kantoor Is op verschillende afdelingen plaats voor enkele

JONGEMAN, ca. 15 Jaar,
voor licht-bestel- en magazijnwerk. 5-d. w.week. Hoog loon.
k,
:
Tel. 238702, na 19 uur 285025.
VERKOOrganisatie vraagt
BIJRIJDERS gevraagd. Leeftijd FERS(STERS). Zeer hoge verplm. 16 Jaar. Aanm. H. NUmand dienste. Pers. aanm.: VerkoopRotterdam, Westkousdljk 6, {Postbus 6129. - Telefoon 010-235646.
Co., Voorhaven 120, R'dam.
kantoor Micron, tussen 6 en 8
•
■:'■.* .;-.'»?
's avonds, Cronjéstraat 13. .Bulten kantoortijd 01898-9113
uur
Panache
Snackbar-Restaurant
vraagt - zelfstandig ' werkende Gevraagd
| Verlor»m donkerbruine DAMES/
;) TAS, Inhoud o.a. 2 brillen, daarKOKS en , LEERL.-KOKB. .-; Soli.
i door zeer.gedupeerd. Omgeving, schriftelijk of telefonisch Catharinastraat
2—lo,
Rotterdam
'I Schiedamseweg—Schans. T.b.t.b.
P. Veth, Havenstraat 11, R'dam.;! west...>.•■
i, i
>
,;,--;
Gebouw „Palace" vraagt BUFvoor afwisselend ! werk <In"■ de vraagt voor direct of later:
FETCONTROLEUR .In avond- apotheek. Plelnweg' Apotheek,
dienst en enkele , dagdiensten.
".'
: ■'"■
Soli. Zomerhofstraat 15, van 2—, Pleinweg 66, tel.
Gevraagd
5 uur,
- ■• ■--. -";-"
:
]' 8.Z.8. CHAUFFEUR met, Opel Gevr. net MEISJE voor hele of
'::\
. bestel. voor
bestelwerk, voor halve dagen In klein «gezin.
•
dagen. Ook 's avonds.
; enige
Meer hulp aanwezig. 5-daagse
"j Tel. 289143.
werkw. Mevr. Hofmans, Oudorp'} SCHEPPER, kapitein Rijnvaart, weg 56, Krallngen,'tel. 139724. t
patenten tot Straats- Mevr.. Thomassen, Ringvaartweg
stampers
■ 40 J., l.b.v.
en WDK; rljb. B-C-D-E. 134, Rotterdam 17 vraagt prettii burg,
Beëedlgd
-weger,
mePlesmanstraat
controleur,
CONSTRUCTA,
ge hulp voor -2 of meer ochten■
ter. Goed op de hoogte met lnden p. W. tel. 112288 of tussen 59—61, Schiedam, tel. 154849.
voor karwelwerk binnen en bulten de stad., . ; ...'?
! delen, beladen auto's en sche17.30 en 19.30 uur aanmelden.
GrootPot & Van Nes N.V.
douane
Hoog
I pen; behandelenvanvan
In
Groothandel
loon.
Goede sociale vooratenlngen. Volledige vergoeding van
handelsgebouw.
betrekking Gevr. nette goed gev. leerling
! doe. enz. wenst
r : ..; .■.;.--- '.''-'. ;'"■ !."'.":':-:
of aank. KAPSTER. - Prettige sanitair, gas- en elektrische art. reis- en verblijfkosten. ;, ,
,{ te veranderen. Br. nr. S 2091,
werkkring. Aanm gesloten adres Welke JONGEDAMES van 15-18
uur
aan de afd. Personeelszaken
dagelijks
t HW. Passage 20. Schiedam."
van
13—117
na 7.00 uur "W. Koopman,-AelJaar met een HUISH. OPLEI- Sollicitaties
DING hebben Interesse . voor Goudseslngel 146, Rotterdam," tel. 010-137173 en 126067. Bovendien
Jong zakenman in bezit van brechtskade 180, 2e portiek van'
auto en winkel, tel. heeft TIJD af Nwe Binnenweg, te}. 255731.""-, een kantoorfunctie. Zij kunnen donderdags en vrijdags van 13—29.30 uur, Ingang Industriegebouw
-':
daartoe in, ons bedrijf worden 3e etage, Klpstraat.
I ■ ■■"'■, ; 3 : •:i■-'".s^
j dlsponlbel. Br. nr. B 2177 bvdbl. Gevr.
VERKOOPSTER
en opgeleid. Aantrekkelijke arbeids-

I

voor enkele wijken In het westen van R'dam.
Aanm. op het adres Osseweistraat 33a, of tel. 256469.

(binnen) In Lombardijen? Tel. 177343, na 19.00 uur 01730-24449.

__________

Telefoonno. Rotterdam 14.42.11, Schiedam 26.87.98

BEZORGERS

Wie wil er met spoed'wat bijverdienen
met;het schilderen van mijn huis'

—

ll—

Wüfijn ConstrucStie-Maatschappij N.V."

•

.

........

II

-

-.

Annonce van :
Particuliere aard:
15 woorden "....;...ƒ2,—

NETTE

___________________

■

HET VRIJE VOLK-HOOFDEDITIE GROOT-ROTTERDAM

WERKSTER. Werktijd
6—8.30 uur 17.30—19.30 uur.
Handelscompagnle N.V.,.,, Waalhaven Boek Sluisjesdljk (eindpunt lijn 2), tel.' (010) 176760. .

Hij

I

88~

«
(

geroutineerde pompnaaister

Beslist met hét vak bekend. Salaris ƒ 400 p.' mnd. 5-daagse
.
Brieven onder nummer B 2136 bureau van dit blad.
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w.w.
-.;;,'
zal op grond van ruim» praktisch» ervaring en persoonlijke
% kwaliteiten In staat moeten zijn de chef-kok bij afwezigheid te Groot landelijk ochtendblad vraagt voor direct, voor de vroege
vervangen en leiding
geven aan uitgebreid personeel. ochtenduren:-.--.
Werktijden: 'e avonds van, 17.30—20.30 uur en van 18.00—21.00 Leeftijd tot 35 Jaar. kunnen
ENIGE
inir. Eventueel 's ochtendswan 6.30—9.00 uur.«MM__WkHsm Gelegenheid tot solliciteren donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag
Sollicitaties: mondeling, schriftelijk -of telefonisch . aan ons 26 februari tussen 9.00 en 12.00 uur en van 14.30 tot 16.00 uur
kantoor.'_.. <_pMaKSHHMMHM|OI|HHsiHHHin|_ni bij onze Fersoneeldienst, Hoogstraat• (ingang Leeuwenstraat). |
I

•I

opl.

afwisselend werk,
259800 , tot 18 uur.

Prettig

tel. (010)

:, |

V vraagt voor haar lunchroomkeuken «en

■

min."

STENOTYPISTE,

ulo.

•

;

.

-■

Dreesmann-Rotterdam- N.V.

;

.

,'

■

"

-

~

■

,
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HET .VRIJE VOLK

voor vervolg Zaaiers

elders in dit blad

—

HET VRIJE VOLK

—
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Spreeuwenpraat
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En de

;
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Zo snel werkt Rotterdam! Op donderdag 17 februari neemt de raad het voorstel aan
i om 330 ha grond in Europoort te verhuren a an de BP, die er een raffinaderij zal bouwen
i en nog geen week later is er al een batterij tanks uit de grond verrezen.
i Zo is het in werkelijkheid natuurlijk niet. De BP was al begonnen aan de bouw voor
i het raadsbesluit viel. Het principebesluit om de terreinen te verhuren was al veel eer-1 der genomen, de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de BP waren al bijna
.
V
1 een jaar afgesloten.
f
De verhuring van de grond was dus een formaliteit. Het zou wel , eleganter zijn geweest, als deze : formaliteit was vervuld, voor de BP de eerste paal de grond in dreef,
Want
stel u voor, dat de raad „neen" had gezegd.......
f
'..

/

Burgemeester Thomassen laat in
Antwerpen proefballonnetje op

Europese
hoogoven
1.
in Europoort, 2. vijf
grote werven samen
(Van een onzer_ verslaggevers)

TJurgemeester

Thomassen van Rotterdam h eef t gistermiddag in Antwerpen twee suggesties
voor vergaande economische samenwerking op nationaal en internationaal gebied gedaan. Proefballonnetjes noemde hij zijn suggesties.
Proefballon 1: laat men binnen de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal overwegen om in het Europoort-gebied een
„Europees-coöperatief" hoogovenbedrij f te stichten.
■;
Proefballon 2: laten de vijf grote scheepswerven van Nederland de handen ineen slaan om*-- ever*;<,'.> in Europoort
een
coöperatieve scheepswerf«te beginnen, zodat Nederland' zijn
naam als scheepsbouwende natie weer terug kan winnen. '•••".;
—

deputeerde
Zuid-Holland,
van
mevr. C. A. de Ruyter-de Zeeuw,
zullen de te verwachten ontwikkelingen in dit gebied belichten.,:
DE TITELS van hun redevoeringen
zijn: Bewogen beweging en Ruimte en lucht voor '85.
ALS CO-REFERENTEN zullen optreden M. J. van Poelje, gedeputeerde van Zeeland (p.v.d.a.) en
drs B. J. Udink (c.-h.). De bijeenkomst begint om half elf en
eindigt om 15.30 uur.

Prot.-christenen
beleggen forum
(Van een onzer verslaggevers)

Rotterdam
als.
heden van het

kennen de moeilijk-

van;

exploiteren

ge-

Rijnmondlid Weststrate
wil jaarlijkse uitkering
gemeente Vlaardingen
begrotingswijziging op de raadsagenda te zetten. „Ik zou het on-

(Van een onzer verslaggevers)
De antirevolutionaire Rijnmond-gecommi-

teerde M. H.L. Weststrate heeft B. en W. van
Vlaardingen (de gemeente waarvan hij tot voor
kort wethouder is geweest) gevraagd hem in
aanmerking te laten komen voor een uitkering
krachtens de voor oud-wethouders geldende
uitkerings- en pensioenverordening.
Op grond van deze verordening kan hij boven zijn Rijnmond-salaris van ongeveer 30.000
gulden aanspraak maken op,jaarlijkse uitke-] M. H. L. Weststrate
ringen van de gemeente Vlaardingen. Het eerste jaar geeft de regeling recht op 80 percent van de wethouderswedde, die in Vlaardingen ongeveer ƒ 22.000 bedraagt, plus
toeslagen. Het tweede jaar heeft een oud-wethouder recht op
65 percent en de volgende jaren op de helft van de wedde. De
uitkering wordt voor ten minste twee jaar en voor hoogstens
zes jaar verleend.»

De,Vlaardingse gemeenteraad heeft
in november van het vorig jaar de
oude regeling vervangen door deze
nieuwe. De bedoeling ervan is wet-

houders, die hun functie neerleggen
te behoeden voor een plotselinge grote vermindering van inkomsten..

plezierig vinden als hierover een
openbare discussie ontstond," zei
de heer Weststrate. Als oud-wethouder van Financiën meende hij
te weten, dat soortgelijke zaken
doorgaans als begrotingscorrectie
achteraf worden geregeld.
De heer Weststrate.voegde er overitoe: „Er zit niets geheimzinnigs achter. De een zal het begrijpen, de ander zal het misschien
gens aan

niet begrijpen."

Beleende standpunt
De

gemeentesecretaris van Vlaar-

dingen, de heer A. Kranenburg, zei
ons, dat de bepaling in de verordening, dat de uitkering voor ten minste twee jaar wordt toegekend niet inhoudt, dat de betaling zou doorgaan,
mogelijkheid ' zou bestaan, . dat de als de heer Weststrate tussentijds zou
heer Weststrate niet op tijd zijn zetel laten weten, dat hij er geen aanzou terugkeren. Bij de Kamer is spraak meer op wil maken.
echter al een wetsontwerp ingediend,
waarin wordt voorgesteld de zitOp de verwondering van de oudtingsperiode tot vijf jaar te verlenwethouder over het feit, dat B. en
gen. Er is geen twijfel aan, dat de W. een ontwerp-begrotingswijziging
Kamer daarmee akkoord zal gaan hebben ingediend reageerde de heer
.
-red. HW).
Kranenburg met: „Dit standpunt van

De werkgroep Zuid-Holland van de
De heer Weststrate bevestigde ons
werkgemeenschap, van protestantse gisteravond,
dat hij aanspraak heeft
christenen in de Partij van de Argemaakt op de uitkering. Hij zei dit
beid belegt zaterdag 26 februari in te hebben gedaan, omdat nog steeds Risico-deling
Het wapen van Holland in Klaas- niet helemaal vaststaat, of de huiDe heer Weststrate zei zich door 'n
waal een fofumvergadering. - -«,
dige zittingsperiode van de Rünte dóen op de verordening te
beroep
Het forum bestaat.uit.de Kamermondraad één jaar, of vijf jaar zal willen dekken tegen het risico, dat
leden P. C. Elfferich, Delft (a.r.), bedragen.
hij niet zou worden herkozen. ~Als
drs. D. F. v: d." Mei; Meern- (c:-h.) en
(Wanneer er dit jaar opnieuw Rijndrs. J. J. Voogd, Haarlem (p.v.d.a.). mond-verkiezingen .zouden worden de wet wordt aangenomen is dat riledereen is er welkom. De bijeen- gehouden, dan zouden ook de ge- sico praktisch nihil," verklaarde hij.
komst begint'om kwart voor drie. .
Als zün recht op uitkering vaststaat,
commiteerden opnieuw moeten worzou hg in een later stadium kunnen
zodat
theoretische
de
den gekozen,
bepalen of hij er al dan niet geDe Oecumenische Jongerengroep bruik van zou blijven maken. NietWoensdag 23 februari: gemiddeld
milligram
per
152
van
Rotterdam houdt; zondagavond temin zei hij in ieder geval voorkeukenzoutgehaUe
liter, gemiddeld geleidingsvermogen In de Oud-Katholieke Paradijskerk lopig voor de uitkering in aanmer640 microSiemens, gemiddelde hard- aan de Nieuwe Binnenweg 25 een bij- king te willen komen.
zondere gebedsdienst. Voorganger is
heid 14,0 Duitse hardheidsgraden.
De oud-wethouder toonde zich
broeder Jean Paul, een der broeders
Verwachting voor donderdag 24 fenogal verwonderd over het feit, dat
bruari: gemiddeld keukenzoutgehalte van i het protestantse communiteit
B. en W. van Vlaardingen zijn
160 millwr-:m per liter, gemiddeld ge- van Taizé. In de dienst zal tot uiting
verzoek hebben doorgegeven aan
leidingsvei uiogen 660 microSiemens, komen hoede broederschap van Taizé
voor
de
der
Duitse
het
eenheid
christede gemeenteraad door de financiële
gebed
14,2
hardheid
gemiddelde
consequenties ervan als ontwerpnen gestalte geeft. Aanvang 19 uur.
hardheidsgraden.
''

de heer Weststrate was ons al bekend."

'

ROTTERDAMS WATER
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-

i.

Vierduizendste
2 dagen eerder
O-

,-.

(Van een onzer verslaggevers)

vierduizendste
Dinsdag is het
schip van dit jaar de Rotterdamse
haven binnengelopen. Het was het
460 bruto ton metende Engelse m.s.
Norfolk Trader, dat meteen lading
graan van Boston kwam. Cargadoor
is Visser en Visser. Het schip is afgemeerd aan de Parkkade.
Vorig jaar kwam het vierduizendste schip twee dagen later, op 24 fe-

bruari, binnen. Het was het Noorse
ma. Bataan,

komsten en verschillen tussen de
een lezing, waarin hij de overeeneerste en vierde havenstad ter wereld aan de orde stelde. De heer
Thomassen bestedde daarbij veel
aandacht aan de toekomstige ontwikkeling van Europoort.

Wat de concurrentie tussen de
twee havensteden aangaat, stond
de burgemeester enige tijd stil bij
de goedkope grondprijs, die Antwerpen zijn „klanten" kan aanbieden door de financiële faciliteiten,
die er van overheidswege gegeven
-

worden.

Coöperatief

Een vierkante meter industriede grond
kost in het Antwerpse gebied
ƒ 4,50 en in het nagenoeg aangrenzende Nederlandse Sloe-gebied ƒ 30.
Rotterdam verhuurt zijn vierkante
meter Europoort-gebied voor ƒ 1,10
per jaar. „Door de faciliteiten en
subsidies, die Antwerpen kan bieden,
is Rotterdam waar het de vestiging
van grote industrieën aangaat, ietwat aan de kant gedrongen," zo
stelde burgemeester Thomassen vast.
„We hopen onze positie met de
uitgifte van de 400 hectare van de
Maasvlakte weer te versterken. Laat
overigens de rivaliteit tussen onze
steden stimulerend werken en ik
hoop, dat we elkaar terzijde staan,
se gemeenschap zou ondergaan."
want met zulke grote verschollen in
In diverse hoogovenbedrijven, zo grondprijzen bestaat het gevaar, dat
verklaarde de heer Thomassen zich de klant onze steden tegen elkaar
gaat uitspelen," zei de heer" Thonader, heersten in deze tijd ernstige
spanningen. De aanvoer voor de massen.
grondstoffen wordt steeds duurder
voor de bedrijven in het Europese
Havennota
achterland en 'het lijkt de RotterOver de dit jaar nog te verwachdamse burgemeester niet uitgesloten ten Ha vennota van het Ministerie
dat zich in verschillende gebieden van Verkeer en Waterstaat (staatsstraks dezelfde situatie voordoet als secretaris Posthumus woonde de bijin het Belgische mijngebied.
eenkomst te Antwerpen bij) zei de
De Maasvlakte is bij uitstek ge- burgemeester, dat hij hoopte dat
schikt voor de moderne metallurgi- deze als uitgangspunt zou hebben
sche industrie .„Er is geen beter een gergeld overleg op brede basis.
gebied ter wereld," aldus de heer Hij zag niet alleen mogelijkheden
Thomassen. „Op een zeker moment van overleg. tussen Rotterdam en
zullen we de gronden echter moeten Antwerpen, maar ook van beide hagaan verhuren, vandaar dat ik deze vens met Zeeland (Sloe-gebied) en
oproep nu doe," zo zei hij.
Noordwest-Brabant. „Rotterdam is
Wat betreft zijn suggestie aan de altijd tot een dergelijk overleg bescheepsbouwwereld, reid."
Nederlandse
verklaarde burgemeester Thomassen
dat alleen de Maasvlakte de mogelijkheden gaat bieden om in deze
tijd met de scheepsbouw en -reparatie (mammoetschepen, groter dan
100.000 ton, zijn nu de mode) in de
pas te blijven. „Als de scheepsbou(Van een onzer verslaggevers)
wers tot een coöperatie kunnen gezal op de
Zaterdag
Verolmeraken/zal de gemeente Rotterdam Scheepswerf te Heusden het;
12.000
de loper voor hen uitrollen," zei hij.
ton da. metende motorvrachtschip
Op de vraag „Antwerpen—RotterA. van der Stel te water worden
dam, mededingers of partners?" gaf S.
gelaten. Het schip is gebouwd voor
burgemeester Thomassen, in zijn rekening van de South
African Mamet veel aandacht beluisterde rede
Corporation te Kaapstad, Zuideigenlijk geen antwoord. Hij besloot rine
Afrika. De Van der Stel is een
zijn verhandeling met te zeggen: vrachtschip van het open-gesloten
„We hopen op bestendiging van de schutdektype.
vriendschap. Antwerpen en Rotter- is 21 knopen. De! proeftochtsnelheid
■ ,'
dam? Goede concurrenten,
goede
Na de tewaterlating zal de kiel gepartnersl"
-?ï*:^^":""
legd worden van een 10.300 ton d.w.
Verwantschap metend koelsehip, eveneens voor reDe heer Thomassen had veel ver- kening van de Zuidafrikaanse redewantschap in het problematiek van rij. Dit koelsehip is van het zelfde
Antwerpen en Rotterdam (samen 80 type als de Langkloof, die in 1963
pet. van het goederenverkeer in de op de Heusdense werf te oiyater werd
■"
."t,"-.,-.•: "iwV' »s«o",
geconstateerd. gelaten.
Benelux verzorgend)
De gemeente Rotterdam kan

gronden van de Maasvlakte aldaar,
maar één keer verhuren 'en erg veel
uitstel kan dat, in verband met renteverlies, straks niet meer gedogen.
Vandaar, dat de burgemeester tot
zijn oproep aan de EGKS kwam.
„Het zou van waarlijk Europese visie getuigen," zo zei hij, „als men
de gronden ten westen van Europoort anders zou zien dan een willekeurig hoogovengebied. Hoe efficiënt zou het zijn als men daar op
economisch-coöperatieve basis ruw
ijzer en staal zou maken, dat zijn
verdere verwerking in de gevestigde hoogovenbedrijven in de Europe-

.

,

"

taillering.
In 1663 was Jacob Quack postmeester van Rotterdam geworden.

Dit was een „gemeentelijke functie.
De Hollandse post voor Engeland
ging vanouds via Antwerpen. :zou
Rotterdam een eigen postboot op Engeland kunnen laten varen? Daar
moest' heel wat over onderhandeld
worden, want het brievenvervoer
was in die tijd een monopolie en
Amsterdam, bij voorbeeld, was er
gebrand op om dit monopolie te krijgen. Het was voor de kooplieden
immers van belang dat zij de post
eerder dan hun collega's uit andere
steden in handen kregen.. Rotterdam heeft zijn postdienst op Engeland gekregen, maar Amsterdam
heeft ten slotte toch aan het langste
eind gerokken, maar dat is ' een
apart verhaal.
Jacob Quack heeft nog een initiatief genomen waarmee wij blij kunnen zijn. In zijn opdracht vervaardigde de meester-schilder Joost van
Geel, twee prachtige kaarten waarnaar niet alleen de historici met
voldoening en bewondering kunnen
kijken. Op zijn postkaart beeldt hi)
zijn berichtendienst naar het strand
uit.
Mooier nog is zün Maaskaart. De
fragmenten hiervan waren bekend.
Mr. Van 't Hoff heeft er een gaaf
exemplaar van gemaakt, compleet
met de beschrijving van Oudaen. En
het historisch genootschap Roterodamum heeft het geheel opnieuw laten
afdrukken. Een reproduktie hiervan
hangt in Pieters kamer.
De Maaskaart geeft de route van
Rotterdam naar zee aan. Aan de bovenzijde graveerde Joost van -Geel
een waarlijk subliem gezicht op Rotterdam, zoals men dat toen- van
Feijenoord af zag. Men ziet ook nog
de panorama's van Den Briel, Maassluis, Delfshaven, Delft, Vlaardingen
en Schiedam.
Jacob Quack is er niet rijk van
geworden. In 1668 is hij bij een
storm op zee omgekomen. In 1662
was hij failliet gegaan. Het door
personenverhem georganiseerde
voer op Antwerpen had hem teveel
geld gekost.
En we weten niet eens hoe hij er
uitziet. Want van de man die Rotterdam zo fraai liet uitbeelden, is
Een
zelfs geen portret bekend
merkwaardige figuur, deze Jacob
Quack. In ieder geval heeft hij energiek meegeholpen om Rotterdam op
te stoten in de vaart der Hollandse
<

.

koopmanssteden.

PIETER SPREEUW.

____

College van B. en W.:

Tewaterlating Rijnmondzetel
bij Verolme blijft in R'dam

-

"

•

=

-'

—

'•

(Van een onzer verslaggevers)

DE JUBILERENDE Partij van de
Arbeid (twintig jaar jong!) organiseert op zaterdag 5 maart in het
Rotterdamse Rijnhotel een conferentie over „Rijndelta '85". .
DE MINISTER van Verkeer en Waterstaat, J. G. Suurhoff en de ge-

Beide havensteden houden zich bezig met het probleem van de achterwaartse verbindingen, beiden zijn
druk bezig met het aanleggen van
industrieterreinen; zowel Antwerpen

meentelijke havens en beide steden
komen met hun uitbreidingen ook op
het grondgebied van andere gemeenBurgemeester Thomassen liet zijn saris der Koningin te Zeeland, mr. ten.
proefballonnetjes op tijdens een bij- J. van Aartsen en de Nederlandse
Rotterdam, zowel als . Antwerpen
eenkomst, die te Antwerpen gehou- ambassadeur in België, mr. J. |A;
G. baron de Vos van Steenwijk.
zijn zeer gebaat bij een zo vrije en
den werd door de Belgisch—Nederopen mogelijke Europese Economilandse Vereniging en die behalve
Onder de titel „Antwerpen-Rottersche Geemenschap en beide steden
door tal van Belgische autoriteiten
partners?" hebben een bijzondere en zware taak.
bijgewoond werd door staatssecreta- dam, mededingers of
ris ir. S. A. Posthumus, de commis- hield de Rotterdamse burgemeester

:

„Rijndelta"

Rotterdamse standbeelden en monumenten of de scheepvaartwegen naar
zee: Het is een reeks die ik graag bij
de lezers aanbeveel. Deze boekjes uit
het heden en verleden van Rotterdam
voortreffelijk
worden . typografisch
verzorgd door Jeannette Kossmann.
Mr. Van 't Hoff heeft over Jacob
Quack een interessant. verhaal gezegt de.
heeft",
schreven. „Hij
auteur", niet de verdienste in Rotterdam geboren te zijn, wat overi-.
gens niet aan hem, maar aan zijn
ouders moet worden verweten.."
Pieter vindt dit een grappige opmerking, 'n Beetje chauvinistisch klinkt
zij wel.
\
Maar goed: de in 1622 in Den
Briel geboren Quack is met moeder
en vader al gauw naar Rotterdam
verhuisd en hij heeft de stad uitstekend gediend. Hij was schepen, luitenant van de schutterij, brandmeester, ouderling: Als koopman had hij
vooral belangen bij de walvisvangst.
Wat Jacob Ouack vooral tot een"
gewaardeerd man maakte, was de
voortvarendheid en de deskundigheid
waarmee hij de postdiensten
op
Frankrijk en (vooral) Engeland en
de voor de kooplieden zo belangrijke
zeetijdingendienst organiseerde.
Om met die laatste dienst te beginnen: De Rotterdamse kooplieden
klaagden erover" dat hun schepen bij
tegenwind of windstilte de Maas niet
konden binnenvaren en buitengaats
moest blijven zonder dat zij het wisten. Hierdoor kon schade worden geleden. ■ -;
Quack organiseerde toen een berichtendienst, die eigenlijk • als een
voorloper van het rapportagebureau
beschouwd kan worden. Hij liet een
postjacht de schepen paaien en op
het strand bij 's-Gravenzande stond
een'postiljon klaar, die pp zijn paard
naar Rotterdam galoppeerde om de
berichten naar de Beurs te brengen.
In de Tweede Engelse Oorlog maakt
Johan de Witt graag van deze dienst
gebruik om de brieven van en naar
de vloot te vervoeren. De dienst van
Quack verzorgde ook het vervoer
van gewonde matrozen en de ravi'-*.

i

PvdA over

'•'

nootschap Roterodamum doet met de.
uitgave van deze boekjes goed werk.
Alle mogelijke onderwerpen uit Rotterdams . historie worden hierbij belicht. Hoeveel plezier heeft Pieter
zijn rubriek al niet beleefd aan de
werkjes over. bijv., de Diergaarde, de

BP ZETTE IN EUROPOORT AL
'N HELE BATTERIJ TANKS NEER

Jubilerende

.

..

...

.....?

aan
de weivoorziene Vlaamse dis, die
aan zijn toespraak voorafging.
Links naast hem de voorzitter van
de Belgisch-Nederlandse
ging graaf D. Le GreUe.
j; .'

'.

■

eens „neen"
had gezegd

Thomassen

.

■■

raad nu

Burgemeester

/:

Pieter vraagt uw ■•-,.'. \
aandacht voor een .'. ■
verschenen
pas
boekje, het 23e deeltje van 'de zgn.
'kleine'- \ Roteroda- , , ,
mumureeks: Jacob
Quack, postmeester ■g»
van Rotterdam, ge- ...
schreven door mr. ü.'
van 't Hoff.] Het' :,
zeer veel leden tellende historisch ge- :■

(Van een onzer verslaggevers)

B. en W. zien in de verhuizing van
de kantoren van Rijnmond naar
Schiedam, geen verplaatsing van de
zetel van Rijnmond. Deze blijft in
Rotterdam, te meer, daar ook de vergaderingen van de Rijnmondraad in
de Maasstad worden gehouden.
Dit blijkt uit het antwoord van hét
Rotterdamse college op vragen van
het CHU-raadslid, de heer F. J.
Krop.

'

Er is'tevoren geen overleg gepleegd
met Rotterdam over de verhuizing.
Een verhuizing, die B. en W. van
Rotterdam overigens betreuren.
De verhouding tussen Rijnmond en
de Maasstad is goed, zo zeggen B. en'

W., en men verwacht van de verhuizing l ook geen' verstoring van die

goede;

%
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i:', ■-.' Muziek- .>.
;.'-v;-,' i instrumenten,
Te

-

f

ven

"

f 400

norm. versn.
verz. Vaste prijs ƒ 100. A. Wijs,
Pootstraat 16b, R'dam-11.
"Inruil, "betaling In
Te koop aangeb. SPORTBROMprETS / 75. Event. Inruil. Tel.
'.■•■.-: r
151032.
.
-,-■"..... ..',

■

MABO

,

:''

vooruitbetaling, restant In
2 jaar. VW de luxe, type '56.
ƒ

50

»

'

aan gedaan worden,
Wm Beukelszstraat 10a,■■
Bte bel. Tel. 153177.
VW '61, ƒ 2350.
r.
VW '61, ƒ 2250.
Austln A 40 '63. f 2550.
DKW Stat.car, dcc. '63,
Opel bestel '62, ƒ 2150.
Wartburg '61, ƒ 1450.
Renault 4L, dcc. '62, ƒ
2 CV '61-,' met radio, ƒ
Daf '61, ƒ." 1350.

MATHÉNESSERDIJK 191,'

Simca Elysée rush-mótor
1861
ƒ 1550

-

Simca Aronde

ƒ

..........

j 450

Inruil/betaling In overleg.

,

MABO',.''

■

.-.

,

"

ƒ

onder-

.-,-•-■

'-

ƒ.2250.
-;-r-.-~

■"-.'■;

-

1350. .

1450.

RUILEN

-

FINANCIEREN

Biesheuvel

;

-

,„

-

-

..„:

-'

••■

■■

__

...-;

-

g

I

/

I

.

•■
_

Tel. 278552.'
OPGELET te koop VW'6O, kleur
geel, nwe banden,. prima olievrije motor 1-11. Prijs contanct
ƒ 115. Oudaenstraat 32c, onderste bel. ' • --.•■• __>
KAMPEERAUTO voor 4—6 personen te koop. .Tel.
265173,

|

I
I
I
\

I
I
't.

%
Schiedam.
■ -.-■■■
Te koop van part. RENAULT C
4 de luxe bj. 58-59 met schuifdak, k.matten, slervelgen enz.
geheel Lst.v.n. Prijs /1075. De
Bruin, . Schiedamseweg ' 115a,
R'dam. '
VW de luxe '56 mooi en goed.

t
'(

f
|

I

':

I Originele bekleding.
|
Walravenstraat' 6b
i weg), na 6. uur. . .'■

Rand-

.

5

I

Tel.

i

:

i
I

j

f

!

Llnschotenstraat

I

I'i

V:

•

,-.-

",'.

kam-.

-<

-:

'

■■■■

Agnlesestraat 140a, hoek Bergweg, R'dam, tel. 010-248681 of 240241.
's Avonds tot 11 uur geopend, ook zondags.
'"";.'.

Let op het juiste bord!!

DOLF VAN EIJK
.-.■

-

■

■"

huisraad, «nz.

.

37, tel. 171152.
Te koop OPEL Olympla Combi.
T.e.a.b. La Fontainestraat 60.
Na 7 uur. Lombardijen.

■

■.

geplaatst: "■

- -: :

]
;:

|

1

I

:

~

■

—
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WIJ, zoeken

-

.

.

..

,

>

voor , ons hoofdkantoor

\

Mariniersweg 74 een

VRL. ADM. KRACHT
voor

de bediening van de boekhoudmachine en lichte
administratieve werkzaamheden. ZIJ moet tevens kunnen
typen,

a ,-.,/.■■

■

Sollicitanten kunnen
13 47 00, toestel 6.

jonge

■,

telefonisch
;-;•

.

contact

met

zoeken

,-..,,

verkoopster:;

:

Sollicitaties kunhen worden
gericht aan de
-V;'"personeelafdeling. Ook kunt
u telefonisch een afspréak
maken voor een onderhoud

._

. '.

-

:

-

(1174 00).

fftpvi

de Bijenkorf
.Rotterdam

Hoofdkantoor MARINIERSWEG 74.

.

:

;

Technische Hogeschool Delft

.

Bij het Bureau

geplaatst een

.":."

;:,

■■'■■:-

-

varv de Hogeschool kan worden

'

'
......

•.

.

....

;•

BEDBENDE STENCILMACHINE
;"

voor vervolg Zaaiers

.-

Te koop nieuwe HOOGTEZON
gekost ƒ 160 als nieuw voor ƒ 85.
C. Selp, Geertruldenburgstraat

ij

elders

—

•

in

.;;"

/.'

'

;'■

téh-behoeve van het Bureau Post- en Archief-zaken, die tevens zal worden belast met het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden. . .
•

Leeftijd

:

plm. 16 jaar..

Salariëring' is afhankelijk van, leeftijd (max.
salaris ƒ 583,11 per maand).
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd
van de Afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134
te Delft, onder vermelding. van no. A 6613/31080
in de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief.

il
i
dit blad
j-_

—

Dieren en planten

Wees NIET TEVREDEN. voor u
alles weet. De Kopersclub geeft
u gaarne alle Inlichtingen die u
wenst aan huls. Tel.-126660. ■
Contant .of gefinancierd, -de
voordelen zijn gelijk; Alleen de
KOPERSCLUB kan
zo lets.
ACAB, Goüdserljweg 113b, Rotterdam. tel. 126660.
ZACHTBOARDPLAFONDS met
garantie timmer-, 6chllder-\en
onderhoudswerk. Ook bestratingen. W. Ducaneaux, Linker
Rottekade 48,- tel, 115271.
BALLPOINTS MET NAAM adres,
tel. enz. v.a. 15 et- p. 6t. met
—

DWERGPOEDELTJES
ƒ 125;
Collies ƒB5; tekkels ƒB5, allen
met stamboom. Peklneesjes ƒ 135
Duitse herders ƒ4O enz. Develr
Heerjansdam,
sluis
32,
tel.

01857—370.

'

.

Te koop middelslag POEDEL,
reu 10 mnd oud met stamboom,
geen handelaren ƒ 160.' A. Grleskens, Paarlstraat 38a, tel. B—2l8 —12
uvir nr. 276030.

DWERGPOEDELTJES,

Orlg.

zwart.

VOORDELIGE AANBIEDING

:

HERMAN HEIJERMANS

■.-'.

/ 285,
voor /195, Meshed de
Perzenspeciallst, Maurltsweg 58
tel. 135993.
■■
-..■■-,

GELD

Aangeboden;

voor uw

■'

......

gebruikte

;-

-

--

.'

-

—

.-»-

atöiWij geven vééligeld terug voor uw oude
eulièlèöp^ij s akhkoóp
y J^ m

"

Zó nodig kredietservice tegen zeer lage maandelijkse aflossingen.
Vraag gerust Inlichtingen aan Postbus 303 te Rotterdam en telef.
■■_<_■_■■■__
19 21 24—13 86 65.

•

.

\

VEEN-//-

VAN;

al

uw

TIMMERWERK,

glazenpuien, hagelwitte zachtplafonds, wandbetimmerlngen enz, telef. 283720.

board

6 .(naast 'Arena), tel.": 115630, na « uur. alle In..,',~•'
.
188131. •
..;'-.-'..■

West Kruiskade
lichtingen

Voor

GELD

NODIG?

van.

Persoonlijke

±

—■

Kunstgebitten-

.-

'.-'-:'..

—

Caravans en
kampeerwagens

.'_

AUTOVERHUUR AVANA. VW-

—

speciaaladres

;

'Te 'huur

5-pers. ' CARAVAN,"
Renesse ' (vlakbij
zee). .Te - bevr.:- B.- den "Boer,
Benneveld 20, R'dam, i tel. 010-' 174895.
Roodbol,.- Brouwersdijk
65,' Dordrecht,' tel. 01850-6430. -Te koop zelfbouw KLAP-CARAVAN, z. tent (holiday camper).
T.e.a.b. ■G. H. v. d. Kraan, v.
's-Gravensandestr. 16a, Schie.;

standplaats

dam.

inrichting

Burgmans

:

geopend

u wachtl
van

r

.:.".

';.

Spoedrepara-

—

lijks

'V'

Oude Delft 143, Delft
Steenstraat 12, Leiden

'Naam:
-;

ties in een half uur klaar Pan-.
nekoekstr 60 <* te) 139969 ■
REPARATIE KUNSTGEBITTEN.

Klaar terwijl

: :

voor

Tandtechnische

M. W.

één herdruk te brengen.
Indien u nog niet tot de gelukkige bezitters van
dit grote werk behoort, bestel dan omgaand.
Het is beslist de laatste kans ! .
Desgewenst betaalbaar in ; twee maandelijkse

Dage9-19 uur,

behalve zaterdag. J. Dumas,
Jacob Catsstraat 125, R'dam,
■.. ■•■■■■
tel. 241895. ■ U SLAAPT weer als een roos op
'

- -...

\an de A. P.-Boekwinkel, Slaak 34, Rotterdam ."■„•
Dayer 2, Vlaardingen

:
■

f 25.—

compleet

58. tel

Leeuwen, Nlo. Beetsstr

150673. Het
t 450 tot I 4800.
Geheimh. verz. Kantoor ook op kapokmatrassen.
Kantoor Maasmond, Claes de Vrleselaan 47a, te Rotterdam, telef.
•\
010-225116 en ' 250264. Financla
leningen

50 NIEUWE VWS zpnder chauffeur. Luxe open en gesloten bestelauto's en 9-pers.busJes. PlekUp met dubbele cabine. Nu ook
Opel Rekord Caravan en Opel Nederland N.V.
te eveneens 40 m 2. Tel. 154617.
Kadett. AVO-Garage, KetelaarTe huur gevraagd met spoed str. 9 (bij de Baan), Rotterdam,
:
door echtpaar met 2 grote kintelef. 133450: Bokelweg 4, Schiederen, 4-K.WONING. Huurm. dam (achter het station).'telef.
reparaties
en urg.verkl; aanw. Kleine over.
..'
■'."
150940---."
name geen bezwaar. Br.' nr. Tel, 176142. *■' '"'. ;'.. ■;: - -'"-. ". MUnsherenpiela 62b. Klaar ter■
2111, ■ Zaagmolenstraat 47,. Rotwijl u wacht. Dagelijks van I
■on_on_a—m— —■■
'■■■-..•
f
terdam. - ' :.•:■
tot 20 uur en '■ zaterdag» van

luxe ■- wagens- en busjes,- '65,
zonder chauffeur Tel. 123517:•
v
133623 " • ■■'■ ,-■■ .-■'■•■■ -■■'■
Te huur WASMACHINES, / 2.50
per week. P. Hoogerdijk, Hlllestraat 23, tel. 171094; na 18 uur
177187.'
. ■
-'""—.
■
Nieuwe VWS zonder chauffeur
Autoverhuur A. Op den Brouw,
Hekellngenstraat 19b, R'dam-Z

vakkundig overtrekken, bijvullen of 3-dellg maken, bij ' v

delen

BESTELBON

Mulder, tel.

woensdagavond geopend.

Te lm mr gevraagd
Gevraagd met I spoed." Depotruimte
40 m 2of wlnkelruim-

Te lunir aangeboden

01892-354.
LAAT UW bedden en matrassen

'in drie

termijnen.

"-.

—

oi'iglneel

.....

r

KSïDe overstelpende vraag naar deze unieke uitgave
r. heeft de uitgever doen besluiten, binnenkort nog

tf^^'A

■■

-

TONEELWERK

Diversen

■■-

.

VERZAMELDE

huurkooprente

of bankkosten

.

—

_

MEUBELREPARATIE en I overMEUBELSTOFFERING .J. A.
trekken van meubelen. Degelijk Gloudle. De la Reystraat 34,
werk, niet duur. Vraag prijs. A, Rotterdam-Zuid. Telef. 275491
Stalen op zicht zonder • enige
J. Metz, v.h. Metz en Metz, Pretorialaan 47, tel. 270340,
verplichting
Aangeboden orlg. PERZISCH
TAPIJT Belouch. Normale prijs

OPEL Rekord '59, zeer goed,"
led.-bekl.-ƒ 1475.crutOWöSerjiLü

Hontenlssestraat

worden'

I

zonder vooruitbetaling!

•

I

"

■ 't kan

■Aanmelden:; dagelijks vah 9—12 uurenvan.
'-2—-5 uur aan ons kantoor Van Cleef f straat 8;
"te Schiedam' of; telefonisch|(tel. 26 46 55); , 1
vragen naar de Heer Oisthoorn.
|

voor de gebakstand

,

1

>

•

/
150, zilvergrijs ƒ 175, onuitwisbare tekst en onbreekmet 6tamboom. Tekkeltjes ƒ 85 baar 35 et. p. st. Voor de handel
en ƒ 125. Jonge boxers f 85. speciale
prijzen. Nieuwpoort
Gekr. dwergjes ƒ 30. Huishond- Nieuw-Vennep
(N.-H.),
tel.
Jes ƒ 15. 3 mnd. garantie. In02526-923 of 925.
entlngsbewijs.'
Trimmen . en
'
;
■ . SPELDJES ,
•scheren.' Erkend dierenhandel van Beatrix
en Claus (metaal)
\
Jac. v. d. Hoven, Dirk Smits•'■■•'
'
en desgewenst
voor elke beurs. 1000 stuks
straat 12 en 14; tel. 010-125645. nu
!
voor 1 50.-. Franco huis. Nieuw•■
.
•/;
Orlg. Harzer ZANGKANARIES. poort. Nieuw-Vennep (N.-H.).
Tel. 170040, 's avonds na 7 uur. tel. 02526-923 of 925.
V betaalt in 18 maandelijkse termijnen slechts de netto contant.
•
prijs en niets meer!
vraagt
te
■
■
METAALHANDEL
Duizenden klanten profiteerden reeds van deze unieke voordeelkoop roodkoper ƒ 3; geelkoper
..'
--■"
condities,
V
ƒ 1.50; lood, zink, aluminium
Van Veen levert U televisie, radio, bandrecorders, wasautomaten,
ƒ 0,60; accu's / 3. Herman Cos•j
•wasmachines, centrifuges, koelkasten, haarden, kachels, rijwielen, Laat van uw oude spiraal een
têrstraat 28, tel. 273575, na 6
meubelen, kleding en woningtextiel. Uitsluitend kwaliteitsmerafgehaald.
WENTEL-,
173696,
OP
uur
wordt
DIVANmodern
ken o.a. Erres, Zanusst, Frlmatic, Miele, Philips, Davo, Jaarsma, STAPELBED maken. Tel .115185 Grote partijen belangrijk meer.
~'
-'•■
'•
Etna, Beckers enz. enz.
avonds
van 18 Laat ;uw SCHOORSTEEN en
17
uureD
tot
'
Prima garantie en service. .'."-.'' ■ -;.«'..'--.. tot 20 uur.'
.
,
keuken betegelen door J. B.
Ook U kunt Uw voordeel doen door, voordelig te kopen blj ; -..;•

zonder

-

■

'

-■

>.

"

;

'TÉ SCHIEDAM,

'

'.

opgeleid.'

baby-uitzet.

Volkswagen 1200 4- 1500 1200 De Luxe 1958 in onberispelijke staat
ƒ1750, 1500 type Variant 1963 met radio, super de luxe stuur en Geld dat U
voor andere dingen beter kunt gebruiken! Dan is ook
wlelrlngen en div. andere access. Motorisch en technisch 100 %,
koop bij Van Veen. Want alleen Van Veen levert
Uw voordeel
zo uit ons bedrijf, ƒ4250.
als enige In geheel Rotterdam • >';,--' "'■'; .*.'r -'-';"'
;;:':•
r
eencent
v%
Kogelvangerstraat 10, te 1.'234306 tot 6 uur," na 7 uur Van Nideckstraat 24b, Blljdorp,- tel. 287822.
"
'
.
•
."■;

A. Oudshoorn,
-

;

Dijksman, Nieuwenhoornstraat,
37a, tel. 275381.

U HOUDT TOCH OOK GRAAG
UW GELD IN UW EIGEN ZAK ?

„NOORD'

~...-,.

2650.
Putselaan 177.

teddyzak,

..■■"■

..

-."-

of jonge kracht die hiervoor wil worden

.

casserölier

598.-

—

'-"

.

badje;

.

CHAUFFEUR

Moderne uitneembare KINDERWAGEN te koop met toebehoren. 125. Koffyberg, Harlngpakkertraat 19. na 5.30 uur. . .
Aangeboden z.g.a.n. . gevoerde
REISWIEG met luiertas, baby-

•

VORK HEFTRUCK-

.voor de restaurant-keuken

.

37, Pendrecht 6, na 6 uur.
Te koop •In zeer goede staat
zijnde KINDERWAGEN
tegen
billijke prijs te zien bij Reule,
Swiftstraat 38, Lombardljen.
Aangeb. z.g.a.n. d.blauwe Rlemersma KINDERWAGEN, veel
chroom, met 2 dekens, bedje,
sierkussen, tas. T.e.a.b. en een
partij boeken. Dijksman, Nieuwenhoornstr. 37a, tel. 275381.
Consum. Advies
Bureau
te Te koop zwarte Engelse KINRotterdam. Tel, 126660. Inl. zijn DERWAGEN en moderne stalen
.
"
kinderstoel. Samen f 75. L. A.
kosteloos.
Schaepmanstraat 19a.
UITKNIPPEN. 20 % terug voor Jansen,
tedere gulden die u uitgeeft. Te koop aangeb. ronde NETDe Kopersclub, Goüdserljweg BOX, z.g.a.n. met boykleed. M.
Gloudie, Korenaarstraat 51.
113b, R'dam. Tel. 126660. ...-■■
-

-

staan. ƒ

-'

r

AUTOHANDEL NOORD

-■■

'

Te koop

elektr,

PERZImeubelen SCHE ANATOL-TAPIJTJES voor
salontafels
vanaf
1
75.
Meshed
nieuwe,
' rechtbij : aankoop
de Perzenspeciallst, Maurltsweg
■:
.- .
streeks ' van fabriek.. Enorme 58, tel. 135993.
keuze. Elke prijsklasse. Eerste BANKSTELLEN,
slaapbanken
en andere meubelen. Vraag
klas afwerking. Zo nodig soecatalogus. , „De
Specialist"
pel* betaling.' Vraagt vrljbl. InHeemraadssmgel 251,. tel. 239938
lichtingen Postbus 1547, R'dam Toonkamers:
Benthulzerstraat
,
of telef. 010-117115, ook '• av.; 28, Noordsingel 60-62.
■
■''■■■ Te koop BANKSTEL licht go'
dan telef, 010-177450.'
tisch plus kloostertafel, moderUitknippen! Zoekt geen koopne eethoek, tafel met tulmeljes. Bij de Kopersclub zijn het blad,
vloerbedekking;-' t:e.a.b.
ALTIJD KOOPJES voor u. Inl.: Geen opkopers, tel. 227690.
ACAB, Goüdserljweg 113b, RotAangeboden
stoelen, .2 - armterdam," te1.'126660.
i - —' FAUTEUILS, 4gotische
stijl.., Z.g.
bij
Prijs
ƒ
■n.
UITKNIPPEN! Alle merken
100. Tel. 155036.geven
Kopersclub.
toch
de
WIJ
Te koop aangeb. SLAAPKAmeer terug. Itol.: ACAB,; Goüd- MERAMEUBLEMENT, zeer goeserljweg 113b. Rotterdam; Telef..
de staat. Best. uit: lits-jumeaux
■>.-....■-■.
verkeert in bijzonder goede st. 126660. ■■■■:. : .
2 spiralen, 2 nachtkatjes, toiletSchuifdak. led. bekl., prima Aangeboden Etna GASFORNUIS tafel krukje, tafel:' en - stoel.
papieren
motor,
banden, nwe
l.pr.st. ƒ 90. ;A.:- Molenaar, Graaf Vraagprijs ƒ 200 tel. tot 18.00 u.
•:':'•
ter Inzage. Elke keuring toege- Florlsstraat 116a.: ■
-■;237945.'

,type.

;

;.,^.-..

tllSfaidè'dël
cuisine

-'

i.;■], a.;.

>

dekentjes, . bedje,
sierkussen, tas en een partij
Dijksman, Nleuwenboeken.
hoornstr. 37a, tel. 275381.

______________

;:

■

"'•-

chroom,. 2

: zigNieuwe National
zag 'NAAIMACHINES. .Slechts
I 235 en ƒ 270. Enkele stuks.
V.W. de Luxe 1965-66.-Nieuw.model 1200. Kleur blauw.... ƒ. 4450 Maakt knoopsgaten, werkt af,
Lancla'Flavla 1962. Geheel in nieuwe staat. Benz. 1-14...'. ƒ 3250 stopt, borduurt. Groen N.V.,
Bulck Special 1962. Compact car, automatisch, met. radio ƒ 4250 Vlerambachtsstraat 114, 1 telef.
'-■
Opel Rekord 1962. Zeer mooi en goed wagentje
t 2750 236653.
Mercedes Diesel '59. Model 1961. Geheel bijzonder g0ed...." ƒ 2650 Nieuwe elektr. National NAAIOpel Caravan 1960. Geheel in bijz. goede staat. Benz; 1-14 f 1650 MACHINES. Slechts /165. BeAustln A 3056. Werkelijk geheel 100%. Benz. 1-18. Koopje ƒ 750 taling ƒ 3 p.w. zonder vooruitRenault Dauphine 1960-'6l. Door Inruil voor de prijs van ƒ ' 900 betaling.
Alleen deze 5 week.
Opel Rekord 1955. Door Inruil geheel bijzonder goed... ƒ 200 Groen . N.V.,
Vierambachtsstr.
B.M.W. 700 de luxe '63. Pr. wagentje. KI. blauw. Benz. 1-16'" ƒ2650 114. tel. 236653.
En nog diverse andere wagens voor zeer lage prijzen. -10.000 km
UITKNIPPEN. De Kopersclub
garantie. Hoge inruil. Directe financiering. --•
,
Is een afdeling van het Alg.

!

.

:;

departie

—

,

SPOTKOOPJES I

:

«'.-■

■-■■

jonge chef

—

Bouwjaar '60-65,.;

•-'''■

/
;

Pleeftijdtotl9jaar;; ,

1119,-; wasautómaten ƒ595,-.
N. W. P. Stolk en Zonen, Staahoudersweg slc en 285574
C 15—30 POTS KORTING 5
WIJ leveren het laatste nieuwe
model wasmachine met 15-30
pet."' koning I Krèdleiservice
Fa.' Waanders.' Rullstraat • 4-8,

—

~

SPrVPPI'QfPr
"vCI 0101
Heeftijd tot ±35 jaar, ■'".-■,

'■;

1 349,- i schoonheidsfoutjes.
Wasmachines i 109; centrifuges

aantal.

v

—

Te koop wegens aanschaf
peerbus, SIMCA Etoile • '81, prima onderh., papieren ter lnzage. ƒ 1200. W. Janssen, Ackersdljkstraat 15b, R'dam.
Te koop RENAULT Dauphine.
goed onderhouden, ƒ 600. Bingleystraat 39a, le etage, R'dam"West.
DKW 3/6 '56, zeer goede moradio,
: tor,
z.g.a.n.
banden,
. mistlampen, roldak ƒ 550. F. L.
Seip,' Langelo 14, Zuldwljk. Zaterdag na 3 uur. Tel. 170005.
Te koop OPEL Olympla, type
'57, met belasting en verz. Vaste prijs ƒ■ 500. De la Reystraat
57, Bolnes. Tel. 01896-3575.
'59, I.z.g.st.
Aangeb. VW.
Roldak,.radio, kleur rood, veel
chroom,
v. Smaalen, Dintel-'..•>'
oordstraat 32. ■
Te koop aangeb. OPEL Rekord
1700 '61, 4-drs. Prijs ƒ 2500. L.
J. v." Niedek, Schonebergerweg47a, R'dam.
■ ■ Geen • confectiewagen. BORGI.g.st.
SlervelWARD Isabella.
gen, kokosmatten, radio, ƒ 1450.
Of ruilen voor 2 CV. A. den
Otter, Kerstant v. d. Bergelaan
"
82.
.Te koop THAMES bestel . met
zijruiten '61., Tel. 154502. ■■■■■.■■■
OPEL Kadett '64, Caravan, i.st.
v.nw. Schadevrij. Geen invoer.
Km.st. '± 28.000. Prima keurrapport. T.e.a.b. Tel. 152516.
VW de luxe '61. Deze wagen
"

-

/

'"-'.

■■■■

—

>.-.,.;

-

I

);

;•--,.

elk genre- en

;

COEBERGH'S pISTILLEERDERIJ N.V.

Bij

, ;,:

;

sery eerster

„Correct", Zaagmolenstraat 104,
;-'tel. 248239.
ROODKOPER I 3.00, geelkoper tel. 255826, Rotterdam.
<--■
I 1.50, geisers. I SchoonderlooNAAIMACHINES! Bekende merstraat, hoek Heiman Dullacrt- ken
elektr. naaimachines, complein. Zaterdag tot 3 uur gef 195,- Event
opend. Tel. 289497-255864-112373 pleet In koffer
-De Wlt's, Naaikredletßervlce,
-122724. Ook 's avonds.
machinehuls, Meent 23a. telef
LÏPS vraagt roodkoper; I 3 per' 112381.
kg. En andere metalen.' Wordt
gehaald. Tel. 010-125349. Ook na NU OP NOOIT !1 Wasmachines,
langzaamwasser, v.a. / 165. Ook
- ;'
:
6 uur.
Miele, snelwasser, vanaf / 95
Te koop gevraagd KINDERWAWaanders,
gevestigd RullGEN, laag model, liefst een die str. 4-6-8. alléén
tel. 255826.
om te bouwen is In wandelwagen. Tel. 116517, tussen 7. en 8 Aangeb. z.g.a.n. d.blauwe Riemersma KINDERWAGEN, veel
uur.,'s avonds.

50.

.

!

181710.

'"■

_

-voor

Inventaris
SCHOENMAKERIJ,
w.0.. Heutz ultpoetsmachine,
div. andere machines alsmede
leer en fournlturen. Tel. 286288.
Te bezichtigen woensdagavond
19 uur. Jan van Vughtstraat
J (Spaansepolder), Rotterdam, telefoon 154366. na

Prijs 1 750.

(bij

Te koop FORD Falrlane '61,
prima motor Spotprijs /. 975.

('

!

-9904. ■:

toeren,

•'-""

overcompleet.

.

telefoon 01898-

Vlaardingen';

._...,

plck-up
1100 T 1300
met huif '64 20.000 km. Wegens

FIAT,

I

f

■cc,
.

v:

'

's-Gravendijkwal).

'■' ■>■■'.

'■"•■■'

•*■'■■

-

WASCOMBINATIES van

■,'■'

het restaurant

'

I

■

/

■',' ■"'•, ii'iis'y&i'li

Chet-

Te bevragen: GEURTSEN, Van 't Hoff laan 23, Amsterdam.
.-■;■;■
Telefoon 020-940229 en 59606.-.-, ji,-,:-:>..«

n mm—«i
Te koop gevraagd POSTZEGELS
en
Nederl.
landenverzamelingeu. Seringenstraat 14c, R'dam.
gevr.
GRAMMOFOONPLATEN
Gave exemplaren 33 1/3' eh-'--45

■ v

~

'sfêf||eïvarèn*:.ï : :;;;--.
i

Mooi panaroma 480 meter hoogte op Eifel, Ardennen en Moezelstreek. Nieuwe 6-pers. mobiele bungalows, alle comf., douche,

_*e kstugi gevraagd

:'

-

-

Ij

''■ y :":
: ;-? : '-:

--:

■—amm—iiiiim

..,.-

«&_w!__aiUM^ffl.<jmui{<_]i'Uii»^w^

'•

goede speeltuin.

'•'''.

werk tot é.

-.---'
aanbeveling'strekt.; ;.;- - V "'■ 'gu+'-f Salariëring Is. afhankelijk van ;1 opleiding,leeftijd
en ervaring.
;:'-.'.-■.''..-;,..,.> ~..:..'.
'Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd .
van de afdeling - Personeelszaken, Julianalaan 134 \•'
te Delft, onder vermelding van nr. JV 6603/31099
in de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief.

Wij zoeken voor

LUXEMBURG BOURSGHEID
VAKANTIECENTRUM FEESCHTERBERG
rivierboten en een

Luchtvaarttëchniek

School voor

U.T.S., terwijl ervaring in soortgelijk

of

~..'.

land Ponypark Slagharen (O.)
.
PAARDRIJDEN LEREN
en kamperen. Rijpaarden en
pony's met wagentjes te huur
p. dag of p. week voor onze
gasten. Inl. Camping Zorgvliet,
' Postbus 2, Diever (Dr.)."

Te koop gevraagd VOUW-KAMPEERWAGEN. ■ Tel. 010-272033.
Te koop grote 4-pers. BUNGALOWTENT. André Jamet. Vlsser, Herwetjerstr. 49, R'dam. :

'

-

postzegel bijsluiten).

et.

proefnemingen en met het.
■ bij de uitvoeringvan:
onderhoud van de meetapparatuur en de machine-,•
•"',:.■,-,''''-'->;■'.,: '■-• •■'■;'
■ installaties.-•:-'..-.:
diploma

.

Horeca-CAIO^

'v ii'-

*'■

\

.

«

-

belangstelling '■ voor elektrotechniek, •
met'
die' zal ■
worden .belast met het verlenen van assistentie

v

Horeca-pefsorieel wordt in ■-~
de Bijenkorf gesalarieerd";'"'
volgens
de'
.VVO.;
maar heeft een vijf-daagse 'V
werkweek en geen avond-of
■.
zondagdiensten. X' :*<S^J|

•

-

TECHNICUS
-,

1

Te koop .VW de luxe, kleur
blauw, div. access., w.o. radio.
Reef, ; Snellinckstraat 10a, (bij

!

I
fi

83.

.

ï

I Tel. 247137.

,

i|| vCENTRUM'JN:V.;.^";"r.

spuiten. - Desgew.

Te koop SCOOTER, Bella ZÜndapp plus hoes, 2 helmen, heel
reservewiel en voortas. I.g.st..

'.;--,,

..":

...

weide, In één van de aantrekkelijkste streken van de Luxemburgse Ardennen. Hotel Weekend, Bourcheld-Plage (Luxemburg), tel. 900J20.
_____■
Unieke vakantie, speciaal voor
gezinnen met kinderen ZOMERHUISJES, lncl. pony en wagen.
Zwembad, speeltuin, trampoUnepark enz. Meer dan 200
pony's. Vraagt prospectus (50

ZOMERHUISJE - van
9 Juli tot 6 aug. Hoek van Holland of elders aan zee. Br. nr.
10; - Boekh. v. Kooij, Bergweg
207, R'dam.'
■

AUTOSUPERMARKT

—

I

234553. Na 19 uur.

geopend.

I Kantoor Maasmond, Claes de
i Vrieselaan 47a, te R'dam, telef.
010-250264 en 255116.
AUTOSCHADE? Plaatwerken en

I
I

L. A. v. Havezaat, Koppeldrjk
84, Hordijkerveld.
■■<■"■
■
OPEL Caravan '59, f 950. Peugeot '60, ƒ 1000. Peugeot 403 '57
ƒ -400. Opeis Rekord '56 ƒ 350,
ƒ- 400., Opel Rekord '55, ƒ, 250.
Inruil en financ. z. aanbetaling
mog. Westerdijk, Potgieterstr.

VOLKSWAGENS

,

—

,

eigen., prachtwagen, kleur grijs,
l.pr.St. ƒ 4250. Gehele zaterdag.

GELD NODIG? Geld verstrekken wij ook op uw auto. Geheimhoudlng verz. Kantoor ook 'c. Alle uitvoeringen voorradig, div; kleuren.

I

:■:

Vereist:

'

■

...

■

•

—

•'■■■■'-■

-

;

;

119.
.';
's avonds 7.30 uur. - Zaterdags Tonder,
ï van 9-5 uur). Nieuwe en ge- Zeldzaam ooie en buitengewoon
:
goede SIMCA Elysée, type '62,
brulkte autobanden, alle mer;
ken. Monteren, balanceren, op- niet slaapb., verw. enz. Benz.
.
snijden, repareren. Oude banr l:15ü ƒ 2250. Zeer ruime financ.
mog. Wm Beukelszstr. 10a, ond.
V den hoge lnrullwaarde;
bel.. Tel. _______« -■■
■-,-;,
Billijke
| AUTOVERZEKERING.
premie, 20 tot 30 % korting sour OPEL Kapltan, type '58, kentegespoten, nwe.
's ambtenaren en prlvérrjdera. No- ken' '57, - hw.
verz.
met
■ clalm-kortlng
elders verdiend. banden, ■ i.pr:st.,
genegen
650,
in te rullen.
ook
f
I wordt overgenomen. Assurantie- Knap,
Hamelstr. 438, R'dam.
I kantoor Maasmond, Claes de
Vrleselaan 47a, R'dam. Ouk op
I woensdagavond geopend Telel
.;:
010-250264-255116. _■

vrljbl. prijsi opgave aan - huls. OmmoordseI weg 214. R'dam. Tel. 200731; na
I 6 uur 01859-2838. •
_

-

"'

Gevraagd

"...

..:

I

■

"

;

VAKANTIE-BUNGALOWS -\ i te
Complete
meubilering
huur.
voor 5 personen, aan de rivier,
rustig en zonnig gelegen zonne-

j Voor 4e vakantie

-

-

II

■"■■■.■-

.■

'-'•"'

'.

■

""■■'■".■. :"■-.-■■■

:-•'

Kogelvangerstraat- 12a,

_____________________

..

woensdagavond

tel.

'MABO

_____

op

de onderafdeling.der Vliegtuigbouwkunde (lage
snelheidswindtunnel) , kan worden geplaatst een

;■ Bij

na 18 uur

.

-"'

,

-

-

--•

,

>.

1

,'

.

........

iWisselbaiïdJN.V.

!

oon

.-■;;..''.

'>

-'

RADIO ANORO

...

"'*

';

'...

"

-

|

maakt hel mogelijk

•*

ü wordt bij onssnel en billijk geholpen, wij repareren lede:
merk, doch wij zijn specialisten.voor Philips, Arlstona, Erres en
Coewe-Opta. - WIJ repareren ook voor de N.A V.O-vera Bel dus
17 74 71. Putselaan 129. Rotterdam-Zuid

Kapper,

Technische Hogeschool Delft

—

--TELEVISIE REPARATIE

.

....

—

;;

|o|g''

B

—

258 ■ (naast café)
Telef. 010-201154. b.g.g. 125008.
VW 1500 S Variant, stat.car '64,
Vaartuigen
met schulfd., kleur wit, Lst.v.
/
bj.
Prijs
VW-bestel.
nw.
4300.
'64, type '65, nieuw model,. Prijs Te koop MOTORSLÓEP, l.z.g.st.
ƒ 3450. VW de luxe '57. Prijs lang 6 m. breed 2 m. J. E. K.
finanq. HANS
Terbregseweg

—

.-

110-176433,

...

Is uw TV stuk? Bel dan

"

191.
Tel. 153387
Tot 8 uur.
/
900. Gemakk.
Opel Rekord '61
ƒ 1950 v. d. VELDE, ,l Rhoonsedijk 12,
ook
Opel Rekord '60 .....;.,'ƒ 1650 Rhoon.. Tel., 01897-3146,
Opel Rekord '59
ƒ 1350 's avonds-.. :'"'•■',
■•...- .'■:
Opel bestel '59 .
f 850 BMW. (rood/oranje),.7oo coupé,
Opel Rekord '56
f: '450 bj. eind '63, 1 nwe. Inrullmótor,
nwe banden." en" accu;.- vraagInruil,-betaling In overleg. ;
prijs ƒ 3250. Te.bevr.: J. Barzilay, Beukelsweg,39B. Tel. na 7
;MABO
'
uur 234711.' ■"■■■
MATHÉNESSERDIJK 191. &
Te koop of rullen SIMCA '59,
.-'."Tel; 153387
Tot. 8 uur.
OnRenault
of;
z.g.s. voor V.W.
ƒ 1950 dine.A. Krljgsmanstr. 3, MaasVW de.luxe '61
-'■'
VW de luxe '60 :....;..ƒ 1750 sluls. ' j__ .",'
:
VW de luxe '59
f 1450 Te koop VW '56, met motor '65.,
de
VW
luxe '56 ....:...'ƒ 550 Amerikaanse- uitvoering ƒ 550.
ƒ 350
VW de luxe '55
Knap, Hamelßtr. 438, R'dam.
Inruil, betaling In overleg.
RENAULT L 4 '62 37.000 km,
.ƒ 1900. Inruil en. financiering.
Tel. 237830. "
'...''
-■
PEUGEOT '57 ƒ 375. Opel Re■ MATHÉNESSERDIJK 191.
Tel. 153387
Tot 8 uur.
kord '55 f 275. Inruil mog. v. d.
Graaf, Goüdserljweg 140, * RótOpeis Kadett '64 en '63. Kadett
Caravan '64. Taunus 17M Super
'64. Opel Rekord '64. Kapltan FORD- Thames .bestel 1961,
laadverm. 1000 kg, met vlakke
L '63. Mercedes 220 S '64. Dauphine '64. 3 mnd. gar., finano. laadvloer ƒ 1500. Inruil en fin.
■'"■
","■'■
Been, . BRUSSESTRAAT " 22c, Tel. 115228.
;
zrjstr.' Goudseslngel, R'dam-C,
koop i.g.st.z. VAUXHALL,
Te
tel. 141212. Ook 's avonds. .
Velox, bj. '59. Peugeot l.g.st.
Te koop CITROEN IDEAL, nov. diesel, bj. '60. A. de Groot,
'60 ƒ 850 of rullen voor Mercedes Bermweg 109, Capelle a.d. IJsROTTERDAM-FEIJENOORD
M. Visser, C 253-Slle- sel, ttl. 01804-2859/ i
Persoonsdam 14, telefoon 276460
(dag. van 9-17.30 uur geopend,
OPEL "Rekord' "55 ƒ 150, Alles
•■■;
SCHIEDAM: OPEL . Rekbrd '59. met radio functionerend.- v.""Dlests.fr.'2lA,
V, ook
zaterdags).
.:; Raam
.-«■;.. i
26, tel. 268351 (dag. ge- wagen. Verkeert._van binnen en .Charlols. ■■;
-1 opend van 1 uur 's middags tot buiten l.st.v.nw.
i Prijs f --1150." FORD,. Corsair,. type ..-'64, le
Sophiastraat
MATHÉNESSERDIJK

—

".

(Wj het OoiJpleln)■:■■',- ■■/. Cj;:;;:

.'■'

-..,-•

.

-

j:

enz. Moet

aohterllchten

-Tel.: 153387
Tot'B uur:
ƒ2950
Slmca 1000 GL '63

-

grote
iets
650.

met ■; zeer goede motor,

.

overleg.

BORGWARD Sport Coupé met
radio en zeer veel access., kleur
crème met • blauw dak. i Prijs
'
ƒ 3400. Schlekade 81b.

-;

•

-\

.

en:, druipvjüj..
:l Hoogglanzend
•'•
Spuitwerk met garantie. VW
H . vanaf ƒ 150. Fa. Ausl. Bergweg
1 113a. .tel. 241276. ■•■..-■
• | Voor uw AUTOBEKLEDING m.
3 jaar garantie, naar Handels: ondern.
Tennissen, Koldewey-1 pad 8. R'dam, tel. 010-201380.
:
Autosloperij Vos, Groene Kruisweg,
vraagt
Rrjsdljk,
hoek
SLOOPAUTO'S te koop. Telef.
:
Na
uur
194506,
270284.
18
Rot.'
.
•
terdam.
SloperrJ Sport vraagt te koop
SLOOPAUTO'S: en - - schadewa■l gens. U belt en wij komen. Tel
.
143771, na 6 uur Harlngpakkers■'.; straat 28.
niet, kom bij ons praf Wacht
'-.->. ten
en maak kennis met de
-.",' Stasse-opvatting v. POLIS-OP':f MAAT. D. Stasse, Eendrachts-..■-■■
-1; weg 65. tel. 112855. .-■•
i' Zeer mooie OPEL Rekord, moI. del '59, m. nwe banden en gerevis. motor en roldak. Vraagpr.
Canter, Saftlevenstr.
4 1 1675. J. '■:■■•
-,;
36.
;t Te koop MERCEDES BENZ 190,
'58, met gerevls. motor, rol\Sf bj.
slaapb. - Rochussenstraat
| dak,
• ■■■-■■ - ■-■■■■■■
lai'l99, Dijk.

v

?

-

Erasmusstraat 21a'

l AUTO SPUITEN en uitdeuken.

METAALWARENFABRIEK M. DEN HAAN,
Wijnhaven : 81
Rotterdam;'-■'Teil'. 13.07.55.

,

Philipsen'

Auto's, motoren,
scooters

,:

.

__9__r_______________

'l

'I

:-

-

afwisselend werk.

|

Radio. TV-REPARATIES ;<.an
huls. Ook des avonds. Alles met
garantie. Radio
v. d. Sluis,
Vrljenbansestraat 42. tel. 285142.
TELEVISIE STUK? Bel 175996.
Reparatie aan huls. Met garanGroot REPARATIE-OFFENSIEF. tie. Servlcebeurt 1 7,50. Inbouw
Rep. aan uw TV, snel en geen en antennes voor 2e net. Ook
fancyprljzen, v bij
de'techn. 's avonds.
-■■
..-■■
dienst van Radio Bel-Air, Wm.
Buytewechstraat 217, telefoon Een goede' RADIO, grote en 'n
nieuwe plck-up Philips samen
234414.
■
TV DEFECT? Wij repareren ƒ 90.- Eben Haëzerstraat 82a bobillijk en correct. Telef. 253105, ven R'dam-Zuid.
b.g.g. 253533. Avondservice.
NOG STEEDS krijgt u bij ons
Prima INRUIL-TV'S v.a. ƒ 75 als oudste inrull-speclalist tot
ƒ 600 voor uw oude TV. Radio
m. 3 mnd. gar. Desgew. demonstratie aan nuts. Tel. 191556. •Bel-Air, Wm • Buytewechstraat
Na 6 uur tel. 194196. 217. Tel. 234414.

,

-7{FIAT-1500Cl

1963, met veel access.,'/ 3250.

-1

■■•'

■■

circa■ 16—17--'Jaar,',voor zeer

'. '~

dag en.nacht bereikbaar

/

.

OPEL OLYMPIAo

-

; •

;'v

<

Plein 1953
'S 'W.-Krttlekade 95
INRUIL EN FINANCIERING•i nr. 58. Telef. 179280.
Aangeb. OPEL Caravan '58. i.pr.
Van part. te koop 2 BROMMERS st. ƒ 1150. Inruil luxe mogelijk.
ij Berinl plus Solex, Zegenstraat Tel. 140432. .
-.' 41b, R'dam-21.
Fiat 1200 Europa "64, ...." ƒ 3250
'■'. "Wegens aanschaf auto, te koop Eend, weekend, "62 ....f 950
aangeb. TOMOS BROMFIETS, Renault Dauphine '62 ..
f 1350
!'.
8 mnd. oud, 4500 km gel. Vaste Austln Countryman '62
ƒ 1850
DijkKerkhof,
'ï prijs I 425. M.
Flat, 8-pers. bus '63 .".. r f 1450
128295.
Tel.
straat 29c.
VW pers.bus '58 ....-;. :: f 575
'j Te koop SOLEX i.g.st., met Chevrolet '56/ 6 cil., -'
'.;

-■

,-.-

'

;:.',

WIJ
voor uw oude TV

ongezien

ƒ 250 of meer, bij aanschaf van
nieuw. TV- en radioreparaties.
(Dag- en avondservice). Plaatsing van nwe antennes vanaf
//"50. Alles onder garantie. Tel.
■•- ■
■■■
|
258664.
■
TV 59 cm, le en 2e programma
'66 van t 998 voor
595. Radiomet Telefunken;omblnatle
wisselaar v. 1 398 voor < I 298.
Bandrecorder Grundlg v 1 385
voor 1278, J. Haring» Oranjeboomstraat 87b, R'dam, telef.

„

1000

Oranjeboom-

d. Leeden,

.
.
■) straat 317. tel. 171176.
rï
;| Vraag "niet" hoe b_tmogelijk
i{ lalll Een SPORTFIETS zo uit
i de fabriek met knljpremmen,
■ geheel compL ; 149,50. / Zwart/
•' blauw/groen. Vooruit
15, 9
•
maanden.

II IJVERIG MEISJE

;

Hoogstraat 26a -tel. 121575";

-

'■'■■'•:

—

■

1 Fa. v.

:

Rotterdam

ge-

UNIEKE AANBIEDING!

*

Êf>;-_IAT 600

?

:

;

DEFECT? WIJ repareren
billijk en correct. Telef. 253105.
B.g.g. 253533. Avond6ervlce. '

:

•_,

■

Financiering mogelijk:'
Bij Inruil geen . 1 e betaling.

TV

MORRIS 850

ƒ 100 terug voor uw oude
V-j BROMFIETS (hoe oud die ook
! i'ls). bij aankoop van een nleu■i we Jawa a ƒ 555 (pi. 4 % O.B.).

modelten 1966

;

v

—

:

0

Enorme sortering

speciaalzaak' voor rotanmeubeulen en moderne wiegen.
.<•■;
Toonaangevend in kwaliteit,
■
Thans'ook teakhout meubelen met rotan bewerkt.'Hoogstraat 27,
nabij Oostplein
Telefoon 138330. '.
'■:.': ' ■

:

""

-

Rijwielen,
bromfietsen

■;■'■■.'■

/■

Uw

koop Duitse ' krulssnartge
PIANO, In fant., staat, merk
Steinbach, ƒ 350. J. -de .Man,
:
Frederikstraat 54 en 3, R'dam.
Tel. 129608. na 19'uur 141410.
dio, * roldak, ,4 • p.h00r... etc.
koop, z.g.a.n. T.e.a.b.
ƒ 4500. Daffodll '63. roldak, su- FOX te
Oostzeedijk 110,
per luxe. Daffodll '62. Voll, fin., A. T. Rouwen,
combinatiewageri '61-'is2,
.
:■■■■■:■-.
■
gelopen, - Lz.git. 3 ■ mnd.' 10.000 ■ km- gar. ■ Im-ull R'dam.' ■
50.000 km
mog. Tel. 241832, ook 's avonds. Te koop DRUMSTEL en verster2000.
f
v
ker 40 watt met 2 grote speaTe - koop FORD Mercury, ■ bj. kerboxen.
;
L. Brand. Roerdomp'56, • motor : klein defect.- Prijs
laan 65, Cap. a. d. IJssel.
b1.;,'56-'57.
met roldak- ibj..'6o, ƒl5OO '-\- /, 90. Opel Kaplt.'
.motor
Te
'trekhaak,
koop VERSTERKER, v luld1.g.5t.,? met
verbr. geen olie. Prijs t 265. sprekerbox -en solo-gitaar. Na
Rozemarljnstr.
"Uur.
L,
•v. Heusden^,
7
v. 't Hoff,. Alsemstraat
f 1958. f 600 -;
£7£__________________ 121, Hoogvliet. ..,--.. -■::./ -;.
Grote IMPERIAAL voor stat.car
of bestelwagen..Trekhaak voor :."'.";':■..Radio,',tv; en-;'.-'
1957.
500w
f
Citron ,-■ ■DS
Break. lev'-Palr,
graiiimotiioas \
' Wolfshagen 12, R'dam-26, telef.
-"

r-t^;

g?QWN;

voor de verkoop, circa 18—20 Jaar, eelfstandig
kunnende werken.

<--'•>;-

"

1

■

:

bl] aanschaf van een nieuwe tv., o.a. Blaupunkt,'
Graetz, Kuba, Loewe Opta, Nord-Mende, Philips,''
Schaub Lorenz, Telefunken, Wega «nz. «nt.

;

«:»

.

•

JONGEDAME

-

(Annoncevan

*

'
v : WONINGINRICHTING Rotterdam: Goudseslngel 73, tel. 138046. Den Haag: Hobbemaatraat 293, tel. 324842: Dordrecht: Voorstraat 336, tel. 20566.

Adres:

•.-.-

_.—---.-—-.-.'—-....«....-

.......v.-.-.-.w.-.-._-.-!-.-.....__.■.-._.

Woonplaats:

'

—

—

«._

.'.......,.......„..

.

'f

verzoekt bij verschijnen toezending van.... stel'■<"';,
"^'.-.." Herman
Herjermans:
Verzamelde Toneelwerk ,
ifó a ƒ 25.—;';,vuj,-; • ï
■;
;~,Wijze van betaling: contant bü aflevering/ per.-' 1
, giro/ in twee maandelijkse termijnen. • "...>"
...

—

■

*

HENK:STOÜYKiN.V.;

,

[fef&A&i

-

'~

KLEIN KANTOOR IN HET CENTRUM zoekt:

-.

•

.

j

■

'-

r
;
'■r.'

Voor Uw oude t.v
ongezien f 250.-retour

■

___

'antastlsch bankstel met < kunstlederen bekleding en losse met
stof beklede kussens en met ritssluiting, sensatleprlj» /369,—.
Modern* eethoek met afwasbaar leerdoek en metalen veren In
zitting ƒ149,—. Royale tafel cadeau) Royale cocktallfauteuU met
kunstlederen bekleding, nu / 49,—. Ook te leveren met arm, ƒ 69,50.

-

-

RENAULT \ Dauphin* 'W. I met!
leuk wa'rood led. bekl.,
gentJe,, ƒ 675, Inruil mog. BonBerkelstraat 37. tel.-142552.
VW de luxe, bj. '62, radio,. Am.
humpers en div.' access. 7 '2650.
VW Plck-TJp, dubb. cabtóe '61,
ƒ 1600. VW de luxe. «."57. ƒ 950.
Morrl» Minor, type 1000,', nieuw
|- .
....
;•■;•■
gespoten, • '58, ■ƒ. 700. Ford Ze«IC«
O
•■»
AD
V
»,«1«.;t f'•
phyr '61, ƒ 2000. Vauxhall Cres:••■■*
ƒ 550. Renault' Frégate
| HET VRIJE VOLK-HOOFDEDITIE GKOOT-BOTTEBDAM ta -,'5B:
'80, •ƒ-1000., VW.-1500 -Variant
stat.car, bj.■•■■ '64/ a Ms -; ƒ 14000.
:;
Annonce van
Ford Falrlane 500 ' '59, ' ƒ •-1250.
Gemakk. financ. i-3:. v. d. -VEL'zakelijke aard:"
Particuliere aard:
.
u
DE, flat Hunladljk 473, 4»'et;
„'.';'£.,;
age,
15 woorden
R'dam-Z, Hordrjkerveld, ook
ƒ2,—
.15 woorden
ƒÏ,ÏS
20 woorden.-...
20 woorden ;.......;"ƒ 4.7S
Te koop OPEL Rekord, model
1500. ,v. Leeuwen,
Voor plaateing uitsluitend in Vlaardingen of ÏSchiedMa: '$ '60, l.pr.st. ƒ38.::-..-;
'■■'- '■
Zwaanshals
Particulieren en zaken 15 w. ƒ1,05, 20 w.'"/ WO. •;•';■
-■ RIJDEN ZONDER GELD!!?
4L, export - '65, -11.000
Telefoonno; Rotterdam 14.42.11, Schiedam 26.87.98 Renault
km, roldak. ƒ 3850. Renault 4L
;
ƒ 3650.
j export '65," 5000 km,..
:
Vlaardingen (01898)-2Ö.70. Opel • Rekord '64, 1700,'V ƒ ' 4350:
Austln Gllder,;'64, Abarth, ra-

-

—

»'

.'"-

■

fHEE-KRIJE VOLK
','■"■''
'■?
fhW' ■'

9—12 uur, tel 27667»
R.A.L.E. LEESKRING heeft nog
nieuwe mappen vrij, 10 bladen,
1 week oud ƒ 1.80, 2 wkn oud
■'t 1.45. Onze map van '65 is
vanzelfsprekend ook prima verzorgd. Tel. 280439, ook voor in-

een vakkundig, door Hendriksen
gerepareerd en bijgevuld bed.
Is uw bed niet zo best meer,
'vraagt dan eens prijs bij Hendriksen, Beddenmakerlj; Oostplein 51, naast Vrije Volk, telef.
le .das werk, vanaf ;5,— per reparatie,
131992. In één , dag als nieuw
.
lichtingen.
■ ■
20 KARAATS GOUDEN KROON / 17.50
weer thuis.
; ■■■■
ALUM—TTUM JALOEZIEËN, van
,
;. U kunt erop wachten.
~-,...-fabriek, nu vee) goedkoper, alle ZACHTBOARD PLAFONDS,
kleuren.- 5 ir.- gar Makkelijke edelhouten- wanden, allé tlmbetaling. Fa. Luka, werkplaats merwerkzaamheden en verbouRotterdam, Telefoon 010-12 6010.\ Trams: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17
Bellerstraat 7c, telefoon 171884- wingen. Gebr. Breevoort. Berg,
-175678.
straat 32; Grasstraat 15, R'dam. en bussen 31, 34.

Kuristgebittenreparaties

■■..■;

-

—

-

*

-

*

'lnstituut „Dentilia", Hoogstraat 40

HET VRIJE VOLK

—
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Nu zelf voorvuoild

7

MENEER DE
Stads-

De oude vuilverbranding aan
de Brielselaan in Rotterdam,
die er zo langzamerhand zelf
voor oud vuil: bij staat,' valt :
thans honderden kilo's per dag
af. Slopers van de fa. Joh.
Lekkerkerker, die wel weet
hoe je een slijtageslag; moet
voeren, halen het grauwe, uitgediende ROTEB-complex zonder enig hartzeer, uit elkaar.
Door het dak is de lucht al te
zien;

;

.:.■'. <?•'•/:■':

Lekkerkerker heeft toegezegd
het karwei binnen de acht maanden te klaren. De sloopovereenkomst kwam praktisch met gesloten beurzen tot stand en dat
is niet zo vreemd, wanneer men
weet, dat de oude verbrandingsinstallatie een mooi portie waardevol gietijzer te bieden heeft..
Het terrein wordt schoon opgeleverd tot en met de kelder, enkele meters onder het maaiveld.
Tot slot en . besluit wordt het
sloopgat met puin opgevuld. Een
deel daarvan komt . van ïi; de
schoorsteen.
-

Slopers vellen
vuilverbranding

REDACTEUR

De fundering van de oude Installaties blijft zitten. Het vrijkomende
terrein is grotendeels bestemd als
slakkenopslag en daarbij heeft men
van de fundering geen last.' Naast
de slakkenopslag wordt nog een
loods voor het opslaan van zand en
zout gebouwd.- Naar de 'ROTEB
hoopt zit de fundering ook daarbij
niet in de weg.

Vuurwerk
Op 19 februari wordt er een groot-'
scheepse actie gevoerd voor Eten

voor India.

Mocht dat wel het geval zt)n, dan
komt er later nog een sloopdessertje.

■•■■•»

Twee dagen daarvoor geeft; de
raad van Rotterdam toestemming
om een kleine negentigduizend: gulden uit te trekken om feest te vieren op de huwelijksdag van prinses
Beatrix

Commissaris

Wijngaarden
begraven
v.

De burgemeester houdt er nog een

hooggestemde rede bij. Ik zou ■. het,

vooral van de PvdA-raadsleden, flingevonden, als ze en
bloc „neen" hadden gezegd tegen dit
besluit en het geld hadden bestemd
voor de India-actie. Wie feest wil
vieren op de 10e maart, moet dit
maar van zijn eigen centen doen. ■
ker hebben

(Van een onzer verslaggeyers)

Op de begraafplaats Oud-Kralingen in Rotterdam is dinsdagmiddag
het stoffelijk overschot van de heer
W. van Wijngaarden ter aarde besteld onder grote belangstelling van
onder anderen politiefunctionarissen
uit het hele land. De heer Van Wijngaarden was commissaris van politie
en chef van de zeden- en kinderpolitie in Rotterdam. Hij kwam donderdagavond om het leven bij een auto-*"■■
ongeluk in de Alblasserwaard.

A. P. Ophof
Linker Rottekade 63
Rotterdam

Heidi moet Portefeuille ook voor
stemmen...
rechtbank niet terug

Ook in de Hoflaankerk bestond veel
belangstelling voor de uitvaartdienst,
(Van een onzer verslaggeefsters)
die aan de begrafenis vooraf ging.
kleine Heidi Westerbrink uit
Ds. S. van Sinderen droeg de dienst 'De
de Rotterdamse Slaghekstraat, die u
op, nadat eerst de hoofdcommissabij moeder op schoot ziet zitten,
ris van politie, de heer A. Wolters hier
-,r-:«is.
72 jaar.
woord
het
had gevoerd. Hij getuigde
volgens
Tenminste
de gemeente
van
verslagenheid,
-■

'.

In:

studie is nog hoe de schoor-

steen de pijp zal uitgaan. Opblazen lijdendevan
mogelijk, omdat er in de richting
Is

Van de Doklaan ruimte is om het
gevaarte te laten neerstorten.
Maar omdat met het oog op de
nieuwe, peperdure vuilverbranding in
de nabijheid geen enkel risico mag
worden genomen is de kans groot,
dat die schoorsteenstukje bi) beetje
wordt afgebroken.

voor
de
politierechter
'Ik had liever gezien dat o in
Duitsland stal en niet in ons land,
want Duitsers hebben hier al zoveel gestolen,' zei mr. Heynsius
vanochtend tot een breedgebouwde, uit het grensgebied afkomstige
schippersvrouw, wier schip in de
Botlek ligt on die naar de Noordsingel was opgetrommeld omdat
zij verleden jaar zomer in De
Bijenkorf twee tafellakens en een
stuk of wat kleedjes zonder betaling had meegenomen.

hevig was en de psychiater, die zijn
eigen conclusie ter zitting kwam toelichten, weet haar oneerlijk optreden
aan met de overgangsjaren verband
houdend© pathologische verschijnselen en aan een neurotische verzwakking van haar normbesef. In de elf
slagersmessen, meegenomen uit een
andere zaak, waarvan de eigenaar
niet van een vervolginghad willen
weten, zag lüj een uiting van altijd
verdrongen agressiviteit.

luidde ƒ 100 boete of twintig dagen
en twee maanden voorwaardelijk met
psychiatrische begeleiding. ~'v. y;.-.
Mr. Heynsius vonniste conform.
De heel bejaarde (81!) expeditieknecht van dezelfde zaak en zijn 68-jarige vrouw, die daar als werkster

optrad, moesten daarna voor het
hekje, komen. Ook zij hadden allerlei

zaken mee naar huis genomen, ongeveer voor ƒ 1300, maar zij hadden
de spullen wel gebruikt.

„Ik ben wel blij met dat rapport,"
zei de officier, „en ik wil er ook re: Ook tegen elk van hen eiste de ofmee houden, dat deze verWel, in Duitsland., had zij ook niet kening;
ƒ 100 of 20 dagen hechtenis.
dachte'eerst
en
ficier
op
het
politiebureau
thuis
kunnen
houaltijd haar vingers
Huis van Mr. Heynsius deed er twee maanden
den. Zij heeft j: er vier vonnissen daarna* negen dagen in het
vastgehouden." Zijn eis voorwaardelijk voor ieder bij.
wegens diefstal uit moeten zitten, zo Bewaring is
de
groene
bleek uit het dossier dat op
tafel van de politierechter lag. .
'Wij moeten wel oppassen voor die
Duitse schippersvrouwen,' meende de
officier van Justitie, .'ik heb nog maar
pas een collega van haar voor me gehad. Ze denken waarschijnlijk 'als
we eenmaal de winkel uit zijn maken
ze ons niks, want ons schip vaart toch
over een dag of wat weer weg.' Gevangenisstraf wou de officier maar
niet eisen, omdat dan haar onmidzou kunnen
dat de wethou(Van een onzer verslaggevers)
dellijke gevangenneming zou moeten
gaan".-.'. te der van financiën de verantwoorde„De onderhandelingen
worden gelast. Hij liet het daarom bij langzaam," zei burgemeester mr. G. lijkheid niet langer kan dragen, als
het vorderen van honderd gulden of van Hall gisteren aan het begin van het niet mocht lukken de regering
twintig dagen.
de begrotingsbehandeling in de raad tot medewerking =te bewegen.
van Amsterdam. Hij doelde ■op het
„De gezamenlijke begrotingstekor„Es ware besser Sic einzusperren," gesprek tussen de drie grote steden
ten
van Amsterdam, Rotterdam en
dreigde mr. Heynsius, maar een in
en de regering over de gemeenteDen Haag hebben zo grote afmetinde zaal aanwezige raadsvrouwe trad financiën.
gen aangenomen, dat het een provoor haar in de bres. „Dat kunt u
op nationale schaal is geworbleem
helemaal niet doen," meende zij „ze
„De begroting 1966 is de registraden,' wat inflatiegevaar oplevert," alIs hier met een kind!" Mr. Heynsius
het
van
onze
tie van
faillissement
dus de heer Polak.
nam haar die tussenkomst niet kwastadsfinanciën," zei drs. J. S. Schulte
De CPN'er A. Verheij: „In feite
lachend:
was
„Ik
lijk en reageerde
Pischedick (p.v.d.a.). Zijn partijgehet ook helemaal niet van plan, maar noot, wethouder W. Polak Phzn van wordt elke gelegenheid tot besturen
het leek me wel goed haar een beetje financiën zei, dat het wel eens zo ver weggenomen."
angst aan te jagen."
De KVP-woordvoerder Th. Rossen
toonde zich erg teleurgesteld in het
Mr. Heynsius bleek het met de gegebrek aan werkelijkheidszin van mieiste boete wel eens maar wou er
(Van een onzer verslaggevers)
Vondeling. „Ik had hogere
nister
toch wel twee maanden voorwaardeDoordat zijn handschoen aan een verwachtingen gekoesterd, toen er
lijk bovenop leggen.
raakte
de
25staaldraad bleef haken
enig rood bloed naar Den' Haag
-jarige tweede stuurman van - het stroomde."
stond
al
klaar
De schippersvrouw
Duitse schip Casablanca, B. Rammet haar portemonnaie om te beta- sauer, met zijn hand tussen de draad
De PvdA-fractievoorzitter, drs. Ed.
len. „We zijn hier geen wisselkanen de rol.
van Thijn, diende namens alle fractoor," maakte de politierechter haar
tievoorzitters minus de WD een moduidelijk toen ze met Duits geld op
Het schip moest verhaald worden in tie in, waarin de financiële verhoude proppen wou komen. Gaat u maar
de Rotterdamse Merwehaven. Met
naar huis, we laten het wel halen." drie afgeknelde vingers van de lin- dingswet 1960 als de boosdoener wordt
aangewezen. „Er moet een apart fikerhand moest de stuurman naar het nancieel statuut voor de grotere steEksternest Haven_ekenhuis worden gebracht. delijke agglomeraties komen," aldus
„De ekster heeft alles in zijn nest
de motie.
opgeborgen," constateerde mr. Heynsius bij het bekijken van een foto,
waarop de buit van een 51-jarige
huisvrouw stond afgebeeld. „Zon
verzameling heb ik nog nooit bij el(Van een onzer verslaggevers)
kaar gezien. Het is een verhuiswagen
Het
verkeer op de Westblaak In
vol."
(Van een onzer verslaggevers)
Rotterdam heeft dinsdagmiddag enivoor een
moeten
wachten
tijd
ge
Tegen
half een vannacht rukte de
verklaren
De vrouw kon hem niet
op de rijbaan was ge- Rotterdamse brandweer uit voor een
waarom ze al die mooie dingen (de compressor, die
kanteld.
brand in de kelders van de Bijenwinkelwaarde was ƒ 3500) meegenoop de Coolsingel. Er bleek meer
korf
elke
men had uit een winkel waar ze
Het vier ton wegende gevaarte was rook dan vuur te zijn: met één homaandagavond de werkster kwam
verbindingsstangen achter gedrukstraal en enkele sneeuwappahelpen. Zonder dat haar man er iets met twee
gekoppeld, maar kan- raten konden de vlammen .in een
een
vrachtauto
van wist had ze alles thuis opgeslatoen een van de schalmen in hoop oud papier in en onder de vuiltelde
had
ze
gebruikt
niets,
Verkocht
gen.
een verbindingsstang brak. Een ta- stortkoker bedwongen worden.
ook niet.
kelwagen zette de compressor, die een
waartegen
De rookontwikkeling
hoeveelheid olie had verloren, weer de brandweermannen hun persluchtHet over haar uitgebrachte voorDe brandweer verwijderde
lichtingsrapport spreekt over de ern- overeind.van
maskers gebruikten
was vrij groot.
het wegdek.
de
olie
onderzi)
waaraan
De oorzaak van de brand is nog onstige spanningen
bekend. De schade beperkte zich in
de kelder tot een papierpers die daar
stond.
23 FEBRUARI
•
10.14—10.141
Engels pond ... .-.t.
3.62—3.621
Amerik. dollar
;
Afdeling 2 van de.Partij van de
73.881—73.931
Franse frank
Belgische frank...-.-;.... 7.28—7.281 Arbeid belegt op 16 maart een dis83.471—83.521 cussieavond, speciaal voor jonge kieZwitserse frank
(Van een onzer verslaggevers)
:.
■.;...•»*''-.-,': «•'.
70.12—70.17 zers. ■
Zweedse
kroon
De vijfjarige Pedro Koopmans uit
90.25—90.30
De discussies zullen onder leiding
mark
is
Duitse
te'
Rotterdam
Troubadourlaan
de
52.63—52.68 staan van de (ook nog jonge) fractiedinsdagmiddag in die laan aangere- Deense kroon ■;.■*»■
50,47—50.52
kroon
voorzitter van de PvdA in de RotNoorse
den door een personenauto. Het kind
...*
terdamse raad, de heer J. Reehorst,
3.36—3.361
Canada
geenkele
over
tussen
stak plotseling
lire
die ook lid van de Tweede Kamer is.
Italiaanse
57.971—58.021
parkeerde auto's, v '■■■(,
De Pvd A-afdeling heeft aan een
Oostenrijkse schilling ' 14.001—14.011
12.641—12.65Ï
aantal jongeren uitnodigingen
groot
Escudo's
aan
en
hanbenen
Met kneuzingen
maar ook niet-genodigden
gezonden,
dollar
4.04—4.06
Australise
den is Pedro door personeel van de
welkom.
zijn
van-harte
8.08-8.12
Australies pond
GG en GD naar huis gebracht.
~

Gesprek over gemeentefinanciën:

,Onderhandelingen
gaan te langzaam'

Vingers afgekneld

Compressor
stagneert verkeer

Bijenkorf-brandje
snel bedwongen

—

—

Jongetje loopt
onder auto
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Uit de PvdA

*;;»*•

..

die het over-

fam. Westerbrink
de heer Van Wijngaarden Rotterdam, die de
verrast met een opvanmorgen
heeft
en
in het Rotterdamse politiekorps
voor
ver daarbuiten teweeg had gebracht. roep om te komen. stemmen
Eilerdiena Westerbrink"
De heer Van Wijngaarden was een „Hendrieka
„gezoals Heidi officieel heet
man met grote kwaliteiten, aldus de
heer Wolters, die hü in zijn laatste boren In '93".';;-:
Een vergissing dus. Heidi Is 2 jaar:
bijzonder verantwoordelijke functie,
ze
werd niet geboren in 1893, maar
ten volle kon ontplooien.
Namens de Vereniging van hogere In 1963.
De moeder van het kleine meisje,
politieambtenaren in Nederland sprak
mevrouw
S. M. Westerbrink-den Brahoofdinspecteur J. P. van Hoek. Hij
herinnerde aan de menselijkheid en ber, keek er wel van op en heeft er
openheid, die de houding van de vervolgens hartelijk om gelachen.
„We gaan meteen maar AOW voor
overledene altijd hadden bepaald. De
heer Van Wijngaarden had juist voor Heidi aanvragen", zei ze ons.
zijn dood de kandidatuur- aanvaard
van het landelijk voorzitterschap van
;;;
i
de genoemde vereniging.
De heer G. Tol sprak vervolgens
namens de christelijke school aan de
's-Gravenweg en ds. Chr. Gall uit
Den Haag als vriend van de heer
Van Wijngaarden. Ten slotte bedank(Van een onzer verslaggevers)
te de oudste zoon voor de belangstelling.
De wijkraad voor Hillegersberg—
Schiebroek ziet wel iets In een Invoor - deze wijken.
formatiegids
Maandagavond werd daarover gesproken naar aanleiding van een
brief van het wijkraadslid, mr. F.
Winkel. Er is een commissie - van
leden
voorbereiding, waarin drie
(Van een onzer verslaggevers)
van de raad zitting hebben, geTot dinsdagmiddag zijn afwisse- vormd.
lend blusboten van de Rotterdamse
Havendienst in de weer geweest om
In dezelfde brief pleitte mr. Winwater te geven op de brandende la- kel voor de "instelling van een-comding van het Griekse schip Anacreon missie - voor. verkeersaangelegenhe(73.058 brt). Zaterdagmiddag was dit den. Voorzitter TJ. Tukker voelde
schip op de Nieuwe Maas in aanvahier weinig voor. Er zijn al zoveel
ring gekomen met het Zweedse schip
instanties die
gemeentelijke
Sirius. De Anacreon vervoerde zon- zich met verkeerszaken bezig hou:~''., ; .;-y
nepitten.
den. De wijkraad bleek het met zijn
Zoals dat veelal het geval is bij voorzitter eens.
scheepsbranden, werd de blussing
Er gaat een brief naar het geeen langdurig karwei. Uiteindelijk meentebestuur met een verzoek eens
werd het vuur op het aan de Maas- iets
van .de
tot . verbetering
haven gemeerde schip toch bedwonstraatverlichting in Hillegersberg te
gen. De brandschade bleek toen opdoen. Het initiatief van enkele bewogelopen tot ongeveer ƒ 60.000.
ners rond het Marisplein, die beducht waren voor kwaadwillende individuen en contact met de andere
buurtbewoners j zochten, leidde tot
:
dit besluit.
De heer L. Snoek informeerde bij
de rondvraag ten slotte of het niet
mogelijk is op ruimere schaal hengelvergunningen uit te geven voor de
Rotte, die geheel gepacht is door de
Burgemeester W. Thomassen woont hengelvereniging Groot-Rotterdam. .
donderdagavond een openbare vergadering van de wijkraad voor Pernis
—

—

•'

HillegersbergSchiebroek wil
informatiegids

:;

Anacreon ook
nog in brand

—

—

.-

■■

Burgemeester
brengt bezoek
aan

>'

-.

Pernis

1

NIVON-nieuws

bij.

Waarschijnlijk zal hij daar worden
herinnert aan een eerder gedane uitspraak, waarin hij j zei te geloven,
dat Pernis zijn langste tijd heeft gehad. „Pernis is een planologische
vergissing," zei hij bij die gelegenheid (commissariële bijeenkomst,, gewijd aan de begroting voor 1966).

•
Per postkoets van Turkije naar
Rotterdam, is de titel van de film,
die donderdagavond vertoond wordt
voor de leden van het NTVON In
zijn: centrum aan de Noordsingel 4,
toegelicht door de heer L. Nijhuis,
die de reis meemaakte en ook nog
een kleurendecumentaire over Turkije
zal vertonen.

Dr. Aalders: afscheid
van het „personeel"
Vandaag neemt dr. A. A. Aalders, keling van het personeelsbeleid bij

afscheid als hoofd van de Rotter-

secretarie-afdeling algemene
personeelszaken. Hij gaat met .pensioen. Vanmiddag is hij officieel uitgeluid met een receptie ten stadhui■,i+:ï
■?■;■?■;. .-■'■■
ze.
damse

omvattende

het 20.000 ambtenaren
gemeentelijk apparaat. Hij maakt
deel uit van talrijke commissies en
was onder meer secretaris van het
georganiseerd overleg.

"

De

scheidende functionaris heeft

zijn jeugd doorgebracht in Amster-

Dr. Aalders heeft de functie, die dam, waar hü de h.b.s. heeft be-

hij thans neerlegt, precies twintig zocht. Hij studeerde indologie aan de
jaar vervuld. Hü heeft in belangrij- Leidse universiteit en vertrok in sepke mate bügedragen tot de ontwik- tember 1924 naar het voormalig Nederlands-Indië, als lid van het Korps

van Ambtenaren van het Binnenlands Bestuur.

(Van

een onzer verslaggevers)

Anderhalf uur is de Rotterdamse rechtbank er dinsdagmiddag

mee bezig geweest, maar. de zwartleren portefeuille, op 24 januari
verdwenen uit de binnenzak van een bejaarde bewoner van de
Noordsingel, is er niet door boven water gekomen. De verdachte,
de dertigjarige losse werkman J. A. G., hield bij hoog en bij laag
vol dat hij met de diefstal niets te maken had en zelfs de verklaringen van de twee „kroongetuigen", jongens van twaalf en dertien
jaar, deden hem niet wankelen in zijn pertinente ontkenning.

Het slachtoffer, zelf jarenlang
beheerder van een cafébedrijf,
was er 's midags met die portefeuille vol geld op uit gegaan om
een „zaak" te kopen voor zijn
kinderen. Vooraf moest hij nog
een paar boodschappen doen en
op die tocht was hij neergestreken in een café aan het Noordplein om een biertje te kopen.
Bij dat biertje was het niet gebleven. Hij was, zoals hij zelf verklaarde, in de versukkeling geraakt en maakte toen graag gebruik van het aanbod van G., die
boven dat café woonde, hem even
met een taxi naar huis te brengen.

De afrekening met de taxichauffeur leverde moeilijkheden op. De
beschonken man vond dat hij voor
de' rit : teveel betalen moest, diende
de chauffeur een klap toe, maar de
zwarte portefeuille was -ten slotte
toch voor de dag gekomen, al werd
uit het verhoor niet helemaal duidelijk of hij zelf dan wel G. de ritprijs afrekende. .; ,
Twee jongens uit de buurt waren
van het toneel getuige geweest. Een
van hen had tas en hoed van hun
buurman nagedragen toen G. hem
in het benedenportaal van zijn woning neervlijde en hij zou toen gezien hebben dat de hulpvaardige
Noordpleinbewoner diens portefeuille opraapte en.in de buitenzak van
zijn overjas stak. Zijn vriendje zei,
dat hij het ook gemerkt had en samen gingen zij het aan de taxicauffeur vertellen, die was blijven
wachten om G. naar huis terug te
brengen.

De verdwijning van de portefeuille werd pas bemerkt toen de 73-jarlge, na twee uur in het portaal te
hebben gelegen, door een buurvrouw
naar boven was geholpen. Hij spoorde taxichauffeur op om samen bij
de politie aangifte te gaan doen en
toen. pas kwam die chauffeur voor
de dag met wat de jongens hem
verteld hadden.
Bij zijn aanhouding bleek G. in het
bezit van ƒ240 spaargeld, waar zijn
vrouw niets van wist. „Dat heb ik
opzij gelegd om een kinderwagen te
kopen," verklaarde hij tegenover de
politie. Dat hij de chauffeur, die ook
het wachtgeld betaald wou hebben,
in plaats van de gevraagde twee
kwartjes een rijksdaalder had gegeven, vond hij ook de gewoonste
zaak van de wereld. „Ik ben nu eenmaal royaal," antwoordde hij op
een vraag van de president ter zitting.

.-■-"• "■"',:.-:

-

Vara boekt

ganiseerd. ,-^\^' ;.'■;•;'-'■',',;.-.;'-

(Van een onzer verslaggevers)

Met een straattegel is in de afgelopen nacht de etalageruit van de

bonthandel Nico Nachtegaal aan de
Lijnbaan te Rotterdam ingeslagen.
Onbekenden hebben uit de etalage
twee kostbare bontmantels en een
bontstola gestolen.
Kort na de diefstal hield de. politie
in de omgeving van de Lijnbaan een
24-jarige man aan, die echter niets
met de inbraak uitstaande had.
Uit een bureaulade van het transportbedrijf Rederij West-Friesland
aan de.Wijnhaven verdween-in-de
afgelopen nacht een geldkistje met
ongeveer ƒ 60. Men was ook hier binnengedrongen door een ruit in te
slaan.

~

...-.

Bü de N.V. Janssen Boten aan de

Wijnkade werd omstreeks

dezelfde
tijd ingebroken. Verschillende kantoorruimten werden doorzocht,, maar
er wordt niets vermist.

BRANDWEERRAPPORT
00.45—01.05 uur: brandgerucht, Aagje Dekenstraat 25, aanwezig. 431Gll, leiding onderbrandmeester F.
v. Glinsteren.
02.09—02,25 uur: motorbrand, Parallelstraat t.o. 27, geblust met 1 hogedrukstraal, aanwezig 415-Gl2,
leiding brandmeester A. Oosthoek.
08.53—15.50
uur:
scheepsbrand.
Maashaven paal 7, geblust met 1
lagedrukstraal, aanwezig HDISHDI4, leidiing hocWbraradmeester
M. v. d. Blink.
16.32—18.02 uur: kleine binnenbrand
Thorbeckestraat bedrijfspand, geblust met 1 hogedrukstraal, aanwezig 132-G9, Mding onderbrand"

17.29—17.49

C. Maliepaard.

uur:

brandgerucht,

Oudendijkse Schiekade 4, aanwezig Gl2-411-223, ■ leidiing
onderbrandmeester C. H. Houtzager.

18.18—18.49 uur: kleine binnenbrand

Sint-Andriesstraat 20b, geblust met
aanwezig G3-611,

natte doeken,

brandmeester N. J. Verhoeven.
Dinsdag 22 februari: Kleine binnenbrand Isaac Hubertstraat 11b, geblust met natte doeken, aanwezig G -132, leiding onderbrandmeester J. Th.
Petri.
12.26—12.55 uur: Kleine binnenbrand Boezembocht 59, geblust met
CO2 en 1 straal hogedruk, aanwezig
G 7 122, leiding onderbrandmeester
J. Th. Petri.
12.44—13.35 uur:
Brandgerucht
Langegeer 2b, aanwezig G 5
514,
leiding onderbrandmeester L. v. DaV;
len.
14.15—14.38 uur: Brandgerucht
Heer Daniëlstraat 90, aanwezig N 6
611, leiding onderbrandmeester L. B.
Hardenbol.
14.51—15.53 uur: Dakbrand Den
Hamweg, geblust met CO2 en 1 straal
hogedruk, aanwezig K 9 711 .N 3,
leiding brandmeester M. Bruinse.
16.02— Blussing nog niet beëindigd,
scheepsbrand Waalhaven, boei 61,
ms. Cassos, aanwezig G 3 HD 15
N 3, leiding hoofdbrandmeester H.
Dekker.
16.13—16.35 uur: Kleine binnenbrand Vlijmenstraat 22, geblust met
1 straal hogedruk, aanwezig N 3
611, leiding hoofdbrandwacht J. v. d.
Hoek.
16.34—17.26 uur: Brandgerucht
Langegeer 2b, aanwezig G 5
514,
leiding pnderbrandmeester L. van
- "-".*;".' V; y; -,-,.
Dalen.
18.15—18.32 uur:
Brandgerucht
Schutterstraat 9, aanwezig 131 G 7,
leiding onderbrandmeester jD. A.
-

-

grote winst

prijzen.

Inbraak bij
bonthandel

meester M.

Na het verhoor, waarbij de twee
jongens vrijmoedig van hun bevindingen verslag deden, beriep de officier van Justitie mr. J. D. de
Jong zich vooral op hun verklaringen. „Menselijkerwijs
gesproken,"
aldus de officier, „kan geen ander
het gedaan hebben."
In zijn pleidooi betoogde mr. A.
W. A. M. Fiévez dat het allemaal
precies klopte en dat ook hij geen
andere kandidaat kon
aanwijzen,
maar dat het toch wel heel vreemd
was dat G. een man zou bestelen
die precies wist waar hij woonde.
Een sorteerproef met een politiehond heeft niets uitgehaald en ook

Met een korte onderbreking voor
een buitenlands verlof diende hij gedurende ruim twaalf jaar als bestuursambtenaar achtereenvolgens in
de Westerafdeling van Borneo, in
(Van een onzer verslaggevers)
Midden- en Oost-Java, in Djambi en
tijd is gunstig. De VARA wint
De
in de Lampongse Districten van nieuwe leden. Het gaat
de laatste
J,.»-.'
Zuld-Sumatra.
maanden met sprongen omhoog.
Dat vernemen wij uit het jaarverDe actieve bestuursperiode werd
(stad) Rotterdam
een drietal jaren onderbroken. In slag van/districtwaarin
van
de
voorzitter P.
VARA,
deze tijd vervulde de heer Aalders
de functie van residentie-secretaris A. Planqué zijn VARA-vrienden opde verdere oogst te helpen binte Pati, de hoofdplaats van de toen- wekt
nenhalen,
-r;.,,
malige residentie Japara-Rembang.
Begin 1965, zo deelt VARA-secreBegin 1938 kreeg hij de opdracht taris D. Berkeveld mee, zag het er
tot voortzetting van de indologische minder florissant uit. Het jaar sluit
studies aan ' de" y universiteit in echter.met een winst van 917 af.
Utrecht. Deze periode werd besloten En er staan nog potjes op het vuur.
Veel werk is door toegewijde vrijmet een promotie op een dissertatie, getiteld „Toezicht op de lagere willigers-leden gedaan. Het veertigrechtsgemeenschappen in Neder- jarig bestaan van de Vereniging van
Arbeiders Radio Amateurs is goed
lands-Indië.
Van 1941 tot 1946 vervulde de heer gevierd, de speelgoedactie bracht de
Aalders.verschillende functies bij de leden in beweging,, büzondere^.uitdienst van de gemachtigde voor de zendavonden in Rotterdam zijn geor^,
*

de huiszoeking en een tocht langs de
café's die G. voor zijn aanhouding
had bezocht, leverde geen enkel resultaat op. Pleiter meende dat er
te veel twijfel was om verdachte te
kunnen veroordelen. Hij . bepleitte
daarom vrijspraak en vroeg de onmiddellijke
invrijheidstelling van
zijn cliënt.
De rechtbank vond daarvoor geen
termen aanwezig en bepaalde de uitspraak op 10 maart.
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KLEINE ALICE
Edward Albee: RejfeTon
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Prijzen 2.-4.-6.-8.-9.50 r.i.
2 dagen voor de dag
voorstelling (couponhouders
'3 dagen) van 10-7 uur
,'
Telefonisch van 11-7 uur (tel. 11.17.66) .
Avondverkoop vanaf 7 uur :j
Volgnummers vanaf 9 uur v.m.
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DAGE-IJKS: 2.00, 6.45 EN 9.15 UUR
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DE ZONEN VAN KATIE ELDER

(Tha tons of Katia Elder)
, e gi9 : HENRYHATHAWAY
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Dag. 2.15 •7 9.30 uur Zat,
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CONNY STUART
AMDRE VAN DEN HEUVEL
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HET VRIJE VOLK

Koop een

boek
bij de
Arbeiderspers

'-'vraagt voor

'

spoedige indiensttreding:-

le. EXPEDITEUR
•

Bekend met behandeling intern, autogroepageverkeer,, alsmede bekendheid met opslagpartijen en daarbU behorende administratieve
en documentaire werkzaamheden.

2e. BOEKHOUD-ASSISTENTE
Bekend met doofschrtjfsysteem;

,

3. LOODSCONTROLEUR
voor controle op lossing en belading van haar
Internationale auto's en bekend met douanedocumenten.
Brieven onder nummer B 2166 bureau van dit blad.
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Morele slag
Toch was Nasoetion, nummer één
de communistische ; moordlijst
maar door. een toeval ontkomen, na
30 september eerder opvallend door
af-, dan '■ door aanwezigheid.: Hij
heefteen grote morele slag gekregen doordat zijn dochtertje wel op
30 september werd vermoord.
J Dat heeft.hem, volgens betrouwbare : verhalen,. in" de eerste dagen
na de staatsgreep verhinderd een
leidend aandeel in de bestrijding
ervan te nemen.
'Maar ook daarna is hl) op de
op

"

;

...

;

—

■

-.

:.

-

achtergrond gebleven.
Het leger heeft anderen naar voren geschoven, met name generaal

;

-

-..

Soeharto, die chef van de legerstaf
werd, en ' Nasoetions : naam werd
betrekkelijk weinig genoemd. /;|-< V i;'|

TROUWDE MET E N KANNIBAAL

Misvatting

''

.r;;;

■■....-■-

'!
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Het is bö voorbeeld alleszins de
vraag of de legerofficieren, die'bui-,
ten Djakarta dé macht in handen
hebben, I zijn verdwijning wel Jzo
sterk zien als een klap in hun
'«

Leger zwak
Berichten uit de ; alarmcentrale
Singapore maken melding van een
komende ■'. 'explosie. :De wens zal
daar wel de vader van de gedachte

".-.

zün, '., wartt een • machtsherstel van
Söekarno is het laatste dat Singa'
pore ert Maleisië hopen.
'Weet het leger wel wat het,wil?
Men moet vrezen dat de onduidelijke X positie '-. van ' Nasoetion . niets
anders dan'symptomatisch is voor
de positie van het leger. Het heeft
een werkzaam aandeel gehad in de
de
bloedige \ communistenjacht j

die"

chaos niet heeft verminderd.
Maar het! leger staat even zwak
als Nasoetion altijd stond omdat
het geen politiek alternatief heeft
weten te bieden tegenover de politiek van Söekarno.

Macht herwinnen
: Het lijkt erop dat deze oude heer,
nog steeds slimmer dan de; meeste
politici en dan alle generaals van

Indonesië,; zijn kans l schoon ziet
wat van zün j verloren macht te
-■'■'herwinnen.:;'

V' Nu is het altijd; een " misvatting
geweest Nasoetion aan te zien voor
de krachtige, doelbewuste leider
van het politieke verzet der generaals.' Hij heeft in 1952 wel meegedaan | aan ! een militaire\ beweging,
maar \ in 1957 1 en later keerde | hij
'

|

":

zich zeer. duidelijk tegen de prowesterse) groepen die in Padang
een tegenregering vestigden. Veeleer ! dan pro-westers, zoals hij gemakshalve ;: wel j eens genoemd
wordt, is ! hü een rationeel-dcnken-

'.

En hü gelooft, dat betere voorlichting over voorbehoedmiddelen en het
,

makkelijk verkrijgbaar stellen ervan
de beste aanval f is; op de i abortus.
Hetgeen niet betekent, dat Inj wenst

Nu de communistische partij verboden is (hij heeft het zelf toege-

' ;

*
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ZIJ

hoog.-.;-
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ringskring."

~

;

>

de figuur en als zodanig een tegenstander van het vage, half rinystie-;
ke! en! In I schijnideologieën - geklede
politieke S gedoe 5 waarin -\ Söekarno
meestal uitmunt. ~', '" '-.v.~y- c ' ■;
Dit alles dient men'toch wel te'
beseffen bij de beoordeling van Na-,
soetions ; verdwijning uit de rege-

van:

;

:

DIK IN VERF

~.-;

;;

ZWART

—

,

.'-.

;

i Sedert de mislukte [ staatsgreep
van 30 september vorig jaar is.de
positie van heel: wat Indonesische
leiders onduidelijk geweest. Er zijn
er die geheel zijn verdwenen,' zoals
de belangrijkste communistische
leider Aidit die misschien vermoord
is. Anderen, zoals.de vice-premier
en minister van '■ Buitenlandse Zaken ' Soebandrio, wankelden maar
bleven overeind staan. "'...... ',
■ Minder 5 aandacht is ' onder die
omstandigheden besteed aan de pogeneraal Nasoetion, de
sitie "•;
chef-staf,' minister der strijdkrach-,
ten en minister-coördinator voor de
veiligheid, die vóór september j1965
altijd werd • beschouwd als de belichaming van het verzet der militairen tegen de groeiende macht
der communisten.'

:

'

'

-

;

-.

voedsel stomen de havens binnen en
worden . snel - gelost. De spoorwegen
kunnen' dit 'Amerikaanse voedsel op
hun beurt snel afvoeren,"omdat, vele
spoorwagons .tochongebruikt stonden
'.';
ƒ2,50.) :■'
wegens stagnatie in de industrieën."^';
De stroom van voedsel. heeft; botot; resultaat, j dat de \vrees
vendien
Zo ook' het 'voorbehoedmiddel. Het
verminis .te koop 'voor wie de ■; weg weet, voor schaarste in het land
dert
:en
| de' hamsterende | handelaars
maar, het ■ is.'zeer?duur, want ■ het geen profijt meer zien in het langer
is.. .zwart.", ■ En,.' eenvoudige mensen vasthouden van,voorraden. Er komt
weten : meestal de weg niet.- De pil dus ook uit India zelf voedsel 105..-"; <
wordt; in alle , apotheken .„verkocht.
Die situatie gaf de minister van
Maar de pil mag alleen worden verSubramaniam,
Voedselvoorziening,,
strekt op voorschrift i, van 1 de arts. in Madras redenen te verklaren, dat
Katholieke ■: artsen .. weigeren' vrij al- in India geen sterfte door. Voedselgemeen het recept af te geven. NietC
schaarste zal optreden.'.
katholieke artsen doen; het soms, :
Het verhaal van de Times-corresniet, altijd. Echter: elke maand i is
wyst verder op grote vereen; nieuw , recept nodig, hetgeen pondent
in; de toestand In het land,
veelal/inhoudt een bezoek aan'de schillen
arts. Met de daaraan verbonden kos- waar enerzijds, in de steden meestal,
volop en met een grote verscheidenten.;
■-.."',.
v;':. '.'■'•■
■• ■
heid van. ingrediënten';te eten is,
Slechts wie er in slaagt goede anderzijds in ' enkele streken op het
relaties op te bouwen met een apo- platteland,; door de gewoonte zich
theker, die bereid Is de voorschriften met ryst te voeden, de kans op honwat ruim te interpreteren, kan de pil ger zeker niet denkgeeldig is.
voor frs. 77 per. maand zónder verDe armsten in de steden i zullen,
dere' kosten aanschaffen..Voor veel
niet wegens voedselgebrek behoeven
gezinnen is dat nog een ! vrlj hoog te sterven, de armsten hier en daar
bedrag.; .-.-.'■-'',.'■. ■■■' ■ '■'■■■' "!","' ;-ï.j(.-. op
het platteland lopen echter geGuy ; Oudells',, wetsvoorstel heeft, vaar. Bovendien lijden die allerarmook al wordt het geen; wetsontwerp, sten op het platteland : al een eeudeze.verdienste:"de (oude) kat is de wigheid aan ondervoeding. Ze zijn
''{:::%
bel
V| iV's,".*' *'•"H-Ti
dus zeer kwetsbaar.

,

;.

(Van een onzer verslaggevers)
Is , terug in de; bossen,'
aldus" TheTimes van 22 februari in
een- verhaal van z\jn correspondent
in New Delhi, India. De schepen met

;1 S De wolf

—

■'/

.

(Van onze buitenlandredactie)

men ongestraft
uit een verborgen
fles en In t wijnglazen' —. een borrel
drinken.'; Echter: die borrel; Is dan
duur, want! hij ■is zwart.. (Algemeen
geldende prijs:, minimum 35 frank,

:

—-

toppunt van eenvoud. Het enige artiwaardig, dat een '-■ echtpaar, dat ;
kel luidt: 'Het 7e, het 8e; en het 9e
de: geboorten• in het gezin '*■.wil
lid van artikel 383 van hét Strafwetspreiden, door onwetendheid'om--,;
boek worden opgeheven.' In de praktrent;-doelmatige;, en' ongevaartijk is; het wetsvoorstel een ■ stormlijke ,'" anticonceptionele", ■■"■ middelen,
loop op de 'burcht van Meenden'," te
genoodzaakt is al te vaak zijn toeweten het paleis van de kardinaal.':• ■
vlucht.. te ; nemen tot;' abortus, die
'■' Guy Cudell ?, wU namelijk niets
in het geheim en onder gevaar■
meer of minder dan een eind maken
lijke i omstandigheden verricht aan het vrijwel, absolute ] verbod tot
zeer.-' dikwijls tot 'definitieve onvruchtbaarheid leidt.' :-MBB_É_fi
aanprijzing of verspreiding van voorbehoedsmiddelen. Dergelijke verspreiding of aanprijzing wordt namelijk in de wetsteksten, die Cudell wil
.De j reactie in ; conservatief-kathoschrappen precies even strafbaar' ge- lieke
kringen -op het ; wetsvoorstel
steld als vruchtafdrijving. En ook In van '
Cudell is er reeds. Ze is zeer,'fel
één (wets) adem genoemd..
en;afwijzend, het wetsvoorstel wordt
genoemd een ■: 'aantasting : van : hoge
zedehjke normen in België. 1 ' En:het
De geestesgesteldheid van' de toenïykt vooralsnog niet erg waarschijnmalige wetgevers \ ligt net zo dik in lijk
dat"— bij voortzetting • van -de
de wet als de verf op menig modern
. coalitie' '
socialistisch-katholieke
schilderij. Strafbaar is ' degeen, die
'■
voorwerpen,.; bestemd om zwanger- genoeg katholieken -voor- zullen
stemmen om aanneming mogelijk te
schap te voorkomen, tentoonstelt of
maken in het parlement. '
verspreidt ofwel reclame maakt om
de verkoop daarvan te \ bevorderen -,' Overigens is de praktijk In België
en hy.die uit winstbejag de voldoe- reeds lang faliekant in strijd met de
ning van eens anders driften bevor- wet. Anders jgezegd: üde wet wordt
dert door; het tentoonstellen, verko- niet meer nageleefd, het toezicht is
pen of verspreiden van geschriften, uiterst -: slap. Precies zoals rond Jde
al dan niet gedrukt,'die enig middel verouderde wet-Vandervelde ■op het
;
-..V" ; V '.--vC-^
tot; voorkoming van zwangerschap drankmisbruik.:
bekend maken; het gebruik daarvan ,; Verkoop ! van sterk alcoholische
aanprijzen of '■ aanwijzigingen ver- drank in openbare ' gelegenheden is
strekken waarop het middel kan verboden. Maar in heel België kan
worden aangeschaft of gebruikt.' Het
vervaardigen, vervoeren of. doen vervoeren is strafbaar. ■.'■-..■
Guy CudeU wéét,' dat zijn wetsvoorstel een 'olifant in'dé conservatief-katholieke Belgische porseleinkast is. Hij formuleert 'daarom voorzichtig in zün toelichting.. Op. geen
enkele wijze wil hij. abortus makkelijker maken. Integendeel,' iijj; wil
abortus provocatus .voorkomen, -hy
vindt . het getal'; van tweehonderdduizend gevallen' per jaar ; onzinnig

BINNEN nieuw evenwicht
IN INDIA

:-

STROOMT

Belg Cudell wil taboes op
voorbehoedmiddelenbrekn
(Tan onze Brusselse
correspondent)
In België "worden per jaar tweehonderdduizend kinderen -geboren. Precies evenveel kinderen
tweehonderdduizend —\ '\ worden
niet: geboren door illegale
vruchtafdrijving (abortus provocatus criminalis).;-','.;'
En deze wijsheid ontlenen we niet
aan een dubieus zondagsblad, maar
aan een , officieel document van de
Kamer,van Volksvertegenwoordigers.
En wei; een wetsvoorstel' van. vijf
socialisten onder aanvoering van de
energieke Guy >Cudell, lid van'! de
Kamer, burgemeester-van St. Josse
ten Node In het hart van de Brusselse agglomeratie.' (Het Noordstation
en het geweldige Rogiercentrum liggen in St. Josse ten Node):
Technisch is het wetsvoorstel het

Soekarno uit op

VOEDSEL

i

van abortus per jaar...

gevallen

geven, ' hoewel er,;van ccn 1 formeel
besluit toch geen sprake schijnt te
zijn),' verschuift - hij■' de verhoudin:.

gen in zijn

j kabinet, kennelijk

op

zoek naar een nieuw evenwicht.
Ja, politiek kan men Söekarno
nog steeds om een boodschap sturen. Het zou voor; Indonesië belangrijker zijn als hij ook eens iets
aan de economische chaos | deed,
want daar ligt. de bron „van de
'•;-,.

,
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moeilijkheden.
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Betoog de Gaulle
felbekritiseerd
onze Parijse correspondente)

die het stempel draagt 'van
een
gevaarlijke,
zakelijkheid enerAan de Franse reacties op de
zijds en. een verouderd nationalispersconferentie van De, Gaulle
me anderzijds.
merk je, dat de presidentsverkieDe .oppositiekranten sluiten zich
zing niet is vergeten. De kloof tus- over het algemeen bij deze klachten
sen gaullisme en oppositie, die aan."'.....'''"";:'"'.- .•';'■.'•"■
zich
Men vraagt zich af. waarom" de
in • december verwijdde
blijkt zich op maximale breedte Gaulle met geen • woord repte over
te hebben
vj, p;?. het zorgelijke feit, dat Ben Barka
29 oktober 1965 werd ontvoerd, en
De Franse president wordt onbarmdat pas in januari 1966 de zaak in
hartig aangevallen op alle punten het openbaar werkelijk
aan het rolvan zijn maandagmiddag gehouden len ging.
;_
'
betoog, behalve over Vietnam.
Daarbij is het , typerend dat de Verbazing
kranten vele aandacht besteden aan
De Franse pers verbaast zich enigshetgeen zijn concurrenten uit de ver- zins over de gematigde reactie van
kiezingsstrijd zeggen: dat is niet Washington op de mededeling, dat
mals.'
.'.■•. jv,j-.,;".,'--,-i:..;
de Gaulle zijn land verder r uit de
Francois Mitterrand (links) vraagt NAVO-integratie zal .losweken.
De oppositiepers wijt dat aan het
zich af, waarom een hervormingsplan, dat de totale structuur van de feit, dat Washington te zeer in beFranse politie op de helling zet, no- slag wordt genomen door de oorlog
dig is wanneer de Fransen slechts in Vietnam.. ;
Maar. de hoofdredacteur van '■ *Le
een ondergeschikte rol In het dramaBen Barka speelden. Hij gelooft niet Monde' schrijft over de Gaullles verin die ondergeschiktheid en zegt zich klaring zowel Inzake de NAVO j als
geschokt te voelen, dat de Gaulle aangaande een eventuele politieke
met zijn autoriteit;, een schandaal samenwerking tussen de Zes, 'dat een
dekt, dat reeds tijdens de verkiezings- bepaalde manier ; van doen de; vorcampagne voor het. presidentschap ming van een politiek Europa definiwerd weggemoffeld.
tief kan beletten en diezelfde bepaalJean Lecanuet (centrum),. vindt de manier van doen het 'Amerikaanse
zoals de Gaulle het
het onaanvaardbaar, dat de Gaulle protectoraat
juist kan versterwenst te noemen
belooft dat de affaire-Ben Barka vol:
'■;'•■! f>*'-40*ï?A!. V' !'J
ledig uit de doeken" zal worden ge- ken.'
daan en haar dan in zijn persconfeVoor wat de uitgebreide sociaalrentie terugbrengt toteen gemengd economische toelichtingen van de
bericht.
.v>.>.»"
:-•■.
Gaulle betreft: de vakbonden hebben
Pierre Marcilhacy . (liberaal seer eensgezind de tanden in gezet en
nator) weet helemaal geen weg de stakingen . beginnen dus dondermeer met de wyze van doen van de dag. De. metrostaking kreeg gisteren
Franse president en voelt zich da- definitief zijn datum; 1 maart aannig gefrustreerd over 'deze mono- staande.
(Van

ten arresteren en de macht volledig
aan zich getrokken. HU liet gisteren
weten met behulp van een in te stellen raad van adviseurs te zullen re"'.','
-.-.'...
geren.. 'V.
..-.-.,

',}>

"

j

".,--,

PAULSDBOKTER

■■

:

>

-

Beryl
~yerpleegster
dat.de man

Whitman,.een 25-jarig'e. Engelse.vrouw, "wist
vanwie.ze hield, behoorde tot een bekende stam
van menseneters in Australisch. Nieuw-Guinea. Het kon haar er
niet van. weerhouden de man, die Numodeheet,.te■ trouwen.
7De
*.

2 (Advertentie 1.M.)

kaanse

<;\

..

-*;-.

Boeing 727

SALT LAKE, CITY (AP) De 48-jarige; gezagvoerder G. C.' Kehmeir
van ■ -Dnited . Airlines;\- (VS).-.':• heeft
verklaard dat zijn Boeing-727 indertijd niet reageerde, toen hij de straalmotoren sneller, liet ■ lopen en ;de
stuurknuppel naar achteren trok om
een harde landing te voorkomen. •
.Het gevolg was dat het toestel met
geweld neerkwam

(november; vorig

jaar), waardoor .43 passagiers" omkwamen.. .'." ~.'

Koning" Hassan
;
II van ■ Marokko, heeft wijzigingen
aangebracht in zijn kabinet. De mi-

arrestaties.

''.V,;.: w-■'-„

'.'K'3

Politieke. waarnemers nemen aan,
dat deze verband houden met de naderende verjaardag van de oktoberopstand van 1956, tien jaar geleden.
'
nister van Binnenlandse Zaken, geOok kan de arrestatiegolf te wyten
neraal Mohammed Oufkir is ■ echter
zün aan de politieke onzekerheid,
gehandhaafd, ondanks de Franse be- die er in de communistische landen
schuldigingen die tegen hem zijn uit- van Oost-Europa heerst.
Het Sowjet-partycongres is aangebracht.'
staande. De koers die hier zal wor-In, vérband met de zaak-Ben Barden uitgestippeld is nog niet bekend.
ka heeft de Franse justitie een internationaal arrestatiebevel; tegen Oufkir uitgevaardigd.
De minister van Defensie generaal
Mohammed Mezziane Is ontslagen en
benoemd tot ambassadeur in SpanCAÏRO (AP)
President Nasser
je. :■:--.; -.•;';■;.;
%.--..
van Egypte heeft opnieuw verklaard,
De minister van Landbouw Mah- dat de Arabieren een preventieve
Joebi Aherdane is benoemd tot mi- oorlog tegen Israël moeten voeren als
nister van Staat, belast met Defen- dit land atoomwapens gaat produsie. •'■'.'-.'
.•■
'ï.m ceren.
'

-

Beatle-muziek

(Van onze

radio- en TV-redacteur)
De I Britse .commerciële /televisie
heeft als eerste de inzending voor
het televisiefestival van Montreux
bekend gemaakt.- ITV zendt de! 50
minuten show The music of Lennon and iMcCartney. in. Het; succes. ,van dit programma'. was ï in
Engeland I bijzonder groot. : Een ■ indrukwekkend: aantal sterren ,(q.a.
Cilla"; Black, •; Dick : Rivers ■ en : na-:
•

:

'deed niets'

enkele ] vrijgelaten gevangenen j opnieuw zyn gearresteerd. Nu spreekt
het party blad van een 'groot aantal

RABAT (Reuter)

-.

BBC stuurt show
met

Enkele weken geleden was vanuit

Wenen het bericht over de arrestaties gekomen. De Hongaarse pers
had dit ontkend. Er zouden slechts

blijft

is.ièerde

•.

Ontkenning in pers

Oufkir

stam, waartoe Numode behoort, heeft •■zich' vooral'■■ in de
oorlog geweerd door het opeten van Japanners,'die'zij hadden
gevangengenomen., •.■,-.,;,-•,"ƒ•
-..."■;
De Engelse verpleegster, die uit Manchester afkomstig
in december Numode kennen. Het was liefde op het eerste gezicht.
Met toestemming van haar
ouders trouwde Beryl met haar
kannibaal. Het huwelijk werd ingezegend door een dominee van
de missie te Chungribu.
v-v';; «>;-•".».>.:',..:

staat.

;

;

tuurlijk The Beatles) zongen dertig
composities.. van. John Lennon ; en
Paul McCartney. '■: . .
.

KINDER-/T\
ASPIRIN \Ï7

Doét de koorts dalen.
Stilt de pijn.;

Ideale dosering.

\'

NASSER AGEERT
TEGEN ISRAËL
—

~

~

'.

.

MARS
LANDT

OP

E

OPI

m-m-möesten maar eens naar

'

?

Oehoèboeroe

opeens heel hard . OEHOE riep en ditmaal klonk; het erg
dichtbij., Daar . schrok de heks van.
Ze wilde niet graag gesnapt worden
op het ogenblik dat: ze Paulus aanviel. Paulus en Pieter hadden Oehoèboeroe; overigens ook I gehoord. En
omdat ook zjj niet graag ontdekt werden, stormden
hals< over; kop •' het
hutjein;-' [\v;.■"_-:/-'f -U :
'Xe b-

ze.

i 10. Dat vindt u toch wel gbed,: hè?'
Eerst sputtert de' koning'nog wat
tegen. 'Hij houdt niet 'van '.vreemde
gezichten in zijn omgeving. Trouwens,
hij is zo aan zijn öpperkok gewend. Je
móet niet vergeten, dat die goede man
nu al meer, dan 40} jaar, zijn ] spijzen
voor hèm óp tafel heeft gezet! Niet dat
dat altijd even maakehjk voor de kok
was! Want Zijne Majesteit heeft een
moeilijk karakter en, dat is dan nog
;

■

b-b-bibberdebinnen gaan,' fluisterde
Paulus. 'Zouden; we, niet liever naar
huis terugkeren?' vroeg. Pieter, die
opeens helemaal geen lust meer. had
om;'; bij de. heks te gaan inbreken.
Daar wilde Paulus echter niet. van
horen. Hij moest en.zou zijn. winterwortelen hebben. - Juist dacht Eucalypta erover om het ■ tweetal onverhoeds in de kraag te grijpen, toen

;

E-244. Hoewel de twee kabouters
nu drie keer om het hutje van Eucalypta heen waren gekropen. en nergens onraad hadden; bespeurd, voelden ze zich toch; verre van gerust.
Het was net of , er, voortdurend ; iemand achter hen aansloop. Maar ze
waren nu al, zó zenuwachtig geworden, dat ze geen van beiden hét hart
hadden om achterom te kijken.. 'W'

w-w-we

(Van onze redactie buitenland)
Het orgaan van de Hongaarse
communistische : partij, ƒ; "Nepszabadsag' heeft erkend, dat een aantal
politieke
gevangenen, die in 1963
amnestie hadden verkregen, opnieuw

'

.

I

—

,

opnieuw
gearresteerd

gearresteerd.
:
Naar fde activiteiten .van de"; vijf zijn
worden
delinquenten
onderDe
politieke
\
ministers
zal
een
afgezette
ervan beschuldigd met hulp van het
zoek,worden ingesteld, aldus de
Westen. te hebben samengespannen
mier. ';*■>-.; J~.*'."-??-..
■ het communistische regime,
si. De gearresteerden zyn allen Ban- tegen
'zy hebben hun vrijlating verkeerd
uit westelijk, middenbegrepen en uitgelegd als een teken
en. oostelijk Oeganda.' '
- "y-:..:; 1
.;. De
42-jarige Obote staat ' sedert van zwakheid van het regieme,' aldus het partyblad.
-.:,..->>■■:
1962 aan het hoofd van de Oostafri-

•■

-'.

amnestie

'■••■

■"

—

na

KAMPALA (Reuterl AP) Premier

.

-

Gevangenen

Milton Obote van Oeganda heeft zijn
kabinet ontbonden, vijf ministers la-

loog,

:'-;"**

In Hongarije:

Kabinet
Oeganda
ontbonden

over te gaan , tot luidruchtige ■;, of
reclame voor de verkoop
van enigerlei contraceptieve' procé■'• ■
dés.' ':.■'■•'■■-. '.:.■: ,•;■-•".- ;-;,''ƒ-''•'■«
Echter: 'Het .is , betreurehscynische

vriendelijk
'Schiet', dan
maar op! Zien jullie niet dat ik zit te
rammelen van de honger? Als jullie
dan zo graag de öpperkok willen helpen moeten'jullie het ook goed doen.
Anders vliegen;jullie weer 1,2, 3 de
laan uit en kan hij weer zelf opdienen.
Rhaumatiek of niet! Basta!', Ondanks
zijn mopperen doet hij : det maaltijd
allé eer aan. Als dit zijn gewoonte is,
kunnen se hun 10l nog op! Mijnheer

Knollemans kijkt Opie veelbetekenend
aan. Het eskimootje haalt zijn schouders op.'Nee, hij durft nog niet over
de Venus-vrouwtjes te beginnen.
Daar wil hij een" gunstiger. tijdstip
voor afwachten. 'Jullie kunnen afruimen!' zegt de koning. 'Zeg mijn öpperkok dat het me goed heeft gesmaakt
'en dat'ik hem het beste toewens!,O,
wacht nog een ogenblik!'

23 februari i968

Heden is na een kortstondig» Blekte rustig, van ons
heengegaan mijn lieve vrouw
en : onze lieve zuster,. benuwdauster, pleegmoeder en
'

tante
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Schiehoofd Waalhaven W.Z. Barendrechtschaven
te Rotterdam met Ingang van 1 maart 1966 de navolgende tarieven,van kracht zUn:.

k.I_'lu
wi B
B
||

'____!

'

'•.

-

-

a. personen

:

\■■

.GEVRAAGD ']?',,].

.'

VERKOOPSTER

±:

'

AANKOMEND
VERKOOPSTER

..'.,

—

.....

__■

*'

'

*'•

**

»*

'■_
881 I _*<^
1 1' ■™_SS
v

fl ffß_| ___B

v

*C*

*

WÊr

_n*

■B _lI ■ _b_H
_Bé_s Bh
P H k.1

f_

_■.

ff_r_H-

**'

pt» B_ iII «__■_£
htl Ea&iil
*■*■ A

M_BJMy

t-jP--

fi

V V H

_fJ^-H_!"_M'

*'

_H__3N_G_Bfi!l

F'

—

*

~

ft-ffS^^-—

muT—KÏ

BSSmW

_ft_r

J_E

jfflf—ai •

>

_SP_Vsv_(9_r

_ff_r

___■'

_r**_T_nÖJ_r

Lfc_r

_4v*s

r

*\

t

ï_3

*v

...

.»-.

:..;..

,

......

..:'?"'.:::.:

...;....

]■■'.' Speelgoed PRINS
Mgr. Nolenslaan 424
Hoogstraat 68

'

Uit aller naam:
M. V. d. MOLEN-POUL

.

"....-.
personen
Couponboekjes (10 coupons) .
'..'.....'. :..:'.'
&'.' personen
ƒ 1,
b. personen met fiets of bromfiets
ƒ 2,— •
ƒ 3,—
c.;personen met motorrijwiel of scooter
Maand-abonnementen
'.'
ƒ 3,50
a. personen ....:..;
ƒ 7,— - .
b. personen met fiets of bromfiets
"..■".'".
ƒ I,— :
c. scholieren
ƒ2,—
d. scholieren met fiets of bromfiets
De thans in omloop zynde couponboekjes ad ƒ 0,75,
ƒ 1,50 en ƒ 2,25 verliezen met Ingang van 1 maart'
1966 hun geldigheid, zy kunnen tot 31' maart 1966
ingewisseld worden by de Bureaulisten op de Wil- ;
lemskade en het Schiehoofd of op het kantoor van
de Gemeentehjke Veerdiensten, Doklaan 10.
Per coupon zal er vergoed worden ' respectievelijk
7,5 cent, 15 cent en 22,5 cent.
-"',-.;
:.;

VERKOOPSTER

en vader.

............

II

' ei
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WfÊmÊM

LEERLING-

Biermede betuigen wij aan
familie, , buren, vrienden en
kennissen' onze innige dank
voor de belangstelling betoond
bij het overlijden van mijn lieve

of bromfiets
motorrijwiel of scooter

k&_sï

ƒ0,18;
ƒ 0,30
ƒ 0,35

.'...'....'.....'....

personen met fiets
b.'
met
c.

'.
'

p IIN

_H_B

-

__■'

lenden die per bus of trein
In Dieren aankomen, rijdt
een bus v. d. G.T.W. die
10 minuten van tevoren
Van het busstation vertrekt,
via bet Spoorstation naar
het crematorium en terug.

'

*

DE DIRECTEUR VAN HET HAVENBEDRIJF
DER GEMEENTE ROTTERDAM.

HEROPENING
CAFÉ RITA
.

———*—

V.h. Café DE WATERGEUS '
OP DONDERDAG 24 FEBRUARI A.S.
Receptie voor familie en bekenden van 3—5 : uur.

WATERGEUSSTRAAT 141.
Aanbevelend: JAAP en RITA VENEMA.

'

"

—————■—
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KRAAN RIJ DERCHAUFFEUR
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35-tons mobiele kraan.;
Aanmelden: TELEFOON (01898)-9113.

r

V
j_!yfy^*^£i£*^
>

MARIETTE DX 300
f. 134,—
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500 gram

kalfscoteleften

500 gram

kalfsblefstuk

100 gram

malse runder

heel kilo
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MEUTTA FILTERPAPIER: MEER AROMA VOOR MINDER GELD
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Telefoon 12.44.67
Langenhorst 249
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van
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Rotterdam.'

EMEENTE ROTTERDAM

'

naam:

gerieve van belangstel-

Drakenburg 6a,

'

Gemeentelijke pubHkatlo.

-

H. 3. O. V. d. BANDB
Varsseveld, 22 f ebr. 1968.
Maurltestraat 10.
De crematieplechtigheid zal
plaatshebben te Dieren op
vrijdag 25 febr. m,
om
15.18 uur.
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v,_ING TARIEVEN STADSVEERDDENSTEN.
Krachtens besluit van de Raad dezer gemeente van
-5 augustus 1965 zullen voor de veerdiensten
Koninglnnehoofd
Willemskado
Linker Veerdam

WHXEMIJNA CHRISTINA
T. d. SANDE-DK HEIDE
op de leeftijd van 89 jaar.
Uit aller
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IEVENSMIDDEIEN VOORDEEL!

Hterblik
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vraagt

ERVAREN
DRAGLINEMACHINIST
Fuchs 300 Kraan
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E
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voor
■-...op het bouwwerk In Schiedam.
Brieven me* wHedlge Inlichtingen aan het
hoofdkantoor Heemraadsslngel 180, Rotterdam.

BROMAN SLAGERIJEN
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ivoor filialen Noordmolenstraat en
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Beijerlandselaan.

Aanmelden bU onze "winkeldiefs of;, kantoor Van
Speykstraat 160, Telefoon 23.16.86. • .-■
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1 „HET BONTHUIS
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VAN VERTROUWEN"

I LEERUNG-BONTSTOFFEERSTER
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AANKOMEND VERKOOPSTERS
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| N.V. NICO NACHTEGALL
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MUIJS EN DE WINTERS BOUW- EN
AANNEMINGSBEDRIJF N.V.
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1 LEERLING-BONTWERKER
1 BONTSTOFFEERSTER

I BONTMAGHINESTIKSTER
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Aanmelden:
Rotterdam
Lijnbaan 64
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—

Telefoon 116936.
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onza soc.-econ. redactie)* ■',
:'."- De
moeizame onderhandelingen over de bouw-c.a.o. wer, den, mede door inmenging van
. buiten, '■ gekenmerkt door een
soms gespannen sfeer. Het te-';
. leurstellende verloop van deze

,

:

; De winst, van Cnilever - is . In 1965,
Vergeleken met 1964, met 71. miljoen
gulden' gedaald, maar bedraagt toch
nog l 18 miljoen. gulden. Aangezien

'; (Vervolg van voorpagina)
Mr. N elissen ; (k.v.p.) toonde tich In het kamerdebat van
gistermldd.r
ongerust over de ontwikkeling van de investeringen
en vroeg *
van de vervroegde afschrijving op te heffen.
W was ook bezorgd over di
regionale Industrialisatie, die onvoldoende van de grond
komt
Vooral in het noorden z\jn aanvullende maatregelen nodig.'

;

den zich bereid hun voorstel tot acht ]■

-,

6;

;er minder, belasting moet worden bepercent loonsverhoging tot zeven en
een half percent. terug; te, brengen.;' taald blijft'
tóeb nog méér nettoZy deden tevens afstand van; de ver-;. winst (647 miljoen gulden) over.
werking in de lonen van de bestaan- .',. Uit de zojuist gepubliceerde
de; tien: percent verplichte toeslag. - over ' het laatste kwartaal "vancijfers
Mr. Portheine (v.v.d.) vond dat d«
-1965
vast
Zij hielden echter
aan'hun op-'-: blijkt dat de .laatste
vervroegde
;maanden
van
afschrijving al lang hervatting, dat eerst de huurbflslagen" in
dat jaar de, nettowinst ook enigszins
steld had . moeten zijn.' Hij zag da
zouden;
moeten.
de. bestaande. lonen.
is gedaald. l
";,:
perspectieven - voor;. de economische
■
onderhandelingen schept ..een worden verwerkt. ,'•"'":,
ontwikkeling van het land niet zo ,
De. omzet \Van OnUever.'- steeg in
ernstige situatie' omdat de , De werknemers toonden zich even- '
''.
gunstig,
.
ruim
23.500
miljoen
gulden,
1965't0t
- bereid de' door . hen
,eens
voor
het
cao. afloopt op 28
dat is bijna 2000 miljoen méér dan in
(p.v.d.a.),'
Roemers;
tweede contractjaar gevraagde loons-J
vond dat'!
.'De ■-'drier, werknemersorganisatie! verhoging van acht percent terug te ;i964. De verkopen zijn.in 1965 met deDrs.:
gezonde factoren inde economie
misbijna acht percent gestegen, De winst ( overheersen. De moeilijkheden liggen
'■ hebben naar aanleiding van deze
brengen tot zeven en j een half per- :
lukking ■ verder verklaard, dat ' zij { cent. De werkgevers
nam toe op levensmiddelen en toilet- jby, de inflatie en de krappe kapiwilden
echter'
■
de werkgevers voldoende', mogelijk-;■ niet verder gaan dan zeven percent.'
~.;']
artikelen. Daartegenover stond een
taalmarkt.
heden hebben geboden. De werkSamenvattend moet ■; worden ge-: vrij sterke daling van de'winst op
; Hy verwachtte van de regering een
gevers meenden deze mogelijkheden
margarine en wasmiddelen. De kosten
steld, dat het' tegenvoorstel -der
evenwichtige,; begrotingspolitiek, wat
echter niet te moeten aangrijpen en
.bleven stijgen.
werkgeversorganisaties plusminus anbetekent,
dat zij zorgt over de nodige
Voorgesteld
'
bleven op het standpunt staan.dat
wordt op'aandelen Uni* middelen te
a
derhalf ; percent lager ligt t dan; het
beschikken als. zü niet
voor de werknemersorganisaties
lever N.V, een «lotdividend van f 1,69 kan lenen. Anderzijds
compromisvoorstel van; de; werknemag de loonper
aanvaardbaar is.
bedrag
nominaal
van
f2O
uit te en prijspolitiek niet | tot export
mersorganisaties ten aanzien van de "
van
totale
-':.
Het aantal punten waarover overkeren. Het
dividend van Uni-.;
verhoging van de lonen.
Inflatie leiden.
lever N.V. komt daardoor op /4,22.
eenstemming • kon' worden bereikt,
2. BEZITSVORMING. Ten aanzien'
Over het; vorige boekjaar. was dat
.• bleek gering.
Over. het merendeel
van
de door de werknemers voorge-'
Geen subsidie
ƒ 4,lB..Dit;geringe verschil' is uitsluider arbeidsvoorwaarden ' bleven mestelde invoering van het investerings-'
tend een gevolg van de stijging van
ningsverschillen bestaan. Die" meDe
socialistische afgevaardigde
Hoon kon evenmin' overeenstemming
de; koers van het pond sterling.
ningsverschillen zijn:
stemde ermee in, dat de overheid
worden bereikt. De werkgevers stelden
helpt als bepaalde bedryfstakken in
voor een premiespaarregeling in te
.1. LONEN. Ofschoon overeenstemvoeren, welke nauwelijks : aantrekkeming werd bereikt over de verwerlijker zou zijn dan de komende algeking van de huurcompensatles: 1957,'
mene wettelijke regeling. Zij wensten
1960, 1962 en 1964 in de lonen, verbovendien bij aanvaarding van hun
wierpen de werkgevers het werknemersvoorstel de loonsverhoging té ,voorstel een percent minder,te besteden aan de verbetering van andere
berekenen over het bestaande loon
arbeidsvoorwaarden.
■-.'" :'£/.'?•
plus huurcompensatie. zy waren tenslotte bereid de lonen met zeven per3. ARBEIDSTIJD. In navolging
cent op het bestaande loon te verhovan andere bedrijfstakken stelden
gen en pas daarna de huurbyslagen
de .werknemers-organisaties voor de
'.;-.;;":
te verwerken.
arbeidstijd in 1967, met een kwartier
per dag te verkorten.' Aanvankelijk
De werknemersorganisaties, .tbónstelden zij 1 maart 1967 als ingangsdatum voor. doch toonden zich later
(Van een onzer verslaggevers)
Frankrijk, (479.359 ton) kon ondanks
bereid, teneinde de werkgevers
een daling het gemiddelde produktiemoet te komen, als ingangsdatum 1
Japan zich in 1965 op de lijst cUfer over de laatste vijf jaar handDat
juni,; 1967: te |aanvaarden. |De.werk-'
scheepsbouwende; landen op de haven. Produktierecords werden voor
gevei's' hielden echter vast. aan I een van
eerste plaats zou - handhaven stond het derde- jaar in successie gevesinvoeringsdatum van 1 oktober 1967. reeds
.vast. Verrassend is, dat Enge- tigd in Spanje (294.626 ton) en Polen
4. VAKANTIE. Er werd overeenland voor het eerst geklopt is door (334,395 ton).<V %?;;;■ ;i ;;
stemming bereikt over verhoging van Zweden. ' De Nederlands.e scheepsv
de vakantietoeslag van vier. tot zes
De 25 grootste. 1 schepen,'; die in de
bouw komt pas op de 13e plaats. De
.percent. Door het systeem van vakanVerenigde Staten daalden -, tot het wereld in 1965 zyn gebouwd zyn altiebonnen zullen de bouwvakarbeiders laagste peil sinds 1956. >" )ƒ.v-'.'.J.
le tankers. Hiervan werden de grootdeze verhoging echter eerst een jaar
ste vyf in Japan gebouwd. Vergelelater, in 1967 j derhalve, kunnen ontken met 1964 daalde de tonnage van
Het
overzicht
van de wereldscheepsvangen dan de werknemers , in anbouw in het afgelopen jaar. is be- te water gelaten tankers met 136.149
UTRECHT (ANP) De werkgevers
dere ; bedrijfstakken."■•'; Ofschoon '. de kend gemaakt door Lloyds. Register ton-tot 5.393.176 ■ton.; Dé: bouw van
hun
:
ontlopen
verantwoórdeUjkheid
werkgevers j akkoord gingen met de
Shipping.'Hieraan, ontlenen wij, schepen voor gestorte lading nam
in beslissende fasen van de onder-- uitbreiding 'van het aantal vakantie- of
dat
in 1965 in Japan 5.363.232 bruto aanzienhjk toe van 1.614.520 ton in
handelingen, zy laten anderen de' dagen voor
benéden-achttienjan;te water gelaten . werd of wel 1964 tot 3.713.392 in 1965. De tonnage
de'
ton
kastanjes voor; zich uit het vuur';
gen met twee dagen, weigerden zij dit
43,9 peet. van de wereldproduktie. In van deze .schepen was 30,4 peet.'van
halen. De ene keer is dat de minister voor de overige werknemers. ■ ■:.
de wereldproduktie.'
\vV '■';.
1964 was dit percentage 39,8.
van Sociale Zaken zoals bU het ad-r
Ook een compromisvoorstel
van'de
andere,
nimumloon, de
keer is dat de
werknemers het aantal verlofdagen
Zweden heeft na drie- jaar van
rechter zoals bü.de kwestie over de
voor werknemers van achttien jaar sterke stygingen Engeland - van de
:-;;.
:
vakbondsfondsen.
en ouder in het tweede contractjaar tweede plaats verdrongen. Zweden
Dit staat te lezen in de; vakbondsmet een dag uit te breiden..werd door produceerde 1.170.048 ton, en^Engebladen van.; het;. NVV.: Het enige
de werkgevers af gewezen, y „>;,,.'-,
land 1.073.074 ton.; ■£$;; ?%.';;!;
lichtpuntje, .rondde»kwestie van de
(van-, onze luchtvaartredacteur)
'.■'.;•;"->;*■--■.-.*fondsen ziet 'het NVV- in ■ het actueel
ton in 1965
[' geklede,
Met
totaal
12.215.817
in
Schilderachtig
chamworden van' het 'Stakingsrecht. Het
is'voor het tweede jaar in successie pagne schenkende Japanse stewarhoopt
binnen
niet
al
te
NVV
dat dit
éen record voor een vredesjaar ge- dessen hébben dinsdagavond hoog in
lange tyd wettehjk. geregeld
zal
vestigd.--' •
de lucht een feestje aangericht voor
*,?v _ „-' }**;
worden.
Nederlandse journalisten en reisbuOver Nederland zegt Lloyds, dat reau-employés,- om het feit te viede daling, die is geconstateerd, sinds ren dat Japan Air Lines vanaf 3
hét : record]aar 1959 (607.000 ton), api'il tweemaal per week, op zondag
nu schijnt af te nemen. Van de pro- en donderdag, van Amsterdam via de
UTRECHT (ANP)
Het hoofd- duktie in 1965 van 232.780 ton ging pool naar Tokio gaat vliegen.
45.000 ton naar olietankers en 59.000
De meerderheid van de aandelen bestuur van de (categorale) AlgeJAL is daarmee de 27ste buitenmene Nederlandse Vereniging van ton naar schepen voor de gestorte landse maatschappy, die op Schipvan de Amsterdamse Ledermaatschappij ,die: voorheen in, het bezit Werknemers in het Personenvervoer lading; Er .was éen grote variatie in hol vliegt.
(ANVWP) heeft zgn leden met de Nederlandse scheepsbouwprodukGezagvoerder Eijï Kimoto, . een
was van de families Adler en. Oppenheimer, is overgenomen door Ha- klem geadviseerd niet deel te nemen tie, waarvan 45 percent bestemd was man met ruim 15.000 vlieguren,
'
aan de verkiezing van de nieuwe Voor' export....,-"
;'-£j£; ->. vloog met een tienkoppige bemangemeijer en Co's Handelmaatschapondernemingsraad 'j bQ -de WSM in
pij N.V. te Amsterdam.
■;..: : '■/.
ning de DC-8 miyami speciaal van
'-'.
■'■'i-Y-D-' '~''.i- Daling
Het gevolg van deze overname x-is Loosduinen;,
Londen naar Amsterdam over voor
dat het kantoor van dé Amsterdamse
J
: West-Duitsland kwam in
1965 met 'dé "kennismaking. !/
De verkiezing , vindt donderdag
Ledermaatschappij van -Amsterdam
-0 Een; der geneugten';aan boord van
de
vierde
op
ton;
1.023.129
plaats,
naar Oisterwljk wordt overgebracht, plaats. De ANVWP is niet toegelaten
één; Japans straalvliegtuig is het
aanschieten van de 'happy coat', een
waar ook een dochtermaatschappij, tot de kandidaatstelling, zy 'beroept
wijd kledingstuk, een soort halve
de Koninklijke Lederfabriek." Oister- zich erop het grootste deel; van de
kimono; ter vervanging van stijve
wljk N.V. gevestigd is. -...... ï i,':■■-'_. '■' --; chauffeurs' te vertegenwoordigen. '-,';
• Een bezwaar van de vereniging . is
colberts.. Het feestvluchtje, met begin-"] en eindpunt Schiphol, leidde
Een; staalbedrijf in de . Engelse voorts, dat de vorige ondernemingsraad niet is ontbonden. De'ANVWP
over : een deel van België ■en
plaats Chertsey heeft in, een j adverDuitsland;. /■:.-.;.;': r.',■;.'.■.
tentie eenkaartspeler gevraagd, die heeft reeds eerder de Sociaal-Econo■•• Japan Air Lines opent deze zomer
tussen de spelletjes- door • in' staat mische Raad gevraagd dë* verxiezinook een dienst Tokio-Moskou, gevlomoet zyn een snymachine : te bedie- gen op te schorten tot de kandidaatnen, ,".''"-•
gen met de] Russische Tupolew 114,
stelling ■is geregeld. •
"-,'■.- v -.
een .vluchtöflie slechts 10 uur duurt.
, DEN HAAG (ANP)
Het Provinr
ciale Elektriciteitsbedrijf in Fries- Diti openi* toekomstperspectieven,
land is «o in zn schik met de'hulp, aangezien Amsterdam-Moskou in 3
uur kan.worden gevlogen. De doordie het heeft-gekregen van 300militairen hebben i twee j pakjes sigarct- trekking ; van de lijn Tokio-Moskou
lerie uit de Johannes Post kazerne naar 'Amsterdam (die uiteraard het
in Havelte, dat het het niet bij een einde zou betekenen van :de veel
officiële dankbetuiging aan de com- langere poolroute) is overigens, volmandant heeft gelaten. Alle 300 mi- gens JAL, de eerste twee jaar niet te
'#.'&■'■
■
litairen hebben twee paakjes sigaret- verwachten.
percent van i deuitvoer.' Oost-Europa ten en een Friese koek gekregen, -:
(Van onze soc.-ec.red.)
(inclusief jde; hel Sowjet-Unie)-ging
'.-."'*
De ruim ƒ23 miljard die Neder- flink vooruit.
Bovendien heeft . het elektriciteitsbedrijf de artilleristen nog een feestland in 1965 aan de goederenultvoer
verdiende was nog altijd niet genoeg
avond beloofd. V,:'' ■'■■■'"■
In de vissersplaats Grand Bank, ■' De 300 artilleristen hebben,-, toen
om de hele goedereninvocr te dekken. Volgens de cijfers van het Cen- aan de zuidwestkust.van Newfound- het noorden van ons land veel te iytraal Bureau voor de Statistiek werd land, wordt de treiler Blue Mist 2 als den had; van yzel; sneeuw ; en '.vorst,
Zeven
DEN; ■ HAAG-;;' (ANP)
er voor 27 miljard ingevoerd. Toch is verloren beschouwd.; Aangenomen hard gewerkt om de : stroomvoorziemaatschappijen,; twee baggermaathet verschil tussen in en uitvoer wat wordt dat het Vaartuig met zyn ;■ 13 ning op peil te houden. Ondermeer
betonmaatschapkleiner geworden. De uitvoer steeg in opvarenden vorige week vrydag in de groeven zij honderden/palen in (by schappyen, ' twee.'
aannemingsmaatschapde loop van 1965 met tien percent, de Golf van St.-Laurens is gezonken, het onderstation Snèek) J waarlangs pyen en drie,
pijen hebben tezamen een naamloze
,';,
hoodleidingen werden gelegd.
;.-,' l'ti nadat het met ys was overdekt.'.-;'.',
invoer slechts met zes.
j.'..-;-:' vennootschap
opgericht die zich gaat
Het meest,opvallend,in de nieuwe
bezighouden ■ met*-4 werken buitenhandelscyfers is'de verbeterde posigaats;'.;'..'--r/ '';■,'■';
tie van Indonesië. In i het | afgelopen
Deze, nieuwe n.v, heeft op haar
jaar ging de: Uivoer." naar.' dat; land
beurt met een aantal buitenlandse
met niet .' minder ;'dan 174 percent
maatschappyen de N.V. Nederlandse
vooruit. De invoer uit Indonesië nam
Zeeboörmaatschappy in het leven
16 percent toe.
■~'''
geroepen. ■.'.-?".> ■':'.,■'.' ,
■„•,
Voor beide vennootschappen is als
EEG-part:
Ook de handel'met:de
directeur benoemd' mr. J. Femhout
ners breidde ! zich ■ opnieuw; uit. 55,7
Wassenaar. Hét'-* maatsohappeiyk
te
gaat
van
onze
uitvoer
erheen
percent
van de eerst genoemde n.v.
kapitaal
53,4 percent van onze invoer komt er
,
(Van een onzer
moeite in stand konden rika dun gezaaid. De bedraagt ƒl5 miljoen,
waarvan ƒ 6
vandaan. Beide gingen vorig jaar
verslaggevers)
houden, kwamen in han- prins verzoekt ons in de- miljoen geplaatst is. Van de andere
negen
,
tien
met een percent,.of.
Bij alle adel, die het den van ■ de Moslims. ze toeken voor de bruiis het maatsohappeiyk kapitaal ƒ 5
omhoog. Verhoudingsgewys bluft de huwelijk op 10 maart zal Prins i Joel werd op zijn loft van prinses Beatrix miljoen. Hiervan'is ƒ 1 miljoen gepositie van de EEG echter onveranbijwonen, moeten . we derde levensjaar al mee- het -Nederlandse '•■ volk plaatst." """||n__ri|
. v-yf'.'i "
derd.
prins Joel missen. ] Het genomen naar Pennsyl- kond: te doen van . zijn
spijt hem bijzonder, deze vania.
verlangen naar een vol. f.
Beter
Chaldeeëer.'
Assyrische
adelijk huwelijk. En voor
maar hij heeft een onge- ...Nu woont hij in Miami het geval dat wij er re,De handelsbalans met de Verenigde Staten werd belangryk beter. De luk gehad en zal voorlo- en hij schrijft een brief dactioneel niet aan wilnaar onze krant, loaarin len, sluit. z.k.h. een adpig het bed moeten houexport naar de VS nam met 9 perROME (Reuter)
De nieuwe Itaifüsspcr^ hij zeer hoffelijk ■'■ zich vertentietekst bij.
cent toe,'tot 882 miljoen gulden. De den,
. links-van-het-midden-regeliaanse
invoer uit de Vernigde Staten ging
Dat bed staat niet in eerst ;,, verontschuldigd,.
ring onder leiding van Aldo Moro zal
juist iets achteruit, zy was vorig het , ..; Midden-Oosten, daarna vertelt hij dat hij ;■; In dietekst staat'te
weinig afwyken van; de een maand
jaar 2771 miljoen gulden. :';.';' Tff'fi maar in Florida (VS), in ;'- het , Midden-Oosten lezen, dat een voorma- geleden afgetreden regering-Moro.
want prinsen zijn in dat nog steeds • koning kan lige troonpretendent cor- :
vice-;
Nennis (socialist) wordt
De positie • van de EVA-landeri Koerdische :-. -■ tandenpunt worden en tent slotte respondentie ' zoekt met premier,
■ Fanfani (christen-demo:de groep rond Engeland) als han- .niet zo.populair.) Bij de vraagt hij of wij niet een' een dynamische prinses craat) J komt
weer op - Buitenalndse
delspartner werd iets onbelahgryker. geboorte van het,,.ko- prinses van middelbare van - middelbare. leeftijd: Zaken' en Colombo ■': (christen-demoDe invoer uit. England ging ■ zelfs ■' 4 ninkrijk Irak moesten de .leeftijd voor hem weten. Zijn adres is: \V. Drileaï craat) : blijft
minister van Financiën
percent van de uitvoer. Oost-Europa Chaldeeën verdwijnen . Want prins Joel':. wil secretary \ p.o. bos i 655, en onderhandelaar by de EEG. -"/' '■>
(inclusief de hele Sowjet-Unie) ging en de oliebronnen, die wel trouwen, maar" de' Sarasota,
Fla,*. USA. ; Moto zal vandaag de volledige ïyst
Nederlandse invoer, en koopt 18,9 het hofleven '■ zonder hoge adel ' is in Ame- Liefhebbers vóór.
van minister bekendmaken.,
:

er:

in subsidie.l_B_flfe__
In het noorden van het land zön
'industriële trekpaarden' nodig, zël de
heer - Roemers.: Er . heerst' daar een
winterwerkloosheid, die in de rest
van het land niet aanvaard zou worïen.'

;

jj

:

van"

de.

..-

Vorig

,

.

on-:

'

-

-.

•

Het.;kamerlid. lis . verder gevallen
over een' andere uitspraak van de
staatssecretaris, dat . men; niet te
zwaar^moetr-tillen aan de huisvestingsproblemen van de buitenlandse
arbeidskrachten. De, heer; Van Ho
gendorp vraagt of de staatssecretaris
hiermee niet de Nederlandse werkgevers zal ontmoedigen bij het zorgen
voor goede huisvesting.
-.

;

<

\

■

Wereldscheepsbouw in 1965

Japan aan de top, nu
gevolgd door Zweden

NVV-kaderbladen:

Werkgevers

-

,en
van: Landbouw
gevraagd
het waar is

of'

Visserij

dat de

melkprös op de wereldmarkt 20 cent
per liter bedraagt. De voorzitter van
de

AR-kamerfractie

heer' Rool-

De

vlnk, noemde .deze melkprijs in" een
televisiedebat ; met de heer Koekoek
van de Boerenpartij.

:

.

"---'.'!

;"

-.

'-

Nederland wil de industrialisatie
van de mijngebieden in Nederlands
en Belgisch Limburg coördineren. De
minister en de staatssecretaris van
economische •■; zaken ■': zullen hierover
overleg plegen met de Belgische re-

TOT 'GESPREK'

Tilanus zou de basis van de samenwerking of het samengaan niet weDe nieuwe voorzitter van de CHU,
mogen afwijken van de grondzenlijk
drs. A; D. W. Tilanus, is wel bereid slag
van
de CHU: 'De overheid is
gedachte
te
de
in
gaan op
van de de
dienaresse
Gods'.
KVP, een werkgroep te laten bekijDeze gedachte geeft de lijn aan
ken of er op het stvfc- --n de savan de ontwikkeling, ook van de po- menwerking tussen dp
. ke parlitieke ontwikkeling, zei hij.
' ren.
tijen iets kan of moet
'•Zon werkgroep zou <.','::
Naar alle kanten
de partijen
| uitgangspunten van
In een persgesprek zei de nieuwe
moeten bestuderen. Daaraan zouden, CHU-voorzitter, dat hij openheid
naar de mening van drs. Tilanus, naar alle kanten
wil, maar hij voegu
''oók,,'. leden van de Partij ; van de de eraan toe, dat de, Unie nog geen
'Arbeid kunnen deelnemen. \i '
standpunt heeft ingenomen en dat hij
:Van het resultaat van de'studie voor eigen rekening sprak.
in de werkgroep, hangt het af of
Hij maakte niet de indruk, dat hij
een nauwer samengaan of zelfs een veel concrete resultaten van een gefusie tussen de christelijke partijen sprek of een studie van een werk: mogelijk is.
. .-...,.•.--:;:.-"'
groep verwachtte
In de gedachtengang van de heer
, 'Wij hebben geen haast, maar de
';'.".-

gering. . :■-

zeggen dit in
antwoord op vragen van de KVPTweede Kamerleden Manen en Van
Son over de vestiging van een nieuw
bedrijf van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek in Belgisch
-■
'■....;:' i-V
Limburg.
De bewindslieden

~

>

.;-

-.

.

.-'.;

UTRECHT (ANP)

Volgens betrouwbare ramingen van de jaarbeurs in Utrecht zijn in ons land
vorig jaar ongeveer 370.000 koelkas-

dat hierbijna de'helft van de Nederlandse gezinnen over een ijskast beschikt: In 1954 bedroeg de afzet nog
maar 11.000.
door

-'

.

's

>rV;;

Geen politiepost

dekken

invoer

niet

ISffiBBBffiBBI

Veiling in Fodor:
ruim 18 mille
voor India

"-£.'!•'.

-

><-

Twee pas opgerichte

(Van een onzer verslaggevers)

gaan Noordzee
n. v.'s
exploiteren

.'•.".;-. ?':,-

De veilingen van kunstwerken, die
zondag- en maandagavond in museum Fodor; in; Amsterdam ten, behoeve van de actie; 'Eten voor India' werden gehouden, hebben voorlopig ƒ 18.273,85 opgebracht. Het is
niet uitgesloten.dat daar nög enkele
duizenden guldens bijkomen,
i ï {■ ;;
.

—

:

Prins Joel zoekt
kennismaking.

Het was- aanvankeiyk de bedoeling slechts één . veiling )te houden.
De belangstelling was op de eerste
avond echter zo groot, dat men besloot er nog een tweede veiling aan
vast; te koppelen.' Het initiatief. tot

'-'

;-

deze veiling is uitgegaan van een
aantal Amsterdamse beeldende kunstenaars, zy stelden hun werk beschikbaar. In totaal werden 175 Wer-

'

ken geveild.

",-

..

Van

'

Dis

(st.-g.) is vn mening dat Dialoog
(tydschrift voor homofilie en maatschappü) een artikel heeft. gepubliceerd dat 'godslastêriyk',' immoreel;
bestiaal en satanisch' van inhoud is
en 'uitermate krenkend voor de godsdienstige gevoelens • van zeer velen

:

\.::<

als

aandeelhouder

•

-

NV; te Amsterdam. hebben. gisteren
samen met commissarisssen en di-

Italiaans kabinet
bijna onveranderd

rectie , het jaarverlsag en de jaarstukken over 1965 besproken. De personeelsleden zijn; namelijk bij deze
n.v. aandeelhouders.;.'".'-,'-."' '
_In .1963 werd reeds besloten alle
presoneelsleden | (toen j 135 man) een
aandeel van honderd gulden ;te
men echter niet van plar is er een
coöperatie van te maken. '' -""->' : ;

hier-

Drs. Tilanus deelde mee, dat ook
de CHU-secretaris Van Gelder binnenkort aftreedt en dan waarschijn-

lijk wordt vervangen door het Tweede-Kamerlid Scholten. Er is dan 'een
nieuw. koppel', dat de leiding van

het CHÜ-bestuur heeft.
Dat de functies van fractievoorzitter in de Tweede Kamer en van
.Unie-voorzitter nu gescheiden zijn.
vindt de heer Tilanus een verbete-

ring.

Nieuwe dochter
van Philips
en Indoheem?
DEN HAAG (ANP) De besturen
van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken en Indoheem NV beraden
zich over de mogelijkheid om met
handhaving van de volledige zelfstandigheid van Indoheem NV tot
hechtere samenwerking te komen.
=De gedachten gaan ernaar uit da
reeds bestaande gemeenschappelijke
activiteiten ten aanzien van stofzuigerproduktie in de Verenigde Stofzuigerfabrieken NV uit te breiden tot
die op het gebied van ontwikkeling en
produkite van radio, televisie
en
elektronische . apparatuur in '•"' een
gemeenschappelijke dochteronderneming.
-.V; ■■, •■{-,-:-"s■:.
;■..*;;'?;;
,

;-.'-'-

:;

Meer orders voor
onze industie
DEN HAAG

(ANP)

—

van dit jaar kwamen voor

In januari
de Neder-

:

landse industrie meer orders binnen l
uit het buitenland. Ook de orderontvangst uit het binnenland vertoonde
een styging. '
De arbeidsbezetting in deze maand
bleef ongeveer op' hetzelfde niveau.
De gemiddelde dagproduktie by de in
het onderzoek betrokken ondernemingen werd groter.
Deze gegevens zyn het resultaat van
een onderzoek van het CBS volgens
de conjunctuurmethoden. De antwoorden: van, de geënquêteerde ondernemingen zyn representatief voor
70 percent van de industrie met
uizondering van de voedings- en genotmiddelenindustrie.,

;<

.

Het bestuur van Landré

■■>en'4

I

'

woordigt,--,voelt niets voor een aande-'.

Het personeel krijgt voorts

_

;'

.'•

'

'

lenemissie of een consolidatie van de '
bankschuld.
Jaarlijkse gratificatie. De hoogte-Van* *es_* e electrotechnische '.. industrie %.
de winstuitkering aan de werknemers is Nederlands belangrijkste export- %\
is gekoppeld aan de behaalde netto-- industrie. Zesö£percent'.vanf"de
rTT
winst.
düktie wordt uitgevoerd.
„

'

;

'■

zy

gemaakt.

;

;,

:

Ook schijnen zijn opvattingen wezenlijk te verschillen van die welke
de KVP onlangs wereldkundig heeft

verstrekken. Tijdens de vergadering Glinderman, een bedrijf dat buitenzei j voorzitter P. A•de ! Pree, ' dat landse" metaalindustrieën vertegen-

weer:

-'

studie moet geen tien jaar duren.

s

:

tegen een eerdere publikatie
van dezelfde schryver. Ook in • dit
eerste artikel was volgens. het \kamerlid sprake van 'smalende godslastering. De ministers van Cultuur,
Recreatie en Maatschappeiyk ■ Werk
en van Justitie hééft hy schriftelijk
pater

tegen denken te nemen.

AMSTERDAM - (ANP) Personeelsleden van Landré en ' Glinderman

;..

—

Ir. Van Dis doelt op een artilkel
dat was bedoeld als antwoord op een
protest van een predikant': en - een

gevraagd welke maatregelen

,

'■

.

■■;,

Personeel

;

..,.>..--■

Het .Tweede-Kamerlld '

van ons volk.

.

.

Satanisch

.'-".

:

.;'•;.

schrifteiyke

voorzien

Export-miljarden

—

waag van het
Tweede-Kamerlid Slotemaker de
Bruine (p.s.p.) of het juist is, dat in
het kader van de ordehandhaving te
Amsterdam op 10 maart gewaagd is
om in het Arme Prankhuis "een politiepost te mogen vestigen, is door
minister-president mr. J. Cals, ontkennend beantwoord. Wel is de mogelijkheid nagegaan in de aan het
Arme Prankhuis grenzende kantine
koffie e.d. te verschaffen aan politiemannen.'-Inmiddels kon op een andere wyze in deze behoefte worden
De

—

;

v1

-

Ook met de elektrische ventilatoren gaat het goed. In zes jaar tijd
steeg de produktie van 188.000 naar
bijna een half miljoen. Een opmerkelijke achteruitgang valt te constateren bij de wasmachines. De produktie daalde van 213.000 in 1959 tot
147.000 in 1964. Men gelooft dat de
snelle opkomst van de wasserette
hier niet vreemd aan is.

'

■'•:

,i'<è'-:-,

De minister vindt eéh gespecificeerde offerte voor uit" te voeren
werk redelijk. Hierover ; komt binnenkort'rapport van een werkgroep;
Voor die tijd wil de minister nog
geen stappen ondernemen. '

—

Elektriciteitsbedrijf beloont
militairen

.

Een Offerte van ƒ 1000,—" als
plaatsingskosten voor een centraleverwarmingsgasketel is niet onredelijk vergeleken met de werkelijke
plaatsingskosten. Minister Den 'Uyl
van economische zaken antwoordt
dit op vragen van het : Tweede Kamerlid de heer Peschar.(PvdA). Het
bedrag van ƒlooo,— is genoemd in
de Consumentengids - van januari
1966. Overigens verklaarde de minister slechts een beperkt: inzicht.;' te
hebben 'in dergelijke plaatsingskosten.

—

ten verkocht.. Men meent'

~

-

"

Gasketels

-.-.

Koelkast steeds
minder een luxe

—

'-

-■

-"

"'.'.

I

(Van onze parlementsredactie)

\

boycot verkiezing
WSM Loosduinen

A'damse Leder Mij.
in andere handen

;

TILANUS BEREID

Categorale bond

Mijngebieden

..•:{,;'-.',;

'

Japan gaat ook op
Schiphol vliegen

;

aangepast.'

Er is een vleugje ontspanning
merkbaar, aldus drs. Den Uyl. Maar
eigeniyk kan men het maar nauweïyks ontspanning' noemen. De; arbeidsreserve is iets gestegen.'-. ;';,"j
Als; nu :de investeringen aouden
opgevoerd door herstel van
De uitgiftenkoers van deze (25 jaar worden
de vervroegde afschryvlng, zou het
lopende) lening is 99, De opbrengst
effect averechts zyn; grotere spanwordt belegd in hypotheken op bin- ning op
de arbeidsmarkt.
.-•'■rï'
nenschepen.;.

.

heuvel;;

Men verwaarloost dan-de ontwik-

—

.-.

;

de

'

kelingen in de ons omringende landen. Zowel met de lonen als met de
prijzen heeft Nederland in de jaren
1964—'65 in de pas gelopen met de
andere EEG-landen. De stijging van
de produktie was in die jaren veel

vorig jaar. uitgegeven 6-percents
obligatielening omgezet -■. in een 7percents lening. Een belangrijk deel
van deze lening is nog niet geplaatst. De renteverhoging geldt ook
voor degenen die vorig jaar al obligaties namen. '-■'.':' ;•;;'j •-)>.."

durven niet
te beslissen

~

Het ' PvdA-Tweede Kamerlid

heer; Elfferich heeft minister Bies-

wordt gekeken.

groter dan de prognose. Ook de hoge rentevoet duidt niet
op een recessie, zei minister Den Uyl.
Het Be- Nederland en Zwitserland hadden de
■ AMSTERDAM (ANP).
leggingsfonds Binnenvaart heeft een laagste rentevoet; die heeft zich nu

-

Melkprijs

toenmalige

geeft 7-percents
obligaties uit

!

%

heeft; het.

jaar

Beleggingsfonds

-

-

|

Het i PvdA-Tweede Kamerlid; Van
Hogendorp heeft staatssecretaris De
Meijer van sociale zaken en volksgezondheid gevraagd of hij; onlangs
werkelijk heeft gezegd'over de Turkse gastarbeiders in, Nederland: 'Velen werken hier om geld te verdienen, waarmee ze thuis een tweede
vrouw kunnen kopen. -'.-'■
Als de staatssecretaris deze bevestigd beantwoordt wil het 'kamerlid
verder'van hem weten of hij niet
vindt dat die uitspraak niet opgaat
voor de meeste in Nederland werkzaV:
me Turken.
'::v'<*»V>iV -,";;-.;-'■;,/

Waarom, vroeg drs. Den Uyl, zyn
sommigen zo bevreesd voor een kentering in de conjuncuur? Hy meende
dat er ten onrechte tegen de loonexplosie vari enkele jaren geleden aan

:

i

Turken

Loonexplosie

tamerlid Berger • voorgesteld meer
geld voor de regionale industrialisatie uit I te. trekken. Staatssecretaris
Bakker 'vond dat toen niet nodig,

•

'

-■

-,

i

plan om de
personele belasting aan te , passen
aan de huurverhoging per 1 januari,
vraagt het PvdA-Tweede;. Kamerlid
Van Urk aan de staatssecretaris van
financiën |en
minister
Binnenlandse .Zaken.. Zon. aanpassig lis
vereist om te voorkóme dat door de
huurverhoging""' automatischT' meer
personele belasting moet worden' be■""■",■"-■■.-•'.'
'-..■',
': ~■'■-.'■:''■'
taald.

'

;

;

Is de- regering van

*

• Minister Den Uyl zei, dat de economische problematiek ■in Limburg
een acuut karakter heeft. De gebeurtenissen vlak over de grens in België
hebben dat extra duidelijk gemaakt.
Ook.Twente kan rekenen op byzondere zorg. Tot dusverre is 'er nog
steeds een tekort aan arbeidskrachten, maar dat is geen waarborg dat
;de situatie zo blijft. .

moeilijkheden - raken.
Dergelijke hulp mag niet ontaarden

'

Belasting

gelijk gekregen.",

structurele

;

februari.-/J

maar helaas heeft de heer Berger

Si

.

ANTWOORDT

onze: soc-econ. ■ redactie)

'

VRAAGT
MINISTER

(Van

j

KAMERLID

;

'Industriële trekpaarden
nodig in het noorden'
■

(Van

Minder
winst bij
Unilever

.

maart
Bouw
1
zonder c. a. o. te komen
dreigt

de Tweede Kamer:

Drs. Roemers in

Grotere omzet

i

REEKS VERSCHILLEN VAN MENING

'

—

:

HET VRIJE VOLK

"

~'

HET VRIJE VOLK

—
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marnm
schrompelen weg

Pijnen jeukwèg
■Zwelling
verdwijnt

-

Be wetenschap heeft thans
'een helende Bubstantïe ont-

J'
>U--<r

V

dekt met de verbazingwekkende eigenschap de aambeien eenvoudig- te doen wegde pijn houdt op,
drogen

zwelling verdwijnt. Toegepast

In SPKRTT doet deze weefselvernieuwende stof zelfs da
meest hardnekkige aambeien
ineenschrompelen, zó afdoend
dat ze nu geen probleem

vende middellen. Voor snelle,

behandeling'
rechtstreekse
van aambeien: SPERTI Zalf

f 3.6o,Zetpillenf 4.90.;:,;
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direct
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Helder vloeibaar, heerlijk
zuiverend DDD Recept
.doodt de bacteriën en
maakt uw huid weer glad
en gaaf) van binnenuit,
door-en-door gezond. •
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Sollicitaties te richten aan: Albatros; Superfosfaatfabrieken N.V., Afdeling Personeelszaken,
Postbus 4026, Rotterdam. ,
:
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PUKKELTJES
komen. niet terug
HUIDUITSLAG
-weg met diè

|É

voor eenvoudige werkzaamheden.

lï'
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haar

voor,

een jonge kracht
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LABORATORIUM
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(Rotterdam-Oost)

vraagt
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Fabriek Kralingseveer
'
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Spertl Zalf en Zetpillen
SPERTÏ'Is zacht en desinfecterend bevat géén verdo-
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oneer zijn.
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DE VERENIGDE
KUNSTMESTF ABRIEKEN
MEKOG ALBATROS N.V.
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En wie kritisch overweegt.
Stee AEG Sant koelkast

'
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Deur open...

Zijn oordeel werd niet gevraagd. Maar
zijn voortdurende ervaring met de
|J s,P»y's uit het vriesvak doen hem warm
v lopen
voor de AEG Santo koelkast.
v Dit zijn de feiten die ook voor ude
doorslag zullen geven:;

■". .'■
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-wereidvermaard
:,
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einds mensenheugenis

AEG -merk met een wereldreputatie op
het gebied van elektrische huishoudelijke
toestellen; ,
.AEG-waarborg voor kwaliteit.
weldoordachte constructie, moderne
vormgeving; beheersing van de
,
koeltechniek. ;

:'

vriesvak, exclusieve koude-sluis, handig
dooiwaterreservoir, automatische
8 laar/praktische

,;

Santo koelkasten warm aanbevolen f
Modellen van 130tot 280 liter,
vanaff29B.-
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Enige kennis van de Engelse taal Is

fis
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Nederlandse vestiging van Badger Company Ine.
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Nederlandse vestiging van Badger Company Ine.
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Prinses Beatrixlaan 18-Den Haag-Telefoon 070-814581

Prinses Beatrixjaan 18- Den Haag -Telefoon 070-814581
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GROEPSLEIDER

|

j

KONSTRUKTEUR

Kandidaten voor belde functies

"te zijn geweest.

reeds
dienen. als zodanig,
. . '' :
'..

werkzaam

Ervaring" met

betonkonstruktles voor de petroleum-en petrochemische
industrie en het:goede resultaat van het 8.V.-examen strekt tot aan-

|||

KM

jÈJj

Enige kennis van de Engelse taal Is
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gewenst..
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KONSTRUKTEURS
.

die In groepsverband zullen werken aan.de ontwikkeling, ontwerp en
uitwerking van pijpleidingsystemen.
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Kandidaten, die reeds als zodanig werkzaam zijn geweest, dienen ten. . minste te beschikken over een 7-jarige tekenkamerervaring.
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Algemene kennis omtrent werking en opstelling van de In de
chemische- en petroleum industrie gebruikelijke apparatuur, alsmede
van de;toepassing van Europese, bij. voorkeur tevens Amerikaanse,
. methoden en materialen wordt verwacht.
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Caransajax ligt goed In de
mond, maar moet de wereld uit. Jaap (Ajax) van
Praag vertelt waarom.
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Voorts: V.I. naar Engeland,
voor Stanley Matthews,
Leo Hom nie* naar Engeland voor.WK, de nieuwe

slvlteit en unleke foto 'B '
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Ontwerpers en Bouwers van fabrieken voor de petroleum-, '■■■~
petro-chemische, en chemische Industrie;
IBRUSSELS
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Losse nummers a s 5°tk,osken n de bekende verkoopadressen.
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. ~*~st Voetbal International met dlreote Ingang wekelijks te ontvangen.
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(/0.44 per nummer) maar wacht met de eerste
SL'??'^.op1 bericht
ZJ betaling
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ö Werder Bremen daagt V.I.
uit. Een kort, merkwaardig briefje uit West-Duitsland met een uitnodiging
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Aangeboden wordt een prettige werkkring, waaraan naast een goede.
honorering, moderne sociale voorzieningen verbonden zijn.
Voor huisvesting kan worden zorggedragen.
Sollicitaties te richten onder no. CP 215 aan Badger N.V., P.O.
Box 91, t.a.v. de afdeling personeelszaken. ■".':
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Aan ervaren krachten wordt ruime gelegenheid geboden om Intensief '
deel te nemen aan het ontwerpen en ontwikkelen van belangrijke"
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ter versterking vanhaar. staf op de tekenkamer voor de afdeling,

I

Aangeboden wordt een prettige werkkring, waaraan naast een goede
.'
honorering, moderne sociale voorzieningen verbonden zijn.
"Voor hulsvesting kan worden zorggedragen.
•
- Sollicitaties te richten onder no. Sq.D. 214 aan Badger
Box 91, t.a.v. de afdeling personeelszaken.
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Ontwerpers en Bouwers van fabrieken voor de petroleumV
petro- chemische, en chemische industrie
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Sollicitaties te-richten onder no. D.E. 213 aan Badger M.V., P.O.
Box 91, t.a.v. de afdeling personeelszaken.
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Aangeboden wordt een prettige werkkring, waaraan naast een goede
honorering, moderne sociale voorzieningen verbonden zijn.
Voor huisvesting kan worden zorggedragen.
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Verkrijgbaar

'

Kandidaten dienen reeds als zodanig werkzaam te zijn geweest en In
etaat te zijn om met een groep tekenaars een project op verantwoordelijke wijze te behandelen.
De projecten zijn van grote omvang en omvatten hoog- en laagspannlngsdistributie, verlichting en gecompliceerd» besturingen. .
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KONSTRUKTEUR
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bepalen/

door bijzonder effectieve.isolatie. Ruime
keuze uit inbouw-, tafel-en
kastmodellen. Gunstige afmetingen.
Typische AEG voordelen: zeerruim
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Elektrotechniek
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kunt u zelf

een materiaal. Wit gemoffelde geheel

'

:.-.;

~..-

Bet

Kaar staf op de tekenkamer voor 'de afdeling

'er versterking van
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Altijd een
welkom
geschenk!
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Een kwestie van koel bekijken

Prinses Beatrixlaan 18 Den Haag -Telefoon 070-814581
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Nederlandse vestiging van Badger Company Ine.
te Cambridge Mass;, U.S.A.
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van de lopende maand gratis.
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Anderlecht-aanhang Sportkiekjes van ZAMORA
is vol optimisme

■-

;.-,----

het:

.-t-.-:'",":

■ --..."■-....;.-<•

■-....-.:•

Aad Jansen op
7 maart tegen
Mousseau

'«-""."■...-".■•.■-^S.ïi.i.i".,

wel beste ;■■ vrienden'-;geweest,;;maarvnu
wordt het'niet leuk meer. Zaalhandbal'gaat
overheersen en veldhandbal wórdt- 2e-rangsfiguur. En dat laat een,mens zich;niet zo*
maar welgevallen, Zaalhandbal' vérlangfc (zég
maar..eist) -a.s. seizoen'een'uitbreiding"
de topklassen tot 8 ploegen èri' een kind begrijpt, ' dat \ dan■een verdere 'uitbreiding,-,van:
de lagere klassen niet nieer kan,worden gestuit. Daarbij komt de technische voorberei-"
liet afstaan- van. spe-,
ding,' de
lers aan vertegenwoordigende teams'en veld-'
handbal is geheel weggedrukt. Dit wordt voor.
de verenigingen ,' (zeker, .voor | hen,;< die j over,
topteams beschikken)-;,'•' een' niet\ .\noudbare
kaart.' Er: dreigt zelfs een praktische óhmo-.
gelijkheid door overlappen van de program-;
ma's. Als dit inderdaad doorgaat "(ende te-;
kenen wijzen erop) j dan zal een-schreeuwend;
tekort ontstaan aan sporthallen. Ja, ik meen
sporthallen niet allerlei ruimten; desport onwaardig, hoe prettig ook; en -graag ■ gegund
aan stad ! of dorp, dat;, daarover "beschikt.".;':
- jRuimten, waar.- wasgelegenheid ruim on-";.
voldoende is, geen accommodaties/geen kantines e.d. Als zaalhandbal, gaat ■overheersen;,
krijgen;we de stof, de sensatie,"de strijd om
het ■ bestaan,. Ën ', we verliezen.' de, sfeer' van
héérlijke.'ge-,
'het buitenzijn, de
ivoel van met frisse" lucht gevulde longen/ de
natuur met de gezellige sfeer;langs de lijn:.
Handballers is u dit waard?. Zo nee, verzet:,
u dan tegen de snode plannen van, overheersing ;. van zaalhandbal,. aldus de heer
v';fv '
r:
>'■']
'
ger. .■

'

levendige discussie gaande tussen voor-en.
tegenstanders ' van % zaalhandbal. : Dynamo-

I

|

voorzitter A. Slaager bfi voorbeeld is een verweed voorstander van . het veldhandbal en
heeft daar in het laatste nummer van 'Handbal', een nogal fel stuk over. geschreven.

.;

■

i

'■ In de gelederen van- de handballers Is een

.

van.

;

Handbal...

.

'

In de \ hoofdpartij. van ,de f avond
komt-de : nog ongeslagen welter Aad"
Jansen,
acht ronden uit.tegen
Daniel \ Mousseaü.fDe Amsterdammer, Gerard Berkhout" krijgt als tegenstander de, 1 bantam'; Gerard Macïez,' dier enkele maanden v . geleden
al; -tégen ' hem ,zóu f boksen,; maar
toen, geen toestemming kreeg van de
Franse bond.'Ook dit gevecht'is afgesloten op acht ronden.'; '-■ y> V.
de
g■De 7 laatste.. profpartij j van
avond; gaat. tussen' de ilialfzwaargewichten Jan -Lubbers i (Amsterdam)
en; Aime ■' Relin. 1 Voor'j de '.■■: eveneens
riog ongeslagen Lubbers betekent dit
zij n derde partij ■-. als \ beroepsbokser.
Deze partij gaat over zes ronden.'
t :In het. bijprogramma bokst o.a. de
Nederlandse 'amateur-kampioen■. in
het lichtwelter: gewicht. Huib le.; Coq,
die - plannen: heeft f binnenkort '■ over
te stappen naar de profrijen.'N
:-

over.

;

.Veldhandbal, gegroeid onder steeds wisseoneindig . lief
lende J omstandigheden, is
geworden; zo schrijft lüj. Een ruim, fris, snel
spel,; dat hart en oog ;bekoorde. Hoe hebben
wij niet onder moeilijke omstandigheden vanaf 1942,veel pioniersarbeid verricht? Onont-'
gonnen; gebieden werden . ontsloten," moeizaam, maar doorzettend junior- en aspirantenwerk tot ontplooiing gebracht. Het weer
kon! ons niet' te slecht zijn, de afstand niet
ite ver, de ballen niet te slecht, of we zetten
door. De oude garde bewaart de dankbaarste,
;

:

-

.

herinneringen;aan deze.tijd,

(ï

,

;

ons.

toen is er iets „op onze nek gespronHet heette zaalhandbal en diende zich
onschuldig aan als een soort trainingsmoge-'
lijkheid of als vervanging - van buitensport,
als de velden.te slecht.waren. Maar weldra
toonde het zijn ware karakter en wilde zelftoe zyn
standig worden verklaard. Tot
Maar

I

.

!

gen.

nu.
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ROTTERDAM, (ANP). --ï>e Rotterdamse bokspromotor Theo Huizenaar "organiseert émaandag 7 maart
indeßivièrahal'in'de Maasstad internationale bokswedstrjjden
met
Nederlandse 'en - Franse professio»
■"' ,_■■
■■
~■
nals.
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HETVRIJE; VOLK

Voor de eerste divisie 'van' de
werd dinsdagavond
sea zegevierde op eigen terrein met
3—2 over Sunderland.-.'

''—

}

Engelse league

(links). in gesprek met
Brussel heeft -,men-.nu
duidelijk gekozen voor de sympathieJan Mulder

i

leo

■-'

fïrn-ninnpr
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Dankzij Sportfonds Van der Kar
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van:
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datum'te zacht zal zijn om behoor-

lijk ijs te kunnen garanderen, vindt
hij te groot. 'Het zou een anticlimax
zijn na zon fantastisch seizoen,' aldus Bergström. De kunstijsbaan sluit
op zondag" 13 maart definitief de
:

Duitsland •
Bayern München

22
Borussia' Dortm. 22
München 1860 ' 21
PC Köln '.....-, 22 ;
Werder Bremen 22
PC Niirnberg
22
22
Hamburger SV
Eintracht Pranf. 22
Meidericher SV 22
Borussia MG
-22
Stuttgart
22

itrainen), .tafeltennisser Carel De(een week naar Zweden),
: (20)
I ken
atlete Els van Noordduyn (20) uit
Amsterdam (twee "tot drie weken

van.de hand gewezen. .
Het risico dat '■. het. weer', op die

poorten.;.;;

Pulham ■.-•,"-;.x-."-/i->.;-'29:

staat gesteld om de gehele zomer
onder leiding van Jan Derksen; in
het Olympisch Stadion te komen

tenburg

naar. Oost-Duitsland), Thea PeJtenburg (16) en Hans Feis (18) beiden
uit Den Haag, die in de paasvakantie
een week in Keulen een speciale training in het springen van de 10-meter
toren als voorbereiding voor de

-

de broers Ruud (17) en Huub (18)
van Ginneken uit Tilburg (allen twee
weken naar Engeland) en de cricketer Frans Spits (19) uit Amstelveen
; (twee weken naar Engeland).
;;■ ;.

Schaatsfilms te
Deventer in
première

5

,\.

15
14
14
13

'

13

-Wereldkampioenschap
Hét Vrije Volk biedt rijn lezers, ter herinnering «ao, bet gsweMlge
.succes btt d» Wene3d9ca_srioe_9cfaapp«n hsfflörüden op «„schaats
.1966, aan? s
5"

.een

:

I

,;-

.

Stort tegelijkertijd ƒ 3,50 op onze gfooreloeniing 21876, ten name van
N.V. De Arbeiderspers Amsterdam en u komt binnen 14 dagen na
ontvangst van uw girorekening in het bezit van deze

5g3Ó

unieke herkraeringstegel
Wilt u

ter voorkoming van stagnatie bij het verzenden
girostrookje vooral het woord TEGEL vermelden?

Sheff. U.—Leeds ü.

i

X

■

■
"■''''■■

.
.;
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■
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en.de Westduitse Bundesliga. Daar-

u de standen van het
buitenlandse voetbal. , :■.;
om'geven wij

Giro 18 mei
van start

'
,

i

'.*■<}

.....«.."...<
'
■"

\

Militairen
winnen
(Van een onzer verslaggevers)
Het Nederlands ; mUitair elftal
heeft gistermiddag" in Velsen zonder
Libregts (Feijenoord),; Giesen ,en
Wolbers- (beiden'PSV) die allen geblesseerd zijn, een I—o overwinning
geboekt, op Telstar. De; wedstrijd
gold als laatste voorbereiding op de
interland'die op 2 maart "te. Brugge
tegen de Belgische militairen wordt
gespeeld. De winnaar plaatst zich in
de halve j finale van het. intergeallieerd militaire kampioenschap.- '■Telstar had nauweujk ■ iets ■in te
brengen tegen de vinnig spelende
militaire ploeg. De I—o overwinning
was slechts een" magere afspiegeling
van de krachtsverhouding. Veenstra
(Go Ahead) zorgd voor de enige treffer. Kort daarvoor had hü reeds de
|

.[

DAVOS (ANP) Ludmilla Belousova en Oleg Ffotopopov," houders van
de Olympische, Europese en wereldtitel, hebben op de eerste dag van de

i

Toto 23 die begint met de wedstrijd
Ajax—MVV' kunt' u, indien u dat'
nog niet hebt gedaan tot en met
vrijdag 25 januari inleveren. In geval, van
een af gehele afgelasting
heeft' de, Stichting, nationale sportreserveprijsvraag
totalisator.;. een
achter de hand. Ditmaal betreffen
het wedstrijden uit de Engelse league

■

"■

Het bedrag van ƒ3,50 werd door mU op uw girorekening 21876
t4».v. N.V. De Arbeiderspers Amsterdam, overgemaakt, ft.ï-,
Inzenden aan: N.V. De Arbeiderspers, HekelveM 15, Adam.

ProtopopovBelousova
aan kop

g

Borussui Nr—Hann. ; ;X
81. Rovers—Sunderl. X
X
Fulham—Liverpool

.

Wereldtitel kunstrijden

;

',"

.............................;..,.'.."/.„.™';;i, I

Woonplaats: ''„

t

' "\

,

■."..

Naam:

I
;l

-

Zend nüj binnen 14 dagen na ontvangst van mijn betaling de
herinneringstegel van onze wereldkampioen handlijden op de
schaats 196.6. : .;'.>','>*;•..-■■;"■ ■;
-,--•■
-x\'.

|

X

Werderßrr-Koln

;

Kampioenstegel

\

X

Eintr. Frr-Stuttgart X

:

Hier afknippen.

X

Eintr,

—

op uw

BSON

1

Borussia—Hamb.SV X

,;

■—

."

NottsFor—Sheff.W.

-

—

,

'--

Arsenal—Toitenham
x
Blacicpool—Aston V.
X
Everton—Chelsea
X
Leieester—West H. x |
Manch. U—Brunley x +}.
Newcastle—Ctoke C.
X

•;

de wereldkampioen

>

Onze tips

de eerste twee verplichte
figuren by de heren heeft de Oostenrijkse Europese kampioen Emmerich
Danzer de leiding. Nadat alle tweedinsdagmiddag
entwintig - rijders
hadden gereden bleek dat Danzer
met zijn totaal van - 332.3 punten,
zestien punten voorstond 7 op zijn
de kunstijsbaan te zien zijn.
landgenoot Wolfgang Schwara en de
g De : films -worden geprojecteerd op Amerikaan Gary Visconti, <He beiden
•
eén scherm; dat op het ijshockeyveld 316.4 punten verzamelden. ■,- 'V
wordt- geplaatst. De overdekte tribuDe stand was verder: 4. Schott
ne zal als; bioscoop fungeren, zodat Allen (VS) 309,2, 5. Nobuo Sato (Jaongeveer 2500 bezoekers de voorstel- pan) 302.0, 6 Donald Kndght (Caa.)
.
■ ' ;"mv-'.:r:v f-"";;--'
ling kunnen bijwonen.; Wanneer de 301.6.
belangstelling
onverhoopt, groter
In het gebied van Fomosa in Armocht zijn, volgt er nog een tweede
gentinië, komen grote overstromingen
voorstelling.
.t*"' >;...'.'
■'s Middags worden de films in voor als gevolg waarvan 18.000 men'-'.-.':'."•■.
Amsterdam aan de pers vertoond.
sen zijn geëvacueerd.

—ra»

De tegel, , die door ome bekende tekenaar Dik Broynesteyn h
ontworpen, "wordt exclusief voor Het Vrije Volk vervaardigd bij de
PLATEELEAKKERIJ SCHOONHOVEN en is alleen verkrijgbaar
door middel, van het Inzenden van onderstaande bon en tegen betaling per jfiro van f 3,50.
. ;>;;;■«;;
. .vj;..:

.

(ANP) Na

herinoeringstegel

Schrijf op de bon zorgvuldig u— naam en adres, p_k hem op een
briefkaart en zend deze binnen 14 dagen aan:
.;.;_-..-.
' - . N.V. De Arbeiderspen, Hekelveid 15, Amsterdam

3 34
2' 34
2.33

1
7

*..-*-.

..;.--'

19 15

4
6
5
4

V_&f

Herinneringstegel

...

Danzer leidt

Deventer heeft maandag 7 maart
de. landelijke première van de films
die : Polygoon en; de Nederlandse
Sport Federatie resp. van de Europese :';/. en J 1 wereldkampioenschappen
schaatsenrijden ; hebben .; gemaakt.
Beide films zullen 's avonds om acht
uur. in een openluchtvoorstelling' op

5

,^""-"__^-.^*^w*v>.v*srr# i>T.'.>>

TiV^éWWiffruWiir'ifofrffinTi•n'MiSr wnl_rnfr_rw^_rarfã(lfa

8 127
9
6. 25
10 ; 3'i 9 ;'• 23
10 3' 9 23
9 4
9 22
7 78' 21
-7-6 9 20
Hannover 1896 ?21 8 3', 10 •19
Eintracht Br.
21" 6 6.9 18
Schalke '04.;...:;;,: 22 6 .5 11 17
Kaiserslautern „'.;,l'2i; 6
4 11 16
Karlsruher SC
22 5
5.12.15
4,3' 16 11
Borussia Neunfc.
22
Tasmania •,.<; 22 1.2,19 % 4

zwemkampioenschappen
Europese
zullen ondergaan, de badminitonners
Lily ter Metz (16) uit Haarlem en

'■

jrf«saß__ffl_l___S

.

..„;,,

..;,;

~-

j**

f

wereldkampioenschappen '.-,...kunstrjjden, die te Davos worden gehouden,
bü de verplichte figuren van - het
paarryden de leiding genomen.; Het

Russische duo - heeft j een voorsprong
van 1-1 punt op de tweede Russische
combinatie,', gevormd" door Titiana
Shuk—Alexander • Goerlik. Protopópov en Ludmilla Belousova namen

weinig risico's '..waardoor ze ' bij een
van de juryleden met een', tweede
plaats achter Shuk—Goerlik genoe-'

paal geraakt. r-.;*..^"- 7 ?

,:

..

.

, •'•'. "V- -,''moesten nemen.
- - 1. 'J:- 'ik 'i
De stand luidt:-. -.;
1. Belousova—Protopopov ' • (Rusl)
plaatscjjfer 10,104,2 punten. V
2. Shuk—Goerlik (Rusl) 103,1 pnt. .;.";
(Van onze sportredactie)
3. Glockshuber-Danne (W Dld) 97.6. Ö
4. Mueller—Dallmer (O Dld) 97.0." ■:'
' Aanstaande zondag organiseert de
5. Cynthia en Ronh Kauffman (VS): ijshockeyclub Rotterdam voor
de
98.2 pnt. •
i'' : '-C'J<
"i-^riHH derde maal het toernooi om de Bob
van der Heyden-bekér.

gen

IJshockey om Van
der Heyden-beker

.-

„;,

De organisatoMILAAN (ANP)
ren van de ronde van Italië hebben
in '; Milaan. het routeschema bekendgemaakt van de Giro 1966,; die i22
etappes . omvat,.'; een totale i lengte
heeft van 3993 kilometer, op! 18 mei
begint; en op 9 juni eindigt. Startplaats ', is \ Monte Carlo, / finishplaats
Triest. In het schema is een rustdag
-

-~

opgenomen."ja_tfJHßtt_B_B_i

Aan dit evenement, dat op ,de
in \ : :'. Amsterdam
':■■ De 94 Jaar.oude Thonias Zelenka 'wordt"gehouden,:nemen• alle Neder-"
is volgens zijn werkgever: de ideale landse ' ijshockeyteams deel,
t.w.
arbeider. Hij heeft zijn gehele leven
Amstel, TJgers,, TIJSCte Pilseii{'
in de -. beroemde'
én?natuur-'
Om""•" 13.00:
gewerkt ennog nooit" bier'gedronken"." ifffc"
"
uur,,,vangt "de. eerste .wedstrijd aan.
Hü is ' een' geheelonthouder.'„•
%

.

..

"'

floretschermer Jeroen Giltay " (18)
uit;, Zandvoort (een maand naar
Frankrijk), sprinter Wim Koopman
(18) uit Rotterdam (financieel
in

'

47
7 38
5 37
5 37
7. 36
7 33
9 33
8 32
9 31
10 31
12 30
10 28
14 26
13 -26
13 24
13 24
14 23
14 22
13 21
16 •20
18 16
b

i

■.

buitenland gaat. Het is de achttienjarige lichtgewicht Cor Bosman uit
Utrecht. Hij gaat 14 dagen stage loipen op de Sporthochschule' te Bad
ontstaan, noch; over een opzegging 'Hertz in Duitsland.
l.v.i
van de huurovereenkomst, voor het
Uitverkorenen zijn verder: kunsthoofdveld in het sportpark Harga
rijder Arnoud Hendriks (16) uit Den
aan welke vereniging dan ook.'
Haag (zeven weken naar Chamonix),'

Er komen op de Deventer Kunstijsbaan geen revanche-wedstrijden
wereldkampioenschappen.
van de
Directeur Piet Bergström heeft een
aanbod om deze wedstrijden" op zaterdag ,19 maart te houden, in Go-

.

5
6

•'""•

Opmerkelijk is voorts dat voor de
eerste maal een jonge worstelaar op
kosten van het Sportfonds naar het

in Deventer

.

21
16
13 '11
15 .7
14 8
14 '5
13 , 7
11 10
11 9
13 5
11 8
10 8
11 4
9 8
9
6
Sunderland "".'. 28,,■ ■ 9 6
SheffieldWednesd. 28 9 5
Newcastle United 28 8 6
Blackpool
27-7 7
Northamptoh ■" '30 6 8
Blackburn Rovers 28 . 6 4

men..

Geen revanches

,

31
' 29
Manchester United 29Leeds United " 27
Tottenh. Hotspur 29
Chelsea
26
West Bromwich 29
29
Stoke City
Sheffield United 29
28
Leieester City
31
Everton- '
28
Arsenal
29
Aston Villa
West Ham United 30
Nottingh. Forest 28

!
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Engeland
Liverpool
Eurnley |

opdracht al vervuld. Ze is met dl
nationale dames-schaatsequlpe naai
Fagernes geweest en heeft daar aas
verscheidene wedstrijden deelgenomen. Dit zestienjarige meisje noeml
in schaatskringen nu al do
'Bartling onder de jongedames.

;

I

,

en Jurion, voor: Stockmann,
Muldder, Van Himst en Puis. i \ ,

i

Ik» /lf' ffl JßL___|'--■.-'.'•• _E(

Stande n
buitenland

;

Hanon

''

>ia4a^^^
!h
■'_/.>■■ _-/_4__

"4_SfieT

*'

\

I

Verrassend is de keuze van Nobby Stiles als aanvalsleider. Zijn rugnummer negen zal nagenoeg zeker
(Van onze sportredactie)
slechts een formaliteit; zijn, ■ gezien
het 4—3—3 systeem, dat Engeland
in praktijk brengt. De orthodoxe opEr is gisteravond in Schiedam
stelling luidt als volgt:
weer verder gepraat over een conDoel: Gordon Banks (Lelcester centratie van het betaalde voetbal.
City).
In zaal De Bron vergaderde voor de
Achter: George J Cohen (Pulham) vierde keer de '*. commissie, die een
en Keith Newton j (Blackburn Roen ander tracht voor te bereiden,
vers).
thans in aanwezigheid van'" de beMidden: Bobby Moore (West Ham sturen van Hermes DVS en SVV, en
United), Jack Charlton (Leeds Uni- van burgemeester H. Roelfsema.
ted) en 'Norman Hunter (Leeds Uni'. " ;;;; ;".. ; ''i
ted.)
Na afloop van de vergadering werd
VOOR: Alan Ball(Blackpool), Ro- bü monde van de heer-C, J.M. Bolger Hunt (Liverpool), Nobby' Stiles mers een communiqué j voorgelezen
(Manchester United),.. Geoff Hurst van de volgende inhoud: „Op 22 fe(West Ham United) en Bobby Charlbruari hebben de besturen van Her[ ;■. .-.';' : mes DVS en SVV onder leiding van
ton (Manchester United),
Gezien de opstelling van-„boude burgemeester' vergaderd.- In deze
wer" Pranz Beckenbauer en Borus- vergadering is allereerst de vorming
sia Mönchen Gladbachs „spiel-" van een voetbaltop in Schiedam het
macher" ..' Willi \ Netzer. \in de onderwerp van ' bespreking geweest,"
voorhoede 'lijkt de veronderstelling terwijl daarna van gedachten is gegewettigd, dat ook het Westduitse wisseld over de vorm/:waarin zulk
een top zou kunnen worden gegoten.
elftal in 4—3—3 formatie zal spehebben
len. De Duitsers beschikken' niet' Beide verenigingsbesturen
over hun geblesseerde linksback zich'op het standpunt I gesteld, dat
Hoettges; voor wie Lorenz (nor- het de moeite loont, j idee en vorm
maal halfspeler) of Patzke in de tot een nadere studie in een tweede
zien.
vergadering onder ogen -te
plaats komt. ■
studie
en
is,
dat
j
Vooropgesteld
|de
f
van
de
Duitse
opstelling
ploeg,
Dé
; de
voor
in maart tegenstander ■ van Nederclubs éen vrijblijvende j aangelegenland, luidt: doel: Tilkowski, achter: heid
blijft.
:..:.-,■:,.:-..
Lorenz
midden:
Lutz en
of Patzke,
Schulz, Weber en Szymaniak, voor: 'Overigens werden de besprekingen
Kraemer, Beckenbauer, Held, Netin een prettige en vriendschappelijzer en Hornig. ■;
Borussia Dortmunds produktïeve ke sfeer gehouden. Alle j deelnemers
gesprek wilden elk, op hun
middenvoor Sigi Beid debuteert in aan het
belang van voetballend
het
manier,
de nationale formatie..
Schiedam in het oog houden, aldus
De professional-wielerploeg Wilhet communiqué.
lem 11, waarvan;zoals bekend de
Rotterdammer, Ton Vissers manager
Inmiddels heeft het : college. van
is, zal voor het komende seizoen deSchiedam" vanmorgen
finitief uit acht renners bestaan. Als B.en W.
kopman is Michel Stolker aangetrok- ook een I commiqué | uitgegeven over
ken. De overige -leden van de ploeg onze: publikatie;van maandag rond
deze zaak. Het college, zegt hierin,
zijn André van Aert, Adri van Tilburg, Jan Fransen, Nico Lute, Henk dat er tot nu toe binnen het college
Koopmans, Maarten Breure en Cees van B. en < W. - noch is gesproken
van Amsterdam.-Fransen, Lute en over een gemeentelijke : bijdrage aan
Koopmans rijden hun eerste seizoen een semi-profclub,-welke uit de fusie van SVV en, Hermes \ DVS zou
als professional. .
■■--

7

j:r '**'

P_s»

-..

'

Ham linksbinnen Geoff Hurst.

Schiedam
verderfusoiever

Bijna; had Anderlecht een . veldspeler Van den Bossche in het doel moeten zetten. De beide ',"' doelwachters
(Van een onzer verslaggevers)
Trappeniers' en de reserve-keeper
Dertien jonge sportmensen uit
Maier waren geblesseerd., Trappeniers ,is echter : voldoende genezen. tien.' bonden krijgen* dit jaar d
Hij zal, vanavond spelen. Jan Mulkans om, dankzij het Sportfonds
der ook. Van Himst wil de Groninger Leo van der Kar, hun capaciteiten
naast zich niet meer missen.'
in ■ i (meestal) j buitenlandse trainingscentra op te voeren.
opstelling: .doel,
'' Vermoedelijke
Eén van, de dertien, EÜy van dei
Trappeniers, achter, Heylens,; Kialunda, Flaskie en Cornelis, : midden: Brom uit Amsterdam, > heeft! haai

sprekt

ter van Leeds United (tegen' Spanje
onlangs als invaller in het veld gekomen)- en de produktïeve West-

Sporthochschulde

:

—

Worstelaar naar 1

is reeds
vanaf zondag in hotel Huizingen bulten ' Brussel bijeen.' Niemand - komt
erbij. Voorzitter Roosens en secretaris Steppe wensen geen pottekijkers.
Sinibaldi, de Corsicaan die na dit
seizoen .Anderlecht voor .Monaco
ruilt, beeft nog vele zorgen i gehad.

,

Afgesloten
LONDEN, (ANP).
Drie nieuwe
~' Anderlecht leefde , afgesloten voor
spelers telt het. Engelse voetbalelftal, dat woensdag 23 februari in het de buitenwereld, j Het j team met reWembleystadion tegen West-Duitsland aantreedt. De debutanten zijn
linksback Keith Newton van Blackburn Rovers, linkshalf Norman Hün-

'^

I'- -,f■ 'tH?-.öW^M«'

waaronder. Bergholz,

serves

'

Engeland

,i
B;^^_»^^lS_3__S^^__^ra^^^"" i

;

'

'

„caps" in

Inmiddels hebben vele sterren hun
plaats verloren,, Ferenc Puskas de
38 jaar oude worstenfabrikant heeft
nu ook het hoofd' in : de schoot van
'vadertje tijd'; gelegd."Hij is niet
eens meegekomen naar Brussel. Tegen Feyenoord;,' heeft hij nog eenmaal zijn - gevreesde linkerbeen omhooggezwaaid. Slechts Gento, de supersnelle buitenspeler" en aanvoerder
van de Madrilenen is nog gehand-'
haafd.
Trainer Munoz hield gisteravond
nog een slag om de arm maar
hoogstwaarschijnlijk zet hy de. volgende elf. in: doel • Betaneourt, achter; Calpe en Sanchis, midden; Martinez, De Pelipe en Zocco, voor; Serena, Amancio, Grosso, Velazques en
'-'-'-;';■'
Gento. j
;

.

Drie nieuwe

goede wasbeurt nodig had.
~

lecht vanavond zijn eerste wedstrijd
voor de Europa-cup tegen Real Madrid speelt; is de aanhang van 'de
paarswitten tesaam gekomen. En onder het. genot van een ■ schuimend
glas pils worden de kansen van hun
club op een gouden presenteerblad
gewogen.
Ze zijn optimistisch in Brussel.

:

—

]

I! Bergholz.. In

8

(Van een onzer verslaggevers)
Met enig plezier denkt men nog eens
Het was gisteravond druk rondom terug aan 1962 toen datzelfde Anderie hekken van het Astridpark. In lecht met een fikse veeg de dromen
de gezellige' staminekes op.het plein van Bernabeu en' aanhang in elkaar
op een steenworpafstand van het sloeg. "Anderlecht, was de eerste die
waar Ander- aantoonde dat Reals sterrenploeg een
station te Brussel

Jaap;., Eden-baan

HET VRIJE VOLK
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Deze 15 kappers bewezen: 1 Schick Stainless Steel mesje
scheert minstens 15keer achtereen onberispelijk glad!
N«
NN

§«
Ondanks de wettelijke verplichtingen handhaven wij onze conKSS currerende tarieven voor de verzekering van uw bromfiets.

,
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B. Premie Wettelijke Aansprakélükheid/Brand ƒ 19,20
C. Premie Wettelijke Aansprakelijkheid/Brand/Diefstal ƒ 25,20.
NKS D. Premie WA en Casco (All Risks) van ƒ3o,—af.
NSS Onze maatschappij verzekert nog steeds zonder eigen risico
; §88' vormt hier beslist een uitzondering.
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u nog heden tot een van onze vele agenten of rechtstreeks
SSN Wendt
eigen maatschappij de
\SB tot uw

||
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bijkantoor

SS
.
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SSs hoofdkantoor:
SSs 's-Gravenhage,
888 j Rijnstraat 28

.:

814641'

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Amsterdam, Weesperzijde 33a, telefoon 52822
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bijkantoor. Rotterdam, .Westersingel 46, telefoon 133055,
«SS bijkantoor Groningen, Oude Boteringsestraat 21." telefoon 28081
>§§ b U ka ntoor Arnhem, Eusebiusbuitensingel 2a, telefoon 24821
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N.V. DE CENTRALE

BSS telefoon
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Vraagt het bij de

;.

A.P.-BOEKHANDEL!

Grote

Film

Derby kroonkurk-actie

:

Hans L. Koekoek

v

Zo maakt il. een film
9,90
Een

boek voor amateur-

cineasten met

bijdragen

van:

Nü kunt u die proef zelf ook nemen.» GRATIS.

Bert Haanstra, Pons Rademakers. Frans Dupont,
Herman van der Horst,
Kees Brusse, René van
NJe en Louis v. Gasteren.

(zegt dekapper, die het weten kan)

Morgen meteen zon luxe dlspenser met i Nuben t U ooktoe
1
r
5 SCHICK Stainless Steel mesjes voor
aan 'n echt goed
slechts f 7.95 halen. Er zit nu een 6e mesje^.: ; _3Ï?_;fJCtP, paraat
ÊÊI3ÈÊÊÊIÊÊ
apart bij. Gratis. Om zelf eerst de proef te
Precisie tot in de lE!ig
g^-___^s---1
perfektie. N U 2.95-'
|
met
(angst
scherpe
nemen
dit gerieflijkste,
scheermesje dat ooit een baard te lijf ging.
W W dÊ^^rWJPr '
Niet tevreden? De ongebruikte dispenser £__?_
K

BON

__^

AJP.-BOEKHANDEIi
Hèkelveld 15 •A'dam-C-

;;;;;,-,

.':. *.''

Zend mij a.u.b.

?

ex. Hans L. Koekoek:
Zo - maakt u een film ft
...

ƒ9.90

Na.am:
Adres:

lll2___ir

...................

............

15kappers schoren zich onberispelijk glad metl mesje

1
s

Maar behalve dat ook zekerheid in prestaties, lage onderhoudskosten, betrouwbaarheid
Kr
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Treft uop een Derby gezinsfles 'n kroonkurk met binnenin

,

denaam [111
UP
I °r {COLAi-r
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roonkurk dan op naar Hero Breda. U ontvangt gratis •
zinsf lessen tintelfrisse Derby Up Drink 3 gezinsflessen
lekker pittige Derby Cola Drink. f ƒ j? :l- )'"
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ROTTERDAM:

j. JANSSON

ROTTERDAM:

Stieltjesplein 3-7-9

FIRMA

-

Steurweg 28

Te 1.273030

P. LAATS
Dirk Danostr. 16 Tel. 238416

ROTTERDAM:

GARAGE TEUNISSEN

J;

:

ROTTERDAM

:

HET! MOTOR PALEIS

Mariniersweg 2
—

'

■~-'-X--.,

—

•
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DERBY DRINKS... PRODUKTEN VAN HERO BREDA J

ROTTERDAM

:

-":•

■:;;:,:■

-
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J. SLOOTER

Putsebocht 181

-

■'

■"

PUTTERSHOEK:

VAN ROON & ZN.
_Wl
Schouteinde; 99 Tel. 01856-365
-

.'"
,-

Tel. 275627

Baashof 8

GARAGE VINK
Nobelstraat 41 -Tel. 01886-2067

TeL 117460

V.'

~

BRIELLE:

-

die
yDerbrDrinkszijn. Puur en als nuxdrank^i:.

-

SCHIEDAM i""

"

*

LD.W.

;

;

Hoogstraat 101-103-105
Schiedam Tel. 267552
-
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hoofdredacteur, van

verzorgd.''Korte tijd, in 1846,'heette
die rubriek | ook nog- Binnenlands

Weekoverzicht, - maar die
naam paste niet bij; mijn manier
van commentaar' geven. Het werd
al gauw Socialistisch Commentaar.
Ik had altijd geprobeerd me te
Politiek

"

met.

over elkaar staan. (9.40-10.40 uur).

NEDERLAND II De vierde aflevering van Koningsgambiet. bevat
het tweede en derde bedrijf van
Shakespeare's Hendrik IV (8.45—

9.40 uur). In Boeren, burgers en
buitenlul nieuwe uitslagen van het
opinieonderzoek dat de NCRV onder Jonge kiezers heeft ingesteld.
(9.40-10.05 uur). -~,';:

Advertentie I,M.

Radio-

en

.'\-

■

:

"

wel; eens mis "verstaan.''lk had'in
'antwoord pp een brief van een luisteraar iets gezegd op de vraag wat
'Ik zou doen als ik een ton had. lic
zei' dat. ik er best allerlei • aardige
.' dingen ■ mee
zou weten te doen.
Toen bedankte een andere luisteraar . als { abonnee \op Het Vrije
Volk. Hij wou geen krant lezen die
door zon. verkwister werd geredigeerd.

;

>:'

TV-programma'

WOENSDAG 23,FEBRUARI 1966 |
■■■' Hilversunv I (402rm) NCRV: .18.00
Koorzang.' 18.15 Fran.se ,'. QuVertures."
18.30 Het Spektrum. .18.50 Meisjeskoor, lichte • muziek. , 18.58 Nieuws
over de wedstrijd Marathon. 19.00
Nieuws en weerpraatje. 19.10 Radiokrant. 19.30 Op de man af. 10.35
Leger des Heilskwartier. 19.60 Wereldpanorama... 20.00 Stereo: Licht
•Instrumentaal trio: 20.15 Concertgebouworkest en solist, moderne muziek. 21.20 Drielandentocht. 'klankbeeld over Tropisch - Afrika/- 21.35
Stereo: Lichte gr. 22.10 Gr. of mededelingen. 22.1o
Avondoverdenking.
22.30 Nieuws. 22.40 Griekse liederen
door mezzo-sopraan en plano. 23.00
Balans van een land: financieel-economische beschouwing. (3e en laatste).
23.15 - Platennleuws.
23.55
Nieuws. <■-•..-,
Hilversum II (298 m) VARA: 18.15
Actualiteiten. 18.20 Uitzending van
Volkspartij,
18.30
de Katholieke
VARA's Popshow: dansorkest en solisten. 19.00 Voor de kinderen. 19.10
Jazzmuziek. 19.30 Artistieke staalkaart. 20.00 Nieuws. 20.05 Tram-

'

professor
Eugen Kogon, presentator van het
televisieprogramma
Panorama,
met Rudolf Augstein, de hoofdredacteur van Der Spiegel, : met de
officier van Justitie Schule;en;enkele anderen.;., Milo i Anstadt. poogt
uit die gesprekken" een-beeld óp."te
bouwen uit hetgeen er op het ogenblik in West-Duitsland leeft en hoe
de verschillende generaties'tegen-

Het: Volk, jwas

•

,21.40 -Duitsland,' ■ waarheen?, documentaire. NTS: 22.40-22.46 Journaal,
''

DONDERDAG 24 FEBRUARI 1986
Hilversum I (402 m) KRO: 7.00
Nieuws. 7.10 • Meditatie. 7.15 Lichte.'
gr. (7.30-7.32 Niuws. 7.45 ' KNAÖ
ANWB wegeninformatie). 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte gr.
(8.30-8.32 • Nieuws). 8.40 Voor de
huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40
Schoolradio. 10.00 Aubade: licht muziekprogramma. 11.00 Voor de zie*
ken. VPRO: 11.45 Drie blueszangeressen (gr.). 12.10 Leven op het
land, lezing. Aansluitend: Agrarisch
nieuws. 12.27 Mededelingen t.b.v.
land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws.

'.

22.15 Weerklank: muziekrevue. 22.30
Nieuws. . 22.40 ' Actualiteiten. 22.50
Weerklank: muziekrevue. 23.30 Viool
en piano: semi-klassieke
muziek.
23.68 Nieuws.

12.40 Deze week. praatje. 13.15 Klassieke gr.a3.46 Voor de vrouw. NCRV:
14.15 Lichte gr. 14.35 Pianotrio:
klassieke muziek. 15.00 Bijbeloverdenking. 15.30 Een zanggroep, houtblazers en orgel: geestelijke liederen,
(herh.).
16.00 Noordholands Philharmonisch orkest en- zangsoliste:
moderne muziek. 16.35 Licht vocaal
ensemble. 17.00 Voor de jeugd. 17.15
Mezzo-sopraan en piano: Poolse liederen. 17.35 Filmmelodieën. • 17.50
-

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1966
TELEVISIE

NEDERLAND 1
NCRV: 17.00-17.35 Zet alles op een
kaart:
tussen scholen.
wedstrijd
NTS:, 18.30 Teleac: Studievoorlichting; (les 7). 19.00 Nieuws in het
kort. 19.01 Klaas Vaak. 19.05 Franse
les. '(Les 21 en herhaling les 20).
Voetbalwedstrijd
19.30 Eurovisie:
Anderlecht—Real
Madrid.
In de
pauze:-van
20.15-20.25 Journaal.
VARA: 21.15 Caesar en Cleo, TV-spel.

'■'

NTS;

melant in Loeren aan de Hor. 21.00

Socialistisch commentaar. 21.16 Stereo; Malando en zijn tango-rumba
orkest en zangsolisten. 21.45 Na de
documentaire over . Israël.
nacht,

f-''

: M>'"'
NEDERLAND 2
20.00 Nieuws • In het' kort.
NCRV: 20.01 "Dieren ' kijken: ■ programma over de kollbrl. 20.20 't Is
'zo. bij:de luchtmacht, TV-film (12a
all.). 20.45 Koninesgamblet: deel 4:
Samenzwering in Wales, Engels TVspel. 21.40 Boeren, -burger» en buitenlui, een programma voor mensen
die naar de stembus mogen, 22.05
Dagsluiting. NTS: 22.10-22.15 Jour'^.. i: <>
naai.
*

Sportrubriek.

Hilversum II (298 m) AVRO: 7.00
Nieuws.
7.10 Ochtendgymnastiek.
7.20 Lichte gr. VPRO:7.60 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte,
gr. (8.25-8.30 De Groenteman). 8.45
Morgenwijding. 9.00 Fragmenten' uit
de opera Fortunio (gr.)..9.40 Lichte
gr. -voor oudere luisteraars. 10.00
Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen. (11.00-11.02.. Nieuws). 12.00
Dansorkest en zangsolisten. '■: 12.27,
Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.80 Licht» orkestmuziek.
13.00 Nieuws. 13.10 Journaal. 13.30
Licht Instrumentaal ensemble.: 13.55
Huishoudelijke
zaken.. 14.10 Wie
Waagt die ;zingt: (herh.). 14.35 Vier
San» .(herh.).
15.05» Dansmuziek.
15.20 Sjalom Mirjam, liedjes en gedichten ■' uit .en over • Israël. 15.40

;

$

Vijfde TV-interland:

&Hl
m||

1 __f

Geldermalsen
ontmoet Halle

mij gewraakte regels.'

;

j Johnny. Hoes is bereid met deze
genoegdoening akkoord te gaan.
..'Wij "vonden het heel.- vervelend,
dat' vader van plagiaat werd beI schüldlgd,' zegt zijn dochter, me-

vrouw ..' Jacquemine Linnartz-Hoes.
'Vader \ heeft duizenden liedjes geschreven/Hij hoeft geen plagiaat
te plegen. Toch hebben wij nu met
■; Ger • Rensen nog een appeltje te
schillen. Het is, dachten wij, niet
juist,'; dat hij in een nieuw liedje
hele zinnen uit een oud liedje gaat

«

gebruiken.'.

Tekstdichter

i

Ger Rensen zegt

'Bedankt lieve ouders' en 'Morgen,
.ben.ik de bruid' ging, dan was al
die deining niet nodig geweest. Tja,
■ hoe komt zoiets? Weet u nog precies,' wat u tien jaar geleden hebt
geschreven? Ik ben nu bezig met
een liedje,'waarin de zinnen 'Ik
hou van joü, ik blijf van jou' voor-

"'-'

....

Dat zijn zo van die alge-

..komen.

mene zinnetjes. Misschien roept
daarover straks ook wel weer
iemand, 'Dat' is van mij' Je moet
■. zulke dingen toch allemaal met
"

een beetje

.;

-

humor bekijken...'

De meest ideale jas voor elke
dag, elk seizoen, elke gelegenheid. Een jas met grote allure.

maart wordt uitgezonden, '/.'
Geldermalsen zal ter zijde worden
gestaan door de gehele West-Betuwe
op Tlel en Culemborg na. De Raad
van Tien wordt gevormd door tien
van de twaalf burgemeesters uit de
omliggende gemeenten, onder; voorzitterschap van-de vrouwelijke bur-

gemeester van Geldermalsen, mevr.

DE JAS

GRONINGENr
_>/

Hans Hofman

overleden

(Advertentie 1.M.)

direct door
de haard van de pijn

.."-

ilyf:'.

¥>eumatische pijnen, spit, zenuwpljnen, verstuikingen, stijve nek en
ledematen niets werkt sneller, niets
werkt aangenamer ter verlichting van
lijn dan Algesal-balsem. Onmiddellijk
n de huid doordringend, werkt Algesal diep op de weelsels in tot aan d«
haard van de pijn (zonder opper-,
vlakkige warmtesensatie of irritatie:
van de huid te veroorzaken) en
doorstraalt" verlichtend weefsels
en spieren tot in de gewrichten. Reumatische pijnen en stijfheid maken
spoedig plaats voor een durend gevoel
"

:

f

"

van verlichting en welbehagen.
Wacht niet tot de pijn uitbreekt!
Zorgt • dat. U thuis altijd een tube
Algesal bij de hand hebt om zodra
het nodig is de pijn te verlichten.:
%

ALGESAL bij alle apoth. en drog.

Sprookjes van
Anderssen in

M.Vv.'d..Wall-Duyvendak.. ; De Belgische; gemeente Halle telt-18.000 inwoners en ligt 15 km ten zuidoosten
"'>. ]'.;
■',
vari Brussel.
;

Hilversum III

(240

m

en FM-ke-

NRU-VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Muzikaal programma met tips, actualiteiten en losse opmerkingen. (Om
10.00 en 11.00 Nieuws). 12.00 Nieuw».
12.02 Lichte gr. (12.25-12.30 Actualiteiten). 13.00 Nieuws. 13.02 Nederlandse artiesten op de plaat. 13.30
Dlxlelandmuziek. 14.00 Nieuws. 14.02
Licht instrumentaal trio. 14.20 Lichte gevarieerde gr. 15.00 Nieuws. 15.02
!

;

Rijnmondraad

..

,:

ACRO start
in september

De Academische Radio '.-' Omroep
er zeker van dat zij in
september kan beginnen met radiouitzendingen in het kader van de
nieuwe regeling voor - het omroep-■
bestel. Deze instelling; is van plan
nieuws l en actualiteiten uit de academische wereld te brengen en verder
het accent te leggen op lezingen, re-,
portages en voordrachten-van wetenschappelijk en cultureel gehalte.
~_

-

'

De ACRO, zal twee uur per i week
en. een en ander is
ontleend aan het blad Student, dat
vanochtend is verschenen. Het blad

kozenr

géén monopolie

DEN HAAG (ANP)'Er zijn geen'
aanwijzingen .dat ,de : kioskondernemigen'bij t de .verspreiding van lectuur een' monopoliepositie Innemen.'

Deze kamerleden wezen er verder
op, dat de kandidaten voor de Rijnmondraad• en 'de i partijen
die de

Ditantwoorddt'? "Staatssecretaris
Bakker van Economische Zaken op
vragen) die het Twfeéde-ltamerlid
mevrouw Brautigam; Cp.v.d.a.).ï onlangs stelde; over ..de kwestle-Gandalf. - Dit literaire tijdschrift' wordt
sinds "enige tijd.niet meer door de

kandidatenlijsten ; opstelden meenden,', dat het lidmaatschap van de
--raad slechts een jaar zou duren.

-

*

..Indien* men had; geweten, dat de
termijn,.tot .vijf, : jaren":'zou worden
.verlengd, zouden de;lijsten misschien
anders hebben geluid, • • aldus deze
-'•■ 'i
kamerleden.

universiteiten adviesraden zijn.inge-,
steld of in oprichting zijn. De ACRO
heeft in zijn algemeen bestuur ook
vertegenwoordigers van volksuniversiteiten, kunstenaarsverenigirigen en

Doden
in
't verkeer

andere-culturele-organisaties.:

In een keldervan het Maagdenhuis aan.het Spui in Amsterdam
doen enige tientallen medewerkers
reeds de nodige ervaring op bij programma-experimenten en technische
manipulaties.

>•

Lezingen
Op dit moment gaan de gedachten
vooral uit s- naar series lezingen over
.actuele .wetenschappelijke onderwerpen en cursusseri op universitair niveau en verder voorlichting aan eindexamenkandidaten: Het'is echter 'n
voorwaarde voor uitzending dat op
een algemeen, publiek uitzendingen
gericht zullen.zijn en het niet eenzijdig voor studenten zou zijn: Voor
een goede programmering meent-de.
ACRO 7 a-8 uur per week nodig'te
hebben om haar educatieve en voorlichtende taak goed te kunnen verrichten, aldus het blad Student. ;
~.

"';'

:

y.y.-: ".";::.

■m' Bij

'■' 's
Heer l Arenskerke op Zuid;
Beveland is dinsdagmiddag de heer.' .
L. J. Beckerhoff,(2s)-uit ; M 1 d d e 1
./burg met zijn auto frontaal op een?
. vrachtwagen : gebotst en'
iort daar-! ,1 maar. het;ministerie van
,'.
.
naoverleden,
-

-

-

~

;

.-..,

<

~»--.!

.een >aanriiding... in Bergschenhoek.is dinsdagmiddag de

•

houden

76-jarige Hagenaar J. van der Snel
om het leven gekomen. Hij.kwam met
zijn auto tijdens een inhaalmanoeuvre

;-

*

:\

I

vrouw.'

. • Gisteravond 'Is
het ' 6-jarige
meisje Sonja Steyns uit Margra-

ten om het leven gekomen toen het
onverwachts 'de

AMSTERDAM (ANP) Mevrouw
Sonia Gaskell zal op doktersadvies
enige weken rust moeten nemen en
.
is daarvoor naar het buitenland vertrokken. Gedurende haar afwezigheid, die waarschijnlijk drie of vier
. weken zal duren, zal de leiding van
het ballet worden overgenomen door
:■ Rudy van Dantzig, Robert Kaesen
•": en de zakelijk leider mr. A. L. Gerritsen. Men neemt aan dat mevrouw
i, Gaskell ■ hersteld.' zal zijn .voor de
,;Zuidamerikaanse-tournee: van het
'
ballet. ;v. ,;.:.>; " ■:.

■

sche

Zaken.

.-.

-

heeft

Economi-

hierover . nooit
klachten' ontvangen," - aldus : staats-

Bij

auto.

rust

..

-

frontaal'in botsing met een andere

Sonia Gaskell moet

"

:--

der de wielen van een achteruitrij-'
dende .vrachtwagen j gekomen en op.
:

;kiosken verkocht,'.. ";'■:■ ■'. 1;; ?:V.;A
Mevrouw Brautigam had" gevraagd of er aandacht Is geschonken" aan ~de - mogelijkheid"- dat.-' de
kioskondernemingen ; een /economische machtspositie innemen; % .Uit
recente | publikatiesv-in 'dagbladen
zou | men, V aldus mevrouw . Brautigam, de indruk kunnen krijgen dat
de .vraag, welke lectuur zal worden
verkocht in de verkooppunten
zijdig' .wordt, beoordeeld 'door
\; •
slechts enkele ondernemers.
:.-Bakker .antwoordt v dat,-, nog;: afgezien • van de
verkoop van tijdschriften en kranten op basis van abonnementen,' er
een zeer belangrijk aantal . verkooppunten is waar de. kioskondernemingen geheel buitenstaan. Van
het bestaan.van een mededingingsregeling tussen .de verschillende
kioskondernemingen over het;-al
dan niet verspreiden van lectuur is
hem niets gebleken. Het besluit om
Gandalfiniet meer. te verkopen, is
individueel -'■ genomen.- Dergelijke
'worden" vaker 'genomen,

een-.

(Van onze verslaggevers)

slag gedood. ;'■

f

-

m De tweejarige; CorneÜS; Oostveen
uit Kockengen, het zoontje van
■'
een veehouder is dinsdagmiddag op
het erf van de ouderlijke woning on-

!

-.

r

vermeld verder dat in verschillende

' KRO;
14.30-15.05 Voor de*
NTS: 18.30 Teleac: Pech onderweg,
een cursus voor automobilisten (les
6). 19.00 Nieuws In het kort. 19.01
Klaas Vaak. 19.05 De Verrekijker:
Internationaal Jeugdjournaal. 19.15
Van gewest tot gewest. 19.35 De
(afl.
Fllntstones,
tekenfilm,
72).
20.00 Journaal.. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.50 Ik heb 't over Jeruzalem,
TV-»pel. 22.35 Op de weg naar Palen. NTS: 22.45-22.50 Journaal.
"

Brandend maagzuur?^::

van de verfilming van zes sprookjes
van Anderssen door de Zweedse filmmaatschappij Filmkonsult.

raad" personen, zaten, die geschikt en
bereid zouden'zijn het lidmaatschap
van het dagelijks bestuur voor. dat
ene jaar'op zich te nemen. '

;

-

Kiosken hebben

zorgen' dat er onder de j kandidaten
veor de verkiezing vari de Rijnmond-

,

'"

(Van onze radio- en TV-redacteur)Een complete Zweedse filmploeg is

gisteren in Amsterdam neergestreken
om driefilmpjes van 25 minuten op
te nemen. Deze vormen een onderdeel

kwestie-Gandalf:

Volgens deze > kamerleden hadden
de politieke partijen er voor moeten

(Van onze radio- en TV-redactie)

opgenomen

De' Zweden hebben. Amsterdam geomdat Freddy. Albeck,' die de
, rol
van Hans Christian '. Anderssen
programma' voor de tieners." 17.00
speelyt, tot ; 1 mei elke avond in ' de
Nieuws. 17,02-18.00 Licht gevarieerd
platenprogramma.
(17.25-17.30 Acmusical Heerlijk duurt het langst optualiteiten) 1. ■• • -f - :
Albert Mol, tevens assistent/ treedt.
."' ',f
producer, speelt o.a. in de nieuwe kle' i TELEVISIE
;'■ ; . ;.;. Nederland i
■ ' '■■; V-" ren van de keizer mee. ■■':

Licht platenprogramma en tips voor
de vrouw. 16.00 Nieuws. 16.02 Zorro:

:

Bezwaren tegen '5 jaar zitten' in

Amsterdam

■■

secretaris

;

-'■"

'■':■'

Serooskerke zeeft
13 munten uit

gouden preiakker

SEROOSKERKE (ANP)
De
goudgravers -in Serooskerke pakken
kwam, Zwaar gewond werd het meis- het zoeken naar gouden munten op
je naar een Maastrichts ziekenhuis de beroemde prei-akker nu wat grongebracht, waar het bij aankomst diger aan. Ze hebben een nieuw wapen in "de strijd geworpen: een ijzebleek te zijn overleden.
onder

weg

overstak

.*

en

—

een,'personenauto terecht-

Gistermiddag is in het ziekenhuis
Zuidwal In Den Haag overleden de
59-jarige heer J. T. Wagner uit Den
Haag. Hij was op 16 december 1965
als wielrijder betrokken bij een aanrijding met een personenauto op de
brug Soestdijksekade—-Marie Jungniusweg. Met hoofdletsel moest hij in
de Zuidwai worden opgenomen.
•

ren zeef, die op een
plaatst, de grond zeeft.

trekker

keurig genoeg gezocht had.

-

■

Advertentie IJM.

/S_M:

=•»••»!>>:■* .o-,-: ¥.*:■

helpen dirjéktm

:-

x^l

Tot lid van het dagelijks bestuur van de AVRO als, vertegen—

woordiger van de jeugd is benoemd
drs.; W N ■ Meijer (30): uit Hilversum, De heer' Meijer, is consul geweest van de afdeling Hilversum
van Mlnjon, AVRO's jeugdomroen

en presentator van het AVRO-TVprogramma voor jongeren "Rooster.

NEDERLAND 2.

-

_■.

NTS:! 19.00 Wereldkampioenschappen kunstrijden op de schaats te Davos. 20.00 Nieuws in het kort. AVRO:

20.01 Rooster: tienerprogramma. 20.30
De schone heks. TV-fiim. 20.65 De
liftster. TV-film NTS: : 21.45' Zonder
formules: maandelijkse wetenschap-

pelijke

Journaal.

tele-periodiek.

22.10-r22.1»

■ ."■■■'■•■.

-■■■'■:-

:.

-■

*r

--''

ge-

Op deze manier werden dindsdag
weer gouden munten uit de grond
gehaald, maar liefst dertien, exemparen; waaronder zeven stuks uit het
gedeelte, dat al eerder gespit was. Nu
bleek echter, dat men nog niet nauw-

:

"'"-.

De Amerikaanse schilder Hans
Hofman is op 85-jarige leeftijd in
zijn . woning te New Vork overleden. Hij geldt als een der pioniers
van het Amerikaanse abstract expressionisme. Hofman werd '-.'•'' in
maart 1880 in Beieren geboren. HU
kwam in 1930 naar de VS en werd
er in 1936 genaturaliseerd.
-

-

\

Dit is dè jas!

'JSUeiikd

de acteurs niet verantwoordelijk - wak-

gaan uitzenden

Snelle verlichting
von pijn in spieren
en gewrichten
tot aan
Dringt

ieugd.
larathon. ■
lulen)

vo r

;

'.

-

Stereo:.Overijssels blaaskwintet, moderne .-' muziek. : 16.00 Nieuws. 16,02
Van vier tot vijf. 17.00 Voor de
17.58 Nieuw» van de wedstrijd

Geldermalsen en ;de . Belgische
plaats Halle zullen .tegen elkaar
strijden in de .vijfde ! TV-interland
van de NCRV, die zaterdagavond 5

-

ren voor hün tekst, de personen die
zij i 'voorstelden' niet zelf waren. Hier
werd niet een rechtszitting gereconstrueerd,.' maar * een relaas 'van onvoorstelbare verschrikking door ano->
VRAAG WASAUTOMATEN-PRQSPECTUS NR. 15 BIJ MIEIE, GOUDSESINGEI «.ROTTERDAM.
niemé personen verteld.' ';"■;'..
Voor het oog was er dus niets te beleven, en aangezien de spelers steeds
iemand anders 'voorstelden', was het
niet vanj belang dat men hen her-;
kende. Het is heel goed mogelijk, dat'
vanavond 'Het ; Onderzoek' beter ger
schikt blijkt voor de radio dan voor
V' (Van
-onze -parlementsredactie)
het voornemen van minister Smalhet
toneel. Het is even goed mogelijk,
van
zittingstermijn
lenbroek
de
om
Enkele leden- van de vaste . comde gruwelijke verhalen en feiten
dat
missie voor Binnenlandse Zaken uit de eerste leden van de Rjjnmondraad nog onverdraaglijker blijken wanneer
de Tweede Kamer hebben kritiek op te verlengen tot vijf jaren.
er naar luistert zonder zo nu en
In'het verslag over het wetsont- men
dan
ergens naar te kunnen
tenminste
werp, dat? de; minister daarvoor.in■ -'~;i -;'{:: :-<'.
diende zeggen zij, dat het goed mo- kijken.
gelijk moet geweest zijn voor de tijd
van één; jaar dagelijkse bestuurders
Staatssecretaris over
(gecommitteerden) te vinden.

verontschuldigend:; 'Als Joop mij
nu meteen had gezegd, dat het om

-

(Van onze radio-TV-redactie)

'

1 ƒ

'y

.

.

'

werking van mijn 'Morgen ben ik
';de bruid' (succesliedje van Willeke
Alberti) gebruik gemaakt van de
door hem in '58 geschreven en door

■■

|

.---.-■ ••..-■■

-.

-

'

die voor.de,oorlog
door' dr.: ) Wiardi .Beekman,', toen

prinses Beatrix, blijkt reeds in 1958
door Ger Rensen te zjjr- geschreven.' Ger Rensen Jieeft bij de be-

-

Ten slotte: zelfs' de - meest wel-'
overwogen 'commentator : wordt nog

liedje, dat uitgebracht is ter

gelegenheid van het huwelijk van

>

>•

■

"

,

rübriek op.zich

waarvan je wist: dit

hij.'

;

-

tragedie,

gaat fout en' je kon er tóch niets
tegen doen.'
~

:

hoofdredacteur.; van". Het -Vrije Volk
met pensioen is ■ gegaan,'; de, radio-

Anderlecht—Real Madrid, die tin
het kader van -de Europacuï : in
Brussel wordt gespeeld, rechtstreeks
over. Commentator is Bob Spaak
7.30-8.15 en 8.25-9.15 uur).
Na Cesar en Cleo (9.15-9.40 uur)
een documentaire van. Milo .Anstadt over positieve verschijnselen in de Bondsreoubliek. Hij heeft
gesprekken gevoerd

sieke

In I*4B nam Voskuil," die nu 70
Jaar . is ■ èn;_vijf -jaar ■ geleden' als

NEDERLAND I De NTS neemt de
reportage van' de voetbalwedstrijd

'■': 'Dit

:

Wiardi Beekman

,

■.

zijn plaat 'Bedankt lieve
onrechte van plagiaat

beschuldigd,' zegt

'

,'•

:

O

BAKER IN
ZIEKENHUIS

'•

j

Voetbal

;.

horen.van

oudersten

.

;

geschikter
.-

!

,

vanavond

'Er is -eigenlijk..maar één tijd
geweest .dat. ik : het soms moeilijk
vond commentaar te geven: de Indonesische: crisis..; Ik had geen
moeite met het bepalen:van ; mijn
standpunt, i maar ' de- teleurstellingen die. we toen te verduren hadden',-lagen me wel eens zwaar op
de maag. 'Het was 'een soort klas-

■ I

belt 'een schildpad in een kistje,
'die heb ik jn 1961 uitTsraël mee«
genomen') bevestigt 'het beeld, ; dat
elke radioluisteraar van hem heeft,
Het is het beeld van een bedachtzaam - man, die weloverwogen: for-.
muleert maar' duidelijke; uitschieters heeft in de richting van humor.
:-;■,'--. ; .
en ironie. :
i ■■-. ■;'•■.

mei;.'' éen
meer:
andere kant, kan

'"^

Hóe zal 'Het Onderzoek' van . Peter
Weiss het doen als radiospel? De onToch was het vooral dank zij pre-, dertitel ervan is Oratorium in elf zanPeter Weis-,, in 1916 geboren, heeft
sentator dr.; E. Peereboom en prof.
zoals
men weet het proces gevolgd dat
dr.' J. Pen een boeiend f programma.
in Frankfort werd gevoerd" tegen de
Nog een interessante mededeling, van
misdadigers van Auschwitz." Hij heeft
prof. Pen:: van de kostenstijgingen
de verklaringenen getuigenissen gevan* de laatste jaren ' (23 percent) is
bruikt voor zijn stuk. Er is een rech15; percent door hoger loon, 5 perter,
een aanklager, een vertegenwoorcent-door hogere winsten, 2 percent
diger van de verdediging, er zijn achthuurverhoging' en' slechts 1
door
tien verdachten die authentieke perpercent door de overheid veroorzaakt.
(Van onze Parijse correspondente)
sonen
voorstellen en negen getuigen
Tevoren had; de AVRO opnamen
Josephine Baker is opgenomen in
die beurtelings anonieme • getuigen
carnavalsfeest dat
getoond van
'■'■ ziekenhuis ,;vf ie
voorstellen. Het stuk is geen vereen 'avond eerder in Nijmegen was het Amerikaanse
Neuilly,
zij
operatie
dichtsel, de woorden die de mensen
waar
een
heeft
gevierd. Het is een raadsel waarom
spreken zün alle. ontleend: aan wat
De behandelende geneesdeze' uitzending bijna anderhalf uur ondergaan:
tijdens het, proces: is gezegd.
moest duren. Een bekorting van een heer zei, dat die operatie reed; lang
;
half;' uur -sou dit programma" alleen tevoren vaststond.
De ingreep was nu verricht," omdat
Vervreemding
maar ten goede zijn gekomen en bovendien j had' ment dan 5 de, Dick van het ogenblik Josephine; Baker/ goed
De Nederlandse "Komedie - heeft het
Dyke-show kunnen handhaven. 'Die uitkwam. 'Zy maakt: het ■ best,' maar
'stuk op het'repertoire genomen, en
show is heel wat humoristischer dan wij zijn van plan haar zo lang mouit de voorstelling bleek indertijd,
dat de Duitse: regisseur" Peter iPa-ide carnavalspret van de Nijmeegse gelijk hier te houden', aldus haar do
burgerheren van de Blauwe Schuit. ter, 'want zodra; zij de kliniek ver-litzsch had gestreefd naai.een effect
Th.WEENING, laat, is zij een en al bedrijvigheid.'
van vervreemding.:: Dé. toeschouwers
moesten steeds blijven*, beseffen, dat
-•-:-.

'/■".{Van een onzre verslaggevers)
'.- Tekstdichter: Joop Luyten
gaat
Johnny: Hoes zijn verontschuldiging aanbieden. 'Ik heb hem na het

;

K. VOSKUIL

Een gesprek' met Voskuil in zijn
Naardense huis (in de kamer, krab-

|en {niet
werk.*;.Aan' de
heb

ik het: nu op! da
I
band' laten; opnemen,- dat;is, dan
weer iets gemakkelijker dan vroeger, toen ik ar die jaren elke zaterdagavond naar Hilversum moest.''-'.'!•'

-

gebeurtenissen.'

hand
Ebij' deteam

"■

gegevens

lllliiil

'W*tÊ
-jOI

gen, en waarschijnlijk zijn,, er maar
oratorium per se moet .-■,"• ; keak.a.
weinig mensen die vinden •: dat men
een oratorium per-se móet k zien en
dat men zonder zangers in: het beeld
niets van zangen kan begrijpen.
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(Van onze.kunstredactie)
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radio of toneel?

een:

i

hierin: ik ben, geloof ik, in de loop
van de jaren nog persoonlijker in
mijn commentaren geworden dan
vroeger. Dat ligt.aan- jezelf,,-je
wordt ouder, je komt wat beschour
weiijker tegenover allerlei dingen
In het leven te staan;' je bent misschien wat minder betrokken by de

•

- -;„

„Het Onderzoek"

;

heb'

,

dan

Johnny Hoes
pleegde géén
plagiaat

ïljn

er.; altijd w een;, hele '■', dag' aan
gewerkt, ■'•' geschaafd,'; herschreven
'als ik dat nodig vond. Nu kost het
me iets meer tijd dan vroeger, omdat ik niet meer op de krant-alle

ontwikkeling ■-.wilt
ligt'f die-, misschien

Het programma, dat filmbeelden
over -de stijging van. onze welvaart
afwisselde net meningen van' gewone mensen en een aantal deskundigen, duurde uiteraard nog te kort
om het onderwerp uitputtend te behandelen.' Vraagstukken als inflatie
en ;belastingverhoging of "-verlaging
konden daardoor slechts worden' aan-

*kd-

JOSEPHINE

commentaren nooit opgenomen. 'Ik

Als je van een

spreken,

Voskuil:

•

.

;

_

•

?ü-3^
v

,

#

■

Gemakkelijk heeft;

;

.

*

#

gestipt.

Nooit gemakkelijk

om over: bepaalde
onderwerpen te praten. ■■'■>.>C'■■/•>£

sche beweging

•

VOOR HET HELE GEZIN

.

nooit ingegaan op verzoeken
uït de socialisti-

van organisaties

kc«

•

te
■'. ■!•
|P||pl

&

t :::>::S?:::::;:^

'

Éiaunius
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het '] wel eens., alsof er ■ nog meer
niet-socialisten dan? partijgenoten
van me. luisteren, maar dat zal wel
aan de brieven liggen.'

.

•_

'

zon

:

Wat is er in die twintig . jaar
voor hem als raiodspreker veranderd? 'Ik heb alle jaren'door alleen een persoonlijke band met de
luisteraars willen hebben/ Ik 'ben

zelfs

excuses aan

'

Twiw

t

,,N£!4

',

-.-

"-■

.

.'-

.■'■'.

dag

l ppf!

u a upl** s

;

kleine captule Haiipius
die bovendien zo gemakkelijk il in te nemen.
U komt dan gezond de winter door.

;.

'■"."•••

aanzienlijk meer,-zijn ,geste:
.;.,
gen.dan het kostenpeil. '

~

,

.

gewaagd.

lonen.

.

zijn duizendste socialistische

commentaar toe is, niet al te

1•

opmerkelijk feit: 2- de
meeste: vrouwen vinden dat. de welvaart in hun gezin' in ': de afgelopen
jaren; niet erg. is, toegenomen. Toch
tonen* officiële cijfers aan,'-dat'; de

Joop Luyten biedt

spreken' het Nederlandse volk toe
alsof ze op. êen massavergadering
staan.'
; '3___B_MHHMH|nÊJ
Deze zeer persoonlijke relatie tot
zijn luisteraars, die, natuurlijk het
geheim van zijn gróte populariteit
is,' bleek altijd uit '■ de vele schriftelijke en mondelinge reacties.
'Vroeger, toen er nog alleen radio
en geen televisie was, werd ik vaak
aan mijn stem herkend. Ik krijg
nog altijd brieven-van luisteraars
"van" de meest uiteenlopende ' leef1. tijden en opvattingen. Soms lijkt

Neem' nu elke

•

Een , ander«

-^^^^KsSj^^^ff^ê^^i
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"nervositeit, verkoudheid.

•

•

~

■

*

tegen griep, vermoeidheid, slapte,'>

•

-

_f

*

verhoogt uw weerstand

•*

-;.

_r

Haiipius

;•

Slechts eenzevende van :de Nederlandse huisvrouwen' verwacht dit
jaar. een stijging van de welvaart. .
: Dat is [ een van de vele feiten die
vermeld 'werden in AVRO's Televizier 'dat gisteravond volledig was ge:"
""':'.
wijd aan de welvaart. ■*.

tv

richten tot die een of twee luiate' raars in de huiskamer. De meeste
radiosprekers doen dat niet, die

Op de dag af twintig Jaar
geleden vandaag heeft de
heer K. Voskuil zijn eerste
raüiocommentaar gehouden:
23 februari 1946. En aangezien hij weinig weken heeft
overgeslagen is de schatting
dat hij langzamerhand aan

welvaartsstijging
-

vw

ft

.

(Van een onzer verslaggevers)

radio

verwachten geen

■

Voskuil is vandaag
20 jaarradiocommentator

Huisvrouwen

;

PERSOONLIJKE BAND MET DE LUISTERAARS
GEHEIM VAN ZIJN POPULARITEIT

:
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de thee met de rijke afschenk

Si

„en

tijdperk, waarin de techniek ongekende hoogten'■;■;'.
heeft bereikt. Waarin ook de mens steeds hogere
;.. eisen' gaatstellen.;Bijvoorbee!d aan. zijn warmte-' r
.""■;;?;
' :- .«':'"
_ bronnen. Eisen wat betreft de vormgeving. Eisen ook,
-f,
prestatie.aangaat. De;bekende ',;,;;
.'■-':''ngQ|/n|iyO|/fh|l»;;L:' w at de
:'-""....
UCtOl\UllVuS\lUl ■ industriële vormgever W. Rietveld ontwierp het mo- ':.'
.':' : ■'>'• deme 'uiterlijk van da Inventum gaskonvektor ACIO.:.
--'.-.■■..•
-'T
v
t:
\'..-.:*;;';
Zodanig, dat de ACIO met elk' Interieur een harmo- ' ■;
Af)ilAn iiaah
■-.'■:. iiin
- ni^us 9 eneel vormt De technici van Inventum zorgden voor da technische prestatie. Zij-gaven de ACIO
•"■
.
. een maximum aan rendement, capaciteit en
lÜJhahL
De gezelligheid verloren zij daarbij niet uit het oogl '.
;:';UVII IIIUUII. UJUpifl I\ni--<-_e prachtige gloeistenen van da ACIO verspreiden V;'?.^'.','
een warme gloed. Zo past deze gaskonvektor ge- '
;
. ;,
!'-';;',;
';.:■';heel bij dit nieuwe tijdperk. Het tijdperk van ruimte, : - •
",;■'■'
vaart en... aardgas. Dit zijn de technische details: 1 ',?:
*■"'.,",• automatische bediening: elektro-magnetische ont- -.-;.'
chroomstalen V
steking en thermostatische regeling
/.'.:.'•
, '
'verhouding; stralingswarmte kon- '-.',/.
'binnenwerk.
vektiewarmte als 30 :70
capaciteit bruto 12,5
'■>.:;
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Uw installateur.'-'of"de"/fabriek heeft

folder

een,"

Douwe-Egberts Pickwick Thee T U proeft
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Het Comité van Graanhandelaren vraagt
voor spoedige indiensttreding

".',.•

Aanmelden mondeling of schriftelijk bij. het
Secretariaat, Posthoornstraat 21, Rotterdam.
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Ongelooflijk hoe i;:

;
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smaakt en geurt!

;

Aanmelden KEURKOOP N.V., Hilledijk 77-85, Rotterdam,. Telefoon 17.98.90 (5 lijnen).
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een scheutje melk
in de kop.

van ongeveer 16 jaar.

R.;
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De, jongeman- met gevoel voor orde en netheid die
wij zoeken, kan in ons moderne bedrijf een goede
toekomst vinden en zeker vooruit komen.
Wij bieden een goed salaris, 4 weken vakantie per
jaar en maandelijks speciale personeelsaanbiédingen.

...

Leeftijd' bij voorkeur niet beneden, 18 jaar.
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MAGAZIJNBEDIENDE

die tevens administratieve werkzaamheden

■

*„,*.

Wij vragen voor ons MAGAZIJN een flinke

BEKWAME TYPISTE
zelfstandig-kan verrichten.

§

FABRIEK INVENTUM- BILXHOVEN

j„
tiv,_v«
in de pot, en
thee

.-■

karakter. De smaak isjj bijzonder fijn en
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig.
Een verrassing apart is welvde-Vafschenk:
diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet
voor niets heeft deze;fijne Engelse melange
zich bij zo vele gezinnen als een echte

l,

KONINKLIJKE

_

net zo: dat is een thee met een eisen
6 .

[

l*^-"
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Doe wat meer

- 1 -:
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Ceylon Melange (Geel etiket) 104 et.

T 98/1

Engelse Melange (Groen etiket) 86 et.
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•Naar Buiten' la öe wens van de meer dan
300.000 abonnee-gezinnen van Het Vrije Volk
in het komende vakantieseizoen!

Zij zullen op zoek gaan naar ruimte, rust en
recreatie. Zeer zeker raadplegen zij daarbij
hun vertrouwde vakantierubriek Naar Buiten.
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bungalowbedrrjven, kam-
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De onderlaag van de Nieuwe

Indiase maatschappij
—

herinnering vast,. omdat het samenviel met het schimmige schemerduister van een vreselijk vroege

Een vrije

ochtend en het haast romantische
opflakkeren hier en daar van prikhoutvuurtjes.

zaterdag

Straat na straat, op boulevards en
uitvalswegen naar het binnenland,
mensen, ' honderden,
duizenden
mensen, die Ih verbijsterende eenzaamheid of in groepsverband roer-

enf

loos lagen '~ te slapen, onder wat
vodden of oud papier of zonder
>.

25,-

zelfs ook maar die beschutting. .
Hoeveel > lagen: er i. zo vannacht,
van de vijfhonderd miljoen van de
bevolking van India? Wat zijn 't?
En wie zijn 't?
Wat zyn drie weken In een land
zo groot als Europa,'uitgezonderd
Europees Rusland , dan, .om daar
een ; yolstrekt betrouwbaar : antwoord op te geven?

begin je met een oude gootWatsteen?
De vraag heeft me een

hele tijd gefascineerd. TI weet hoe
het gaat: er «ün van die slepende
kwesties in het huishoudelijke 'die

"

De mensen van de uiterste onderkant van een maatschappij dus die
van oudsher' was opgedeeld ?in
scherp begrensde lagen en die deze
miljoenen ' onder-mensen .letterlijk
en figuurlijk, uitwierp, lodat zelfs
de schaduw ■ van zon paria niet
vallen mocht over. hem die boven
>:.::;
"?,i-f
hem stond?
Bij Calcutta
dat weet ik zeker
liet ik de auto stoppen. Langs de
vierbaan* verkeersweg ca tegen ds.
opdringende." nieuwbouw aan was
een kamp met duizenden in beweging. Ze haakten zuinig de vodden
los van het wrakke geraamte dat
tot ; nu hun onderkomen geweest
•;<'.'.

—

—

was," een, twee meter hoog, en
maakten er draagbare bundels van

voor de reis verderop. Kris-kra» die

het woordje hut , een -vorstelijke
klank verlenen.-',. ".'•.! .'.--'"'Daar, "zo - maar i uit de menigte
:

opgedoken, een arbeider, goed in- de

kleren, die "me in uitstekend verstaanbaar Engels vertelt voorman
te zijn van een groep bouwvakkers
die hier ook woont en; die werkt
aan' gindse flatbouw. Ze zijn in
dienst van de melkfabriek,' die snel
expandeert en die voor zjjn werknemers ' maar gelijk 7* woningen
bouwt, op het fabrieksterrein.

Hoop op flat
De bouwvakkers hadden voorheen : niets en ze hebben, op dat
miserabele beschuttinkje na, nu
nog niets. Maar ze hopen op ook
een flat, twee kamers voor desnoods twee families met een dozijn
kinderen, . een paradijselijke toestand, die ze hemelsbreed onderscheidt van miljoenen anderen. Ze
verdienen goed, tweehonderd en
meer rupees in de maand en dat is
meer dan een politieagent die maar
half zoveel haalt. ; (Een rupee is
ongeveer tachtig cent.) Dat er enig
geld in de kolonie zit is trouwens
duidelijk te zien: aan de rand van
het kamp hebben zich wat families
gevestigd die negotie drijven.
,

elkaar,

duizen-

den in totaal, op een hobbelig,
licht glooiend terrein, dat in ' elk
geval het voordeel had, dat het het
menselijk vuil langs: door .-jarenlang gebruik uitgesleten j gootjes
k
afvoerde naar de verkeersweg.
Naakte bruine kinderen met meer
ogen dan gezicht en misleidend
dikke buikjes wriemelden wat rond
in de rommel; een vrouw die. acht-'
endertig was, maar eruitzag als
tachtig, was op een vuurtje tussen
wat stenen iets onduidelijks aan het
bakken.

....

■

•

Stinkende gribus
Die achtendertig jaar ontdekte ik
via een jongen met een sluw oudemannetjesgezicht. Hij schoot me
middenin die mierenhoop in halfHindi, half -Engels aan met de
vraag waar ik dan wel vandaan
kwam.: Het is daar ook; niet 1 de
gewoonste zaak van de wereld dat
een man uit een slee van een auto
stapt," denk ik, en opeens door die
onvoorstelbaar stinkende griebus
benen gaat.
De jongen, zestien jaar, bleek
daar geboren. Met tien broertjes en
zusjes, waarvan op een na de helft
het niet overleefd had. Over zyn
vader haalde hy zijn schouders op.
Ik kreeg er niet uit of die nog
leefde en, voor het geval die nog

leefde, waar hij zich nu ophield.
Maar met merkbare trots bracht
hy me naar zün moeder, die op wat
lappen onder het half gesloopte
onderkomen lag. Hij zei wat in
Hindi tegen haar en ze knikte me
verlegen vriendeiyk toe. Twee blote broertjes, die met hun hand op
tegen myn broek jengelden joeg ze
weg. Een foto mocht ik niet maken.
Beschaamd trok ze een vuile lap
■■••■--■
over het hoofd.
.';

Nooit op school
jongen van
zestien nooit geweest. Hy grinnikte,
alsof de vraag ook al te dol was.
Lezen en schrijven kon hy niet.
Van werken wist hy ook niet veel.
Hy mompelde wat over de 'movies',
de filmindustrie, en helpen in handeltjes, maar duidelijk werd. 't niet.
Ook al, omdat inmiddels ongerust
mijn gids van het Indiase departement van Buitenlandse Zaken was
komen opdraven en me nu als tolk
Op school was de

van dienst wilde zyn, wat de afstand opeens merkbaar vergrote.
Ik kreeg er nog uit, dat ze van
vandaag op morgen aanzegging gekregen hadden te verdwenen, omdat de gemeente de grond nodig
had. voor nieuwbouw. Maar waar
en zyn duizenden lotgenoten
hy
verondersteld werden heen te
gaan wist hy niet. Verderop, na
--

Moeder Theresa
Ten slotte via de'Jezuïeten naar
Moeder Teresa, vijfenvijftig jaar en

oorspronkelijk. afkomstig, uit .Albanië. Ze mag, met toestemming
van de bisschop, bij wijze van proef
twee jaar lang wat wij dan noemen
sociaal, werk. doen,': vermengd met
westerse en oosterse religieuze, riten, maar! die-: laat .ik ■■' nu maar
daar.' Zij richt zich op de mensen
uit-'de aanhef,.waarvan-er in een
miljoenenstad op een ochtend honderd achttien niet: meer onder hun
vodden uitkropen, maar bleven liggen, ook toen het'daglicht al aangebroken was en tienduizenden
vrachtauto's en. taxi's de straten
vulden. Eerst haalden';, de gemeentelijke ambulances ze op en die
trachtten-ze te slijten aan de ziekenhuizen die echter vol waren of
er geen raad mee wisten. Daarop,'
na die vergeefse ritten van proberen en nog eens proberen, werden
ze weer op straat gezet, of moet ik
zeggen gelegd.
'."•'■" 'Z-ïpï
'

Een brits

'-.

.-'.-

om te sterven

Toen kwam moeder Teresa, die ze
ophaalde om zé een plaats te ge-
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hoofdstuk over de mensen van de
alleruiterste onderkant ' van: de
maatschappij. Daaruit blijkt
het
is maar waar men de grens trekt
dat die onderste laag zon zes tot
tien miljoen mensen omvat.
- De regering heeft, ook naar mijn
stellige overtuiging al het mogelijke gedaan die kwalijkste kant van
—'

—

de eeuwenoude kaste-maatschappij
te bestrijden. De grondwet verbiedt
in artikel na artikel zonder omwegen de discriminatie van die tien
miljoen; de wet geeft ook in positieve zin rechten. Speciale wetten
werken die fundamentele principes
minutieus uit lin maatregelen van
ik heb
allerlei aard. Er worden
—

ze gezien

—.

tientallen betrekkelijk

redelijke kampen gebouwd in afwachting van het effect van andere
maatregelen van allerlei j aard. Er
ik heb ze gezien
worden
tientallen betrekkelijk redelijke kampen gebouwd in afwachting van
het' effect van andere' maatregelen,
de bouw bij voorbeeld van normale
—

—

huizen...,.;".

:'':■■''&■:.'"-■"'■"''.

Barrières
l Niettemin... Zoals bij

traditie de
rijst ?,voor talloze miljoenen het
enige, 'alleen-zaligmakende voedsel
is waar zonder men hongert, zo
geloof ik, dat barrièrres tussen de
kasten aan beide kanten door, zég
maar, - onwennigheid voorlopig, nog
staan. Want dié pompen in het
dorp aan de ene kant van de weg
en de vuile sloot in het kamp aan
de andere kant heb ik honderdvoudig zien gebruiken, maar nooit met
overschrijding van die weg door die
ene groep naar de andere. ."
-

..

Ondertussen wordt de gootsteen
Van lieverlede
bruiner j
loopt de rekening van het schuurpoeder, de amoniak en de geest van
zout dusdanig op, dat ze een post
van betekenis begint te vormen op
het budget (zegt je vrouw) en afgezien daarvan wordt het gewoon
te.' mal (denk je zelf).
'.'•'/'C'.-ï
Om u niet langer in het onzekere
te laten: het probleem is de wereld

én. bruiner..

uit te krijgen onder opoffering van
het schappelijke bedrag van omstreeks vijfentwintig gulden en van
vrije zaterdag. Het klinkt
haast te mooi om waar. te zijn, ik
weet het, maar je moet er dan ook
wel even op kómen.

een.

Steentjes

waarschijnlijk ten
Wie niet
onrechte
denkt dat hij twee
linkerhanden heeft, heeft ze zonder
twijfel al zien liggen in het doehet-zelfwinkeltje om de hoek, de
mooi geglazuurde, vierkante mozaïekachtige steentjes die voor my
het ei van Columbus zijn geworden.
Steentjes in allerlei kleuren, netje»
vastgelijmd op een netje van nylon
—

—

of iets dergelijks.
Het recept: maak de gootsteen zo
goed mogelijk schoon en- vooral
droog, smeer er een laag kit in, leg
over de afvoergaatjes een koperplaatje, (ook mét gaatjes, dat laat
zich denken), smeer ook de achterkant van de steentjes in niet kit,
leg ze op hun plaats en stryk de
voegen dicht met portland, d.w.z.
met cement zonder zand of kalk.

Zweetdruppels
'Eeriyk is eerhjk, het is iets gauwer gezegd dan gedaan; Het karwei
vergt tyd, wat overleg en misschien
ook een paar zweetdruppels. Maar
het kan. En het resultaat is verbluffend. 1 Zelfs wanneer men, zoals
my overkwam, voor de noodzaak
komt te staan om het geheel look
nog een nieuwe rand aan te bren;:;y!-ï .'■ !-.'
gen.
Eén tip moet ik hier aan toevoegen: probeer niet de 'vellen' met

■.'..

..

steentjes in hun geheel te kitten,
want dan is het geklieder niet te
overzien., Waarom ook? Het plezierige is dat deze lapjes, oorspronkelijk dertig bij dertig centimeter,
zich op elk gewenst formaat met
de schaar laten afknippijn.
Krijgt u toch moeilijkheden met
het. gekit - (puilt bij voorbeeld,, de

kleefstof tussen de voegen nit nadat de steentjes zijn geplakt),
houdt u dan een fles met verdunner
bij de hand, die u voor het schoonmaken tussen de bedrijven
toch nodig hebt. 'ƒ ; -r-;V
--

Kosten

-

voor. een

door

'*

huis-, tuin- en

keukengootsteen: 4 vel steentjes a
ƒ3,50 of ƒ4,50, 1 bus kit a ƒ2. 1

Nederlands
Tn Rotterdam hebben verleden jaar
■*- 560 jongemannen getracht, een
betrekking by de politie te krijgen.
Van deze 560 zijn er al dadelijk 145
afgevallen, omdat zy .taalfouten
hadden gemaakt in hun brieven en
in de proefwerken die zij moesten
maken. Zo stond het in de Nieuwe

Rotterdamse Courant, die het uit
hét ':■ Algemeen. Dagblad had. De
schrijver in de NRC toont zich
voor
deswege verontrust. In een
uitvoerig S artikel
een dagblad
zoekt hij naar de oorzaak van' dit
euvel en maakt hij vergeiykingen
met' de taalbeheersing in de ons
omringende landen, waarbij wij .er
'.'
maar pover afkomen.
;?■'/..Ik deelde mening van de schrijver dat het \ taalgebruik j een • Voorwerp van aanhoudende zorg dient
te zyn. Maar,ik heb bezwaar tegen

de . manier waarop ,hy zich van

-

:•

lang artikel

—

:

.»

..-....-

.--

y--.:K:H.

D.

H. van
Hulst

al bis het een
niet uitputtend te

■behandelen is.'

;

.

.

bij'-,de
f^m:.even•
\r_ agenten" te. blij veil:,Vwié hébben

i

-

het

werk beoordeeld en welke maat-

zijn er '.: aangelegd?. Warerihet wellicht- mannen .voor wie het
proces-verbaal. de hoogste vorm
'van taalgebruik.is? En als".er over
taalfouten wordt gesproken, worden
•dan oök spelfouten bedoeld?; Zo ja,
dan heeft men riet over twéé zeer
verscheidene zaken. Het nut;van
een rationele en : eenvormige spelling is onmiskenbaar, maar een
feilloze '.. spelling waarborgt allerminst een feilloos of zelfs redeiyk
taalgebruik, zoals tal van officiële
en onofficiële,stukken ons dageyks

staven

-

•"•

:

uren in beslag nemen en een goede
leerkracht zal de volle 25 uur onopzetteiyk invloed . ten goede kunnen uitoefenen. Maar per week nemen "de
ouders ~'en; de
straatbevolking 75 uur van de oefening over.
. Daarbij komt, dat het opzettelyk
taalonderwijs de eerste zes, zeven,
jaar voornamelijk spellingsonderwijs is. Het werkeiyke taal-

acht

onderwijs komt pas bij

het voortge-

zet onderwas aan de orde. Daar
wordt de leerling trouwens ook pas
:

—

langzamerhand

—

een zelfden-

■* ;■'.:
kend mens. Maar als,die mens zover is, kan

hy. dageUjks naar de televisie kij-

ken en luisteren en dan hoort hy
ook . dageiyks Frans, Duits en
-

'Voor de oude Romeinen was het

schrijven van- goed Latijn bovenal

een morele 'kwestie,'- lézen" wy.
Maar wat weten wy ■ van |de Ro-

aspirant-politieagenten?
meinse
Ook móet er een goed onderscheid
gemaakt .worden tussen de gesproken taal— dat is eigenlijk de enige

echte
en de geschreven taal, die
een,poging is,om de, taal, het 'gesproken, woord, in lyntjes en krieuweltjes die letters genoemd- worden, vast te leggen. Het verschil
wordt ons dadeiyk duidelyk, als wy
denken. aan andere lyntjes en
ki'ièuweltjes dan waarmee wij ver-

Engels, wy staan met ons kleine,
taalgebied en onze steeds nauwere

internationale contacten in een ongunstige

positie. Daarom moeten

wy steeds weer in het kryt treden

voor onze taal," zelfs wanneer wij
beseffen,
dat. wij meestentijds
tegen de bierkaai vechten.
-

-■

—

;

,

trouwd

zijn,

zoals het Arabische of

het Chinese schrit.

T~)e Nederlandse natie is

geen verbalistische natie, lees ik. De
schrijver houdt ons ,de Fransen'
voor, die 'een literaire aanleg' hebben en 'van wie byna een ieder eén
boek zou kunnen senrij ven. Hy
vertelt ons ook
en blykbaar met
van
enige bewondering en afgunst
een Engels jongetje van acht jaar,
dat voor een historisch ■ opstel
mocht kiezen uit de figuren van
Horatius, Hannibal en Boadicea.
Het ventje koos Boadicea, een Engelse koningin, die een paar - jaar
vóór onze vaderlandse Julius Civilis
tegen de Romeinse bezetters opstond. Ik kan my voorstellen dat'
een Nederlands jongetje ook wel
wat over Civilis te berde zou kunnen brengen, hoewel, acht jaar
daarvoor toch wat jong is." Maar de
bijdrage die achtjarigen over Horatius leveren, boezemen men geen
enkel vertrouwen in, hetzij dat het
Engelse latinisten, Franse literaten
of gewone Nederlandse ezeltjes zijn.
Het komt mij voor dat wij u juist
aan
soort verbalisme geen be-

p~„

—

—

-

zijn mensen die met de groot-*-J
ste. moeite, een- onbeholpen
briefje schrijven en zich een benüdenswaardig en smijdig taalgebruik
hebben eigen gemaakt. Zy bouwen
prachtige zinnen met een overvloed
van oorspronkeiyke beelden. Maar
als zy' willen . schrijven, ; staan zy
hoge . muur. zy zyn zich
voor

een.

bewust van hun onbekwaamheid in
het spellen en menen"-- volkomen
ten onrechte
dat zy de schrijvers
van memoriëri en nota's en de boeéen- en kranteschrijver moeten na:'V, »VV-;
volgen. . ;;' ,T; ""-"",.
■'.
van
- 'De beheersing
de taal moet
geleerd j worden,' constateert : de
schrijver.-Ik ben het er geheel mee
eens. .'Waardoor? Door , oefénen,
ófenen,'": oefenen.' Alweer akkoord.
Maar dat de aangewezen plaats de
school is, betwyfel ik. Een kind dat
van,'de 168 uren die een week telt
er 100 wakend door brengt/oefent
100. uur,; waarvan; ongeveer 25 op
school. De school kan corrigeren,'
-byschaven, Het 'opzétteiyke' taaien leesónderwy». zal. een aantal

I
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i;-;:'.-

kranteartikel, I —;'

_

varing,

door.

-,•:

,

—

-

kilo portland a ƒl, 1 koperplaatja
van b.v. acht by acht centimeter a
ƒ2, 1 fles verdunner a ƒ0,60; totaal ƒ 23,60 voor de sjiekste uitvoering,; compleet met steentjes in
Delfts blauw.
En de vakantie gaat normaal

door

algemeenheden bedient en wezenïyke onderscheidingen . buiten beschouwing laat. Waarby ik - overigens graag toegeef, dat het vraagstuk van het taalgebruik' in een

—

,

—

In het dikke boek van de, regering van India, dat welhaast overal
antwoord op geeft, staat ook een

Steeds bruiner.
;

aantonen,,

Ondragelijke stank

—

Zes tot ien miljoen

-

';,

—

Een andere, toch soortgeiyke ermaar dan zonder de. zenuwachtige bedryvigheid van een verBombay.
trek op staande voet, by
kamp,
zonder
ook
zon
Uiterhjk net
een spoor van hygiënische voorzieningen, een ondrageiyke stank, die
ik me in de komende bloed-hete
zomermaanden niet erger voorstellen kan, bergen rottend vuil, ongeen, vergeef me, dat het zo
dierte
ontelbare
woord valt
dit
bot na
kinderen, rond onderkomens, die

_8»«HS

wachtende stilte.

piekeren.;"

\

beschuttingen door

.

Door
J. AARSE

ven:om' te sterven. Dat-is"alles:
een-brits- om te:
met een
dak; erboven. Warit-geen honger of
ziekte die nog të bestrijden*— heeft
déze mensen geveld, maar wel het
gebrek aan wil om verder te leven,
weggevloeid als die .wil j langzaam
'is in", de loop va_ maanden, misschien: wel. jaren. Ze liggen leeg,
uitgeblust. -op een ■ i brancard ,te
wachten' op hun einde.- Een traan
in een "oog is voor -de waakzame
zusters voldoende i om' te proberen
de levensvlam die toch nog flakkert aan te blazen. Overigens, af-

j

Zijn dat nu de onaanraakbarên?

':

.

Onaanraakbaren

elke begrotingsdiscussie de kop
weer opsteken — doordat. ze zich
nu eenmaal zo slecht voor een
radicale oplossing lenen.
• Per slot' van rekening : kan J de
vernieuwing' van een gootsteen'je
de.'helft van je vakantietoeslag
kosten. Want aan een gootsteen
zitten' leidingen vast . en; aan ■de
leidingen ; een afvoerbuis >en een
aanrecht en daar weer aan vast zit
een geiser en aan die geiser een
gasbuis enne... Afijn, Je blijft
bij

■

;

i

'rokerige

goot-

steen

/~\t het m Delhi wm
het oude
of Bombay, dat weet Ik
\*. dan
niet meer. Maar veel doet dat er niet
toe. Geringe variaties op een vast
thema, dat ledere stad of vlek van
India kent." Het zette zich toen
alleen maar onvergetelijk in mijn

kelend

oude

i

;

*

hoeftehebben.

•

...

/Tknï ten slotte elk misverstand uit
te "sluiten: ,wij.- kunnen, nooit
-..

genoeg doen om in televisie, i'adio,
krant," boek, memorie van toelichting en. van. antwoord de ■ Nederlandse taal de steun te bieden die
"

zy nodig, heeft én.veßïïént.

ï

HET VRIJE, VOLK
,

—
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MIJN HONDERD' KINDEREN
Kuchler-Silberman werd goeddoor de

.-•..,.

pers ontvangen.
' "\.;,.".:."'.':.

Dit

'Een sober geschreven doch diep-men'gelijk boek. Men voelt onmiddellijk dat
hier authentieke feiten verhaald wor-'

•■,'.:'
"*•
..

'

;■'
;.'•

schreef

;

..-,,.

.

de Boekengids:

;

den. Schrijfster, zelf jodin, had óp zich
het schier, onmogelijke werk genomen
éen 100-tal overlevende joodse,kinde-/
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direct,

gevraagd:

Bln -.uurdlenst,'
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Hoge

van

beloning

P

.;

>

■

-

-

Wegens

promotie
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tot 11 uur.;:
per" uur.
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Ridderkerk-Slikkerveer.
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Op de afdeling boekhouding , yan

pa

uitbreidend'

n£
Verder hebben wij plaats voor een

mii

Is plaat» voor. een

'*
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die

zakelijk te

.

MULO-opleiding strekt

,
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enkele jongelui

■.

."■•,;■.>"voor het rondbrengen

tot aanbeveling.

Ambitieuze krachten die interesse hebben in bovengenoemde' functie worden verzocht - hun ; brieven' té
richten aan het bureau van dit blad onder nummer.
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van post in het bedrijf.

Als deze Jongelui Interesse hebben voor.andere kantoorwerkzaamheden,: bestaat hiertoe een mogelijkheid, indien zij eenavondop'leiding In die richting volgen. ]\
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Grote sortering naaimachines
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MEDEWERKER(STER)

Sollciitanten voor één der bovenstaande
vacatures kunnen voor een afspraak

t'll
'm
e|l

ELECTROSTOOM

ADMINISTRATIEF

onze baliebezoekers vriendelijk en
woord. kan staan en die •er
niet tegen opziet een TV -of radio te

m
!,j»J
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een - zich «nel

Internationaal Transportbedrijf

JONGEMAN

o

TEL - 29844, TOESTEL 06
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richten aan het
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..Voor telefonische afspraken
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.Hiervoor zoeken wij een welbespraakte

\'M

mogelijk.. Discretie verzekerd. ..'
1 Briev.eh niet recente pasfoto te
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AUTOMOBIELBEDRIJF "AUTOCENTER" N.V., Dynamostraat 16, Rotterdam, Hoofdagent
voor Rotterdam en Omstreken; BORGHSTIJN'S GARAGEBEDRIJF, Ruilstraat 19, Rotterdam;
Autom.bedrijf Martin de Haan, Klein-lndustrieterrein, Alfalasserdam; Nieuwenhuyze's
Autom.bedrijf, Dorpsdijk 204, Rhoonj Garage J.d© Vries & Zonen, Sophiastraat
1,

•

Binnenkomende telefoontjes voor onze
reparatie-afdeling moeten zowel in- als
extern op prettige wijze en met commercieel gevoel worden afgehandeld.

||

.

RALSTON VERF N.V.

-

«n op maandag 28 februari
a
wn
uur.

'.'

Ü bent van harte welkom op deze Citroen-expositie.

■

bereiding' vari onze buitendiensten. Zijn
verantwoordelijke taak omvat tevens de
stipte controle op de uitvoering van deze
werkzaamheden. ■ :
De ■■ geschikte man kan op een uitstekende honorering rekenen.

;

J3

Opname in het pensioenfonds is te zijner tijd

UTRECHT

.

;|
.ïj

'n uitzonderingspositie.'
overeenstemming
is
met de gestelde
in
Honorering
eisen. U ontvangt een onkostenvergoeding en krijgt

vfin

-

,-

met tact en gevoel voor organisatie, die
zal worden belast met de ■ werkvoor-

,y

. vertegenwoordiger

Hoofd

■

'

nra

...

'■

_fa

sPeciaa' voor do rapliefhebbers staat de
vertoning van de" zojuist gereedgekomen
4

jjsj
Wti
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fÈk
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(ca. 30 jaar)

i1

~

een auto.

wanneer zij uop een bijzondere wijze door

SJ_T

*

JONGEMAN

p-i

Wij hebben belangstelling voor een verkoper boven
-tde 30 jaar, wonende in Rotterdam of omgeving,
die reeds in de verfbranche werkzaam is. Noodzakelijk'is dit echter niet. Dok wanneer U prak.tische ervaring hebt in de verkoop van merk' artikelen ligt hier voor U een, prachtige kans, om
'"; Uw positie te verbeteren.'
\Ralston verf is het bekende merk met grote
. reclamecampagnes als steun in de rug.
De..nieuwe ,revolutionaire vinding „BON-TON"
; deklaag, die door zijn gemakkelijk opbrengen door
iedereen zal worden gebruikt, geeft de Ralston-

beschikking.over

.'.Wij zoeken een accurate

||
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voor de verkoop aan verfdetaillisten.

de
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van onze vertegenwoordiger in
en omgeving is er thans

vertegénwoordigel

.
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|.|

energieke

.
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BRUSSEL";

het rayon Rotterdam

plaats voor een
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RALSTON VERF N.V.
UTRECHT. \-
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antwoord,

naar do ouderdom'en
herkomst van éen van de meegebrachte
voorwerpen. U kunt er nog een prijs mee

adres.
Ma_Bß-a_Baß__i-a_am_n____B _b-_b_bb_»
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Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand

met belangstelling voor wetenschappelijk - onderzoek, die zal worden belast met het uitvoeren van •
proeven en metingen bij het vermoeiingsonderzoek
aan metalen met behulp van.een nieuwe meetmethode • .alsmede met het verrichten . van een- ,"
. voudig instrumentmakerswerk.. ;
;;■;'-.
. Vereist: diploma U.T.S. of daaraan gelijkwaardig'
- diploma;"
Leeftijd : 20—30 jaar.
.'"-.v^.."
..Aanstelling en bezoldiging 'is afhankelijk van
i
ervaring.
leeftijd
.
en
opleiding,
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134
te Delft, onder vermelding van nr. DM 6604/31083
'.-. in
de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief. :

;

2 Ook ü kunt deelnemen aan een oudheidonderzoek door een
te
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neven op de vraag
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EUROMAST RESTAURANTS
Parkhaven 20
Rotterdam
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tussenafdeling der Metaalkunde kan worden
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geplaatst een
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1. Tien Nederlandse'padvinders trokken met
twee Citroen IDI9 combinatiewagens in het
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Arbo-boeken worden uitgegeven door N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld Is, Adam:.;

Jechnfsche Hogescbool Delft';
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brengen en ze alzo méér mens;te maken. Ze slaagt er ten slotte in hen naar ,
hun riieuwe vaderland'te voer, eji waar*
bun hopelijk een mooiere toekomst
wacht'
Regelmatig staan zo de Arbo-boeken in,.
het middelpunt van de belangstelling...;;
Geen wonder! Het zijn stuk voor stuk
zowel wat inhoud >als
goede
,:',
.
. s !
wat uitvoering betreft. ,v.'_-■'.'..'.;'
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NS wil en in 197k0la r zijn

Kijfhoek wordt een
Gorkumse

groot rangeerterrein

kunstenaar

(Van

heeft nog

;;

een onzer

verslaggevers)

In de zomer van 1970 willen de Nederlandse Spoorwegen de

beschikking hebben over een . groot rangeeremplacement bezuiden Rotterdam. Dit emplacement '■—; inmiddels naar een
gehuchtje in de nabijheid Kijf hoek geheten
zal de Rotterdamse havens een vlotte doorstroming van goederenvervoer per
rail moeten kunnen bieden.
s"
r
•'

—

nooit met

~"

Het uitrangeren van inkomende en vertrekkende wagons j-. uit
het Nieuwe Waterweggebied geschiedt thans voornamelijk op 't
emplacement te IJsselmonde, in
1907 opgezet, sindsdien enkele
malen uitgebreid en gemoderniseerd maar niet langer te gebruiken In de steeds groeiende stroom
van goederenwagons.
,

Van Rappard
overhoop

Vijftig jaar

gelegen

Werken met papierdun plastic aan 1 een nieuw idee voor. een ; werk-'in
■-'.-,'.".'..:-'.".--'..-.'.■•
polyester."-''
■ -•■ •-.■■•.•■■.-.'•',,; -,■:':-- p,
.*

•-

AD DEKKERS NOEMT ZICH ZELF:

Voordat Ad Dekkers aan zijn werk
met cirkels en driehoeken toe was,
maakte hy dit soort reliëfs. '■'.- V

Dewerksuper-stukadoor

Zijn
bestaat
bij de gratie van

op zijn financieel laag-bijde-grondse grafiek. ■: ■---.• ■:'■.

Dekkers is niet alleen- om dat
plotselinge succes interessant. Het
materiaal waarmee . hij werkt bij-

Amsterdams

Stedelijk

Museum.

en

rustig en toch is er volop licht en

-

beweging in hun werk.*'.,

"

-..~

'Licht is de essentie: van wat-hij
Onze' Beweging noemt. ~Je moet
Het maken van een model is al de vorm niet alleen kunnen aftas.
monnikenwerk. Het kost uren, da- ten met je ogen, maar ook met je
voorbeeld is vrij uniek,'evenals de gen, soms 'weken van piekeren, re- handen. We bestaan bij de gratie
manier ■ waarop - hij • dat-materiaal kenen,'; meten, tekenen, , knippen, van het licht.
Waarom zou je dinverwerkt. Maar daarover verderop plakken en
veranderen. Het realise- gen nodig hebben, als er'licht' is?
in dit verhaal: Eerst/moet nog. even ren van een idee zou
een com-' Ik ■ lees de j laatste tijd veel van
i
verteld worden, dat hij een van.de puter een hele kluif bezorgen.
filosofen als Martin Buber en Teilweinige ■ Gorkumse'"; beroepskunstehard de .Chardin. ;.Die. geven, je
naars.is, die nog nooit overhoop gePolyester dus voor zijn kunstweer hoop en moed voor het leven;
legen hebben met de felj'hekelende uitingen, die hij.
samengaan : ik,-denk aan die theorie van de
fel ■ gehekelde ridder-VVan-■ Rap- tussenleen aantal van de nieuwste opgaande mens. lets van die theo'pard.
:-'-.-■ :"J
stijlen in de kunst noemt. Hij somt rie vind je in mijn werk:terug.:
als voordelen op: het materiaal "Ik werk met verschuiving •
van
■ „De gemeente heeft twee werken heeft geen . „eigen, leven", het is symmetrisch naar' asymmetrisch.
van.-' me i aangekocht, £«e"en ervan bijna volmaakt glad te krijgen, het Naar de vorm is mijn werk symhangt in het stadhuis.; Een heb ik is makkelijker bij' te werken dan
metrisch, maar' door de lichtval"
nog in de maak;:lk:heb persoonhout of board- en er kunnen meer- komt er een vorm ; bij: asymmelijk contact met Van .Rappard gedere vormen uit een mal gemaakt trie. Aanvankelijk-heb ik me sterk
had en;, hy staat achter .-me. Ik
worden.
vastgehouden aan het werk van
geloof ook, dat hij dat" eerlijk
'Ik stond-achter.dat
meent. Ja, natuurlijk hééft hij, wel I Nog een idee, dat dit materiaal Mondriaan.
idee. Maar nu ben ik gaan zien, dat
invloed op de -mensen,' maar niet hem ingegeven heeft: „Ik ben van mijn eigen
ideeën toch ook een
op het werk van bij voorbeeld Van plan
te zijner tijd een bouwpakket dergelijk evenwicht kunnen geven.'
Munster of Ferwerda-r maar weer te gaan
maken. Met' drie of: vier Een cirkel he'.V. dat is begin; en
wel op de verkoop!, Omdat er hier 'onderdelen uit zon pakket kan je
;;j
.
in Gorkum. behoudens een enkele dan' een reliëf samenstellen, met eind..."-.
f
uitzondering toch - niets gekocht het hele pakket bij voorbeeld een
wordt, maakt dat niets uit: ": a
wand. Dat kan, want polyester is
■Veel mensen; hier maken' een een goedkoop en duurzaam mateDeze theorieën kan hij het .best
hoop .drukte, als er weer een kunst- riaal. Hoewel ik aanvankelijk enorm dienen
met polyester, het. materel is. Ze. zouden", eens! wat meer heb moeten investeren, kon ik, op .
vertrouwen moeten , hebben in .de de tentoonstelling in galerie Swart riaal dat zich niet opdringt, geen
kunstenaar. Want teii slotte is. het al drastisch in. de prijzen snijden. eigen leven heeft. A-materie noemt
ook-' zo, dat de kunstenaar naar de Verder zijn 'de 'mogelijkheden voor \ hij het. „Ja, de horde roept nog
vernietiging; geholpen wordt als er het toepassen van kleur vrijwel on- steeds „steriel" over dit werk. Maar
kreten als „kijk, twee plankjes op
niets gekocht, wordt." . '
beperkt." -'. ■
.
elkaar" en „Dat kan m'n kleine
Ook van buiten het betrekkelijk broertje ook" doen me'niets meer.
kleine kunst-wereldje' zijn al reac- Vroeger kon ik daar. nog wéleens
ties op zijn werk gekomen. Enige woest over worden. Wat weien ze
Ad, Dekkers' zou nergens anders tijd geleden kwamen twee archier eigenlijk van af, dacht je, dan.
willen'wonen. Hij is gehecht aan
van , Staatsmijnen bij hem .
tecten
Bijn;- stadje,; waarheen zijn ouders kijken,
die geïnteresseerd : waren
Waarom matigen zij 'zich een
betrekkelijk kort. na zijn geboorte uit hoofde van
aan over dingen, waarvan
oordeel
hun
functie
als
■
.
in Nieuwpoort (niet': ver
van vormgever bij
geen verstand hebben, waarvan
ze
bedrijf.
het
Schoonhoven) verhuisden. „Ik heb
ze niets begrijpen?
Hier contacten genoeg en de af•
Nu vind ik het gewoon heel i bestanden, spelen tegenwoordig geen
langrijk om door te gaan, om te werol meer., Men weet mij toch wel
Ad Dekkers is de man van het ten wat ik doe. Ik denk dat ik nog
té" vinden. Ik. voel j me hier ' best,
'ook al omdat ik veel goodwill heb „stillere werk," de zoeker naar wel een paar jaar in deze sfeer
.van,' bijv voorbeeld fabrikanten en schoonheid,, de super-stukadoor zo doorsudder. Ik kan nu: niet beter.
vakmensen die me .op' allerlei maals hij zich zelf graag ironisch Ja, het is fijn dat ik plotseling zo' ' -'.'■ .'-nieren helpen."
'-.-.
■: noemt. Hij. zou, j als . hij, in een veel verkocht heb.- Het laatste
groep gepast moest worden, aardig jaar heb ik het door al die belangDit laatste slaat op het materiaal, aansluiten bij de Hagenaar i Peter stelling wel zon beetje aan zien
waarmee;hij- werkt:- polyester. „De Struycken (die met hem op : de komen.. Nou kan' ik ook eens' 'n
industrie, wordt; ingeschakeld
om laatste Parijse Biënnale exposeer- verfspuit ;kopen en- wat materiaal
mee te helpen een kunstwerk te:lade), hij bewondert het werk van de
eens de kachel op mijn atelier
ten ontstaan," heeft" hij. daarover Duitser. Günther lUecker; en-, van laten branden." '
•

-

een.

:en

s

"

•--.

In de plaatsbepaling van het emplacement Kijfhoek hebben verscheidene factoren een rol gespeeld.
Voornaamste daarvan is de voorwaarde, dat het goederenvervoer brj
voorkeur niet plaatsvindt op de in
de spitsuren druk bezette hoofdlijnen... Van Kijfhoek. naar de al bestaande Waalhavenlijn zal aldus een
dubbelspoor worden gelegd, waarmee
de drukke hoofdbaan tussen Rotterdam en.; Dordrecht verder | ongebruikt wordt gelaten.' De wagons
worden gesorteerd en gaan daarna
rechtstreeks naar de havens .en de
industrieterreinen.

-

;

-

•,

A-materie

:

~

'
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Goodwill

~:
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Slechte grond
Hoewel deze,. plaats economisch
dus zeer gunstig is gelegen (voor de
afvoer uit het Waterweggegbied
voornamelijk 's nachts
ligt de belangrijke hoofdlijn dus vlakbij) is zij
uit technisch oogpunt minder ge-

—

—

slaagd gekozen. De grond bij Kijfhoek is namelijk van zeer slechte
kwaliteit. Er worden thans uitgebreide

grondwerkzaamheden uitgevoerd

.

Stillere werk

-

•'

.-:-,-•-

-

Cabaret voor de
ouden v. dagen
(Van een onzer verslaggevers)
De Rotterdamse Bond van Ouden
van Dagen heeft maandagavond in
de Groote Schouwburg-Zuid zijn
leden een gezellige -cabaretavond
aangeboden. Voorzitter A. de Hooge

hebben.

Fijnzinnig
In de diverse begeleidingen en in
de weergave op het koororgel van de

duidelijk door Domenico Scarlatti beïnvloede Sonate in F van Casanoves
heeft men De Klerk weer ondervonden als de fijnzinnige musicus en de
weergaloze organist, die in de formulering van zijn gedachten en gevoezei in ƒ zijn openingswoord,' dat de lens-alleen maar de meest efficiënte
bond al plannen maakt voor een zowegen weet te gaan,mer- of najaarsreis en hij spoorde
Dat een samenwerking tussen De
de aanwezigen aan snel te besluiten
Klerk
en de beide blazers van deze
meegaan.
of zij
Even als vorig jaar werd de avond avond, die hun verfijnde artisticiteit
verzorgd door het Metro-cabaret, ook beleden hadden In' de fraaie
dat onder leiding staat van Koos vertolking van De Klerks Sarabande
van Popering; de muzikale leiding et Sicilienne voor fluit, en hobo, tot
was in" handen van de heer J. de een imponerend resultaat moest
voeren, bleek wel uit de boeiende uitBruin.
Hetzelfde programma wordt don- voering van Telemanns Trio uit de
nog
derdag 24' maart opgevoerd in het Tafelmusik maar misschien
meer uit die van de Sonate van
AMVJ-gebouw.
Quantz aan het slot van de avond,
• Bij
een verkeersongeval op de waarin deze puur melodische muziek
Zwartwaterseweg te Assen is gis- gepresenteerd werd in een vlekkeloze
termiddag om twintig voor. drie de ensemblekunst, die alleen maar uit
was op het realiseren van zuiver mu10-jarige Rosé Marietje Gabriel, wonende aan de Menzo Altinglaan te zikale waarden.
'
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BERNARD-GEISE

ex-illegaliteit na
„huwelijksactie"

"■"-

-

'•■

Breuk in de Dordtse

*

-,

.'

Assen, dodelijk gewond geraakt.

-.-.

;-

-

—

Dit werk verkocht Dekkers aan het

spijkers.

;

evenwichtig

■

Zo formuleert de Gorkumer
Ad Dekkers, 27 jaar, zijn gedachten over een van de oorzaken, die zijn'werk momenteel tussen dat j van kunstenaars . ,met | een -nationale
faam doet verschijnen.- Je zou
kunnen zeggen dat zij n werk
„in" is. Na jaren van werken
op
een ' \ nooit, verwarmd
atelier, van een enkel verkoopje hier en daar werd. zijn
expositie met André Volten in
de f 'Amsterdamse
galérie'
Swart • een enorme - uitschieter

over

-

:

ontzaglijk

de tweede met

■

,

getrokken
linnen.
„Zij zijn

.

f een reactie $ ópj Cobra
5 5 (de groep rond mannen als de Deen Asger Jorn
en Karel Appel) is. Men wil
nu exactere, cleanere dingen
hebben — dat laat zich
over heel de wereld merken.
Dat manifesteert zich ook
helemaal in de mode. Zon
vijf jaar geleden overheerste
Cobra, toen-kreeg je geen
:; \]'\
poot aan de grond."

eerste • werkt ', met

in. board,,

:

-rk geloof wel, < dat dit

Castellani. jDe

.spijkers

tussen de gemeenten Baren'■'■'■
drecht en Zwijndrecht.
De ziel van het emplacement wordt
een computer die het sorteren van
de wagons regelt, de afreminstallatie
op de rangeerheuvel in werking stelt
en in dit emplacementsverkeer dan
ook nog eens maatregelen neemt tegen weersinvloeden als een sterke
wind en vocht op de rails.

ject

;

(Van, een onzer
verslaggevers)

eens in eeri lezing gezegd. In theorie zou hij een papieren - model
;van een bepaald:werk naar dé fabriek kunnen brengen en de rest
aan vakmensen overlaten. ' Dat
doet hij,echter niet, want het bezig zijn met' het materiaal geeft
hem weer nieuwe ideeën.
,

Een verbeterde en uiteraard snellere verwerking vraagt om automatisering. Het emplacement' Kijfhoek
zal wat dat betreft, worden uitge-

voerd naar de thans meest recente
vindingen op dit gebied.' Emplacementen in Amerika hebben onder
andere model gestaan voor dit pro-

•

het licht

■■

zetstrijders overweegt op het ogenblik het nemen van tegenmaatregelen onder leiding van
In kringen van het Dordrechts voormalig verzet heerst Jan de Graaf. Zij voelen oud-KP-er
zich door
felle verontwaardiging over het eigenmachtig optreden van hun verzetsgenoten op het hart getrapt. Voor de heer P. Kooiman,
enkele leden uit deze kring bij de activiteiten rond het huwe- destijds een vooraanstaand
verzetsman, waren deze gebeurtenissen een
lijk van prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg. >
reden om te bedanken als voorzitter
van het herdenkingscomité 1940-45.
Het gaat hier met name om mevrouw E. A.F. E. van Twist-Harshagen en de heer J. Visser, die de oud-vcrzetslieden in een circulaire
voor een voldongen feit stelden met de mededeling, dat zij namens „Geen woorden voor"
de 'overgrote meerderheid' van de district-Dordrecht van de oudEen andere Dordtse verzetsman,
illegaliteit een gelukstelegram hadden verstuurd ter gelegenheid van
de heer G. J. de Vries, verklaarde
de ondertrouw van Beatrix en Claus. .
het een grote brutaliteit te vinden
van mevrouw Van Twist om dat teLetterlijk luidde inhoud van dat telegram: 'Onze allerbeste legram namens de overgrote meerwensen vergezellen u in uw bruidstijd en in uw huwelijk. Naderheid van de Dordtse illegaliteit
mens de overgrote meerderheid van het district Dordrecht van te verzenden en om namens die
meerderheid geld in te zamelen. „Ik
de oud-illegaliteit, mevrouw
van Twist-Harshagen'. .<;';-. ' heb er geen woorden
voor. Natuurlijk ben ik tegen dat huwelijk en als
Het is vooral de aanduiding 'nasessen vinden Partners" van""K. zij er voor is, moet zij dat weten,
""".'
maar dat geeft haar niet het recht
mens het overgrote deel der Norel. "
Dordtse illegaliteit,' die een aanom namens de Dordtse illegaliteit op
tal Dordtse verzetsstrijders tot . In dezelfde circulaire vroegen me- te treden".
een tegen-actie hebben bewogen. vrouw. Van-Twist en de-heer Visser
de oud-illegalen hun bijdragen voor Solidariteit kapot
het huwelijksgeschenk te willen storDiet Kloos-Barendregt,
„Net zoals in de oorlog"
ten op een apart gironummer, zodat dieMevrouw
22 november: 1944 trouwde met
de gevoelens van het verzet duideeen mede-verzetsstrijder, die 16 daDe bij i wijze van nabeschouwing lijk tot uiting zouden komen.
gen later. werd gefusilleerd, gaf als
aan de oud-illegalen toegezonden cirhaar ■ mening te kennen: „De actie
culaire bevat. trouwens nóg - enkele Zonder
van "mevrouw Van Twist is. volkoenig overleg
passages, die vele oud-illegalen danig
men ten onrechte. Het is jammer,
tegen de borst stuiten. Zo schreven
Er is door enkele oud-illegalen uit dat er toen wel eenheid
was. maar
de beide samenstellers onder meer:
Dordrecht duidelijk gehandeld . zon- dat, nu de solidariteit moedwillig kader enig overleg. Zo stonden ér in pot wordt gemaakt"
,Het huwelijk van Beatrix en een plaatselijk dagblad twee, oud".Mevrouw: Van Twist, optredend
Claus is nu een voldongen; feit. verzetstrü'ders zonder meer genoemd als onbezoldigd { spreekbuis ,
voor de
Voor het huwelijksgeschenk moe- als leden (in, die ex-illegale kwali- „overgrote meerderheid
van"-'
de
'
■
ten wij nu snel handelen, net zoals teit) van het comité van
illegaliteit^.. steld#'. haar
wij fin de oorlog . gewend E waren". ling voor het huwelijksgeschenk."
eigen.., glrdnurhmer*-sp,en vppK bijdraDe circulaire werd besloten' met r'y'i':" '".'■ -JT-■;:■-"'-.:-;.:-.•-; '■ v'"iC
gen %an 'öijia-iliég'aleri, voor-het huenkele citaten uit het boekje „PrinEen groot aantal Dordtse oud-ver- welijksgeschenk. ,
;-3f

(Van een onzer verslaggevers)
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om het nieuwe emplacement zo hecht
":. f.;:'',.' :
funderen.
Dit.maakt.het onder meer noodEen programma met
voorzakelijk de (slappe) grond tot een namelijk muziek uit de achttiendiepte van acht meter te verwijderen de eeuw werd maandagavond in
en te vervangen door zand. In totaal de Laurenskerk uitgevoerd door
is hier 3% miljoen kubieke meter de organist Albert de Klerk en de
zand mee gemoeid. Voorts ■ zorgen
fluitist Hubert Barwahser met
22.000 zandpalen voor de drainage. de hoboïst Han de Vries. Hoewel
Dat alles om straks het gewicht van men reeds eerder gelegenheid geonder meer 90 kilometer rails en 240 kregen heeft van de unieke kwawissels en kruisingen te kunnen dra- liteiten van deze musici door-.'
gen. ■
it
r '■■'
■
drongen te geraken, waren er
In een vertrekperiode van vijf uur deze avond ■ naar
verhouding
zullen straks 1200 wagons gesorteerd slechts weinig, bezoekers naar de
en uitgerangeerd kunnen worden. Laurenskerk getogen, die echter
Thans bedraagt dit aantal 800 stuksï
aan het slot van de avond hun
waarvan dan nog een groot gedeelte bewondering hebben uitgedrukt
op kleinere emplacementen. in het in een spontaan applaus, iets dat
land opnieuw moet. worden samenbij kerkconcerten meestal ongegesteld.
bruikelijk is. -,'
Honderd miljoen gulden zullen met
het plan-Kijfhoek gemoeid zijn. In
Albert de Klerk opende de avond
déze kosten vallen mede de voor- met een vertolking van de Suite du
zieningen die bij de spoorbaan tussen troisième ton van Boyviin vanaf hét
Rotterdam en Dordrecht zullen moe- transeptorgel, waarin hij weer opviel
ten worden getroffen. Zo . krijgt door zijn smaakvolle en originele reZwijndrecht enkele
ongeujkvloerse gisterkeuze alsmede ook door zijn
kruisingen bij 's Heer Oudelandslaan volledige
beheersing,
technische
en de Munnikesteeg en , dienen ' ook maar deze toch wat' conventionele
dichter bü Rotterdam andere krui- muziek scheen ,de uitvoerder niet
singen dan gelijkvloerse te worden bijzonder te kunnen Inspireren. •
aangebracht,. onder meer. ten beZelfs de uiterst, verzorgde reprohoeve van de waterhuishouding.
duktie van Bachs koraalvoorspel O
Na het gereedkomen van het nieuGottes, unschuldig, die gewe emplacement zal IJsselmonde Lamm
dragen werd door een zuiver begrip
grotendeel worden gesloopt. Het emvoor deze muziek, scheen niet geplacement in Noord zal echter nog
raakt
te worden door het „feu sacré".
wel enige tijd in gebruik blijven. Tot
Maar de omstandigheid, dat de be1970 zal een enkel spoor tussen staspeler van het transeptorgel slechts
tion Barendrecht en de havenlijn
moeizaam contact kan leggen
enige verlichting in de thans drin- een
met een auditorium in de koorruim-*
gende emplacementsnood bieden.;
te, zal hier zeker ook meegespeeld
mogelijk te

"

Kijfhoek zal de steeds groeiende
aankomst- en vertrekgolven voor een
periode van zeker vijftig jaar moeten
kunnen r opvangen, 's Avonds , tussen
en elf uur zullen de wagons uit
de haven gesorteerd worden en samengesteld • tot - treinen naar hoofden bijbestemmingen; in de vroege
ochtenduren zal omgekeerd het inkomende goederenverkeer uit .Europa en het binnenland over de diverse
Rotterdamse goederenhjnen verdeeld
moeten worden.
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Spontaan
applaus op
kerkconcert
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T. g. v. huwelijk:
concessie Amnestie voor
voor KLM in voetbalHoreca-sector belhamels
Op nieuwe Schiphol

Bruidsstoet

Geen

In de bruidsstoet: bij J het huwelijk prins fiernhard ;en > de; moeder van
, ,
'
van prinses Beatrix en de heer Claus de-heef von "Amsberg.
von Amsberg zullen;; behalve konin- ? Met zesI paarden bespannen. volgt
gin '■: Juliana, geen, andere gekroonde dan dé gouden koets niet-het: bruidshoofden meerijden, ó-u.
-V.' paar. .!"In?.hetplaatste galarijtiug | nemen 'dé ivier bruidsmeisjes; onder wie
De stoet bestaatiüit-elf-auto's.ge- prinsen Chrdstina van Nederland en
■volgd
door zes rijtuigen.?'.' '■ '/.:. ?•;.».' prinSes-Christiha'van Zweden, plaats;
'

,

:
(Van onze soc.-econ. redactie)
woningwetwoningen wederom veronze
De nv Luchthaven Schiphol zal bij
-.AMSTEKUAM
KAllfJ.- -—.;•■ VB
De christelijke aannemers wil- hoogd worden. Op die manier, zou de
gebruik nemen van het nieuwe Huissense I voetbalvereniging. RK
len geld.. tegen | lage,, rente voor woningbouw de staat steeds meer het in
het ! bestuur;,.z>an
alle 5 soorten 3 woningbouw, £ ook geld : gaan '■ kosten.• Hij /noemde zijn vliefveld in het voorjaar van 1967 de HVV:heeft aan
en
de besturen van
concessies
voor
de
café-restaurants
cüe
aan
KNVB
;,
voor.l'-de particuliere bouw. De systeem ; rechtvaardig, zeker zo doel- niet meer verlenen aan de
de afdelingen van de voetbalbond
KLM.
voorzitter van'de Ned. Chr. Aan- matig én 5 voor ,de staat - ook . veel
voorgesteld x ter:. gelegenheid 's vannemersbond, de heer D. .Versloot, voordeliger.
Deze
concessies
worden
het huwelijk van prinses Beatrix
verleend
In het vervolg, van zijn betoog zei aan een nieuwe , n.v.,
heeft vanmorgen' in • Utrecht gedie, speciaal en de < heer '■ ■. von 'Amsberg i tot
lage.curveVersloot,
de
heer
dat
de
dat
de
overheid
daar
in het
zegd,
het exploiteren van de cafékwijtschelding "o/.: vermindering
algemeen belang voor dient te prijs, voor de aannemer.van woning- voor
op het vliegveld in ■ het van opgelegde straffen aan leden
restaurants
wetwoningen nog steeds een voortduvan de KNVB over te gaan. '■■■■''
rende hindernis is. Sommige aanne- leven geroepen wordt.
:■;■■;,
■
"Vin
n.v.,
deze
nieuwe
neemt
de.n.v.
gaan
mers
in,
er alleen op
zo zei hij,
Nu minister Bogaers, zo zei'hij,
Luchthaven 'Schiphol een groot deel
van 'RKHVV,:meent,'
niet langer subsidieert' uit sociale omdat niet;, bouwen. voor hen nog
de aandelen" voor haar rekevan;
de KNVB een dergelijke amnesdat
onvoordeliger
is.
overwegingen, maar uit een alge,-.■/ .''. .-''
ning.
toepassen, nu is ge-
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-

Voorafgegaan door 24 motorrijders
zullen zich in de elf auto's de getuigen bij het huwelijk, o.a. dr. W. Drees
en prof. jhr. dr. F. A. M.- Alting von

*

Vakbondsfondsen

verslechterden
de verhoudingen

'

*

'■' l Het':bestuur.

stig te lijden gehad. Oorzaak hiervan

:

sterke groep

-

Groep 1: Spanje, Tsjechoslovaküe,

men met één van! zijn opvolgers in
het Hitler-leger,'dr. Erhard Kroeger,
in Wuppertal terechtstaan. I Dat gebeurt tijdens een proces, waarvan
nog niet bekend is wanneer het be-..'

.

,

■

:
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was.

:

PSP-protest tegen
schrijvers-proces

.

■

(Van een

onzer verslaggevers)

Het bestuur van de Pacifistisch
Socialistische Partij protesteert in
een verklaring krachtig tegen het in
Moskou gevoerde proces tegen Sin■-.-.. ri'
jawski en Daniel. :
-:

Deze vervolging druist in tegen
het fundamentele recht op geestelijke vrijheid en de niet werkelijk openbare vorm van het proces herinnert
aan toestanden uit een tijdperk waar
van , wij. verwachten, dat 't, definitief was afgesloten, aldus hét PSPbestuur. De verklaring is, aan =de
Russische ambassadeur ter kennis
-.

■■

gebracht..

■-

voor een nieuw gymnastieklokaal, •:.-■■

Schiedamse Vest 1, Rotterdam, vraagt voor direct

—

■

■ Kennis

■
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.

-
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TECHN3CI

■■"■■'■'•

Een nieuwe industrie voor de bouw en het onderhoud' "■
van vliegtuigen, wordt momenteel gevestigd nabij ;
Johannesburg in ■-■...-...
/..-U-,?;!

,

¥

:,-..

FA. GEBR. DE JONG
I

vraagt voor haar afdelingen

iVVoenten

en

fruit:".

*

j '.'■?
\

-, -\

krachten in - de. vliegtuigindustrie metervaring in de bouw en het onderhoud van moderne
vliegtuigen in o.a. de,volgende beroepen
schoolde

van 18 jaar of ouder.

•

-

■'.':

','•>

Leeftijd: 18—22 jaar.

?:. ?'

Met het vak bekend. ?
Bij voorkeur met rijbewijs.

*'slagerij:

'
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-;-'"'

FLIÜKE

-'"'-

y

•-.''?.-■-.
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HALFWAS-SLAGER

ervaring.

I

Geboden wordt:
»:Hoog loon
•

•

KOLLeIxTIE"*
Of 110

SERVICE!

-

;

-

Bedrijfskleding

-•

10

werkweek."

%

BEIERLANDSESTRAAT 2A (hoek GROENELAAN)
SCHIEDAM :■';"■
TELEFOON 010-26 5118

:

"■

vakantietoeslag.

,;

Aanmelden schriftelijk, telefonisch of persoonlijk aan ons hoofdkantoor, Hoogstraat
111, Kamer 113, Rotterdam, '^v^nö!;»

.

.-,

;'

.:

.

r.i

Vakantietoelage.
~'-.
-3 weken vakantie per jaar. ■„-;':< \-'V

■■■.

;.-.;=;■■.-

:'■-

Stuur mij onder rembours'...... bureau Minlstre
a. ƒ185,—. Ik betaal bij ontvangst ƒ185,—. Niet
goed binnen 5 dagen retour. Geld terug.

4

NAAM

:" :„....
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-
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■
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.
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Zuid-Afrika biedt welvaart," een nieuw tehuis, een
aantrekkelijk klimaat met gedurende het gehele jaar
zonneschijn en". een hartelijk welkom voor nieuw■•■:■
u.'is.Tjs
komers. ■
;f i-;- ;s

Tel. 12 9714 of Supermarkt Maashaven 12,
Rotterdam, tel. 27 49 97. . ''^i^-i^Jl^TM'f,

'~'-

!

NEDERLANDSE
ACCOUNTANTS-MAATSCHAP
Westplein 10 Rotterdam
Tel. (010) 134740

Voor nadere inlichtingen kan men zich richten tot de

-

ZUIDAFRIKAANSE IMMIGRATIE ATTACHÉ,

?

'.'u'-..:.?'.",

■

RAAMWEG 8, DEN HAAG.

TECHN. HANDELMIJ. V/h P. REGÓORT
,;.Linker' Rottekade 102 (bij het Hofplein)

?

■

ADWi.
KRACHT (vrl.)

.

&■

SRILrifIQNTÜREN

of HOORAPPABATEN

?'.

;

■-;■-;'■.
*

:
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voorkeur enigermate gevorderd met de
N.I.vA.-studie, of in het bezit van het diploma
S.P.D. of studerend -hiervoor. >-~<.".;•„;<■?-..

I

;,h.-i-.-;■.:;•;-.,'-V-.ï"i■:.;.?'■'"•.;;;?'; ; ?■*-;:
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Geboden wordt:?
•k behoorlijke beloning
. -k gevarieerde werkkring
,-fr minimaal 17 werkdagen vakantie
ir tz.t. premievrije pensioenregeling

',?

:

GEDIPLOMEERDE
DRpGISTEN(S)
leeftijd
?.-?"-!

|||

||1

'.-

Voor onze nieuw te openen: SuperMarts te
Rotterdam en Dordrecht vragen wij

i
WÈ
||
p|

.

",

Voor deze zelfstandige functie, bieden wij een
prima salaris en goede sociale voorzieningen..
.....

;:

. ,

■

.

:.;..

,-/■",,, -~.-

..■-

■

Voor ■ nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot onze personeelschef, de heer M. de Rijke,
Burg. De Bruïnelaan 129, Zwijndrecht. Telefoon
01850-25117.
•
. ,
'
-

~

Albert: Heijn
-

■

>.-

-

-•-,-
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■
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tot plm. 40 jaar.
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Bij
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met praktische ervaring.

>

.-

-

ASSISTENT-ACCOUMTAHT
:--

±

-&sU om bepaalde reden Uw wonmg nier ofmoeilijk
kunt verlaten om een bril ofhoorapparaat te gaan
uitzoeken bel dan TELEFOONNUMMER 267649
Wij maken graag een afspraak met Uen tonen
sÊÈ' zonc^er Cl"ge verplichting onze kollektie

TWEEDE'

Interviews zullen zeer binnenkort door een vertegenwoordiger van Atlas in Den Haag worden gehouden.

Tvraagt een ?;.

leeftijd
18 jaar; y?
gunstige
':':;
financiële : beloning.
~.'■ Zeer
Brieven aan postbus 225 of Tel. 13.78.85.

-

...'...............-.;.,..

_._,

:
«3 ADRES :..?,.... _._v.^-.-....-.-v; ..-.v._.J.-.J_: L^!.
'"'. WOONPLAATS :./........:......
?' .'-.- -• Stuur mij de uitgebreide catalogus
I

■ ö#

"

Uitstekende vooruitzichten.
'-v.u
Vrije overtocht van werknemers en hun familie |
naar Zuid-Afrika.
Onmiddellijk beschikbare huisvesting In een!'
'?
flat of huis. ; ~..,;
,?V :
:•.«:

.

.'?

.•

:;

.?.'....

5-daagse

WETSTEYN

>■

'

.?'.ƒ.

Geboden wordt:
, Vaste werkkring.
Vijfdaagse werkweek. '-"'-'■
:
. Pensioenfonds en ziekteverzekering.

~

.

8

'

hoogte

j'-_L oDr

prijs

.

Leeftrjd:lB—2o jaar.

Kunt Umoeilijk van huis?

maak dan gebruik vanonze

".

-

',

uur.

ƒs,—) per

'(_

-

.

verbreed kan worden. Uitvoering in teak.
Bladformaat: lengte 130 cm breedte 60 cm
'75 cm. ' ./.;_
, ;.;;.'.,"

Dit bedrag wordt verhoogd naar gelang opleiding en

■

;-_;

-

Minimumloon 10 sh.
,:|"

|

J f-1
-

Plaatwerkers
Telecommunicatie / Radio /
Rader monteurs
Instrumentmakers

FÜMKE JONGEMAN
?,?

..,:.<

Geschikt voor kantoor en huiskamer. De kastjes
kunnen op vijf verschillende plaatsen onder het blad
gemonteerd worden, zodat het tan 130 cm tot 180 cm

delen);?;'

■

--.

..

.

;

-

'■■

~.,

Vliegtuigmonteurs
(rompen, motoren en onder-

*

;,

een Ie VERKOOPSTER

tot deze slotsom

,?:';f'i??;>?'?

',;

>-,

Sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien van ge-'.
•

SUPERMARKT MAASHAVEN 12

te laten.

voor.

..."

;•'?->';-

ZUID-AFRIKA

"

Technische Hogeschool Delft

.vraagt;.'

.

van 1.8.M.-machines strekt tot aanbeveling.

Soli. te richten aan bovengenoemd adres, afd. Personeelzaken-adm? of .telef. onder 144144,? toestel 132. |

Republikeinse partij
niet geaccepteerd

De Kiesraad is

-"i

' :

'.'.',".

VLS£GTÜIGIVg6NTEUe.S

op haar afdeling mechanische administratie.
••■-•"■
■■■-■-■
-..
; ' ■-;

:>

behandeling

-.■•■■

PONSTYPISTE

voor.

DEN HAAG (ANP).'— Blijkens een
mededeling in de Nederlandse Staatscourant/heeft de | Kiesraad besloten
een schrijven | van dé \ heer A. Dunnewind en anderen," waarin deze verzoekt de naam" van -de op 22 december .1965 opgerichte republikeinse partij ten behoeve van de verkiezing van de leden, van de Tweede
Kamer in te schrijven in het door de
kiesraad bijgehouden register, buiten

ATLAS AIRCRAFT CORPORATION
OF SOUTH-AFRICA LIMITED

N.V. ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

Dit gebouw met een oefenzaal van
12 x 21meter 1 geschikt voor zaalspelen als volley- en basketbal, badminton e.d.", en zal een" welkome aanwinst zijn
de scholen en jde
sportverenigingen op Heyplaat, waar
tot dusver slechts een provisorische
gymnastiekgelegenheid beschikbaar
is. Na het inheien van de paal zal
de wijkraad de aanwezigen ontvangen in het gebouw „Courzand". i ':».

',

H

l

expertises van Friedlander,

De.

-.-

"

A *y

•:..--<

;?—'ï'.Het.; schilderij :'„Boerenfeest", trea werd-hierdoor, midscheeps inge-

volgens

;

.'

tw*

aangehoudet

?••'•

*

*

-

Vereist: ten minste diploma 2-jarige tuinbouw-,
wintercursus.
'Leeftijd: 20—25 jaar. ''[]'■
Salariëring is'afhankelijk van opleiding, leeftijd
en ervaring. ,?;-?■ ,'.,u.Y,,
',
' Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134
te Delft, onder vermelding van nr. F 6607/31092
in de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief.

WÊi
||l|

Nieuwe Maas

;

aan:

-

om.

voor het kweken van een grote verscheidenheid
van planten in de . cultuurtuin
technische

Ha
p|

—

.Vérkeer,, werdl aangereden door: een
deukt, de?Elbe 16 .kreeg- schade;aan personenauto en smakte' tegen 'het
(Van onze sportredactie)
-wegdek;/ Uit de'; richting..- Leiden
Gratema en Hannema eèn echte Jan het voorschip, r';
kwam toen juist een vrachtauto van
Steen, heeft gisteren :op de veiling
15.00 uur bij Van Marie en Bignell in Den ; Het Duitse? schip" voer midden op zuivélinrichting' De Landbouw aanj Vrijdag 25 februari
zal de heer R. Langerak, wethou- Haag ƒ 26.500 opgebracht. Het stuk de rivier,*,toen" de Vitrea, die uit de rijden. De chauffeur wist krachtig
der van Onderwijs en Volksontwikwas ingezet op : ƒ 15.000.' Het werd Tweede Petroleumhaven kwam, wil- te remmen en voorkwam een ernstikeling, in aanwezigheid van verte- gekocht
in opdracht. De koopster de oversteken. haar de Wiltonhaven. ger; ongeval. Er ontstond ter plaatse
genwoordigers van de wijkraad, de
kapitein had de afstand tot jde een enorme ravage van kapotte flesverklaarde,
dat „Boerenfeest" in Nescholen en het bedrijfs- en verenitanker echter, verkeerd geschat.. § sen en stromende zuivelprodukten.
blijven.'
derland
zal
gingsleven, • aan de
Corydastraat
(Heyplaat) dé eerste ■■ paal., slaan

TUINIVIAN

ÏÏÊÈ

Aanvaring op

:

gymnastieklokaal

Technologie kan worden geplaatst een

1

onder vrachtauto

van:

Eerste paal voor

'Bij het Laboratorium voor Algemene en Technische Biologie, van de «afdeling der Scheikundige

gewassen.

Bromfietser raakt

r

jongens

heeft

die worden Verdacht "van ontuch
met twee 'Arnhemse meisjes val :
respectievelijk 13 en'-M.'jaw. De jon-!
gens' hadden -de meisjes ontmoet h
een Arnhemse jazzsociëteit, die al
leen toegankelijk il, voor, personei
boven de 18 jaar, en hadden daarm
op een zolderruimte de ; nacht mei
hen doorgebracht.
,'v„.*-.
De ouders van de meisjes haddei
de politie ingeschakeld toen de kinderen, niet uit school thuiskwamen
Een dag later meldden-' zij de -politie dat' hun 5 dochters weer: terecht
waren. De kinderpolitie stelde; daarna een onderzoek in.
■
Een, vaa de; aangehouden Amsterdammers, de , 21-jarige kantoorbediende. A. D., Is vandaag voor de officier van Justitie geleid. De ander,
de '19-jarige T,C. G J. v. U„ is op
transport*- gesteld naar j Amsterdam,
omdat de politie daar belangstelling
voor. hem heeft.. Van U. wordt ook
verdacht van een serie .winkeldiefstallen in Arnhem. Hiervoor, werden
verder drie Arnhemse kinderen aangehouden: een 16-jarige jongen, een
meisje van 16 en een van 14.

\_

van.

-~

yttt'é

Amsterdamse..

;

—

éen'onzer verslaggevers)

(Van

De Arnhemse politie

/

gekomen omdat gebleken is, dat de
personen,! die het verzoek ondertekenden, de onderlinge samenwerking
inmiddels weer hebben verbroken.
Derhalve, zo zegt de Kiesraad verder, is het onzeker geworden of de
opgerichte republikeinse . partij" nog
bestaat en, zo dit het geval mocht
zijn, wie bevoegd zijn namens deze
den werden tegen hen straffen uitge- partij een verzoek om registratie bij
sproken;" die liggen tussen de vier en 'de kiesraad in te dienen; ;
'
'
?'?
acht jaar.

.:

gearresteerd

...

Kroeger is kort geleden in Zwitserland gearresteerd. Von Koskull en
zijn „speciale commando" in ZuidRusland kwamen kort geleden ter
sprake tijdens een proces tegen: opvolger-SS-overste Robert Mohr en
drie collega's. Wegens medeplichtigheid aan moorden op duizenden jo-

,-.~

Jongelui verdacht
van ontucht

.

'

Twee meisjes

■

'-

winkeldiefstallen

•

"(Van een onzer verslaggevers)
Andreas Baron von Koskull, de exSS'ér, die op Curacao werd gearresteerd 'en moementeel in' de Haarlemse-gevangenis verblijft, zal, als
hij door Nederland is uitgeleverd, sa-

Verdacht van

-

Von Koskull staat
met Kroeger terecht

„Het is zaak", aldus het CNV „dat
aan de verbetering van de sfeer in
de stichting van de Arbeid wordt gewerkt."

:

l

-,

"'-

•

~

...

■Het

■

,

Als reactie op de hoge middagtempératuren van 12 tot 14 graden ontstond er gistermiddag onweer, nadat
er in? de hogere niveaus koude lucht
was binnengestroomd. De eerste bui
was voorde Veluwenaren, een tweede trok van Vlissingen over Maassluis—Rotterdam naar 't Gooi, vergezeld van hagel en gemiddeld met
een bliksemontlading per minuut.'
Hoek van Holland bleef ju&t aan de
rand van deze bui, maar daar stond
wel „een bonk wind". Latei' in de
vooravond trok een j volgende - cel
over Woensdrecht, terwijl het tussen
acht en negen uur nog.onweerde in
een gebied tussen Den Haag en
Utrecht.
Op de ïadarliistallaties kónden talrijke, onweershaardeh worden waargenomen, gegroepeerd in een 50, km
brede zone van Noord*Frankrük tot
over Midden-Nederland. Wanneer
déze. situatie ; zich had voorgedaan in een zomermaand, zou het
ongetwijfeld tot zwaar weer zijn gekomen.
De zone met buien! had geen verstoring f van het weer tot gevolg-en
wü mogen dan ook rekenen op aanhouden temperaturen boven. normaal. ■De zon had het vanmorgen
overal gewonnen, maar een nieuwe
op lerland aankoersende storing zal
- voornamelijk na vandaag de onbestendigheid, vaiï de atmosfeer, weer
'■ ''.. ■'?.'- "V
. vergroten. '
■ '.

'-

i Dit. schrijft het Christelijk nationaal Vakverbond in zijn orgaan De
■Gids naar aanleding van het mislukken van? de onderhandelingen :op
landelijk niveau over de fondsen.

ï'Vrijwei alle aandeelhouders hebban.
schrijft-, verder:;-"„Hoewelilosstaande 'van ; de hiotivering van : ons dit; bod - geaccepteerd,. zodat behouinitiatief willen wij niet, nalaten-erop dens de ministeriële ..verklaring van
tó wijzen-,.dat;alle-thans geschorste geen bezwaar- op • een' noodzakelijke
spelers door' <le vrijwel onafgebroken; statutenwijziging V het, 'bod j gestand wordt gedaan. I Door de -verwerving
afkeuringen ; extra-zwaar worden gevan dit belang. breidt de Nilmij haar
straft. Als..;wij | uitgaan van', .de gedachte,\' dat | de'; opgelegde i straffen -.werkterrein.-.uit. .tot- de 'verzekering
ter beurze van brand- en', transport-..'
mede j het karakter , van een '„afkoerisico's.' De. 'Plevo' zal vonder, eigen
lingsperiode".;; omvatten,' dan verkeren de spelers,; die thans een aantal | naam j haar s werkzaamheden | voort-?
wedstrijden zijn',geschorst," in,'een
Twee meisjes, woonheel wat ongunstiger positie dan zij," I Haar. premie-inkomen bedroeg, in
LEIDEN
-1965 circa ƒ 1 miljoen.,
achtig in een; randgemeente van die in de lente of herfst een" dergeLeiden zün dezer dagen in Den Haag lijke straf opgelegd krijgen." :-Overigens wordt o.a. ook in de afd.
winkelgearresteerd , verdacht.
diefstal. De meisjes zijn zeventien en Nijmegen van de-KNVB getracht *n
~.;.*'..'
dergelijke maatregel van het KNVB-'
achttien jaar oud.
bestuur ér door te krijgen.;, .";. ■; ].
Zij zouden zowel in Den Haag als
VOORSCHOTEN
Vanmorgen
in, Leiden voor vele honderden gul-,
omstreeks zeven-uur .ontstondseen
hebben gedens
verkeersongeval f op de kruising ? Papleegd. Alleen al! in Leiden zouden
penlaan-Véurseweg, De : daarbij ?be-"
zij; voor ƒ 350,—; aan grammofoontrokken ..bromfietser . kwani" er 'met
platen en ƒ 650,— aan kleding hebben
schaafwonden en .vermoedelijk '■ een
ingezitten
gestolen. Beide meisjes,
dank .'zij
L. (Vaïi'«een onzer:, verslaggevers) ,r lichte hersenschudding j af,":
sloten op het Leidse politiebureau.
Op de Nieuwe Maas in Rotterdam het-"•resolute optreden -,?van 's'-.een
Op verzoek van de ouders,wil de
- zuivélinrichting ; De
politie niet zeggen, waar,de... meisjes zijn dinsdagmorgen. het Nederlandse chauffeur;,
binnenschip Vitrea (362 r ton)? en de Landbouw'"
.-'.>-,,
-??,',- ....
wonen.
Duitse tanker Elbe 16 (958 ton) ] met ■ ; ;;De bromfietser lette bij-het" overelkaar in"aanvaring gekomen. De?Vi- steken: niët->op het achteropkomend

j

gisteravond heeft
het gunstige, weer niet kunnen verstoren. Het blijft als voorheen zacht
voor de tijd van het jaar bij overwegend krachtige zuidelijke winden.

Het; onweer . van

gint.

lerland, Turkije. Groep 2: Portugal,
r 'Zweden,
Bulgarije,
"Noorwegen.
Groep 3: 'Sowjet • Unie, Oostenrijk,
Finland,' Griekeland. Groep 4: WestDuitsland, .Joegoslavië, -Albanië.
Groep 5: Hongarije," Oost-Duitsland,
Nederland,--Denemarken. Groep 6:
Zwitserland, Italië,' Roemenië,--' Cyprus. Groep 7: Frankrijk, . België,
Polen, Luxemburg.; Groep 8: Engeland, Schotland, Noord-lerland; Wa■*
"
'*'"".?";•..'-'
les.
,Op verzoek van, Engeland vormden de vier 'elftallen van het! Verenigd Koninkrijk één groep. IJsland
en Malta hebben niet ingeschreven.
-

(Van onze weerkundige medewei'ker)
'

-:-',

.,

bus-zal komen.

-

:

,;

Februari
in vorm

van de KNVB en de af delingen door ■'r DEN HAAG (ANP) De NV.Schade-?-,
alle betrokkenen,-zowel? spelers als verzekeringmaatschappij Nillmij heeft-,
verenigingen, - met. grote - dankbaar- door bemiddeling :.van % de;. Amsterheid en enthousiasme zal- worden dam-Rotterdam Bank NV ; éen -bod;
ontvangen en' zeker. zal medewerken uitgebracht; op. de aandelen' van de
NV Verzekeringmaatschappij ,'Flevo'.
om de feestvreugde te vergroten," al,
in Amsterdam.
dus hét bestuur van RKHVV. v •

;

-Wanneer dat zou gebeuren,'zo zei J Het toernooi. wordt gehouden tusde heer Versloot, dan zal het aantal sen 1 augustus 1966 en, de zomer
van 1968. De wedstrijden in de voorr
rondes moeten voor 28 februari 1968
worden beëindigd. De loting, die
vandaag in Zürich plaats vond, had
het volgende resultaat,

,-.-.

is iets dat ernstige gevolgen kan hebben. Het is veel belangrijker dan de
vraag wie in het conflict rond de vakbondsfondsen als overwinnaar uit de

;

.

,'-.

van de,- zijde

dergelijke■'. maatregel

1 Het aantasten van de arbeidsvrede

Flevo over

;.„Wij zijn ervan overtuigd, dat een

Arme Anema heeft gedurende een groot aantal Jaren deel
uitgemaakt van de 3 Eerste - Kamer.
Vanaf 1921;. tot in 1960 was hij lid
van de senaat voor de AR-partij, jti
welke! hoedanigheid hij vooral- veel
de i algemeenaandacht schonk
politieke en internationale aangelegenheden. Op 88-jarige leeftijd trok
prof: mr. 'Annema zich uit de politieke arena terug. ■ i '
'Hij werd op 10 februari 1872 t«
Minnertsga (Fr.): geboren en na te
Leeuwarden het gymnasium te/hebben bezocht,: studeerde hij te Amsterdam (Klassieke Letteren) en te
Leiden (Rechten).'ln 1895 promoveerde hij op '■ een proefschrift over
het begrip-Onderstand in artikel 80
der grondwet.
,'- Aanvankelijk : was
mr. '. 'Anema
werkzaam als;' advocaat en: Journalist, in'" 1940; werd hij benoemd tot
hoogleraar in, de . rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Am'-<.'j>
"';'.'■
sterdam."
lid van het perj Prof. Anema
manente hof van arbitrage, van d»
Koninklijke.. Academie van , Wetenschappen en'ook van de staatscomgrondwetsherziemissie , voor de
ning. Ook was hij lid van de corn-,
missie vari advies voor 'volkenrech.
'.'„..; ?'?,.
telijke vraagstukken.
: De nu overleden oud-parleméritarier was Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en groot-officier
in de Orde van "Oranje-Nassau eenaantal jaren geleden werd hem een
zilveren anjer door het Prins Bern- - "*hard Fonds toegekend.
-

:

meeprofiteerd.
■ ■ '
De heer Versloot zei, dat er snelle
maatregelen | genomen moeten wordden, omdat het anders met de parti-<
culiere bouw in 1966 spaak gaat lopen.
;;.,
-^.bUi' 1 ! vi;-.; v-»

Nederland in

.

I

'\

titie het, voornemenheeft deze uitzondei'ingsmaatregel te gaan hante-

ren.

is het geschil dat rond de vakbondsfondsen is ontstaan.

Nillmij neemt

de.minister.van! Jus-

-

'.'

bleken, dat ook

>

"

tie zou kunnen

:.<;."«

,

-:

Europacup

';!

.

"•

.'-.-.'

<:'"

■

woningwetbouw daarvan profiteert.
Zeker niet, nu de woningwetbouw
nog
wordt uitgebreid met' een
•""_'"
V : ?-ia
duurdere sector.
i
Hét Is 'rechtvaardig als ook de
partciuliere . - bouw van dit systeem

■
J
Deze .verandering heeft gevolgen
voor het KLM-personeel dat in de
horecasector werkt. De vervoersbon-'
den hebben j al' contact • gezocht ; pm'
ervoor, te zorgen dat' het personeel
overgaat van de KLM naar de nieuwe n.v. Ook is al een begin gemaakt
met' de ': onderhandelingen j overVde
arbeidsvoorwaarden van deze menNederland heeft voor het voetbal- sen. :■.-'. :".,''.:.
, : .j' J;--";.
toernooi om het Europees kampioenNu vallen zij gedeeltelijk onder de
schap voor landenteams geloot in regelingen voor het.' KLM-grondperéén groep met Hongerije, Oost-Duits- soneel en de horeca-c.a.o.
land en Denemarken.
,

-

meen*, oogpunt,: van volkshuisvesting,
is | het niet büüjk | dat alleen de

'-S Prof. mr.

—

-

-.

...

■

-.-..

CNV in De Gids:

Géusau, familieleden en vrienden van
bruid en bruidegom bevinden.
ïri de , drie J eerste 'gala-rijtuigen
zitten onder meer 'de prinsessen Margriet en Irene en de zusters van de
heer von Amsberg. Dan volgt de glaDe verhouding
UTRECHT, ANP
zenkoets met koningin ' Juliana, tussen?.werkgevers, •en , werknemers
heeft de laatste twee maanden ern-

;

■-.-•"■

leed. lOp verzoek j van : de overledene
geschiedde de begrafenis in alle stil-

,

:

:

,

:,

\

.

is>"

vangraafplaats te Westerveld;'
daag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van prof. mr. Arme' Ancnia,"V die vorige I week vrijdag.3 over-

'

redactie)

!

soc.-econ..

(Van

:iSDEN?HAAG'i(ANP) ; '—'Op- de;be-;

"

[

,Geef ons geld voor de
bouw tegen lage rente'

samengesteld Prof. Anema
begraven

,

aannemers:

Christelijke

.-

—

.

HET VRIJE VOLK

I

;

vergoeding,

van studiekosten.

!

-..

(.?\j"

';

Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.

BAKKERSLEERLING
BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat

j.

'

'

;'r .

\

59, Tel; 01898-3838, Vlaardingen

—'
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WOENSDAG 23 FEBRUARI 1966
De BrttM ml—Met van Defensie Denai» Hei»
ler heft betond het Defende-witboek emhoof.

•

Links van

Healer minister

van het leger Genyi
Reynolds, minister van Luchtmacht ' Lord
Shaekleton (met bril) j rechts de opvolger v»n
Mayhew, minister van Marine Mallalien...

EINDE GEVREESD
BRITSE ROL ALS
ZEEMOGENDHEID

in

Labour Party

Geheimschrift van

Petras D. ontcijferd vermoord
(Van onze oorrespondent

:

ruimteproef
uitgesteld

'

m de marine heerst onrust. Vele Britse parlementariërs vrezen, dat met dit witboek een einde is gemaakt aan de eeuwenoude Britse rol van zeemogendheid.

Hele dagboek

De politie had reeds in 1959 toen
Petras D. wegens roofovervallen, In

;

Wiesbaden was aangehouden, enkele

blaadjes van'het dagboek gevonden,
maar deze aantekeningen konden
niet ontcijfer worden. Na de aanhouding van D. in Amsterdam was het
gehele dagboek gevonden.
:

De conservatieve oppositie hoopt dat de begroting haar een wapen m
handen heeft gespeeld voor de komende verkiezingen.
Premier Wiison, op het ogenblik In Moskou, wordt voortdurend op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen In Londen. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat hU het parlement vroeger zal ontbinden (voor eind volgende maand) dan hü van plan zou zijn geweest.

...

I|

slaagd te

=j

g
g

Na voor zijn rijexamen gezün moest hij nog
s een half jaar in proeftijd rij- ||
| ren. Daarna werd zün rjjvaar- ||
dlgheid, opnieuw beproefd, s
i waarbij hij met glans slaagde, g
I Franz verloor zijn armen tien

1

=

B

jaar geleden bü een ongeluk
je met sterkstroom toen hy als

H

elektromonteur werkte.

Mayhew

-

'•

' De politici hebben volgens hem een
volkomen willekeurig gekozen plafond
voor de defensiekosten vastgesteld,
maar tevens besloten dat Groot-Brittannië een wereldmogendheid blijft
en zich met de verdediging van de
oostelijke helft van de wereld blijft

belasten.

Trein grijpt
bus: 1 dode

B_B|MÉM

Twintig miljard gulden zijn, aldus
Mayhew, te weinig voor deze enorme

taak. Het gaat niet alleen om dat ene
nieuwe vliegtuigmoederschip ' dat de
regering weigert te bonwen.

(Van een onzer verslaggevers)

Dinsdagmiddag omstreeks het middaguur is in het Belgische plaatsje
Hamont, gelegen aan de Nederlandse grens, op een met knipperlichten
beveiligde overgang een Nederlandse bus met Belgisch vrouwen, werkzaam in een confectiefabriek, in botsing gekomen met een Belgische
goederentrein getrokken door een
NS-locomotief.

De locomotief greep de bus, die
waarschijnlijk door het rode licht is
gereden, in de linkerflank en sleurde
hem ongeveer honderd meter met
zich mee. De bus is eigendom van
de gebroeders Smulders uit Weert.
Bij dit ongeval vond de 25-jarige
Alice Daniels uit Grote Brogel de
dood. Zeer ernstige verwondingen liepen op de 47-jarige Filomena Melchior en de 36-jarige mej. Vermeyen, beiden wonende te Peer.
De chauffeur van de bus, de 45-jarige Willem Post uit Budel is overbracht naar het ziekenhuis te Weert.

Arrestaties na
schietpartij in
Birmingham

BIEMINGHAM, ALABAMA (Reu-

Britse

Arnold Vas Dias
overleden
Arnold
NEW VORK (DPA)
Vas Dias, sinds jaren correspondent
van de Nieuwe Rotterdamse Courant in New Vork, Is dinsdag in Sarasota (Florida) op 75-jarige leeftyd
overleden. De heer Vas Dias verbleef
daar om te herstellen van een zware

hartaanval.^HHHßÉ

Prinses Beatrix

strijdkrachten In Hongkong blijven,
maar geen garnizoen meer In Brits
Guyana en in het zuiden van Afrika.
In april 1967 worden verder veertig
F 111: A supersonische bommenwer-

pers besteld. Totdat deze door een
Brits-Pranse supersonische bommenwerper kunnen worden vervangen.
het aanschaffen van een kleine keu-

De Britse Polarisonderzeeërs zullen
In de jaren 1969—1970 alle varen en
deel uitmaken van een mogelijke collectieve atoomvloot. De marine krijgt
torpedojagers, die uitgerust. worden
met geleide projectielen? ?..■
De Britse troepen in West-Duitsland zullen in principe op de tegenwoordige sterkte worden gehandhaafd.
De defensiebegroting voor 1966-67
bedraagt ƒ21.720.000.000 dat is ƒ520
miljoen meer dan in 1965-66. maar
ƒ 720 miljoen minder, indien men rekening houdt met de verhoging van
prijzen en lonen. Zij bedraagt 6,6 percent van het nationale inkomen, in
plaats van 6,8 percent in het afge-

lopen begrotingsjaar.

Tragische
vergissing

namen wraak op mensen van wie
bekend was, dat zij het vorige bewind steunden.

Later bleek evenwel, dat • prins
Olaniran , het slachtoffer; van een
auto-ongeluk was geweest. f,~]
een proces
begonnen tegen een Oostduitseir, de
47-jarige Hans von ötttngen en een
32-jarige Zwitser, de voormalige
taxichauffeur Rfchaid Beeli, die ervan worden beschuldigd' -te hebben
gespioneerd' voor de '■' Oostduitse geheime dienst.

In Ziirich is dinsdag

Het blad Le Parisien Libere is
dinsdag in twee formaten verschenen. Het is de bedoeling dat de lezers uitmaken aan welke uitvoering
zy 'de voorkeur geven. Na ParisJour en 24 Heures probeert Le Parisien Libere het kleine formaat ingang te doen vinden.^MgMMMM
—

WITTE WEEK
WONDER

VS voor vrije
verkiezingen
in Vietnam

Breed glimlachend stapte
naar buiten.

WASHINGTON (AP) Het Witte
Huis heeft dinsdag verklaard voor-

stander te zijn van vrije verkiezingen
in Vietnam.
De Verenigde Staten tullen zich
neerleggen bij Me gevolgen van der-'
gelijke verkiezingen, wat die ook mogen zijn. Aldus luidde de Amerikaan-

'regeringsverklaring.
De Amerikaanse senator Kennedy
en de voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen hebben aangedrongen op vorming van een Zuidvietnamese coalitieregering, waarin ook de Vietcong
zou zijn vertegenwoordigd.
Het was gisteravond nog niet bekend in hoeverre in de regeringsverie

gesprek-Vietnam
PreMOSKOU (Reuter, AP)
mier Wiison van Groot-Brittannic
heeft de Sowjetleiders verzocht mee
te werken aan onmiddellijke vredesbesprekingen over Vietnam. Wiison
zei tijdens een lunchpartij op het
Kremlin, dat de tijd rijp Is voor onderhandelingen zonder voorwaarden
vooraf.
Hy gaf de Sowjetleiders voorts de
verzekering, dat een Britse regering
onder zün leiding nooit zou toestaan,
dat West-Duitsland zeggenschap zou
krijgen over atoomwapens.
Wiison heeft gisteren besprekingen van vier uur gevoerd met zyn
Sowjetambtgenoot Kosygin. Hy verklaarde .na afloop, dat de SowjetUnie van mening is, dat het conflict In Zuidoost-Azie niet met mili—

Spoorloos

met f 80.000

en minderjarig meisje

Vakbondsleider
maakt 't te bont

te

Brusselse correspondent)
Met 1.100.000 Belgische franks ofwel ƒ 80.000 en een minderjarig
meisje is de 33-jarige secretarispenningmeester van de Liberale
Vakbond te Brugge er sinds enkele
dagen vandoor en spoorloos.
(Van onze

Bruidsboeket:
Amsterdamse
jeugd huppelt

Michel Scholier was bijna tien jaar
in dienst van de vakbond, hij Is. getrouwd en heeft één kind. De leden
van de vakbond hadden een algeheel
vertrouwen in hem. Hij is, duidelijk
(Van een onzer verslaggevers)
met het doel niet meer terug te komen, zeer zorgvuldig te werk gegaan
De Amsterdamse'jeugd is nog altijd slecht in marcheren maar in het bij het leeghalen van. de bankrekeningen. ■;-.
feestelijk gehuppel; is ze heel wat
Hy schreef cheques uit voor het
mans.
doen van grote betalingen, die hy
zelf incasseerde. Hy heeft ervoor geDat bleek gistermiddag in de oude RAI tijdens de eerste repetitie zorgd dat er een bedrag van ƒ 45.000
in baar geld in kas was.
voor het spel Bruidsboeket, dat onHet met hem verdwenen meisje 1»
der leiding van de Amsterdamse
gymnastiekleraar Marius Kruine op Monique P. en is twintig jaar oud.
9 maart voor de koninklijke familie
zal worden opgevoerd.
Een Amerikaanse federale rechv" Het spel dat als motto Jeugd en ter heeft uitgemaakt, dat het geRitme meekreeg is opgebouwd rond weer, waarmee president Kennedy op
de Politiekapel onder leiding van ka22 november 1963 werd gedood; toepelmeester J. Plnkse. Nadat men behoort aan de Amerikaanse regebinnen is gemarcheerd wordt er ring.-Hij wees de aanspraken af van
o.m. rond de in een cirkel opgestelde John King, een oliemagnaat en wakapel een vreugdedans gedanst op de penverzamelaar die indertijd het getonen van 'When the Saints go marweer en de revolver waarmee kort
chin in. Dit dansen wordt onderbrona de aanslag op Kennedy de poliken door ritmisch geklap van de ontieman Tïppit werd vermoord, voor
geveer duizend, 'hoofdzakelijk vrou10.000 dollar had gekocht van de
weduwe van Lee Oswald.
welijke, deelnemers aan het spel.
: Vier
leerlingen: van de Midden-;
meerschool werden?via een loting
aangewezen om op 9 maart de linten
van het.' Bruidsboeket aan' prinses
Beatrix en haar verloofde '• aan te
bieden.
Het ging op de repetitie allemaal
nog niet zoals de heer Kruyne zich
dat had voorgesteld. Verschillende
—

klaring

was tegemoet gekomen aan

deze suggestie.

bandieten heeft
in Noord-India
een dorp overvallen, omdat zy de
bevolking ervan verdacht haar by
de politie te hebben aangegeven.
—

Een

groep

maandag by Agra

Zestien dorpelingen, onder wie vyf
vrouwen en drie kinderen, werden
gedood. Twee bandieten kwamen om

het leven en één werd gewond, toen
het dorpshoofd terugschoot..

deelgenomen door leden van het Nationaal Ballet en vertegenwoordigen

binnen veertien

son.

-.••"■"• "•'*.'.

van de Rijksdelen overzee."-".
'

—:

Bij relletjes bij de Waseda-iiniversiteit in Tokio zijn dinsdagochtend

ruim tweehonderd studenten aangehouden. De studenten hadden zich
meester gemaakt van een universiteitsgebouw, .waaruit zü de dag te-

voren: waren'verwijaierd.' 'X -ff

0.00

Dit cadeau Is nu on*

WITTE WEEK WONDER
Profiteer van dit fraaie ge*
schenk en kom gauw gezellig

kennis maken met de fleurige
en kleurige modieuze mogelijkheden van de weelde in katoen
voor badkamer, slaapkamer,
eetkamer en keuken.
in alle filialen van

S

:

Textielspeciaalzaken

f%

!;

?"^;

H. A. Gomperts
oreert in de
Pieterskerk
Prof. H. A. Gomperts,
benoemd tot buitengewoon' hoogleraar in de moderne Nederlandse
Letterkunde, ■ zal zijn oratie op vrijdag 25 februari' om vier uur uitspreken in de Pieterskerk.

LEIDEN.

—

jaar

\

Overigens ziet het er volgens politieke waarnemers niet naar uit, dat
de Sowjet-Unie baar standpunt ten
aanzien van Vietnam heeft gewij-

BEIROET (AFP)

—

In Syrië heeft waren van de Baath-party, dat op 22
december werd ontbonden.

een nieuw, regionaal voorlopig bestuur van de Baath-party de macht
in handen genomen. Generaal Amine
El Hafez, voorzitter van de presidentiële raad, premier Salah Bitar, Mlchel Aflak,. stichter en theoreticus
van de socialistische Baath-party,
Moenif. - Razzaz, secretaris-generaal
van deze party, alsmede de minister van Defensie, generaal Mohammed Omran, zijn gearresteerd. Voor
het gehele land is een uitgaansverbod ingesteld. Havens en vliegvelden
zijn gesloten.

De bron van de moeilükheden is
de strüd om de macht tussen de
Baath-party en de groeperingen, dieachter Nasser Btaan.
Na de staatsgreep van 1963, ' de
achtste in veertien jaar, heeft Bitar
aan het hoofd gestaan van vier regeringen, die alle ', in feite afhankelyk

de helft "■ van deze"
keersongevallen trof

ver-

het water de grootste bedreiging voor het kinderderen die nog geen vijf leven. In deze drie jaar
jaar waren. . Uit cijfers verdronken 700 kinderen,
blijkt dat ruim zestig per- onder ? wie 550' jongens.
Deze conclusie is men ge- gens.
cent van . de jeugdige Opmerkelijk hoog was het
neigd te trekken uit cijfers
slachtoffers / voetganger aantal verdrlnkingsgevalvan het CBS over; dodede was en! bijna dertig per- len bij de kleuters van 2
' Bijna de helft van
lijke ongevallen bij kinde- slachtoffers vindt de dood cent fietste.
en S jaar," nl. 151 en 118.
ren.'
Nt. . het verkeet vormt
In het verkeer. Ongeveer
met

Normale verkoopprijs fl. £93
voor

nieuwe regering

taire middelen kan worden opgelost.
'Er moet een oplossing gevonden
kunnen worden, die in het belang is
van het Vietnamese volk.' aldus Wii-

In 'de jaren 1962 tot en
1964 verloren 2488
Jongens zijn veel min- kinderen onder de 15 het
der oplettend in het da- leven door ongevallen.' Van
gelijks leven dan meisjes. dit aantal waren 1685 jon.

(••n .nkel merkartikel ultseiondecd)

Syrië heeft weer

JONGENS LETTEN MINDER
GOED OP DAN MEISJES
(Van onze soc.-econ.
redactie)

met Ingeweven tulpdessin, bi]
aankoop van fl. 25.— aan hui»*
houdtextlel

Achtste staatsgreep

Uit ongevallenstatistiek CBS blijkt:

In de ochtenduren, van f maart
wordt. een tweede repetitie gehouden. Daaraan zal dan ook.' worden

BADDOEK

.-

•"

deelnemertjes waren: te uitgelaten
terwijl anderen juist te' plechtstatig
in hun optreden waren.

In alle filialen van Da Kroon
vindt U tijdens de Witte Week
een rijke collectie gloedvol
hulshoudtextiel waar II verrukt
van zult zijn.
Ds
En...
Kroon zorgt voor «en
charmante surprise: U ontvangt
een prachtige, zware

-

Werk mee aan

Prinses Beatrix heeft gisteren de gehele ochtend en een
deel van de middag in het paleis op de Dam in Amsterdam
met een aantal hofdignitarlssen en anderen die bij de voorbereiding van het huwelijk zijn
betrokken, overleg
gepleegd
over de voorzieningen voor de
tiende maart.V-V
Een groot aantal nieuwsgierigen verdrong zich voor de
achteruitgang van het paleis
bij de groene Volvo AA-99 van
de Prinses, wachtend tot ze te
voorschijn kwam. En dat gebeurde dan ook om zes uur.

Verre ' Oosten en ?In Zuidoost-A_s
zullen gehandhaafd blijven en ook
(zolang de confrontatie .voortduurt)
de bases In Singapore en Maleisië. In
Aden zal echter na 1968 geen Britse
basis meer bestaan. De basis Bahrein
wordt gehandhaafd en er zullen

Polaris-onderzeeërs

De Apollo-201 zou om 13.45 uur Nederlandse tijd van de basis Kaap
Kennedy worden gelanceerd.
Men zal In de loop van de dag beslissen of de lancering donderdag
kan plaatsvinden.

WILSON TOT USSR:

bekeek paleis

strijdkrachten .In het

—

getroffen, de anderen werden minder ernstig gewond. De demonstratie
werd gehouden wegens vermeende
discriminatie by tewerkstelling van
personeel bU de supermarket.
De directie heeft tegen de Southem
Christian Leadership Conference, die
de demonstratie had georganiseerd,
een eis tot schadevergoeding van twee
miljoen dollar ingediend.

man.

leidelijk geliquideerd.

ter) —'De politie in Birmingham
(Alabama) heeft gisteren meegedeeld,
dat de 23-jarige blanke Emory McGowan, die maandagavond enige minuten na een schietpartij werd gearresteerd, heeft toegegeven op vijf negerdemonstranten te hebben geschoten,
Tengevolge van
LAGOS (AFP)
omdat zö zijn wagen op een parkeereen tragisch misverstand zijn In
plaats bij een supermarket hadden Ikire, 400 km ten noorden van Lageblokkeerd.
■.-**. gos, twee mensen gedood en 28 huizen en tien auto's in brand gestoDe man zal wegens poging ■ tot ken.
moord in staat van beschuldiging
worden gesteld. McGowan zei dat hü
Jonge lieden* die vernamen van de
de negers verzocht had weg te gaan. dood van prins Ademola Olaniran,
Toen zij dit niet deden opende hij de lid van de actiegroep in het Nigedeur en schoot zijn revolver op hen ri'aanse parlement, meenden, dat het
leeg.
hier om een politieke moord': ging.
Twee negers werden in de maag zy bedachten zich geen ogenblik en

—

Petras D. werd eerst rood en daarna lijkbleek toen hem door de officier van justitie een passage uit zijn
dagboek werd voorgelezen. Enkele
minuten later zei hij echter alweer
onbewogen: 'Dat zijn alleen maar
aantekeningen voor een detectivero-

Het defensie-witboek kondigt aan,
dat Groot-Brittannië voorlopig vijftig
Amerikaanse F 111 A bommenwerpers'koopt. De prijs bedraagt ruim
20 miljoen-gulden per vliegtuig. Het
luchtwapen vande marine wordt ge:

flrftt* Advertentie LM.

Detectiveroman

Alle Britse vliegtuigmoederschepen
zullen over enkele jaren moeten verdwijnen. De vloot zal daardoor onbeschermbaar worden, aldus de ex-mi' _."■
nister. ■ .

De

-

tieus onderzoek In op de plaats waar
het meisje ligt.
Inmiddels staan kikvorsmannen gereed om opnieuw in de Theems af te
dalen om te zoeken naar hoofd en
ledematen van een in stukken gehakte vrouw. Het onderste deel van
haar romp Is zondag op de oevers
van de theems gevonden. Het was
deskundig bewerkt met een mes en
een slachtzaag.
De romp moet slechts enkele ven
in het water, hebben' gelegen. Volgens pathologen moet het slachtoffer een weigebouwde vrouw van M
tot 50 jaar zijn geweest.
In de afgelopen week Is in Londen
de vermissing van 12 vrouwen in die
leeftijdsgroep aangegeven. Volgens
Scotland Yard zijn zes van die vrouwen Inmiddels opgespoord.

was het hitteschild van de cabine bij
terugkeer in de dampkring aan hoge
temperaturen bloot te stellen.

'

g
g Bommenwerpers

s

\

Eenmedewerker van de Westduitse
geheime dienst, die gespecialiseerd is
in cryptografie, heeft zich vier
maanden lang met het dagboek van
D.' beziggehouden. Nadat hij zich
tenslotte twee ■ twee dagen en twee
nachten. In een laatste vertwijfelde
poging met het dagboek had opgesloten, had hij de sleutel tot de woordtekens van Petras D." gevonden. Na
nog eens ' enkele maanden werken
waren D.'s verzamelde werken in het
Duits vertaald. Toen kon de officier
van justitie lezen hoe D." bij zijn
overvallen te . werk was gegaan en
hoe hij met een zaag, die hem door
de advocate Marianne K.. uit Essen
was bezorgd, uit de gevangenis had
kunnen ontvluchten.

.

stuurinrichtlng.

slagen.

,

■

|

topher Mayhew is afgetreden. Na. de
publikatle van het witboek heeft ook
admiraal Sir David Luce zijn ontslag
aangeboden.'..'.,

Willekeurig

=

—

.

zijn stap toe.

Voor de eerste maal heeft in g
I West-Duitsland
man, §
een
|
wiens armen zijn geamputeerd, s
|
| een rijbewijs gekregen. Het is g
1 de 29-jarige Eberhard Franz §j
| uit Heidelberg, die zijn auto g
zijn voeten bestuurd. Als
i met
| deskundige voor het voorko- g
men van bedrijfsongevallen §f
|
s vervaardigde Franz een aparte ; g

De
KAAP KENNEDT (AFP)
lancering van het onbemande Amerikaanse Apollo-rulmteschlp is met het
oog op de slechte weersvooruitzichten uitgesteld..

Toen deskundigen de sleutel van het
geheimschrift niet konden vinden,
Het voornaamste doel van deze
bood Petras D. de justitie aan om eerste ruimteproef in het Apolloprovoor 1500 dollar een paar bladzijden Ject, dat de landing van een bemand
voor te lezen. Dit aanbod werd afge- ruimtevaartuig op
de, maan beoogt,

Niet alleen de marineministerChris-

bezit rijbewijs

LONDEN (AP)
Op een plattelandswegje bij Londen, is vandaag . het lijk gevonden' van een
vermoord tienermeisje. Inmiddels
speurt de politie nog koortsachtig:
naar een moordenaar met grote
chirurgische kennis.
'De 17-jarige j blondine werd met
doorgesneden keel gevonden vlakbij
haar ouderlijk huls te Swanley. een
dorpje in. Kent, ten , oosten van de
—

Amerikaanse

Tot dusverre heeft Petras D. sinds
zijn arrestatie 27 september 1964
geen woord over de misdaden waarvan ! hij beschuldigd wordt willen

De Britse defensie-begroting, het witboek, heeft een politiek gespannen toestand in Groot-Brittannië doen ontstaan.
Binnen de Labour Party is een conflict uitgebroken.

In het Lagerhuis lichtte

West-Duitsland)

Bijna een heel jaar hebben deskundigen van de Duitse politie, justitie en
van de geheime dienst nodig gehad om het geheimschrift te ontcijferen
van' één der gevaarlijkste en intelligentste gangsters, die na de oorlog in
West-Duitsland en in Nederland heeft geopereerd.

en zijn' acht helpers voor geruime
tijd achter de tralies te helpen.

LONDEN, dinsdagavond

armen, maar..

in

een.

(Van onze correspondent)

Man mist beide

Engels
Weer
meisje (17)

Volgens de geheimschrift ■ deskunDat geheimschrift is samengesteld
door de > 37-jarige stateloze Petras dige heeft Petras D. een buitengegroot : talentaD., die! behalve van een reeks ge- woon ' geheugen
wapende roofovervallen en een dub- lent. Zijn geheinjschrift,.; dat meer
bele moord ,in Duitsland,; ook van dan. duizend ; woordtekens - omvat, hoofdstad. ./._E____l
twee roofovervallen op juwellersza- schreef hij, zonder code of spiekpaEnkele uren later werd haar vriend
ken ' 'te Amsterdam beschuldigd plertje. Het schrift Is bijna even
dood in z\jn slaapkamer gevonden.
moeilijk als Chinees. wordt.'
'■■ Het proces tegen Petras D. begint Het is -de . 18-jarlge Brian . James
De officier v van: justitie te DortWestley die zich een kogel door het
mund: gelooft dat hij uit ; de, met In het najaar.
hoofd had geschoten.
kinderfoto's en gedroogde . bloemen
''f Justitiële deskundigen stellen bM
beplakte, dagboekschriften voldoende materiaal kan halen om Petras D.
het licht van booglampen een minu-

door defensie-witboek
.

Chinees"

i

Conflict

„Bijna zo moeilijk als

■

HET VRIJE VOLK

kin-

Radio-Damascus maakte bekend,
dat generaal-majoor HafezAssad minister van Defensie is geworden. Kolonel Achmad Sweidan was bevorderd tot generaal-majoor en benoemd tot stafchef van het leger. De
gearresteerde leiders zullen terecht
moeten staan voor een speciaal partytribunaal.
Radio-Damascus meldde voorts,
dat sterke eenheden van leger en
luchtmacht achter de staatsgreep
staan. Het nieuwe bewind, dat zich
als een voorlopige regering beschouwt, heeft laten weten, dat het
direct maatregelen zal nemen om
verbetering te brengen in de economische toestand van het land.
In een lange verklaring, waarin de
nieuwe leiders de staatsgreep trachten te rechtvaardigen, worden de afgezette leiders beschuldigd van zwakheid, egoïsme en pogingen om' de
partijpolitiek naar rechts om te buigen. Zij waren door burgeHjke en militaire groeperingen in de party benaderd met het verzoek een nationaal en internationaal partijcongres
te beleggen, maar hadden dit verzoek niet willen inwilligen.
Het nieuwe bewind, aldus de verklaring, zal het socialisme bevorderen en zich kanten tegen 't imperialisme en het zionisme.
'. De eerste aanwyzing dat er
in Syrië verzet bestaat tegen de nieuwe
regering is een radio-oproep die dinsdag In Tel Aviv werd opgevangen. De
oproep werd gedaan door officieren
en manschappen van het zuidehjk
front, de Syrische troepen aan de
grens

met

Israël.

Daarin werd gevraagd de regering
van Amin al Hafez en premier Bitar,
die zün afgezet, trouw te biyven. De
boodschap werd verscheidene malen
rherhaaldtentwerdiblijkbaar overieen
zwakke; zender! Verspreid.'- ':^^f%.-'"
v ' •■■-,.'
;
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RAI: Vrije

van

Motto

bevallen. Hoewel hun show een eigen naam voert, namelijk Caravan
RAI 66, zijn beide manifestaties, die
van tweewielers en die van kampeerwagens, toegankelijk op één en-'

men,

is dat gewend en tot nu toe is er
ook steeds aan voldaan ledere RAI
was groter dan de vorige en altijd
kwamen er weer meer bezoekers dan
:
:
svoorheen. -.■■; r : • ■■: .
Wat de ruimte betreft spreekt deze RAI niet in superlatieven. De.

Want onze gemotoriseerde tweewieler met zijn positie tussen fiets
en auto in, vervult een zeldzaam
nuttige \ functie in; het nationale

verkeer.'

"

-

standoppervlakté" Is vrijwel. gelijk
gebleven aan die,van de .vorige en
daarbij winnen de kampeerwagens

.

het met 11.600 vierkante meters van
de: tweewielers,' die 8500 vierkante

'

meter voor hun rekening nemen. .
Maar wat het assortiment betreft
moet toch weer eens vaneen topprestatie worden gesproken, want de
RAI bericht ons, dat het nog nimmer zo groot was.
.;, ■:.;
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:
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■
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«vaneen

•
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van kampeerwagens.
volledig overzicht, is
op de
het niet geworden
>RAI staat veel meer dan ooitin een krant kan worden toegelicht Daarom, ons advies:',
ga zelf V kijken, het zal 'de
moeite lonen!
.
vallen
• Een
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2
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Magneet te Weesp is een van de
Nederlandse fabrieken, die iets in,
de vouwfiets zijn blijven zien en
hem . dan ook, heeft ontwikkeld.
Magneet heeft; er.' tevens een gezinsfiets. van gemaakt, het ,'all-family' rijwiel, dat alle; leden' van het
gezin onderling kunnen uitwisselen.

•

*

in het grote aantal landgenoten,'dat
nog jaarlijks een rijbewijs aanvraagt
en verkrijgt v00r... motorrijden. Er
is blijkbaar een stille reserve bij het
publiek. ■
•In elk geval hebben de fabrikanten en importeurs van motorfietsen

zelfs worden gesproken van een licht
,'
.•
'
herstel.
■'
zo
De motorfiets en de scooter
ziet het de: RAI
zitten min of
meer in de knel in de ontwikkeling.
Toch wanhoopt. de motorwereld
nog steeds niet. In Engeland en
Amerika is ?; een sterke opleving
merkbaar in de belangstelling voor
'de motorfiets, zuiver voor sport en
genoegen. Het zou best kunnen, dat
dit naar Nederland overslaat. RAI
ziet een aanwijzing in deze richting

'■

een.

ling verenigd in
gemeenschappelijk paviljoen, waar de liefhebbers

terecht kunnen.
HÉBfi
j Hun paviljoen is trouwens niet het
enige. Ook de Britse industrie komt
met een gezamenlijke inzending en
deze zal men vinden in de om zijn
architectuur alleen al bewonderenswaardige Glazen Zaal van het uitge:,-,',
..
strekte complex.

:

—

—

Van al

de' gerommeerde Engelse

fabrieken, die zon geweldige reputatie hebben in de motorwereld, ont-

„

breekt alleen Royal Enfield.

Gitane,• die men met vier
snellingen: (als sportfiets)
kopen voor ƒ 240 en; met
1 versnellingen (als racemodel)

verkan
acht

voor

1 260.^rt|^pB|@nta|

Een totale nieuwigheid is'dan
nog de ; Serva, een rijwiel' dat om
onnaspeuriyke ■ redenen reeds 'de

naam van Provofiets heeft verworven. De Serva heeft kleine wielen,'
'n groot stuur en 'n laag geplaatste
stang,: zodat 1 zowel mannen als
vrouwen erop kunnen ryden. De
Provofiets Is dus in wezen een gezinsfiets die ieder te. zyner tyd
kan bestygen.
Waarom dit handzame compacte rijwiel, de Serva van Burco te
Amsterdam Provofiets is gedoopt,
weten wij niet. ; Waarschijnlijk
dankt het die naam aan het paraderen .op zeeboulevards, waarvoor

gespeld en van Magneet
kan. worden gezegd; dat men er
uiterst serieus is gestemd ten opzichte van vouw- en famillefietsen. De vouwfiets geeft ons nu
eens mogeiykheden nieuwe vormen, te vinden en aldus tegemoet
te komen aan de bezwaren, die" de
industriële vormgeving enige tüd
geleden tegen de. fiets heeft Ingebracht, zegt de directie.
zy heeft gebruik gemaakt van
het ontwerp van de Britse firma
R. J. Searle Ltd te Sunburry on
Thames, maar met eigen patenten de conceptie verbeterd.
De ABC-gezinsfiets biyft onder
de tweehonderd gulden: met ƒ195
is de prys zeer laag tegenover de
'som van driehonderd, die vroeger
voor een vouwfiets werd gevraagd. |
Voor het overige vindt men op
de stand de rijke serie racefietsen,
waarin Magneet ' zich sinds ' lang
heeft gespecialiseerd en de bekende bromfietsen van eigen fabrikaat met de Duitse Sachs-motor.
| Opmerkeiyk
is vooral de halfracefiets Olympic 10, een karretje
speels

Er is dus.een lage instap voor
vrouwen en meisjes 'en het zadel:
is verstelbaar over een afstand
van; wel dertig ; centimeter. Omdat
een ronde zadelpen ■ gevaar voor
giyden van het zadel zou kunnen
opleveren, heeft Magneet de pen
vierkant gemaakt, wat; inderdaad
een veel stevigere indruk geeft.
By de moderne fiets gaat' het
streven naar compactheid,, de wielen zün V; teruggebracht ' tot een
maat van' 20 inch, terwyi de norm
op het ogenblik is 26 inch (en voor
de oorlog 28 inch). Deze kleine
wielen staan op halfballonbanden/ Het in- en uitvouwen heeft Magheet letterüjk eenvoudig gemaakt:
het frame \ kan van het balhoofd
worden gescheiden door een druk
op de knop en wordt de fiets weer
in elkaar gepast, dan herstelt zich
automatisch het contact met het
achterlicht. Tot nu toe waren daarvoor afzonderUjke handgrepen no•

en scooters zich op deze tentoonstel-

:'

dig.
Tegen diefstal is, de ABC-fiets,
zoals Magneet hem. heeft gedoopt,
beveiligd door een vergrendeling

gebouwd
tien versnellingen,
volgens de originele maten van de
gerenommeerde Magneet-wegrace' f >-■ ~\•
fietsen. De prys is ƒ 289.

met

die op .het voorwiel werkt, maar
de uitneembaarheid blokkeert.
''?','■''..'.,
Het Weesper ABC- wordt dus

Voor de export

tevens

men

ken.

-

De helft Frans
-

_HBn_flß_H_i

Sulden ligt.

heeft zich met deze
fietsen een waar toerisme ontwikkeld ;op de kustboulevards. Burco
meent, dat dit best naar Nederland kan overwaaien en ziet reeds
kansen voor verhuur van het rywiel in Noordwyk." 1"'■.•-'•

Solex wordt hier te lande nog
'steeds gebouwd, Motobécane is
nu gebaseerd op import.
Nieuw is de Peugeot, produkt van
de beroemde autofabrieken in de

.

\

.

...-•;-...'

:De helft van de Nederlandse
bromfietsmarkt Is op het ogenblik al in Franse handen, fabrikanten die een goedkoop, eenvoudig
en automatisch
schakelend
bromrijwlel
maken, waarvan rle
prüs. om en bij de vierhonderd

In België

rugtraprem, ƒ 275 met alleen de
Torpedo terugtraprem.

Burco is dus niet alleen fabrikant, maar importeert tevens.
Een produkt van deze invoer is
de Franse sport- en" racefiets

•••

,. .

*%

Solex is er voor iedereen. Want Solex is sportief en veilig. Modern en
zuinig. Op Solex rijden betekent zorgeloos rijden.

ten slotte,'bouwt

Weesp een ultralichte motorfiets,
de Speedstad met tweetakt Sachsmotor. Met vier versnellingen kan
deze lichtgewicht een snelheid van
tachtig kilometer per uur berei-

het uitermate geschikt schijnt.
In elk geval is het fietsje wat
provo-eerend op het portret geko-

Franse Jura.

■

M

wlr

Daarom, wanneer uop zoek bent naar een bromfiets voor jaren, komt u

Oéf_i

"lil

#

dan weer;
fiets en in Veel ge-

Als er drie brommers zijn die we niet graag in ons assortiment zouden mis-

•.

tsf~-~Zs\{

'^

-

bromfietsgebied,

•

nie. tal te opzienbarend teruggelopen en in bepaalde categorieën kan

—

"

•

*

ABC van
Magneet
speels

"

—

•

•

•

zich tussen nogal ver uiteen liggende uitersten. Men kan er voor minder dan f 400 een kopen, men kan
ook ƒ 1100 betalen en zelfs nog meer.
En dan nog, zegt de RAI, is er geen
sprake van luxe, maar wel van betere bruikbaarheid.:'.
De RAI voor tweewielers omvat
ook de ; motorfiets.' en de. scooter,
maar de organisatie zelf getuigt ervan, dat hun;, ontwikkeling in dè
laatste twee jaar ; niet spectaculair
is geweest.
zijn in totaal echter
r De omzetten

,

;

■

..':-.,

Uiteraard vindt de branche-organisatie dat nog. te veel, maar;de
regering ziet in de brommer toch
iets van weelde en dat zal mede wel'
komen door ] de | jongelui, j die men
bromnozems noemt. : :.'.}"c' 'fj';!\ VHoe net.zij, de,industrie, ook in
het buitenland, is op de uitdaging het antwoord niet schuldig gebleven: zij komt, ondanks verhoog-.
de belastingen, met brommers in een
prijsklasse, die meevalt. ?'■'-■
'.. . Ten slotte wordt'ruim zestig per-cent van onze rijwielen met hulpmotor gebruikt in het woon-werkverkeer, de meerderheid des volks'
vraagt dus een gedegen; zeer. Be-

j

:

voor-.

;'

.

'■

~

*

v

De prijs van de bromfiets beweegt

voor.

percentage terug weten te brengen

tot tien..

Burco, een van de Neder'-~
landse middelgrote bedrijven, weet
op iedere RAI
tweewielers
met een charmante collectie , te
komen, waarvan kinder- en racefietsen de specialiteiten uitmaken.
Vooral In kinderfietsen heeft dit
bedryf .veel bereikt. Ook nu weer
is i, er • een aantrekkeüjk assortiment van deze fietsjes, waarvan
de prys maar even boven de honderd gulden ligt. Burco heeft trouwens in 1965 de pryzen gelijk weten te houden. .
zo verne;In'het- buitenland:
men wy ■ ;• ry den . de kinderen
zelfs al op vouwfietsen. Zo ver is
het hier zeer zeker nog niet, hetgeen niet wegneemt, dat men op
de stand van Burco een meeneemfiets vindt, de Franse' Plicyclette.
De fiets ; heeft een terugtraprem
en een door terugtrappen bewogen
vershellingsnaaf," een nieuwigheid
die verleden jaar 'is geïntroduceerd, maar die nog geen gemeengoed is geworden. Prys ƒ 298
r .et ■ tweeversnellingsnaaf plus te-

•

-

•

Kinderfietsen
van Burco

tihg trachten te versieren, het weeldetarief zou worden gebracht van
vijf op achttien percent.' Gerichte
actie van de RAI heeft ten slotte dat

,'

Hier wordt dus toch weer een record gebroken en het meest opmerkelijke daarbij is, dat de toenemende belangstelling voor de:fietsihet
mogelijk heeft gemaakt modellen uit
te brengen in een prijsklasse, die
men enkele jaren geleden voor commercieel onmogelijk hield.?
Op die manier zijn juweeltjes van
techniek voor den dag gekomen en
het . aantal versnellingen bij'
beeld, dat men . op, deze verfijnde
rijwielen aantreft, loopt iri' verbluffende getallen. De fiets, die vroeger
zijn eindvorm scheen te hebben gevonden, maakt nog tal van evoluties
.
;i* '..
''
door. ,
, Behalve de dus altijd interessante

-..-'''■'"-. '■

Er is dus alle reden om het bromrijwiel te loven en de Nederlandse.
Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie ziet niet goed In, dat
de regering geen standbeeld schept
!
voor de brommer., .'.., ,
Integendeel heeft het bewind hem
verleden jaar met extra omzetbelas7

nagenoeg. constant.
~

ten zijn.9^BBM|HNBfnSUH

!

verleden jaar ■

Belangrijke markten zijn nog altijd
België en Midden-Oosten (terwijl
onze fietsen het best gaan in de
delen van Duitsland, die grenzen
aan Groningen en Drente). .

■

treebiljet.
ledere RAI vraagt om records,

voermiddel voor de massa.
''.'.' Er zijn nu naar schatting 1,6 miljoen bromfietsen in Nederland, wat
ongeveer evenveel is als het aantal
auto's, en wij beseffen, niet, hoe
gelukkig wij met die brommers moe-

'

jaar

bij de RAI gekomen en dat Is goed

.

verleden

de bromfiets, de veel gesmade, de
veel geprezene, maar in elk geval de
veel , bereden,., het' onmisbare ver-

•

2
1 beschrijven. Wat wij er: 2
J"■te
hebben uitgelicht, zijn voor-beelden, nu eens i van een i
2 nieuwe
op,
'!■ ontwikkeling
•

;

.

.■

gebracht bij de:watersporttentoonstelling HISWA, zijn

de laatste; maanden
van 1965 scheen het, dat zij daarin
wel was geslaagd: de vaderlandse
fabrieken wisten hun deel in; de
markt uit te breiden.
Wat de export.betreft, de uitvoer
van Nederlandse bromfietsen bleef

te volgen. In

een

•

;

.

,

selectie - moeten maken. '..
Ondoenlijk :is het' zon, uiti gebreide show In: zijn geheel
.

•

;

r
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De 52ste RAI valt in dë
men ; begint aan zijri,
vakantie,te denken en zelfs hem concreet voor te bereiden, ;
hij valt dus in een zeer geschikte periode.? De organisatoren'
zijn dan ook geneigd hem als motto mee.te geven:. Vrije tijd.
op twee'wielen en men moet zeggen,'dat het een goede leuze
' >;?i-ioVv?-.'
is.'' ..."'".."
■
De kampeerwagens, vroeger onder fiets vindt men ter tentoonstelling

"

en:

;

P6

AN DONDERDAG; 24 FEBRUARI tot en met zondag
maart wordt óp het Amsterdamse Europaplein opnieuw een RAI-tentoonstélling gehouden len nadat
geleden het zware en zeer zware materieel een beurt
Heelt gehad (Bedrijfswagen-RAI) zal de i grote; intèrnatiö-?
nale expositie ditmaal zijn gewijd aan het lichte en' zéér
lichte materieel: aan de tweewielers en de kampeerwagens.

-

•

,

waaraan: öpschik; desnoods mag ontbreken,
daarmee : komen ■de fabrieken • dan
:ook in ruime mate voor den'dag.
De omzetten in de categorie van
de eenvoudige bromfiets zijn in 1965
bijna verdubbeld ten opzichte van
1964, een ontwikkeling, die voor zich
zelf spreekt. Opmerkelijk hierbij is,
dat juist de vrouw en het jonge
meisje' grote klanten zijn geworden
van de bromfietsvervaardigende Industrie!
•'. De concurrentie is echter fel,? de
import stijgt met sprongen en de
Nederlandse industrie moet wel alle
zeilen bijzetten om de ontwikkeling
drijfszeker j, voertuig,

,

RAI-tentoonstellinj; die l
J.7\de
morgen opengaat,' hebben wij•

tijd op twee wielen
'

Tn de pagina's,. gewijd aan
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In nieuwe modellen meer kunststoffen

L

Verfijning grootste
nieuws bij caravans
In het algemeen Is er een verschuiving merkbaar In de richting
van grotere modellen, niet alleen
In de lengte, maar ook In de breed-

te. Was tot voor kort twee meter
een soort magische grens wat be-

treft de breedte van de wagen,
verschillende fabrikanten komen
nu reeds met modellen die 10 cm
breder zijn, .
Ook Is er het streven om naast
de luxueuze modellen een goedkopere reeks te stellen, waarbij men
dan de besparingen zoekt In het
interieur.
Een van de nieuwste ontwikkelingen Is het machinaal vervaardigen van prefabricated zijwanden en
daken, reeds in de moffeloven
voorzien van een kleurstoflaag zo
taai, dat het felsen van de randen
daar achteraf geen Invloed op
heeft.
Toenemend Is het gebruik van
verzinkte of op andere wijze tegen
roestvorming beschermde constructiedelen zoals onderstellen. Voor
hanig- en sluitwerk maakt men
steeds meer gebruik van kunststof.
fen.
De keukens blijken bU vele merken extra-aandacht te krijgen.
Dikwijls werd de werkruimte vergroot en opvallend is het veelvuldig gebruik van roestvrij stalen
gootstenen, veelal één geheel vormend met de ruimte voor het gas-'

toestel.

■--...

(Van een onzer verslaggevers)

Caravan RAI 66. Geen spectaculaire noviteiten, wel
kleiner nieuws dat tot uiting komt in nieuwe modellen en
verfijning van de reeds bestaande. Een greep uit datgene
wat voor Nederland nieuw is.
m France Confort waarvan op stand
1 (Eurovaning De Brwjn) vier modellen van de uit elf wagens bestaande serie te den zullen zyn.
Fraai maar duur.
m De Sterckeinan Flashserle getoond op de stands 62 en 63 van
Heins Wevo Camping. Ruime laaggeprijsde wagens.
m EKS

toont

op stand 75 een lager

geprijsde parallelserie van de Digue

wayman, die een combinatie Is van

een Bluebird-caravan en een Com-

merbestelauto. Prijs

f 199001

m N.V. De Peelstreek, (tand 9,
brengt het nieuwe merk Cawad dat
in twee typen te zien zal zyn.
m Eveneens nog niet eerder in
Nederland de drie Ra-Vi-caravans
op stand 34 van H. P. M. Hansen.

Wagens met een zeer verzorgde afwerking.?

Olivier Camping Cars op stand 44
toont een Feriela Gotthard met
tweekamer-indeling op een tandem-

0

m Drie nieuwe merken op stand
21 van Arie de Boon N.V.: Robin,
Colonial en Glider. De Gliders komen van een geheel nieuwe fabriek.

asonderstel. j Fraai

m Het Eerste Zeeuwse Caravanbedrijf (stand 49) brengt de A-Line
caravanserie, die met zijn zeven modellen thuishoort in de populaire
klasse, beneden de ƒ 6000.

0 Sterncaravans, een dochteronderneming van de Wilkfabrieken,
brengt op stand 54—57 van Frans
de Witte N.V. twee nieuwelingen,
even fraai en degeiyk afgewerkt als
hnn Wilkbroertjes maar aanzleniyk

0 Een caravan met eigen motor
In zijn geboorteland een al enkele

lager in prijs.

—

jaren bestaande

wagen

—

toont

Frans de Witte N.V. op stand 54—57
In de vorm van de Bluebird High-
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ECCLES-WILK

STERN-FAIRHOLME
THOMSON

THOMSON ROSART
Het vertrouwde«dies met
27 vertoon- en servicepunten door geheel Ne*
derland. Deskundige ob-

O Op stand 51 van

.

Caravanluifels
Fa. G. Wieringa

j/j!ZZ. zL—sJOLb >s^

0 Drie nieuwe typen wooncaravans
van Nederlandse makeUj op stand
25 van Hazelegers Wagenfabriek;
Texel, Vlieland en Caravenda 1.

.

JULIANALAAN 257
BILTHOVEN
TELEFOON 03402-5449

Stand 3 K op de Caravan RAI

———

jectieve voorlichting la
Nederlands grootste collectie toer en stacaravans,

(Prijzen vanaf f 3550.-)

Tentenfabriek, Groningen

-*-

i-":

SPRITE-BLUEBIRD

v^^_sil_feg____aï^_al

N.V. Machinefabriek Arnhem staat een nieuw
Nederlands produkt dat uit polyester
Is vervaardigd. Geheel dubbelwandig met een 18 mm dikke isolatielaag. Lang 3,80 m, breed 2,07 m, bedraagt het gewicht toch slechte 565
kg. Prys ƒ 7450.
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slaper «de zonodig kan worden ingericht als slaapruimte voor zeven
mensen die in deze uitvoering ƒ 4980
gaat kosten. De wagen kan evenwel ook zonder interieurinbouw
worden geleverd.
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TEVENS EXPOSITIE OP DE CARAVAN-RAI, STAND K54 ÈN K6T
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Welcome's.
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maar prijzig:

e> P. A. F. Caravan!abriek, stand 53,
een nieuw type caravan: de

brengt

Variant 320, een 2-persoons

langs-

Geschiedenis van 'n zeer
persoonlijke operette

0 Wiersma's Campingcarbouw op
stand 12 brengt een nieuw Swalker
vouwkampeerwagen.

'

Ook een andere vouwkampeerwagenproducent, Heins Wevo Cam-

0

ping, komt met een nieuw type, de
Wevo Camper Standaard. Te zien
op stand 63.

0 De firma Camp voor Camping
die Tiroler Camper vouwkampeerwagens brengt, laat twee nieuwe
oaravaninodellen zien jop stand 72.
Merknaam wel Tiroler, maar ; geen
vouwcaravans. De wagens hebben
een opvallende vorm en een byzonder groot raamoppervlak.

,

;.-,■'.

vSM

■De Wevo-camper 'Standaard U

ten nieuwe verschijning

van Neder-

-tf

fabrikaat. Voorzien van een
keuken-unit. Is ■ lager, lichter en
anders van vorm dan zijn voorganger. Zonder voortent en gastcestel,
maar met luifel komt deze vouwkampeerwagen op f 2750. Gewicht
245 kg. Stands 62-63.
lands
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ervan gedroomd en we hébben er slapeloze nachten van gehad.
We hebben
Maar we zijn er tenslotte toch in geslaagd: we hebben het
voor
geld

«en vouwkampeerwagen bij elkaar gekregen en we hebben er'een gekocht.
Achteraf beschouwd had het bijzonder veel van een operette, compleet
met ouverture en plezierig slot. Maar dit laatste bewaar ik voor het slot
van mijn verhaal.

globaal ƒ 85,—

TTet eerste bedrijf speelt zich af
■*-•*■ ten kantore van de ANWB
plaats van handeling Is de Technische Afdeling.

Natuuriyk we hadden van de.
ANWB niet anders verwacht, de
voorlichting was uitgaande van onsse wensen en mogeUjkheden onpartydig en exact. Wat die mogeUjkheden aangaat, onze trekwagen is een
Volkswagen 200 van 1964, we zyn
gewend de nodige steile hellingen
in onze vakanties te ryden en dat
willen we blijven doen en de prijs
moest met een schommeling van
enkele honderden guldens omtrent
de ƒ2600 zijn. Onze wensen waren

een minimum aan werk met opzetten, vergroting van onze bagageruimte, en een keukentje voor my.
Juist dat laatste gaf onze adviseur het nodige houvast omdat dit
een groot aantal wagens al bij voorbaat uitschakelde. (Wagens die we
later toch uitvoerig hebben bekeken deels uit nieuwsgierigheid van
je kunt nooit weten en deels omdat
we de smaak van het vergeüjken te
pakken hadden.)

Aan de hand van een keurige
hy was alleen op het stuk
van de prijzen niet bij, omdat de

lyst

—

jongste belasting- en prysverhogingen nog niet bekend waren
gingen we verschillende merken
na. Er kwamen veelbelovende namen uit naar voren: Tago-camper,
Roadmaster, Alpen Kreuzer, Scout.
Diezelfde Ujst van de ANWB gaf
ons ook al enig Inzicht in allerlei
technische zaken als gewicht, lengte, breedte, hoogte enzovoort, en
vormde daarmee de inleiding tot
het tweede bedryf.
—

DE NIEUWE

Scout. De laatstgenoemde voorzag

ons ook van een weliswaar gedrukt
briefje, maar wat dan toch de aandacht vestigde op het bestaan van
andere vouwkampeerwagens. Bovendien werd erin aanbevolen om
zich te laten voorlichten door een
neutrale instantie zoals de ANWB.
Een aanbeveling die ons gewoon
plezierig aandeed, omdat een fabrikant zeker van zyn zaak moet
zUn om zoiets zwart op geel (briefpapier) te stellen.
We begonnen te vergeUjken maar
al snel bleek dat zulks.een tameiyk zinloze bezigheid was. Wanneer
ik zei 'deze heeft dit,' dan volgde
prompt myn man 'maar die heeft
dat.' Had ik zus ontdekt aan de
een, dan constateerde hy zo aan de
ander. We kwamen er niet uit en
besloten dus om de hele zaak een
week te laten bezinken en dan
Roadmaster, Scout en Alpen Kreuzer te gaan beky ken... Pauze.

en laatste bedrijf. Eerscène. Plaats van handeling: de firma Faber te Amsterdam, verkoper van de Roadmaster
Eerst even de prys: ƒ2295 en daarmee de goedkoopste van de reeks
die wy bekeken. Een paar gegevens,
gewicht 200 kg, totaal oppervlak in
uitgespannen toestand met voortent 16 m2. Voor technisch aangelegden: kleine wielen gemonteerd
op een starre as met half-elliptische veren. Bak van staal, deksel
aluminium. Afwerking van binnen
naar mijn smaak zeer matig en wat
voor my zeer sterk sprak was het
feit dat er wel een keukentje In zat
maar dat het slecht bruikbaar was.
Het bleek niet meer dan de uitschuifbare achterzyde van de wagen zonder veel mogeUjkheden allerhande spullen handig (dus ook
rammelvry) erby In de buurt op te

Teerde
ste
*?.,

bergen.

UIX

rpweede scène.

Plaats

van

han-

deling: E. K. S. Caravan- en
sportbotenimport
te SUedrecht.
Keuze uit de Alpen Keuzer Junior
en Senior. Pryzen resp. ƒ2405 en
ƒ 2920. Gewichten 225 kg en 245 kg.
opp. plm. 16 m 2en 20 m2. Grote
wielen onafbankeiyk geveerd middels dwarse bladveren waaraan by
-*-

het Senior-model schokbrekers zyn

toegevoegd. Materialen: by de Junior staal en board, by de! Senior
polyester. Afwerking by beide modellen tameiyk volledig hetgeen
ook geldt voor de keuken, die evenwel by de Senior wat luxueuzer Is
en wat meer ruimte biedt bybehorende zaken op te bergen. Keuken

van de Junior direct te bereiken
van buitenaf, die van de Senior
slechts wanneer eerst het deksel
een stukje wordt opgelicht. In beide keukens was een handig vak
uitgespaard voor een gasfles, 't
Stond my wel aan, met name het
Senior-model.

scène. Waddinxveen, ScoutTeerde
■*-' campers n.v. Keuze uit een

Junior- en een Seniormodel elk in
een populaire en luxe, uitvoering.
Pryzen van de populaire modellen:
ƒ2495 en ƒ2595, die van de weelderiger broertjes resp. ƒ2695 en
ƒ2795. We-sloten al direct beide
Juniormodellen uit omdat deze
geen slaapuitbouw bevatten voor onze beide kinderen..
Te vermelden van ds Senior: gewicht 245 kg, totale opp. 16 m2,
middenmaat wielen die onafhankeïyk worden afgeveerd door torsiestaven, materiaal staalplaat. By
vergelijking met de Alpen Kreuzers
kwam eigeniyk alleen de luxueuze
uitvoering In aanmerking omdat

ting ongeveer geUjk

was.

Ook hier beviel het keukentje me
wel en bovendien vond ik het model sierUjker dan zowel belde
Alpen Kreuzers als de Roadmaster.

Clotscène. In een gezellig cafeetje
zijn we ons gaan bezinnen.
En we hebben gekozen voor ds
duurste die we hadden gezien: de
Alpen Kreuzer Senior. Waarom?
Om zyn polyester huid, die dus
helemaal niet kan roesten; daarenboven is het materiaal een beetje flexibel zodat niet elk stootje in
een deuk of diepe kras resulteert.
Het totale oppervlak in uitgespannen, toestand bleek het grootst en
wat de indeling betrof won luj het
met een hele kleine voorsprong van
de meest luxueuze Scout.
Het is misschien overbodig, maar
voor de duideUjkheid mag ik het
toch nog wel even zeggen: i dit Is
onze keus geweest en ik kan me
voorstellen dat by voorbeeld by
een andere gezinssamenstelling het
pielt in het voordeel van de Scout
zou zyn beslecht, of by een krappere beurs voor de Roadmaster zou
~
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Hoofddealer WILLY v. GENT
Telefoon 289600

Rotterdam.

Bergweg 210-220

-

DEALER VOOR GEHEEL ROTTERDAM-ZUID

l&M
$ftm

8, nabij Maashaven
HIl fSHAAF pGAESBEEKSTRAAT
M.MCAHr
UTSE Iaan telefoon 275552
-

HONDERD PERCENT ECHTE SERVICE.

SCHIEDAM

:

FINANCIERING MOGELIJK

-

Motor- en Rijwielhandel ENGELEN
Celciusstraat 42 (hoek P.K.0.-laan)

:
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Telefoon 153995
'■

.

VER "ÖOP

AMSTEL

DEGIER
en FISCHER N.V.

BROMFIETSEN

GOUDSESINGEL 49-53
TEILINGERSTRAAT 79-81

TELEFOON 117206
TELEFOON 282065

-
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Natuurlijk

..

Willy

'

Hoe het is,
hoe het was
kunnen

dat zegt

In 1949 zijn er 574 wagens en in
1950 is hun aantal met 250 toegenomen. Het Nederlandse kampeerwagenpark
blijft met kleine
schommelingen op hetzelfde niveau staan tot 1955; in dat jaar
worden het er 1500 en in 1956 zijn er
al 2200.

M

in vele kleurencombinaties

W

1

f'id

Hoofddealer Solex

-

RAP

-

Puch

Fa. G. TOEPOEL
Abr. Kuyperlaan 97

—

TeL 28 5715 .
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De 20.000 zijn er reeds in 1962, en
tegen het einde van 1965 zijn er in
;

Nederland 50.000 kampeerwagens. ■
'In een conpreet voorbeeld'omgezet: stel dat elke wagen vier meter
lang is.en.men ze neerzet in darichting oost-west, dan staat er een
keten van de Duitse grens tot aan
ie Noordzee. '■

•'.

M

Daarna duurt het maar drie jaar
en de 10.000 zijn vol; we schrijven
1959.

v. Gent

Alle modellen en kleuren
' voorradig
•"<;.■■•
Dir. Inruil en financiering
BERGWEG 210-220
TEL. 28.96.00

1

genoeg 1

..

schattingen.

Nieuw Nederlands produkt: volledige 2-persoons binneninrichting voor.
Volkswagenbusjes; degelijk afgewerkt, eenvoudig zelf aan te btengen. Prijs
voor standaarduitvoering f 1965,—. Ook leverbaar speciaal aangepaste aanbouwtent, al dan niet met luifel, binnentent, etc. Gezien bij Pim de Jong,
'■
-*-tp<
■-<-■>',/
.'.!':;■"■:•
"■'■;?-/ ■'•
*tand47.
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Niet in het geding geweest zijn de
rlj-eigenschappen, want die zullen
door de ervaring moeten worden
•,
uitgewezen.
En dat brengt nnj dan weer op de
gedachte dat ik met een plezierig
slot zon komen: En we kampeerden
nog lang, gelukkig en comfortabel. althans dat hopen we.
B. M.-V. R.

Statistieken

te prijzen

.•"»'#

zyn gekozen.

soms heel
aardige dingen vertellen. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek
volgde het aantal kampeerwagens
in Nederland aan de hand van tellingen gedurende de jaren 1949 tot
en met 1959. Na dat jaar zijn de aan.
tallen berekend volgens gegevens en

toen was het moment aanWant
gekomen om thuis de telefoon

die ons dè mogelijkheid
verschafte uitgebreide folders met
prijsopgave aan te vragen. Je wilt
gewoon weten waar je aan toe bent.
Gorredyk bleek de geboorteplaats van de Tago-camper, uit
Sliedrecht kwam de Alpen Kreuzer, voor de Roadmaster konden we
In Amsterdam terecht, en de Scout
zat in Waddinxveen. Oost, west,
thuis beginnen.
Met uitzondering van de Tagocamper hadden we de reclamepaperassen de dag na onze aanvraag
In huis. En daarmee begonnen wy
aan onze papieren minlatuur-RAI.
Ik vermeld daarby nog dat we
omdat we niets meer van de Tagocamper hoorden deze maar uitsloten. Later bleek ook nog dat deze
wagen een stuk boven ons richtgetal uitkwam.
Onze papieren informatie zag er
•Is volgt uit: Roadmaster moest

daarvan de volledigheid In uitrus-

'

m

.

/"ouverture. Sparen, sparen, sparen. Onze financiële zorgen zal
ik niet noemen, maar we hebben
echt wel momenten gehad dat we
er geen gat meer in zagen. Natuurlijk, we hadden de wagen ook kunnen laten financieren. Rentevoet
ongeveer 6è pet. en dan nog moet
je zelf over ongeveer een kwart van
het totaalbedrag beschikken. Even
omgerekend in een concreet bedrag: by een financiering van
ƒ2OOO uitgesmeerd over een periode van 24 maanden betekent dat
een maandeiykse afbetaling van
"

No. 52T

volstaan met een enkel velletje
papier, van de Alpen Kreuzer konden we een redeüjk boekje bekyken, en veruit het volledigst was de
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Middenklasse

EEN HEEL ANDERE RAI.
menen wij
Dit is
de term, waarmee wij de 52ste RAI-tentoonstelling te Amster>
dam, de tentoonstelling van tweewielers en kampeerwagens, mogen'karakteriseren.
. Een heel andere RAI namelijk dan de vorige van deze soort,'die precies twee jaar geleden werd gehouden en waaraan wij toen vele pagina's hebhen gewijd.
—

moet vele
veren laten

—

Karakter ivsan

'

RAI

schynselen de fabrikant van deze

vervoermiddelen heeft te maken.
Ternauwernood heeft luj zich ingesteld op' nieuwe ontwikkelingen,
of die gang van zaken wordt achterhaald, althans ten dele achterhaald. En de t vraag Is uiteraard
of de producent, er dan alle kosten van speurwerk en marktopbouw wel uit heeft. Ondanks.de
verkoop van 285.000 bromrljwlelen,
verleden jaar," UJkt ons het produceren ervan een moeiiyk vak, niet
zonder risico's.

Een aantal Nederlandse fabrieken heeft dan ook de kosten
voor een 'tentoonstelling als deze, die altyd hoog zyn, niet willen maken, zy versclujnen niet
op de 52ste RAI en merkwaardlgerwys Is onder de wegbiyvers
ook de combinatie van bedryven, waarin de algemeen voorzitter van de RAI een leidende
functie heeft...

twintig jaar wordt gemaakt.

Behalve die Franse import is er
trouwens veel andere import, doch
het opmerkeiyte by een deel van
de Franse Invoer is, dat het produkt vroeger hier werd geassembleerd, maar dat het een' veel

grotere vlucht schynt te nemen
nu de Import. rechtstreeks geschiedt. Wat dan weer een voor-

geworden
Na de bromfiets komt

In de wereld der tweewielers de fiets.
Van de fiets zyn verleden jaar
zeshonderdduizend ./.- exemplaren
verkocht,' daarover Is de tevredenheid at even groot als over de gestegen bromfietsverkopen.'
. Toch is ook deze typisch vaderlandse Industrie ; niet zonder zor.'

en.

kostprys liggen.

'"••'•''.'■

RAI heeft deze zaak sinds
lang opgenomen met de regering
en zy leeft nu wel in de verwachting,'dat er iets tegen zal worden
gedaan. De regering heeft de middelen om eer. handel, die men geneigd is als mala flde te.beschouwen, te beperken of te stoppen.
In kringen.van de branche denkt
men, dat lets dergeiyk Inderdaad
kan gebeuren, maar dan in BeDe

nelux-samenwerking.

.Voor het overige maakt dé fiets
in Nederland en zeker ook daarbuiten, een goede tüd door. De
fiets is populair, fietsen is 'in.'
in de steden omdat het handig is

en buiten de stad mede doordat
men het propageert als gezond en
prettig.'Een propaganda, die aanslaat, zowel in de VS als in Europa.
Onze fietsenexport, die na 1950
rake klappen heeft gekregen, ziet
zelfs weer enig perspectief, vooral
In de Verenigde Staten en in Indonesië, markten,. die totaal ■ waren
verloren gegaan in'het ene geval
door onze gestegen pryzen, in het
andere door de politieke gang van
zaken.
In hoofdzaak uiteraard, biyft de
Nederlandse rywielindustrie echter
aangewezen op de binnenlandse
markt en' gelukkig Is deze markt

willig.

Technisch gezien Is er by de
fietsen niet zon ombuigende iyn
als by de brommers.

Dit laatste dan brengt ons meteen op een tweede aspect van de

hervorming, die bezig is zich ,te
Voltrekken In de bromfietswereld:

iflat

Is het herwinnen van terrein
door de eenvoudige brommer voor

ze-

meest ..ver-

maar de
kochte merk bleef
tendens.* ging '. naar meer en nog
eens meer.
In die tendens is nu in 1964 en
Steeds sterker In 1966 een opmer—

kelijke

verandering gekomen.
De ïyn is omgebogen naar de
minder: dure, eenvoudige bromfiets zonder opschik, die de fiets

Magneet Rüwielen- en
te Weesp > heeft
zich verzekerd van Franse import
Ook de

Motorenfabriek

om dat deel van de bromfietsmarkt te bestrijken, dat op het
ogenblik zo in is, het terrein van
de eenvoudige, automatisch schakelende brommer.
Magneet Importeert sinds enige
.

,

maanden de machines van Peugeot
waarvan de eenvoudigste precies
twee kwartjes onder de vierhonderd gulden blijft.
Afgebeeld is model Lt, dat een
verchroomde tank,' verende voorvork en grote trommelnaven heeft,
Het is honderd gulden duurder
dan het basistype, dus ƒ 499,50....

'■

kan vervangen. De brommer Is dus
biykbaar minder statussymbool.
En zeer markant daarby is, dat
vooral l ook de vrouw .om deze
bromfiets vraagt.
De verlangens,
die Jarenlang
waren gericht op telescoopvorken
voor-en-achter, op een machtig
aantal versnellingen, beplating en
versleringen, waaraan de fabrikanten wisten te voldoen, die vraag
van het publiek grüpt nu minder
hoog. Veel meer dan naar een
etatussymbool verlangt men naar
niet te dure degelijkheid en 'zo
Eien wy het plotseling gebeuren,
dat de fabrieken komen met een
zeer ruime keuze in eenvoudige,
kloeke brommers, waarvan de
prijs om en bij de vierhonderd

bromfiets

So!ex-Oto de Luxe 419,Solex Aml (blauw) 435,-

Sprekende over : fietsen moeten
wy nog even terug en herinneren
aan de grote stunt van twee jaar
geleden: de sensationele komst
van de vouwfiets. Er werden er
toen een kleine twintig op de RAI
gepresenteerd In een aparte stand
men kon spreken van een rage. Althans: by de producenten,
want de aandachtige lezer zal zich
herinneren, dat wy ernstig betwyfelden of die vouwfiets of meeneemflets er wel zou in gaan. Wil
hebben er toen In ons RAI-nummer een beetje over geglimlacht.
Welnu: de vouwfiets is allerminst in massa teruggekeerd.: Op
de huidige RAI; geen daverende
reclame meer met het nieuwste
van het nieuwste, het makkelijkste
van het makkeujkste, het meest
plooibare op het gebied van vervoer.
Speciaal de Nederlandse fabrieken hebben ons wel wat In het
geiyk gesteld, zy hebben de meeneemfiets maar in bescheiden mate of In het geneer niet ontwik-

op-

/g§

Hoofddealer Solex
Puch

-

Rap

Abr. Kuyperlaan 97
Telefoon 285715

.

Waarby wy willen opmerken,
dat het in die vouwfietsrijke streken dan ook minder regent dan
hier. Een groot bezwaar tegen het
opvouwen of.het ontvouwen is nu
eenmaal, dat hy in Nederland zo
dikwyis vuil is, zodat men er niet
afkomt zonder smerige handen of
bevuilde kleren. In de zuideiyke
streken geldt dat minder.

Van de scooter . kan men dat

misschien ook niet mag zeggen,
omdat uit al het voorgaande reeds
is gebleken, dat' men het in de
tweewielerbranche nooit weten

kan..
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Totaal verdwenen is in elk ge-

De pionier van de blokmotor.

-
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RALLY 4 versnellingen
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Meer dan 10.000
agentschappen
mdc Euromarkt
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zou hebben bereikt als men boven
zyn twee of drie.wielen maar een

*
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futomatische koppeling I
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U

vraagt onze uitvoerige folder.

i
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Drie moderne fabrieken te
Zedeigem,
Iu
Zwevezele
J

en pedaalstart.
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een jeugdig vriendje van ons altyd
met groot vermaak begroet als

'gek' autootje,' wordt niet meer
geëxposeerd. Zelfs de Duitsers zyn
ermee opgehouden.
Waarmee is "weersproken, dat
men al heel. wat. nj het publiek

j

versnellingen
***"""?
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val de autoscooter.
Het driewielige weginsekt,, dat

versnellirfi

|
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A CLAEYS FLANDRIA
N.V. |
V INTERNATIONAL
Postbus 58-Papendrechti
Tel 0185 > 55 °8 "8538 i
-

°

'

dakje zette met wat glas rondom

ter.

bescherming
tegen het befaamde klimaat. Het is een van de
hypothesen, die voor de hand

Oostenrijks enige bromfiets de Puch. De zeer hoog liggende
trappers nodigen als het ware uit tot het aanbrengen van een
hoog stuur. Geniet deze brommer daarom de populariteit van
:-.
de Jeugd?
.

~,

en'die... niet
opgaan. Men kan niet voorzichtig
genoeg zün met voorspellingen.
Als er één . RAI, is, die ons dit
leert, dan Is het wel de 52ste.
schynen te liggen

Ook skelters, die de vorige RAI
had byeengebracht, hebben niet
veel furore gemaakt. Men hoort
van karting niet zoveel - meer als
twee jaar geleden en de. omzet is
te klein, dan dat de industrie zich
er erg voor zou kunnen interesseren.
De caravan heeft zijn eigen afdeling aan het Europaplein en in
dit nummer zullen wij;er nog het

i

kopen

een en ander over berichten.
De bloei van dit onderdeel bewust, dat de RAI vooral ook een
RAI is van de recreatie. Daaraan
wordt dan ook alle aandacht geschonken en het Is ditmaal de minister van. Recreatie," die de, tentoonstelling opent. .
'
Als het weer. meewerkt, '■[ tullen
weer tienduizenden hun recreatie
op de RAI zoeken om verder* »�■'
.
creatie voor te bereidenl

Berïnï: Model

Berinl Matic RE, eenvoudig yan techniek,
populair van prijs/445,-..
1

Mn^n|

.

-

Fa.6. Toepoel

—

aauweiyks aeggen. De
scooter
schynt in ons land zyn bloei wel
te hebben gehad, hoewel men dat

zien naar tweedehands autootjes in plaats van hun

en.

zuinige

lijk.

ontwikkelingen.

merhand uit te

zy

charmante

."

Helemaal verdwenen zyn zy nog

—

tweewlelige renpaarden,

ST TKKFÏ-VFKR

ORANJESTRAAT 13-15
TELEFOON 01896—3181

te voorzien.
Maar; ook daarop hebben de fabrikanten iets bedacht: jongens en
meisjes, alle leden van de familie
desnoods, kunnen een fiets van
het zelfde model berijden en elke
onderlinge uitwisseling .Is moge-

altyd niet en vooral wat deze RAI
te zien geeft aan motorrywielen is
heel interessant, zy zyn goed vernieuwe
tegenwoordigd en: er

Maar de jongens met hun opgetuigde paarden van achthonderd
gulden en meer dan?
Die jongens '•—' zo zei men ons
beginnen langzaIn de branche

re desnoods gezamenHjk. De welvaart, die de nozembrommer en
de bromnozem schiep, schrydt
voort, de Jeugd leeft naar Amerikaans voorbeeld.
AI deze ontwikkelingen bewyzen
hoe-gevoelig de-markt-is-en.met
modeverhoeveel grffllgheden

1 i" 1™ lü

V 1 iOßlßal-

servicebeurten.

3 gratis

-

Na de bromfiets en de fiets de
motorfiets en de scooter.

gulden ligt.
Merkwaardig hierbij

is, dat de
middenklasse meer veren laat dan
de superklasse: vooral de middengroep der pryzen heeft terrein
verloren.
En omdat de vraag vooral ook
van de hulsvrouw en van jonge
meisjes komt, versclujnt op de
brommer nieuwe styi dan ook een
BierUjk stalen boodschappenmandje, dat het prozaïsche bagagerek
veryangt. Men zal ze op de, RAI
heel veel zien. Zodat men kan concluderen, dat het niet alleen de
EE_ Is, die het maatschappeiyk
patroon van de bromfiets verandert- Ook de decentralisering van
de winkelsteden werkt eraan mee.
Want mét die brommer,en mét
dat mandje bezoekt de moderne
huisvrouw de supermarkt, desnoods in een nieuwe wyk, een eindje buiten de stad.

ErkH

"M**
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Ook twee Jaar geleden was de
fiets al een andere fiets dan die
waarop: men voor de oorlog reed.'
Het ? zware, zwarte, statige ry wiel
Is verdwenen: lichte tot ultralichte,; gekleurde, sportieve karretjes
zyn:ervoor in de plaats gekomen.'
Veel vaderlandse fabrieken leggen zich speciaal toe op de kinderen zelfs de kleutert iets.
- De prijzen zijn weinig of niet gestegen, al Is het zeker, dat men
voor een goede fiets nu een flink
bedrag moet uittrekken en het menig huisvader niet zal meevallen
het hele gezin van stalen rossen

?.

—

gelfs lange jaren het

112111
AQ

Toch zQn er verleden jaar nog
tienduizend vouwfietsen verkocht
en; terwyi. de RAI vindt,'; dat dit
tegenvalt,' valt het ons * erg ■ mee.
Wij hadden het er niet In gezien.'
' Enige
exposanten komen dan
ook wel degeiyk weer met een
aanbieding, maar, meestal, Is . het
import en geen' eigen fabrikaat.
In het buitenland . nameiyk, en
vooral in Italië en aan de Franse
Rlvièra schynt het vouwrywiel het
wel te doen. Daar, is het dan wél
een rage geworden ■, by. de koper,
die de fiets gaarne meeneemt in
zyn jacht.

venhonderd gulden.

Jarenlang ging de ontwikkeling
in een richting, waarvan men het
einde niet meende .te zien. De
bromfiets werd groter en weelderiger, fraaier en duurder en enorme aantallen mensen, vooral jonge mensen, schenen liet geld daarvoor over te hebben. De pryzen
■waren in opmars naar de duizend
gulden, men zag er geen bezwaar
In. Weliswaar handhaafde het eigenlijke rywiel met hulpmotor zich
ook nog
en dat was dan in de
eerste plaats de aloude Solex, die

Hfe_fl_H__M__ttH_J_^Hi

Alle rijwielen met solide garantie

keld.

dageiyks gebruik, een terreinwinst
die zich het meest aftekent ten
koste van de middengroep met

pryzen tussen vierhonderd en

19__K£V__B-HLV__H
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FLANDRIA DEALER VOOR SCHIEDAM:
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Motor- en Rijwielhandel „West-End"
WI. DROOG Jr.
VLAARPINGERDIJK
SCHIEDAM
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is

gen.. De import uit' landen r achter
het, IJzeren Gordyn ,Is groot; en
stygend: en als men het; bestuur
van de, RAI naar : , de :. oorzaken
vraagt, dan Is - het, onverbloemde
antwoord: dumping i. tot
met.
Oosteuropese fietsen worden geleverd tegen tarieven, die volgens
de Nederlandse branche beneden

■.

delige procedure

sinds de EEG steeds meer tariefmuren heeft doen vallen. (De heffingen liepen'terug van 24 tot 4,8
percent van de waarde!)
Met hun goedkope bromfietsen
hebben de Fransen dus een goede
greep gedaan en stevig vat gekregen op het Nederlandse publiek.

LOCOMOTIEF, FONGERS, BATAVUS, UNION, SAVOY
Reeds vanaf ƒ 159.50, met slot, lamp en jasbeschermer

REPARATIES

De RAI van 1964 werd in dezelfde hallen gehouden aan hetzelfde Amsterdamse Europaplein, maar hoe verschillend was
zijn karakter! Wie de RAI van 1964 vergelijkt met de RAI van
1966, kan welhaast van een revolutie spreken.
Want in dé beide luttele jaren die er liggen tussen de twee
tentoonstellingen, heeft zich eén omwenteling voltrokken, in
het bijzonder op het gebied van de bromfiets, een revolutie, die
nog lang ';'. niet ten-einde schijnt te zijn én waarvan men dé
gevolgen dan ook bij lange na nog niet kan overzien.

1966

Onze toongalerij Is het gehele jaar een kleine R.A.I.

?tEN
ÏSS?
*5AIN UliiN

volkomen veranderd

Die revolutie heeft alles.te;maken met het voortschryden van de
Europese .-:-. Economische . Gemeenschap en in het kort komt zij er
wel op ■ neer, dat de Fransen een
forse opmars hebben Ingezet naar
de Nederlandse markt.
Een opmars, die zich dan voltrekt met goedkope, zeer bruikbare bromfietsen,. waarvan er reeds
nu hier te lande bij tienduizenden
worden geïmporteerd en die ongetwyfeld geduchte concurrenten zullen worden van' het vaderlandse
produkt, dat In zo menige fabriek
overal In het land sinds byna

I RIJWIELCOLLECTIE

■

TELEFOON 26 7174
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van jeugd
—'

..■...'..:'.

Dynamiek

verandertniet

en de inlaatpoort

.

—

en er zyni nog

altyd genoeg aantrekkeiyke hulp-,

middelen daarvoor in de handel —'
dan is uiteraard ook de belangstelling van de politie daarop! gericht:f
bromfietsen waaraan is geknoeid/
worden niet toegelaten.
Niet zelden wordt zon ry wier in
beslag genomen. Verklaart de kantonrechter het voertuig.voor verbeurd, dan wordt het vernietigd als
het in,; slechte staat verkeert' en'
anders verkocht ten bate,van Domeinen. Dat verkopen geschiedt op
de veiling en zo is het wel-eens.
gebeurd, dat ? een" verbeurd verklaarde brommer later weer |werd
aangetroffen met dezelfde niet toegelaten afwijkingen!Onder dei jeugd:> gaan . verhaien
over ; brommers, die in elkaar, wor?den geperst tot een heel klein pak-.
ketje...'? Voor de van. zyn bezit'
ontheven eigenaar niet zon aahgename gedachte, maar voor het algemeen welzijn wel goed, want dan
moet er aan zon tweewieler toch:
heel wat hebben gemankeerd- In
elk geval kan de politie zelf nooit
tot vernietiging overgaan
op inbeslagneming moet altyd een von.

HET GEDRAG VAN DE JEUGD ?raRANDERT,NIET
de
middelen om zich uit te drukken veranderen. Wy allen hebben in onze jeugd gestreefd naar dynamiek, "o "\
De bromnozem is een tijdsverschijnsel, een probleem vormt
—

hy: niet., -'.^^S^i^^SSfl^B^Sl^ff^UÊßmWHßÊk

.'

Met de bromfiets, zyn geluidsvolume en zyn mobiliteit, zal
men zich moeten verzoenen, zoals men zich moet verzoenen
met het geluid, dat bij voorbeeld vliegtuigen produceren.
Uiteraard heeft vooral het aan rust gewende platteland daarmee meer moeite dan de stad.
Deze drie kernachtige uitspraken,

die: de Jeugd een hart onder de

tMOO'-fl>M*:

riem, althans onder het stuur,
kunnen steken, komen van... de
,:'••,•.'
politie.
Inspecteur J. K. Tadema van de
Ongevallendienst te Amsterdam,
een man die nu al drie Jaar dag in
dag nit met bromfietsers, bromnozems en al wat zij aanrichten te
maken heeft, bUjkt-, niettemin in
een milde stemming te zyn gebleven jegens. zyn publiek. Nee, een
probleem ziet hy werkeiyk niet en
die Indruk deelt men in wijde kringen by het Amsterdamse korps.
Hetgeen niet wegneemt,.dat men
ook in de hoofdstad actief is en
biyft als het erom gaat de uitwassen te bestryden. Van tyd tot. tyd
voert de politie een actie 'met het
sleepnet', zoals zy het noemt en
dat wil zeggen, dat zy in het byzonder de verzamelplaatsen van de
jeugd opzoekt om controle te oefe-

:

.

--

—

Hij kan nog hoger, Jani

nisvolgen.

"".■.'.'

*.*...

■ .:'■-,
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Het hoge stuur, 'dat lange tyd 'in*
is geweest, geeft niet-zoveel peri-

.

-

kelen. Als het zo hoog en zo breed
wordt, dat er elgenhjk niet mee te
sturen valt, wordt er wel eens pro-,
ces-verbaal gegeven, maar in de
hoofdstad by voorbeeld, zyn daar-'
van geen gevallen bekend. .
Och wat? zegt inspecteur Tadema
een klein stuurtje kan ook onhandig zyn en voor het overige is de
_tyd ! van de grote sturen alweer

."'

DAN BENT Ü 'NE.kCi. RIJDER!

.*

yoorby, dacht hy.';.;-^-?,?';? :'.■'•'
■ Er moet altijd wat nieuws zijn en

'f de

Voor een eenvoudigs prijs kunt ooküéen

'

.

'

jeugd vindt ook inderdaad altyd
weer iets I anders,'constateert hij
sportief. Daardoor kan. men ' niet
zeggen dat de verschijnselen, waarop de politie soms tegen is, afnemen na de maatregelen. die «ö
neemt. —Ie jongens zyn zo vin-

kunnen... het merk niet
'.."-*

'-.

■

dingryk.'

en.

Hoofdpunt by het toezicht is
blijft echter wel de snelheid, die de

Op het geluid is": de controle
moeilyk. ■De keuringsbepalmgen
zijn haast niet uit te voeren en op
dit punt wykt de opinie van de ;
politie: ook af van die van het
publiek. De voorgeschreven tachtig

decibel worden zelden overschreden. Wat irriteert Is niet zozeer het
geluidsvolume van de brommer als
wel de toonhoogte, die het motortje
bereikt; En op die toonhoogte kan.
men niemand vatten. Wel op het:
spelen met het gas welk vermaak
in veel gemeenten wordt tegengegaan by politieverordening.

min als de prys van de brommer
een bezwaar schynt te zyn.

En juist dit laatste nu, noemt
inspecteur | Tadema eigenlijk een
gunstig verschünsel, want
zegt

.;

—

het vervoermiddel van menige sleutelende . bromnozem is in
betere staat dan dat van anderen...
:
Als.. de belangstelling van de
eigenaar zich richt op de sproeier

'

hü

—

en.

-

-

-.
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In? de afgelopen barre\.dagen
gleed ik onderweg naar mijn brom-

;

brome

fiets uit. De helm die ik droeg'
heeft rmij waarschijnlijk behoed
voor. een ' hersenschudding.. Men
ziet, dat het bezit van een brommer
iemand kan vrijwaren voor een
waarschijnlijke
hersenschudding.
Indien men tenminste een helm
'

*

*

'f-. :'-.;■ ?J?V'Ï'
De brommer is,' mits

draagt.

goed onder-

houden en gebruikt, een voortreffe-

lijk vervoermiddel gebleken, in de
stad" zowel als op de buitenweg.

r

'Indien'u nu mocht besluiten het
ook te proberen, haal wel uw kennis van het verkeer nog even op en
bedenk: "Een brommer gaat altijd
sneller dan een fiets.'
- J. VAN ZEVENTER
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Telefoon 231754 Nwe. Binnenweg 443
E. BEI JER (hoofdagent voor Rotterdam-Zuid)
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Telefoon 175526
Pantserstraat 17
MOTORHUIS CAPPENDIJK
ROTTERDAM
Carnisselaan 52 -Telefoon 271556
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/
Hofdijk 2- Telefoon 118215-244727
P. L. DIERCKX Strevelsweg 226 Telefoon 172365
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OUDERKERK a.d. IJSSEL: A. SLINGERLAND
IJsseldijk Noord 111 -Telefoon 01894-290

Een opmerking onzerzy ds, dat
het gespeel met gemotoriseerde
ry wielen, het als muskieten door
'de stad razen, natuurhjk niets
meer gemeen heeft met verkeer en
verkeersorde, onderschrift onze
zegsman ten volle. Het blijft voornamehjk spelen.-Maar wie ' was
daartoe als jongen niet geneigd?
Vroeger deden wij het op de fiets I,
En als liet niet erger is of wordt
dan nu
vooruit dan maar! Voorwaar een royaal standpunt, waarmee de brom jeugd het kan doen.
Wij zouden zeggen, dat, het ook
voor haar een erecode moet scheppen.
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Voorstraat 50 -Telefoon 01877-706
Motor- en Rijwielhandel 't CENTRUM
Noordeinde 2
Telefoon 010-266880
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GARAGE GOUDRIAAN
Nijverheidsstraat 261 Telefoon 01804-2580
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CAPELLE a.d. IJSSEL:

en daarin mag men niet de goeden
met de kwaden treffen..Veertien
zoals in enige landen de
jaar
norm is
acht de inspecteur te
laag: by zestien schijnt wel het
aanvaardbare gemiddelde te liggen.

...,„;..

?

Men heeft wel eens een hogere
aanvangsgrens voor berijders willen stellen dan zestien jaar, maar
evenmin als de ANWB voelt de
Amsterdamse inspecteur hiervoor.
De brommer is en blijft in de
eerste plaats een , onschatbaar
hulpmiddel

II II
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K. POLAK
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ROTTERDAM :A.K.LEN6KEEK
oudewal43- Telefoon 160371
—

;

Erfenis van Pluvier
de twee Nederlandse
fabreken die. zelf motoren bouwen voor: bromfietsen, is de Anker Motoren Maatschappy te Rot-

terdam,' dochteronderneming

'■

van

de Anker Kolen Maatschappy, die
houdstermaatschappy is voor verscheidene vennootschappen op velerlei gebied. (De andere is Solex,
eveneens te Rotterdam).:.'

■-

Anker heeft de erfenis overgenomen van een bedryf met een uiterst bewogen ren weinig gelukkige historie, de vroegere N.V. Pluvier, die • na een mislukte s vestiging te Emmen ook de , Rotterdamse fabriek heeft moeten opge-

ven.

Pluvier was de maker

;

van. de

bekende Berinl ■ bromfiets, ondanks
zyn Italiaans klinkende naam een

goed-Nederlands produkt. De naam
Berinl«nu,, (samengesteld 't uit. de

voornamen; Bernard,: Rinus en Nico, monteurs
de. fabriek," die

van.

de bromfiets hebben ontworpen)
is mede' overgegaan op het nieuwe bedryf.
Op de RAI komt het uit met een
motor a 49 cc met vermogen van
•.;

ROTTERDAM V

C. P. J. PIEROT
Danfestraat 458

de M 48.
Het. motortje is bedoeld als uitdaging op de zozeer. ■.'. toegenomen
Franse. import. Het gebruik be-

hoeft zich niet te beperken tot
brommers, maar kan ' zich : uitstrekken tot alle apparatuur, die
vraagt om lichte machines, zoals
bootjes, grasmaaiers, verfstralers
of.;". skelters (die, dit, jaar niet
op de RAI komen).
Patent van Anker is de Thermomat-koellng, geforceerde luchtkoeling, geregeld door ? een thermostaat, welk systeem als extra kan
worden bijgeleverd, j Zeker .de helft
van de produktie van deze motoren
wordtreeds geleverd aan een assemblagebedrijf in Finland.:.,....
Ook in de eigen bromfiets past
directeur F.,;. M.< J. Lurvink het
motortje 'toe: de': Berinimatic EE,
die ƒ 445 kost, is ermee uitgerust. '.'■'.
Watons onderscheidt van anderen;, in Nederland is dit, zegt de
heer Lurvink: zy: bouwen een fiets
om! een motor heen, wy doen het
.
andersom. .
'■-.
Op het ogenblik werken in het
Rotterdamse bedryf weer 320 man,
onder wie twee uit..'. India. _j__

ROTTERDAM

;

Telefoon 190755
G. ROERADE & ZN.
Zoutziedersstraat27
Showroom: Bruinstraat IA
Telefoon 231719
T_
. :.
J. M. STILTING (Spido)

twee paardekrachten,
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ROTTERDAM:

Beukelsweg;4S•i;Vïï.T•léfrón:^S763l^

W. C. P. VALK

ROTTERDAM:

Oostzeedijk 43
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Telefoon 122119
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Oversch. Dorpsstraat 6-Telefoon 153335
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PIET ZONNE
Straatweg 270-272 (hoofdagent) -Tel. 188932 R'dam-N.
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SCHIEDAM

Motor-en Rijwielhandel J. HUIS
Prima service R'damsedijk 146A Telefoon 269522
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Motor- en Rijwielhandel F, MEERHOF
Leliestraat 36:"-y Telefoon

SCHIEDAM:
■:-::}

:

.;■;

-

;;.;./;.

■

Een -van

,

'•

keert, bekijk ik het rustig en breng
hem-dan naar een reparateur," die
hem". voor wat luttele penningen
weer oplapt.
f-:'-f'fi-'
Het rijden in de winter, in de
winter met glad weer, sneeuw
ijzel, vergt uiteraard; veel van de
brommer, maar ook van de berijder
die wel moet bedenken dat de .motor wel' doorgaat, maar dat men
toch slechts twee wielen heeft en
zeer voorzichtig moet zijn. ~' '

•

~.;..

Onderstaande dealers; geven alle gewenste inlichtingen:
Fa. M. DIJKSHOORN
CAPELLE a.d. IJSSEL:
Bermweg 296 -Telefoon 01804-2171-3047
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Dan nog de verzekering. De veronderstelling bestaat,'dat heel wat
jeugdige bromfietsers toch niet WAverzekerd zouden zyn. j
By ongelukken is daarvan niet
gebleken, zegt inspecteur Tadema
ervan. Er ryden nog "wel onverze-^ 7
kerde brommers (niet.de.berijder,""maar het object is ? verzekerd),
maar dit is toch welèen'zaaK, die
de ouders ter harte gaat. zy voelen j
hier hun verantwoordehjkheid en
natuuriyk vrezen zy de narigheid
die kan voortkomen uit het gemis
van verzekering. Goede preventieve
controle zal pas kunnen worden uitgeoefend als de bromfiets volgende j
maand een plaatje krijgt, ƒ •

dat. is een vuile bougie.
Later leerde ik dat'er buiten" eenre trappen op de fiets tegen;'de bougie ook nog een sproeier bestaat, die verstopt kan raken, v; ' •
westerstorm in, besloot ik mij een
Maar door het demonteren van
bromfiets/aan te schaffen. Meteen
de bougie en het mompelen van,
begon de ellende: Welk merk/hoe
werkt zon ding, rolaandrijving, zeker een beetje van tijd af, zag
kettingaandrijving of wat er nog. niemand mij meer voor een leek
meer voor. ~aandrijving, mocht aan.
Trouwens mensen zijn in dat
' :'.'"
zijn.
Mijn verstand van een bromfiets soort dingen bijzonder behulpzaam.
Op een tocht samen met mijn
beperkte zich tot de simpele wetenschap, dat er benzine in moest. vrouw, hadden we een lekke band.
Later hoorde ik, dat er ook een Na gereedschap gepakt te hebben
bougie in zat. Het woord bougie (technisch gezicht trekken hoefde
heeft een leuke klank, dus van mij al niet meer) wilde ik het euvel
verhelpen en vroeg een emmertje'
mocht die er dan ook nog wel in.
water om het gaatje op te zoeken.
Na vele experts i.e. bromfietsbezitters geraadpleegd te hebben, was Geen schijn van kans. Eenvan de.
ik even ver als voorheen. leder zes lieden die inmiddels naderbij
voor zich had de beste die er te geslenterd waren, riep naar zijn
koop was en dat zijn er vele. Wel echtgenote: 'Geef die mensen een
: ~■ <.-?
rJ
wist ik nu dat er ook olie bij te pas kop koffie.'
voortreffewij,
overigens
Toen
de
?...
";.;'■
kwam.
',!■:••'
sV
Met deze ; wetenschap en het lijke koffie zaten te drinken, waren
trekken van een zwaar technisch de zes lieden met een verheerlijkt
gezicht bezig de band te plakken,
gezicht, schafte ik mij een eenvoude bougie schoon te maken, ketting
dige brommer aan. 'Trappen, gasaan het bijstellen en prachtig op
geven en wegrijden,' zei de handelaar. Eerst keek ik of er wel,een te poetsen. Wij moesten nog maar
aandrijving en een bougie op zaten. een kopje koffie nemen tot ze klaftr
waren. Nadat zij ons nog een siga-'
Dat klopte.
ret
hadden aangeboden, konden,we
en
Het
Nu, gasgeven
wegrijden.
grote avontuur begon en daarmee weer verder rijden op een prachtig
voor mij als voormalig wielrljder, glimmende machine. De wereld
het verkennen der ruimte. Na enige was op dit moment zeker acht $Bweken kon ik al achteloos zeggen: lukkige mensen rijker.
Eu de geneugten van het bro*w"Nou en? Je ziet toch niet tegen die
men?
Het is bijzonder plezierig te
150 kilometertjes op?' Ik ; merkte
dat men door zon uitdrukking tot merken, dat men voor een gering
de ervaren bromfietsers gerekend bedrag, zonder moe te worden kan
gaan en staan waar men wil. In dé
werd. ..Bij de eerste vette bougie
viel ik wel door.de mand, maar stad en zomers op de buitenweg,
ving het aardig op, door te zeggen rijden we minzaam lachend grote
dat mijn eigen bromfiets stuk was files auto's voorbij en komen weer
en dat ik deze, een voor mij vreemd fris, monter en bruingebrand thuis.
Bij regen rijden de auto's ons mintype, geleend had.
zaam lachend voorbij, zodat leedMompelde zo van: 'Zeker een vermaak geen zin heeft.
,
beetje van tijd af.' Dat Is weer zon
Trouwens de echte brommens is
uitdrukking, van tijd af. ledereen een onverwoestbare optimist en'
neemt dan - aan dat je een grote vooral een liefhebber van veel en
technische kennis bezit.
flink frisse lucht. Bij regen; trekt
De aardige man die mij onderweg hij het regenpak aan en" in de
hielp, glimlachte fijntjes, pakte winter een extra-dikke trui en Jas
een bougiesleutel, maakte de bouen gaat onverstoorbaar 'zijn gang.
gie schoon en sprak de verlossende Het 49 cc-ertje brengt hem trouw
woorden: Zo jongen, hij is weer op de plaats van bestemming. ■
voor zijn roodkoperen, rijden maar!
Terug weer naar de techniek. InAlweer lets geleerd. Brommer doet dien er ! sporadisch iets aan man-
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het, niet,
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Na 's avonds weer eens amechtig
thuisgekomen te zijn, van het zwa-
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Groeien naar
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voorf?';

vee ' meer m °S e''J' h e{i'en Móhylettes
e"c tloe ' en voor ' eclere persoonlijkheid.
°P stanc* nr 51 *T kunt u zien waarom menson die een Mobylette kiezen zon groot
<

SppS_§

-

—
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brommer kan maken.
Die snelheid is in de stad
zoals leder weet
dertig kilometer
en buiten de kom veertig en inspecteur Tadema is de eerste om toe te
geven, dat dit voor een geperfectioneerd voertuig als het rywiel met
hulpmotor Is, laag ligt, technisch
bezien dan, want de veiligheid is
een zaak van andere orde.
Het kleine motortje kan ; veel
meer en wat is er dan verleldeiyker
voor jonge mensen dan het er ook
:
■'■':'-.:... :
uit te halen? -?
Er wordt dus enorm veel gesleu-.
teld aan brommers om ze meer.
capabel te> maken dan de industrie
ze aflevert en ! aangezien dit by
bromfietsen van buiisnlands fabrikaat veel eenvoudiger.biykt te zyn
dan by \ Nederlandse, koopt de
zo vernemen wy uit de
Jeugd
by voorkeur Duitse en
branche
Italiaanse fabrikaten. De Nederlandse industrie immers, verenigd
sen hun bromrywlelen onderwerin de RAI, heeft zich tegenover de pen, heeft meestal betrekking op
de carburator, of het motorblok'::
overheid verplicht de brommers zo
te bouwen, dat de snelheid niet of door vergroten van de sproeiers Immers, kan men het een en ander:
nauweiyks boven de normen kan
worden opgevoerd en daarop oefent
'versieren' op het gebied , van !) de
het RAI-TNO Instituut te Delft snelheid en dat kan ook door-vergroting van de inlaatpoort van de"
controle. 'Het rijk geeft trouwens
tweetaktmotor. ;,.".'.'.',»:.'',';: ■'•
typekeuringsmerken af voor toegelaten brommers.
Dat dit : meer s brandstof • kost.
De operatie waaraan Jonge menmaakt in deze tyd geen indruk, zo

'W'-''^^^'■'-'■""■'__«L'

■■■"'■'"'-"__wL
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opgeven.

•

■■','

Die controle wordt dan natuurUjk tegelijk op alle punten gehouden, ook op diefstal, en meer dan
eens komt men op deze wijze gestolen goed op het spoor, wat inmiddels niet makkelijk is, want velen,
die aangeven dat hun brommer is
gestolen,

..".;,.;."£■"SjjVj'

.
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:
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.'''•
Een 'nieuwe wetenschap is? de
cybernetica of ituurkunde. Ziehier
een meting op dit gebied.

SCHIEDAM:
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MELCHERS Rijwielhandel
Singel 4
Telefoon 267544
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weersomstandigheden" plezier aan
de .wagen ,: beleven dan: speelt, .de;
isolatie-.' van het; geheel een grote
.-.

-

auto, caravan en lading) extra veel
vergen van motor en remmen.

dat de wagen-geheel behoeft te
worden uitgeklapt.' •
De i:tweede.: categorie■'. biedt de
grootste verscheidenheid • zowel in
prys als in afmetingen, gewicht en

dit des te

lager caravan-gewicht,'
meer. naarmate de trekwagen zelf

interieürverdeling.

.

kleiner is.

Welke prijs
By het bepalen van' de prys : is
het verstandig
en dit geldt ook
voor -de vouwkampeerwagens
enige honderden guldens onder het
bedrag te blyven dat men maxi—

-

een.

men' ook ■ bijkomende kosten (een
trekhaak' en.' de installatie. daarvan) in net totaal berekenen.'
De; armetingen worden min of
meer. bepaald door;de trekwagen,

'.':':'

De vrouw des miniatuurhuizes
heeft met haar eisen aan de keu"

maar een richtlyn .is;.er;niet te

gezelligheid een

geven, omdat een belangrijke rol
wordt gespeeld door de afstand die
men wil ryden en de aard van de

.

even grote stem bij de keuze, als de
man die' misschien geneigd is de
techniek van het ' geheel het
-

-Maar wie kinderen heeft betrekke ook hen bij de keuze; ze vinden
het een feest te ontdekken wat er
wel aan de ene caracan zit en niet
aan de andere,- en wat zeer belangrijk is, ze zijn eerder bereid om als
de kampeerwagen in gebruik is zich
in de kleinere ruimte te schikken,

.

a. het wegenbelastinggewicht.. Uitsluitend van belang voor het bepalen van : het. bedrag dat'aan

'motorrijtuigenbelasting" ■„' moet

.

gewicht

op-

■ vert; dat

.

"

:

vloerbedekking," gor-

het; laadvermogen ople-

is dus het : maximale
gewicht van de in de? kampeer-'
wagen te vervoeren uitrusting en

"bagage.'

.?

'■•"•.

''.':,'•':?:'':

■■:■-■'

D. ten slotte: het neusgewicht, het
gewicht' waarmee de • koppeling
rust op de trekhaak van de auto.
Dit moet tussen de 20 en' 75 kg
'•

--

liggen.

'

'.-"'
„

'

;■:'

Materialen

Wie op dit soort wagen zijn zin-

De materialen.waaruit

nen heeft gezet doet er goed aan
te. letten op het aantal handelingen
en de daarbij benodigde krachtsinspanning om de wagen . woonklaar
te maken. Let er ook op of er een

de kam-

peerwagens worden vervaardigd lopen vrij sterk" uiteen, zonder . dat
het ene materiaal daarbij voorkeur
behoeft te verdienen boven het andere, omdat 'alleen, de vakkundige
verwerking, ervan een afdoende bescherming kan bieden tegen aller-

bermkeuken aanwezig is. waarbij
alle voor een koffie pauze benodigde
«aken goed bereikbaar zijn zonder

lei weorsomstandigheden.

Deze doorsnee-tekening van de
Bluebird Guardian laat zeer duide-'.
lijk.de opzet ■ van de sta-caravan
tien* De lengte-van-dit model, dat
hier met één slaapvertrek is uitgetwee zijn ook mogelijk
rust

:':;

,

...het gewicht van de wagen zoals
hy wordt afgeleverd.' Dit is zeer
belangrijk omdat alleen aan de
hand hiervan l het laadvermogen
, kan worden bepaald.
C. de . maximale ? asbelasting, - die
verminderd met het afleverings-

?'?-

—

,'

~.

- %<?%^

■:f*^_l

.

.

goede' aanbiedin• sten Xóp ■ het
gebied • van -.-'■ de
aanhangwagens' noemen , wij;. er

..

en

.

vooral ': de ■■; laatste

tijd: met glasvezel gewapend polyester, welk laatste materiaal het
voordeel heeft dat beschadigingen
gemakkeiyk en met weinig kosten
ongedaan gemaakt kunnen worden.

Afhankelijk van de goede? verwerking-van de gebruikte . materialen is de isolatie. Wie 's zomers
met een caravan naar Italië gaat
en 's winters naar de wintersport in
Oostenrijk, moet aan,die isolatie de
hoogste eisen stellen; niet alleen
van de wanden maar. vooral van
dak en vloer.
Men lette er in dit verband op dat
niet alle als dubbelwandig, aangeprezen wagens ook volledig dubbelwandig zyn; ook achter kasten of
banken moet de dubbele wand

doorlopen. Van de vloer kan-het
isolatievermogen ■; aanzienlyk worden vergroot door vloerbedekking.

Remmen
,Om nog even iets-te vertellen
over de remmen van' caravans;
schokdempers in de rem-installatie
vinden steeds meer toepassing en
tegenwoordig beschikt men over systemen die het mogelijk maken de
caravanrem rechtstreeks vanuit de
auto te ■ bedienen, - hydraulisch,
>-,

-

..'.'. '..

de

vele

.

de .twee genres" vertegenwoordigen
die hier mogelijk zijn: de laagge-

vakantie-wagentjes ~. van.
Van Weeghel en de' dure bijzonder
degelijke ::. ■ dag-in-dag-uit-wagens

prijsde

" •

van : de. Wéstfalia Passau. die ..worden gebracht door Vlijmex NV.? .
•Van Weeghel brengt op s'and 56
letterlijk voor elke beurs,iets. Vanaf ƒ440 is er,een lichtgewicht van
60 kg met (een laadvermogen van
180 kg,,volledig in- en uitklapbaar
wat ■ thuis • bergruimte. bespaart..' en
bij . het; kamperen • welkome.. kast-

gens.'

-.?

--

;

. .

.-

De Duitse Wilk- en Stemfabrieken
in handen van het Engelse caravanconcern Caravans Interna..

■

tional.
.fSSfOSBhI '■<~
De Nederlandse Kip Kampeerwagenfabriek evenals de Engelse
.. Nene Valley in handen van het
Amerikaanse caravanbedryf Div-.

-.

.

co-Wayne. |

'

.

Het ontstaan van de De'utsche Ca, ravan , Union ' waarin
Tabbert,
Eriba,' Knauss, Kiel, - Eicker en
• Westfalia zeer. intensief
samenwerken. ■

.

In. Nederland een parallel

'

by. de

*

aan

L

aspirantkopers.

Van de ongeveer 400, verschillende
op de Nederlandse ,' markt '< zijnde
kampeerwagens zijn van 300 spe.

cificatiebladen . verschenen, ■ die
vare j het: betreffende type wagen
gegevens verschaffen over ongeveer
70 beoordelingspunten. Deze speci-

ficatiebladen kosten een • kwartje

pers tuk en worden gemaakt van
dichte caravans, . inklapbare cara.
vans en vouwtentwagens.

Zeven specialisten van de univer-

—

siteit van Sussex zullen een" diep-

gaand onderzoek , instellen naar de
diepere beweegredenen van de nazi's
om zes miljoen joden te vermoorden. De studie, die naar schatting
zeven jaar zal duren, zal zich uitstrekken tot de Duitse historie van

De:middelste Parel';.(f66s)'■ ziet
er zo uit:' ■ '
■

een eeuw geleden.

"

rijtoestand , bij. een eigen gewicht
van 110 kg een halve kubieke meter ruimte verschaft voor 300 kg
bagage; ook hier kan de bak, uitgevoerd in staal en vodrzier. van dekstel met imperiaal, weer afzonderlijk van het onderstel worden opgeborgen en gebruikt.
Van ƒ 635 tot ƒ 695 zijn
-

van overweging:', licht.valling,' ventilatie, bergruimte en
Punten

aanwezigheid

er dan
nog de Parels, waarvan, de meest
luxueuze is voorzien van imperiaal
en picknicktafel: eigen gewicht 120
kg,. laadvermogen 280 kg, ruimte
bijna 0,7-kubieke meter. Wat vorm-

van, spatschermen.

De praktijk
De praktyk zal moeten leren hoe
men de beschikbare bergruimte het
best kan benutten, maar de hoeveelheid bergruimte moet in ieder
geval in een redelijke • verhouding
staan tot het aantal slaapplaatsen.
Men moet ze ook gemakkelyk kunnen bereiken.en de indeling moet

praktisch zyn.' c
„Van groot belang

is

dat

spullen.'.".

,-'

?'-"Vr.",7',

Ten slotte nog dit: hoe meer
ruimte hoe meer bewegingsvrijheid.
Een aanbouwtent,, die beschutting
geeft tegen regen en wind,' maar
ook tegen al te felle zonneschyn is
-

een byna noodzakelijke aanvulling
wanneer men ' met kinderen met
""-'.'.;"■
vakantie' gaat..
Want hoc ruim een caravan ook

lijkt, hoc goed hij ook is ingedeeld,
altijd

geving' betreft: parels.
De

•

weer wijst de praktijk uit dat

twee mensen ideaal kunnen wonen
vierpersoonscaravan. <
in een
...

Passau-serie

die wordt ■ ver-

vaardigd door de Duitse Westfaliafabriek staat op een geheel ander
plan. In zijn simpelste uitvoering
open bak
komt hij op ƒBBO,
de duurste uitmonsterine komt oo

—

het

zwaartepunt van de caravan tydens het rijden zo min mogelijk
wordt verlegd;?de zwaarste voorwerpen moeten zich dus zo dicht
mogelijk 'bij de caravan-as bevinden. Plafondkastjes zyn. eigelijk alleen.. geschikt voor lichte

Concentratie, ook in
caravan-industrie
Krachtenbundeling. ■
samengaan. Ook voor del fabrikanten van' kampeerwa-

■

'•>'

—

—,

Heimwee naar 't vijfde wiel
geveer driehonderd gulden plus
nog
eens een gulden of dertig voor de

Ze. zyn al weer uitgestorven- op
de markt van de aanhangwagens,
althans Nederland heeft geen fabrieken meer die ze in produktie
hebben.; Wat : we bedoelen zyn de
eenwielige aanhangwagentjes, waar
by voorbeeld de J Fransen gek op
zyn om er in hun vakantie de baga-

eenauto

geruimte die

heeft, en die

met name bij tal van kleinere wagsns dan juist te' kort schiet, mee
te vergroten. ' .
'!"'r
Weeghel
N.V.,
Van
fabrikant
van
I
een ruime collectie aanhangwagens
heeft ze een jaar geleden uit het

firma's ■ Gevaertr Mostard... en
Gebr. Otten. '
-Icri'
Voor • het publiek heeft, dit een
prettig gevolg, want de samenwerking'van de drie genoemde Nederlandse fabrikanten gaat zover dat
-

veranderde wendbaarheid van de
combinatie.
Wij hebben zelf met zon wagentje ruim-vijftienduizend kilometer
gereden. Over de Duitse autobahnen met een snelheid van 115 kilometer per uur, tegen ,de , steilste
Oostenrijkse helling met elke denkbare haarspeldbocht, op de slecht-

-':"',

rjroduktieprogramma genomen. De

ze eikaars, produkten verkopen en
dat betekent dus meer servicepunten..

DIE ENE

VAN 76
van

het \ totaal

m

11.000

Opvloeroppervlak dat. de Caravan
■
staat er van ,de

RAI 66 beslaat,

76: standhouders

één die voor de

aspirant-koper bijzonder waardevol
zijn: de ANWB.
Want van veel meer belang dan

te weten dat er 84 merken kampeerwagens uit 11 verschillende
landen worden getoond, is het feit
dat men daar terecht kan voor een

gedegen onpartijdig

advies.

"

De, ANWB heeft berekend wat
voor elke auto het maximum treingewicht is dat de motor kan trekken
bij een bepaalde helling. En op dat
punt *te weten wat men met een
bepaalde combinatie kan doen is
daarom. zo belangrijk omdat, het
teleurstellingen kan voorkomen en
daarmee veel geld kan besparen.
Wanneer - men uitgaat, van het

\aldus berekende maximale gewicht
van een aanhanger en de richtprijs
over [ heeft dan
die jmen
bakent . men vrij '~ nauwkeurig de
grenzen af waarbinnen dan nog
altijd een ruime sortering te vin-

er. voor,

..

den is.

...

ere uit nood geboren samengaan
waar we.. bij ? nader," inzien
'toch wel-gelukkig ' mee zijn,', za
schetst algemeen voorzitter van de
RAI S. Schootstra ' het feit dat de
Caravan RAI. 66, en de Tweewieler
RAI ;■ dit jaar. gelijktijdig ' worden
gehouden, nadat in 1965 voor de
eerste maal een gespecialiseerde

E

"

■-

in
kampeerwagententoonslelling
Nederland haar, poorten had, geo;
vend.
■
-'

—-'.:

zelfde. En echt niet alleen omdat
verhoudingsgewys de produktiekosten hoog lagen, maar ook omdat de
vraag tamelyk klein bleef. De Nederlanders bleken liever een hogere prys te betalen voor een twee-

genbladen

zeer precies uitdokteren,
maar wat men daar niet kan doen
is, een oordeel' vellen
onze,
meestal niet overdreven grote bergruimte thuis. "En vergeet niet, na
de vakantie moet men, waartoe
men ook mag besluiten,' in; die
bergruimte een plaats vinden voor
de rest van het jaar. Watons betreft, onze eenwieler:.. geniet zijn
rust in .. .een fietsenbox.

over.

tweewielige

aanhangwagen.

Kyken we eerst naar de imperiaal dan zien we een gemakkelijk
bevestigbare uitbreiding van de bagageruimte voor een som gelds die
varieert van ongeveer vy ftig gulden
tot honderd gulden. Nadeel 1: niet
meer dan veertig a vijftig kilo ba•

we.

Bezien
de tweewielige aanhangers dan merken we op ,— voor-

al als het alleen gaat om uitbreiding van de bagageruimte voor de
vakanties
de tamelyk hoge investering; de pryzen lopen uiteen
van. ongeveer, vierhonderd .tot negenhonderd gulden. Daar komt nog
~

bij'dat

.er; vrij veel

gevergd

van de trekkende auto. Nadeel 1:
aparte aanschaf.van een trekhaak
-r- kosten ongeveer hónderd gulden;
nadeel 2: merkbaar lagere kruissnelheid van de combinatie by een'
hoger benzineverbruik; nadeel 3:
kleinere wendbaarheid, die vooral
by het incidentele vakantiegebruik
veel van de bestuurder vergt.
, En tussen dan de imperiaal en de
tweewielige

derd.

wordt

aanhangwagen. in de

eenwielertjes. Prijzen (waren)

.

on-

'.'.•'•'.'

"

',

''->

■'

Ons commentaar: Ontzettend jammer.maar het zou niet de eerste
maal zijn wanneer over enkele jaren zou blyken dat dit "verouderde' idee.toch bijzonder bruikbaar
.

is.

/

,

.

De.. Franse . Sterckeman-caravan
Flash "■' 400 komt met zijn gewicht
van.bijna 800 kg in de groep van de
middelgrote wagens. Buitenmaten
4 bij 2 meter, prijs f 6450. Stands
'■62-63.
;.''..

KORT GEZEGD

-'.'.'»".-■

'

'.

,"!'•

produkten.

In verhouding tot zijn bevolking, zo schrijft het blad, vormt
Nederland waarschijnlijk de belangrijkste markt in Europa. .
Men kan over deze kenschets
denken zoals men wil, vast staat
evenwel dat Nederland in 1965
11.000 caravans invoerde, waarvan het aandeel van Engeland,
naar men verwacht, ruim 60%
zal blijken.

;

—

buitenlandse

van
~

Commentaar van de fabrikanten
Het prijsverschil niet tweewielige
aanhangers is aanzieniyk kleiner
geworden en constructief ligt voor
ons de eenwieler moeilijker. Bovendien willen de ' mensen geen
ding dat omvalt: als je hem van
de auto afkoppelt. Het is een
goed idee geweest maar verou-

gage; nadeel 2: 'de : wegligging
wordt nogal ongunstig beïnvloed. .

Enge-

land een zeer belangrijke
markt voor caravans. Op grond
daarvan gaf het Britse tijdschrift The Caravan onlangs
een beschouwing, waarin het
Nederland de barometer van de
Europa
caravanbeweging .in
noemde.'
.T'T'C
Het blad noemde de Nederlanders een praktisch ingesteld,
welvarend volk, ■ dat woont in
een dusdanig klein land dat het
in -de zomervakantie wel min
of meer gedwongen is naar het
buitenland te gaan.
Het artikel beschrijft de populariteit die het kamperen bij
de Nederlanders geniet, en constateert dat er geen vooringenomenheid bestaat ten aazien

ste steenslagwegen van Zuidslavië.

Behoudens komend voorjaar misschien nog bij enkele grote sportzaken/zijn ze dus niet meer op de
Nederlandse markt en dat is jammer. Want ze vormden een bruikbare schakel tussen klein en groot,

en

(Van een medewerker)

"jVfederland vormt voor

We hebben de Fransen geroemd,
die deze constructie hebben uitgedacht.
Wat de; mogeUjkheden zyn voor
vergroting van de bagageruimte
voor de vakantie kan men bij de
ANWB aan de hand van inlichtin-

wielige aanhanger.

tussen imperiaal

Nederland
Europese
barometer

bevestiging
aan de trckwagen.
Laadvermogen om en naby de honderd kilo by een eigen gewicht van
ongeveer' dertig kilo. Achter, de
auto, dus geen extra. wmdgevoeligheid, amper een vermindering van
trekkracht en verhoging van benzineverbruik, alsmede een nauwelyks

-

T door

voorlichting

of

ƒ1555, -maar biedt, daarvoor dan
ook bij een eigen gewicht van 190
kg een laadvermogen van 500 kg en
een ruimte van 0,85 kubieke meter.
■Het laden van de duurdere Passau-modellen wordt al: bijzonder
eenvoudig gemaakt, door de' horizontaal te klappen ■': achterzijde.
Ook '-. hier zijn er . modellen ' met
imperiaal op het; deksel. ; Vormgeving doelmatig en mooi. Te zien op
stand 55 van de N.V." Vlijmex.

Haagse starlightfabriek deed het-

(Van een onzer verslaggevers)

haar 'eerste . taken beverbeteren van de

ruimte oplevert.■-'.'.
Voor/565 is er. de Pony, die in

Belangrijker dan de plaats van
de keuken is echter de inrichting
ervan, want zelfs als de heer des
huizes in de vakantie kok is,? dan
nog kan de vrouw door haar routine op ' dit gebied. het best een
oordeel vellen.

j

-

■

gastoestel,

dynen.: enz. tellen , daarbij niét
mee. '
B. het ; afleveringsgewicht.' Dat is

De eerste categorie heeft een taK-slijk gering eigen gewicht, vraagt
weinig stallingsruimte, en - biedt
verhoudingsgewijs" veel woon- en
slaapruimte. Nadeel is dat ze voor
het gebruik in het koude jaargetijde minder geschikt zijn, omdat ze
op enkele uitzonderingen na enkel-

slechts ■ twee; ■' series die bij; uitstek

.worden voldaan. Alle losse inventarisstukken, " zoals • matrassen,

,'

bouw.

—

hardboard

belangrijke ..') factor

:

voorkomen, is het gewicht. Het gewicht . van:' een "kampeerwagen is
onder te verdelen in.vier soorten:.'

scheiding:

bedraagt 12.15'm, de breedte komt:
op 3.0 Sm en de-prijs van het
13:.C1. Stands 54 en 57. "
gsli-z:'.

Een

zeer
waarover nogal eens misverstanden

-

wandig zijn?.

-

Gewicht (ig)
:

wanneer Ide weers-

i. tent- of vouwwagens en
2. caravans met een vaste

—

maal , zou .willen besteden. Op die
wijze is de keus het grootst en kan

Bij de caravans geschikt om mee
te rijden geldt de volgende onder-

Overigens zullende kinderen het
plezieriger vinden om in een eigen
tentje te slapen dan met.pa en ma
in de caravan.
■'.''■'
-De keuken. vergt in de caravan
een zodanige plaats dat "er goed
rechtopstaande kan worden gewerkt. Dit: is; een van ; de redenen
waarom nog altyd het merendeel
van . de: caravans is voorzien van
een middenkeuken. Bovendien bevinden zich in en bij de keuken de
zwaarste voorwerpen zodat ook uit
het oogpunt van gewichtsverdeling
deze plaats zeer i gunstig
Toch
zijn er uitstekende wagens met een
kop of eindkeuken.

2

Een caravan is een gezinswagen.
Ook dat speelt mee bij.de keuze,
want een echtpaar,zonder kinderen
gezin
stelt anderen eisen dan.
met vier kinderen- Maar als hier
het woord' gezinswagen valt dan
niet alleen in de betekenis van
wagen voor het • gezin, maar ook

Vouw of vast?

T7an

.

Gezinswagen

.

en

meest, voorkomende

matezijn aluminium,' multiplex
triplex, speciaal hoogwaardig

;De

rialen

■

. Eigenlijk" behoort elke caravan',
van meer dan 400 kg te beschikken
over , eeh >. eigen '■■' rem-installatie,
maar in bergland.verdient zon installatie 'al., de. voorkeur .bij een

'.....: •■

(Van een onzer verslaggevers)

■en

starnimte als de: bedden . opgemaakt zün,' woonruimte als de kinfi__
deren slapen.

is..

rol.' .
■■'■':
Wie ■ echter zijn kampeerwagen
wil gebruiken, óm ■te trekken,- moet'
in aanmerking . nemen, dat het
vlakke land heel andere eisenstelt
dan een bergtraject., Daar' zal •' het,
grotere : treingewicht ? (totaal ..van'

geen kwaad kan.

afmede bedden, dikte van de

.

schouwde, het

.

■

.

een van

,

■

.

wagen. Stand

. Deze caravan' met zijn lantaarndak is uit Portugal afkomstig. Naam
Pluma 300.. Gewicht '■: 390 ■'■ kg prijs

J

■

Middenklasser toerearavim. Rinel
430.L. Lang 4.25' m', breed'lSs m,
gewicht 660. kg. 'Een. voor. de prijs
van.f 5745;zóivel ruimte : als lichte

■

hetgeen" vooral"
omstandigheden tegenzitten veel
ergernis kan besparen; ze hebben
immers zelf meegeholpen om juist'
«leze "wagen uit te kiezen!
In het voorafgaande zijn een aantal genoemd waarvan de praktijk
heeft geleerd dat verduidelijking

■ overweging:

matrassen, hoeveelheid ■',- loop-

'•.''".

ook vrachtvervoer?

reed zyn.

van

'

Vakantiebagage

zy van de caravan beleeft. De fabrikanten hebben.dit ter harte genomen met als gevolg dat. men by
voorbeeld de : laatste 'jaren, meer
opklapbedden ziet toegepast, omdat
deze vrijwel: direct' voor gebruik
Punten

..,

begin 1964 bestaat de StichSedert
ing Kampeerwagens die': als

Dit is het duurste van de Passaumodellen.,

bergruimte. Hoe minder zy behoeft
te doen hoe groter het plezier dat

van.

zwaarst te laten meespreken.

.'-....

. .?

zyn slaapgelegenheid, keuken en

-

indeling ■en

verhouding 1:27, voor 'Nederland
1:28. Pas ver hierna volgt Frankrijk: ■'. •■•.
-.<■

Zij

"

i

de. tentoonstel,
Caravan '■:■ RAI '66
Erftemeijer gaf behalve deze spectaculaire cijfers nog . andere. fin
verhouding tot het aantal auto's
heeft. Nederland na Engeland de
kampeerwagendichtheid
grootste
van Europa,: Voor' Engeland is die

Zaken die voor de vrouw spreken

Kiest men .voor rijden dan is.de
keuze . al.iets • kleiner,. geworden
want de caravan', moet over het
algemeen: door de reeds in bezit
zijnde :auto ."getrokken -' kunnen
■..';'■
worden.: .':':,*
. Men bedenke daarbij dat het gede kampeerwagen- niet
wicht;,
meer behoort te bedragen dan driekwart van het onbeladen • autogewicht. De koper zal moeten "letten
op ide rij-eigenschappen 'van de
caravan en wil men. onder alle

ken,

-

van

Voorzitter

lingscommissie

'.

te wegen moet worden gereden.*.

.vraag staan of rijden? Het eerste?
Dan zijn' er voor, prijzen. van omstreeks • ƒ 6500 ien hoger juweeltjes
van weekend- .'en - vakan tiewagens
te koop die echter slechts over een
rudimentair onderstel . beschikken.
Dat wil zeggen, wil ■. men ■de caravan naar een andere plaats hebben
dan is men aangewezen op zg. trailers waarop het geheel.kan worden
vervoerd.

door het gezin.

lijken.' ■,'.•;

"

'

\

vijf jaren een uitbreiding van 400
percent ondergaan. Beter kan ik de
stijgende belangstelling : voor de
kampeerwagens moeilijk verduide-

'

Er

'1-Jet: Nederlandse',kampeerwagen.
■*"*-porfc : heeft in .'. verloop ' van

:

onzer verslaggevers)

zijn-,in Nederland zon
400 ■ verschillende kampeerwagens te koop, dus keuze genoeg. Of "toch,niet?
Een antwoord. hierop, valt
in zijn, algemeenheid amper
.'.te'?;geven 'omdat die keuze
wórdt bepaald door een-aantal tegenstrijdige factoren. ? ',?'
. Denk
eerst' maar . eens aan de

-

;

(Van een

De tweede

bekrachtigd.'
wordt door zon .systeem de ?- rem werking verhoogd,
maar het remmen verloopt ook geleideiyker." Dikwyis is het ook mogelijk de caravanrem onafhankelijk
van de autorem te- bedienen,.iets
dat met achteruitry den grote voordelen heeft.
Hoe groter het neusgewicht van
de caravan is hoe meer.plezier,—
met | aankoppelen ] en | los. verplaatsen van de.wgen
heeft van
een telescopisch , verstelbaar. neus.wiel." En .watdie voorzijde' van de
caravan' betreft, hoe i lager ?de ramen | zyn doorgetrokken hoe" beter
het doorzicht. is naar de .' achterzijde. Let ook op de aanwezigheid
van j . een beschermplaat' tegen
'steenslag wanneer over zeer slech-

,

Keuze zo groot dat
kiezen moeilijk is

of; vacuüm
'elektrisch.
'Niet; alleen

;

—

,

•HET. VRIJE:VOLK

T?en

veertig jaar oude caravan is
in de RAI te zien als voorbeeld
van een stuk caravan-geschiedenis.
Het
is
een
Eccles-caravan
uit. 1926 waarbij een old-timer
(Rolls Royce) zal worden tentoongesteld. Contrast met deze combinatie vormt het duo Mercedes 600Wilk Triumphat, hetgeen duidelijk
tot uiting komt .al was het
slechts' in de prijs: trekwagen
f65.000, caravan f17.600. Te zien
op stands 54—57.'
JJ
-

-..-

:

J\e

Nederlandse Caravan Club
XJ
heeft een publikatie het licht
doen zien genaamd. Caravan en
wintersport. De uitgave omvat 16
pagina's informatie over alle belangrijke punten die het gebruik
van een caravan in de winter betreffen. Met name genoemd: de

■

zorgvuldige verhandeling van'J. M.
de verschillende mogeRoos

over.

lijkheden op het punt van verwar-

Adres ■ van de Nederlandse
Caravan Club: Loehemseweg 37 G
ming.

ta GarsseL

De Nationale Raad van Amerikaanse Kerken heeft dinsdag met 90
stemmen voor en 3 tegen
motie
aanvaard, waarin gepleit wordt voor
toelating van . comm.. China, tot de
VN. De raad. verzoekt voorts de Amerikaanse .' regering de erkenning • van
Peking'te bestuderen.
—

'"

"

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1966

—

Leonidas 9, Bekkers; < Robert, De Ridder;
Kroonland, Carron; Navextank 3, Engels;
Irena, • Velghe; : Onderneming, • BakeU;

SCHEEPSTIJDINGEN
Stetttn

•:

•

•»

-

.

-.

'

»

,

-

v:

■-■

-

•.

~

"

,

:•

:

'-'

'•

\

,;

-

.,

'•

...

',-

-:'

.'

.

verw..

,

-

-

=

:-.

~

*-

:-

'•

"•=

'.

"-

-...,.

"

.-

...

-

;:

,

..

-,:.

.-,

~

....

:

.'

~

I

"

--,'

22. v.

-'■"

„

.-.

-

,

.-,

~

:

--'

;

-

-

1

-

■

-

-

-

-

;

<

\

-,

-

v

-'

•-'.

-

"

-

i

,--

"

-

-

:'ï>?

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

,;

-

-

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

...

~

-

-

;,

-

,

-

-

'-"

~'-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

•

-

6

-

-

-

-

-

.......

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

«.-

-

-

-

-

-

.

Corneldre.

.':

~-.

%

•-

.

,-•

-

-■

-:,...

-,-,--

v..

-

•

-

--.

-.

.

Agenda
Tentoonstellingen

BOUWCENTRUM
internationaal
Voorlichtingscentrum voor bouwen
—

en

.

wonen Weena 70U Internatioüwallteltszorgcentrum,
genaal
opend 9-17 uur zondag gesloten

DE

':

<

-.

*

:

n'

\

-,

'"

...

.'■■

•.

~'

•:•.

■'

gen van Cornells Llth 9-21 uur.
GALERIE DELTA, Witte de Withstraat 35a, Schilderijen, van Gust
Romijn, t.m. 13 maart. 10—17 uur,
zondag 11—16 uur.
Oudedljk ■■ 159:
GALERIE ' MAAS,

Schilderijen

*

'-

,

":

■,2 7,en 9.15 uur,

.".»Dundee'.'
(,
:

Woensdag "2
vrees (a.1.).

■•■.'

•

VICTORIA?(14?te1.248333.
-ir.'). 2

;;

-?

Majoor

en 8 uur.

uur't i Prins zonder
,-.,-

•".-'..;

.■

.

sen:

ROTTEriDAMSE KUNSTKRING, Gebouw Terin'. :len. Binnenweg 21-36
Worken van Rotterdamse kunstenaars: Kunst voer u, kunst van
i nu 11, t.m. 27 februari. 9—lB uur,
.
'
.zondag gesloten ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING,
Korte Lijnbaan 18c, schilderijen én
gouaches, van Jos Jansen, t.m. 26
-

februari, 10—17

Boek",' Krutópieln 10, kaarten, grafleken, foto's
en tekeningen (een beeld van' de
CENTRUM

..

•
.

uur.

HICTORISCH MUSEUM, Korte Hoogstraat 31, Keramleken, Zilver, 17eeeuwse herberg, poppenhuizen, februari, 10—17 uur, zondag 11—17
•

uur.

;

T ' VENSTER,
Gouvernestraat 129, R. J. Maingay;
Sculpturen." Begeleid
door.' foto's
van N. Krul t.m. 11 ; maart. Ge'
opend van 10—24 uur.
KUNSTZAAL 'ZUID', Zuidplein 120,
grafiek en schilderijen, van Marijke
van Epen en Rob Flgee, t.m. -13
: maart, 10—17 uur, zondag 12—17 u.
MARITIEM -MUSEUM, „PRINS HENDRIK", Burg. s'Jacobplein 8; Verzameling op historisch-seheepvaart
' kundig gebied. Geopend 10—17 u.

KUNSTCENTRUM"

71—17 uur

zondag

'

.

MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNiNGEN, Mathenesserlaan 18: Lustumtentoonstelling van de Rotterdamse
!
Vrouwelijke ■ Studenten Vereniging,
Kunstenaressen . van . vandaag,
. tot en met 6 maart. Moderne Nederlandse grafiek, t.m. 27 maart,
10—17 uur, zondag - 11—17 uur,
woensdagavond 19.30-22 uur. ■"
MUSEUM VOOR ■ LAND- EN VOL-

:

-

:

"

-8

"

KENKUNDE, Willemskade 25, LeveD
en dood op Sumba, t.m." 30 Juni
De wereld van de bijbel, t.m. 2)
maart, geopend van 10-17 uur, zondag van 11-17 uur
SOTISSERIE EUROMAST, Parkhaven .', 20: . Aquarellen, van - Ciano
■ Siewert, t.m 27 febr.. 8—24 uur
ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING,
Witte de Wlthstraat 35, schilderijen
gouaches en sculpturen, van Hans
-. Verwey .
Jan - van Munster, tot
en. met J 3 .maart, 10-20 uur, vrij-.

en.

.

dagavond 20-22

uur.

zondag 11—17

.-

ZAKKENDRAGERSHUISJE,
.

Voorstr.

13-15, Tinn-orleterij m bedrijf.
Prciten van Delfshaven, februari,
10—17 uur, zondag 11—17 uur.

••-

,'•

--,

■•■

'.

HOOGVLIET; c
O E de Graaf 25;
A W Vos 21.

-~-".

•.-....-

J ■ Hazekamp 36 «n
T A Scherbljn 22 «n

IJSSELMONDE: ■ A de Jong 22 en.'A
Kranendonk 20; J Happe*. 18 en L-'J
Stout 17; J Sprado 21 en M Baks -17.
OVERSCHIE: A H de la Bretonief»
27 enS J Smeehuijzen 18: :C L van
Troost 23 en T E de Witte 21; J J
Band 22 en H P J Huisman 22...
HILLEGERSBERG: R H Degens 22 en
Truijers 22: C G de Klerk 28 en
L C J Nlerop 26; H van Es 28 en 8
Scherpenberg 19; P G Pool 22 en' J C
van Idßlngft 23; T van Die 33 en'M O
Hensen 21: H Vermeijs 25 en M J Langkruls 19; C P Blok 25 en J W Blok 25.

M J

Freek Witte:
geen straf
(Van onze hasketbalmedewérker)

Van ,de acht speler».,' en de vier
bestuursleden van de basketball vereniging ■■'~ Landlust, .?. die i-. door het
bondsbestuur voorwaardelijk" werden
...

geschorst, omdat zij de amateurbepalingen overtreden zouden hebben, is
alleen Freek Witte; in beroep gegaan.

• ; De plvot van de Amsterdamse eredivisteclub,.' die zaterdag door de
Commissie van Beroep werd gehoord,
is '.. de straf kwijtgescholden. De
Commissie van Beroep, die ook leden
van het bondsbestuur in het onderzoek betrok,'. betwijfelt dat Preek
Witte (en dus ook de andere spelers
Landlust) materieel., voordeel
heeft gekregen; door het spelen van
basketballwedstrij den.
-De Commissie van Beroep wijzigde
dè opgelegde straf in een berisping.
Volgens de leden van de Commissie
van Beroep was Freek Witte, die een
onkostenvergoeding van ƒ 125,- ontving in 't seizoen 1964-65, in gebreke

van:

gebleven - door ■'■■ geen gespecificeerde
nota's,, te -kunnen overleggen. De

aanvalsleider,, van Landlust heeft
echter kunnen aantonen,, dat hij veel
meer onkosten, had dan hij heeft
ontvangen. Landlust gaf in het seizoen 1964-65. aan acht spelers een
onkostenvergoeding van ten, hoogste
ƒ125,--- en minimaal ƒ75,—.
Het bestuur van Landlust zal nu
het bondsbestuur verzoeken, de aan
de overige, spelers en, de vier bestuursleden opgelegde straf te wijzigen. Zoals, bekend, waren de leden
van Landlust op een jaarvergadering
akkoord gegaan met het bestuursvoorstel, dat de spelers van het eerste een gedeelte van de onkosten
vergoed zouden krijgen.

Equipe-Post
aan de kop

WOENSDAG

Delft, Cabaret Welvraat, met Qerard Cox en Jan Willem ten Broeke, 9 -uur.- ,''..'■•.'

Apotheken
RECHTER MAASOEVER: * Beker • &
Berghuys, Mathenesserlaan 400, tel

234405; Brussaard, Oostzeédijk, 211,
tel, 136605; Exler, De Sav. Lohmanlaan 117,. tel. 244111; Oosterapotheek, Rusthöflaan 34, tel. 136712:
Schanswijck-apotheek, Abtsweg 40,
tel. 249127; ■' Vos, Mathenesserdljk
36,
tel. 155250.,- Westerapotheek,
Nwe Binnenweg 115, tel. 234602.
LINKER MAASOEVER: ' Exler, Wolphaertsbocht 395, tel. 270250, Haanappel, Groene HUledijk i 269, tel,
272443, v., d. Laan, Bloemfonteinstraat 97, • tel. ■ 273766; 't PaulsaenSmeets, Plein 1953 no. 25, telef,
"
"-""•;-■ '
178078. '
HILLEGERSBERG, ■ SCHIEBROBKi
Schlebroekst. Apotheek, Uitweg 13,
'

•

;

"..'..,.

-

-

-

.■-f
3

-

-

v Looy
v. Steenbergen Lykke
(Belg Den
Belg) 436 pt.
-

-

-

-

Op 2'ronden;"?.LV V'•'- "£■:-'•'■■'' f
4, Proost
Baensch
Verachtert
Belg
Austr Belg) 569 pt.
5, Kernper
v Cloostér
Oldenburg
•'.'
(Dld
Dld Belg) 447 pt.
• Op 12 ronden:
9. De Roo Karstens
Zoet 253 pt.
Op 37 ronden:
"Vn^ISSH
13. v. d. Lans
Lamv. Dongen
brechs (Ned Ned Belg).
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'•

-

-

-

-

Oorjo, Ruitenberg: Patrick,'v. d. Laars;

Plcardie, Busch; Nelly, Peeher; Amstel
», Akkerman;
Satiafalt, Bayens; Cumle-

ken.

...

,

Vecht, Smaal; Donau,- Hoogeveen;
Montrachet, Rhein; Joma, Ruitenberg;
2, Telchert; Junior 1. Schullenberg; Guldo, Durlnck; Hendrik, VerwelJ;
Nova Cura, Hoveetadt; Albatros, Bolijn:
J. F. v. Seumeren, Bouma; Wilhelmina,
v., Dijk: Gerard Kremer,. Seeldrayers;
Remember. Mees; Damco" 214, Veen;

DONDERDAG
DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG,
gesloten.. •-".-'-■LUXOR, THEATER,
Kruiskade 10,
Heerlijkduurt het langst, muslcai
van Annie M. G. Schmidt, 8 uur.

DE PRINSENVLOOT.-'WlJnhaven 22,

"

-

Wlloor, Van Mccli Alvracht,
Van Verre; Argo, Pols; Rlo, 'Van Berchem; Willem" Adrie, Nijhoff;.- Romplacant, Versluis; . Nellle. B, Bastlaansen;
Vagant, Jiskoot; philppina, Booy; Grimsel,. Peeters;, Citerria 20, De Roeck;
Caumie 3, Van den Bossche; Avantl, Hovestadt; Katy, Tramper; Quo Vadis, Stavast; Twee Gebroeders, Van der Heyde;
Salf 19, De Roef; Nr 7251, De Boer;
Rlehebourg, .August; Moerdijk 5, Bloemen; . Ambrolse Pare. Bastiaan; Edelweiss 25, Bulsmann; Citerna 17, Sparen-

res,

-

(ANP) —. Woensdagmorgen was de stand In de Zesdaagse van Antwerpen:
1, Post -: Janssen
Pfenninger
(Ned
'■:
Ned Zwits) 766 pt.
Bugdahi
2, -sèïcu" ■-" Merckx
(Belg Belg Dld) 646 pt. •

ANTWERPEN

bergen;

Conservatoriumorkest. Programma:
Mozart, 'Kavel, Chopin, de Falla,
von Webér en Andriessen, 8.15 .uur.
LUXOR -1 THEATER,; i Kruiskade : 10:
Heerlijk duurt het langst, musical
van Annie M. G. Schmidt, 8 uur.

-.

Volhar-

Melen;

Nussia

DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG,
. Schouwburgplein
25: De wolken
voorbij, door het Nieuw Rotterdams Toneel, 8.15 uur.
GROTE ZAAL RIJNHOTEL, Schouwburgplein
l: Concert door het

tel. 181234.
HEIJPLAAT, HOOGVLIET, MBEUWENPLAAT, PERNIS "l en SPIJKENISSE: Apotheek Hoogvliet, Ma»
Havelaarweg ■2, Hoogvliet, telefoon
'
'010-160630.

Willem, Van der

ding, Boerticn; Vectura, Jiskoot; CorneOzo,
11a, Verburg;. Alfons, . Kloek;
Struyck; Thurgau. Ravensteln; Hannie,
•
4,
Leeuwensteln;
Deurwaarder: Rodort
Lillane, Dorem&el;-Migna,■ Drogcndijk;
Crlgee, De Waal; Spes et Oura, Frans-

berg;.

Toneel en muziek

„Open

ontwikkeling van stad en haven
van Rotterdam), werkdagen -van
' 9 tot 17 uur
HET VEERHUIS Anno 1767, t.o. de
Lage Brug te ; Overschie: Tegelten.-toonstelling uit .particulier . bezit,
t.m. 1 maart, 10—12 uur en 14—16

uur.

uur.'.»—wf—wi»

van Kees Franse, t.m.

:

..-

19.

Express 63,
Leuchtenburg 8, Gampe;
Bryins; Avontuur, Vergeer; Roger, Jans-

27 febr., 10—8 uur, ma. 13—18 uur.
GEMEENTELIJK VOORLICHTINGS-

i

■■■

Gaffelstraat 10: Tekenin-

pijp;

[

:

''

n.

v.:

>

~

:•

-

men 19; H'C A Verburgh 23 en H van
Rennes 21; K W Tang 22 en B Roozemond 17; w Schaap 22 en L Bouwer
26; J C Schijvens 26 en O J T Heijnen
31; G H Vlug 26 en W H Muljs 25; J
C Slotboom 22 en H van der Poel 25.
PERNIS: B fltruijk 24 en A M Govers

"

~.

:

blom-v Rossum d; J"H v Zomeren-Erwlch z; T W■. Smaal-Luhrman z; G J
Jansen-v Manen d; S G Ketting-ï d
Veer z; N de Korte-Grljseels Z; E Boutguignon-de.Wit d: J F Buitendijk-van
Dijk d; W H Ketting-Blok, z;--N Jv d
Spoel-v d Hoven d; A Dol-v Glls z: G
A M Beljaars-de Jongh z; L van Rooijen
Baas d; F M.M Amellng-Brans d; M
B Vogel-Grannéman zi H BAk-de Kok d;
N van Hal-Filius d; A van.Eek-van Ves,sem z;' J ten Hoeve Lip i"; O. I Nortainvan de I'lsle d; G Hoosmoed-Stoppelenburg z: KW E van der Ent-Schot d:
B C Köster-FÖlting ■z; E Wlegman-Baa»
Z; H' G Knops-Moog d; - O L V Tóngeren-Haarlng d; M H: v lersel-Driessen
d; R V v Btraaten-Maarseri z.
Ondertrouwd: A .J M de Visser 26 en
M H Hagenaars 22; R Eberhard 24 en
T.Bal 23; A van Woerkom 23 en C E J
Kersten 23: C Lucianl 28 en J W Vla-

<

•-,.-..:

•

.

■'

■

,

r

' ROTTERDAM..—
Bevallen: 'J . M de
Jongh-v Weerelt d; F Overweel-v Seters z: • J c Leeflang-Alblas z: M v d
Grlend-v Oost z: JM Rensink-Ouwens
z: E C M Bras-Slaager d;"A P Gouds-

-

.

,

*

Trommelen man v,P M Tißoschman
56 Jr; P de Vries vr geh gew nIJ H O
Dumoulln 94 Jr; K F Quartel man geh
gew m A T:MLefel 75-jr; K'M-J
Garsten man v C P M de RUlJter 56 Jr;
W. G van .den Bergh vr geh gew m P P
J.van Duijvenbode 76 Jr; R O Thomassen man geh gew m J M ZappelJ 74 Jr:
M van Gent vr v W Blond* 82 Jr: JA
Kollewijn vr v K Anterman 76 Jr; J ViJlbrlef man geh gew m J C de Wit 84 Jr;
J Hengstmengel vr v T L de Haan 61 Jr;
MS Brander man v H van Veen 80 Jr.

-

;

GRAND. tel. 233363, De zonen
van katie Elder (14.1r.). 2.15.
7 en 9.30 uur.
HARMONIE, tel. 271204." Óp bevel
van Zhernikow■ (18 ir.). 2, 7 en
9.15 uur.
KRITERION. tel. 128615. -Lieve,
lieve John (18. Ir.). 2.30. 7 en
9.30 uur.
LUMIèRE. tel.' 117755. 7 gouden
mannen (14 Ir.). 2.15. 7 en 9.30
uur.
n
METRO. tel." ; . 174500." Niemand
ontkomt zyn" noodlot; (18 ,Ir.).
.
2, ,7 en 9.15 uur.
PASSAGE (Schiedam)..'"tel. 269563
Kortsluiting op de 27e • etage
(14 jr.). 2 en 8.15 uur.' ?,
PRINSES, • tel.\ 230754. Woens, dag:
Eddie ■'. op het spoor der
verdwenen vrouwen (14 jr.).
?'2:15,1.7 en 9.30 .uur.
REX,:tel. 236071, Goudschat In
j de woestijn (14 jr.). 2. 7 en 9.15
■'•■ uur'
LlfMMlili.illMl I WMJJI IHJÉ
"STUDIO '62. tel. 233363. Mary
.
Poppms'(a.l.). 2. 6.45; en 9.15
. uur. sjjfg&gjpssHMh
;THALIA,"teI. 111555.'V1va Maria
■, (14. jr.).72.15. 7. en, 9.30 uur. ■
'T -VENSTER.' tel. 251900. Een
'ochtend van zes weken (18 Jr.).
-

Calamares 23 te Georgetown
KUSTVAART
Camerounkust 22 v Dou-ila n Abidjan
Admiraal'Courbet 23 v P&tras n'
Cartago 22 v Seattle n Armuelles
Kymanl
Cer«3 23 v Manta n San Juan •
Chlron 22 v Antigua n Newport News Admiraal Nelson 22 te Shoreham
Aegir
22 te Rotterdam ,
Colytto 22 360 zo Hallfax
Albatros 20 te Londen- ■■.'
Congokust 23 te Cape Pajmas
Alcyone 20 te Malta
Dahomeykust 22 v Madalt n Cablnda
Alert 23 v Londen .
Dania 23 v Amsterdam n Kopenhagen
Aletta Johanna 20 te Teignmouth
Diemerdijk 22 v San Franclsce n
All 23 te Rotterdam
Portland '
Dongedijk 23
Rotterdam n Gothenburg Alletta 22 v New Port Mon n Stralsund
Alme 23 te Antwerpen Dordrecht 22 620 w Chanaral
Amasus 24 Methll verw
Dulvendrecht 22 240 nnw Kaap
Anda
20 te EgersundFlnlsterre
Anna 22 te La Palllce " -V-.
Echo 22 260 zzo Kaap Race.
Anna Isabel 23 500 n San Salvador n •':
Eemhaven 23 v Londen x, Immlngham
.
:
'
Pto Llmon ■
Eemland 20 te Santos
Antarctica 22 -v Zaandam n Esbjerg •
Friesland (KRL) 2:> te San Franclsco
Rotterdam,
Ardlto
22 te
Gaasterdljk 23 te Antwerpen "
Arneborg. 23 v.Udevalla
Gabonkust 22 V Hamburg n Antwerpen
22
v Stockholm. n Manchester i l.
Asfc
Glcssenekrk verm 23 v Brisbane n
,
.
Astra,23.te Londen.
Sydney
Audacia.23 te New castle .'
'■"'.■£'
'Gloria Marls 23 4- w WUWmstad
,
Aurlga
p
G
23
Wismar
Kiel n
Gorredljk 22 420 wnw Flores •
Avantl 23 -te Asmterdam
Grootkerk 20 te Colombo
verw
: Liverpool
Bara
24
Gulneekust p 23 Flnlsterre n Le Havre
te Amsterdam
Helicon 22 v Curacao n Port of Spain Batavier 23
23
te
Berkelstroom
Goole : :
Hsrmes 22 390 zw Azoren.'
Beijerland 23 te Grimsby
Hilversum •22 690 no Bermuda ■•■•
Boekanier 23 te Great Yarmouth;
Hollandsdiep 22 600 zw Tristan da
Brlttenburgh 23 v Rotterdam n
Cunha
Panamak'annaal r
Hollandsduin 23
l, '
Casana 23 te ' Hel6lngborg '
n Yokohoma
Ceres p 23-Vlissingen.n.?,Ki- ■'
Houtman p 22 Comoren il Penang
Glasgow'" V
Citadel p 122 Brunsbuttel
Illlas p 23 Lissabon n barcekma
,' :'
Coeta 22 te Ahtwerpuen -.. • ■*-.*
'
Inca 23 280 z Panama Cornella I B II 23(g! Runcorn n 'Rotterd
Ivoorkust 23 te Amsterlam
:
.
"
-■,
■■
Cornelia B IV 24 Marseille verw
Jagersfontein 23 te Bremen'...
,'..',
n.Rot.li-r' Crescendo 23.te '. Yarmouth
Japara verm 23 v
; ..; ..;, :
.
p.,22,Klèi;n
Crésta
Kamoerdijk 22 330 w,lerland
Dlntelborg 23'té,.Harllngen
Karlmun 22 v Hamburg n Londen
Domburgn 2Z.V-.Rotterdam n OMebl»nca
Suez ;
Katendrecht p 22. Perlm
Donata 22 -te Ipswich'"'.'
.'■."."
23 te, Sydney verw

Kloosterkerk

-•

...

'

■

:

«

■

"'

■

-

-

.

Centraal?"tel." 138210',

-

-.

-

■

■■■

"

;

-

CINEMA

....

■
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-

-

~

i

*

-
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-

*
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.

-

-

-

,

-
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>

■

..'

p.

Schuijndennan ni*n e C M Bogem 62 Jrj
N van 't. Hoff 71 Jr;
M Visser
K Kort man geh gew mO J M Sigter87?jr;
J
H.Wernke
man vE J
man
i
Stam 80 Jr; G J Koorneef zoon 8 md;
P M Zeeman dochter 2 dg; F M Brilman zoon 4 dg; £M' T F Otten vr geh
gew m H C: L Schoppema 75 Jr; G

:

•

.-

z;:

,

■

.

-

■■

—

■

■•

'■'
.
-23 te 'Amsterdam
-Amsterdam
Emmy-S pi 22' Klein -Stsralsund
Leonidas p 23 Lissabon n Gibraltar :
Lollik Deen Waalh ledig Broekman
Libertas 22 v Venetië n Triest •■ -f*
Export II 23 -te Londen /
Leeds Eng Parkh stg AHL
Limburg 22 v New Orelans n Galveston Favoriet 19 v Bilbao, n Jantwider
Kassas Griek Waalh copra Viseer
Favoriet 24 te Rotterda_ verw Loppersum 22 "te Lake Charles ■
en Visser ■ •
Maasdam 23 vCobh n New Vork
Anlta Duits Waalh stg. Wambersie
Fes 22 40 nw villano n Casablaneae ...:
Magas 22 te'Tarragona, •
Trans Canada Duits Beatrlxh «tg H
Fiat -22 Lelxous n' Manchester > ."'4h9
.
."■-"-';
• Stinnes
,
Flvelborg 23
ma.
Mataram 22'te Penang
IJmuiden
Mcd Sprinter 22 170 ono Madeira
Flevoland 22 v Goole n Harllngen.
Rotenfels Duits Waalh ' tfelsh «tg
Memnon 22 80 o Santo Domingo '
Hansa
Fluvlus 23 te Rotterdam
Mentor 22 te Muteuna-.. .-..'. .;
Frlsta 23 te . Lissabon', verw '.:','
roerion II Duits Parkk ledig Vlnke
Gazelle 22 te Boston .■.-.,■..-,
Tilo von Wilmowsky Duits Botlek erts Merseylloyd 22-v Singapore n Manilla
•
•
Merwelloyd
22220
nto
au Prlnce Geert 22 v i Hamburg ji' lionden
Oudkerk Midas
2ïtte-Ca<i4z
/..,-,
.".'..•■
stg
Geertruld Margaretha.'2l'v Londen
Meyer
Sunmar ■ Ital Waalh
Mlthras 21'v.skagen n, Amsterdam ~."> ..Gersom 23 V Pao- n:-ï
Shencurk Rus Maash erwten PHM
Grada .Westers 23 ■te Amsterdam
Ehrenfeld Duits Waalh stg Wamberale Musllloyd 23250 o Adenv--Mynias 22 v Bilbao n Bordeaux >-'■:- ../ Greta 22 v Dublin n Par . ■
Vetterso Zweed Pernis -edig Trias
Neder
Yokohama
Rijn
Hongkong
20
Gruno
23 te Amsterdam
v
n
City of Port Elizabeth i5ng Murwe!» stg
Neder Waal 24 te Rottecdam.verw -■'.
Hada II 23 te OVlaardingen
Hoyman en Schuurman
Hado p 22 Vlissingen n Dublin
Las Palmas Duits Merwh Pwsto fruit Nestor 22 - Alexandrie n > Lattakla
Nieuw Amsterdam 22 tê St Thomae
Hoc Vinces 23 te Londen
Eurovracht
•■■.-■.-1
t>
Ommenkerk
Durban
Lour
22
Marques Hoogland 22 v Sluiskil n Frederlkslmvn
LUli Tholstrup Deen Botlek ledig Esso
Oranjefontein
nno
St
Helena
23
22
v
n
•
•-Hoorneboeg
pasajes
Brltonberry
510
■ Nederland-■!••-•"--!.
Oranje Nassau 22 550 no Azoren
Kontestroom: 23 v Amsterdam n
MUltence Eng Waalh SHV
Ossendrecht 22 300 zo Bermuda
Sheerness
Wevan Noor Vlaardlngen olie PHM
Ouwerkerk
Beira
Lour
Marques Huybergen 22 v Mostaganem
22 v
n
Else-Retzlaff Duits Waalh ledig'
Palamedes
te
Bremen
22
Flensburg
• Fissershlp
■.- .
Pallas p 22 Gibraltar n Lissabon
Ida-D 22 v Shoreham n Antwerpen
Cuxhaven Duits Merweh stg Muller
Burro Noor Duitsland stg James Smith Parkhaven 22 24 zo Wlght n Lissabon Ida Jacoba 22 te Esbjer?
***#!__Ce!l
Parthenon
Jacob Teekman 23 te- Arendal 5 .
22 v Ésbjerg n Hamburg
Norfolk Trader Eng Parkk graan Visser
:
'
,
Perleles
te
•La
Gualra
Jalta
Preston
22
22 v
n Brlstol
en .Visser
■
■
PhUetas p 22 Tarifa n Hamburg
Johanna. Buitelaar 22 v Hamburg.' n. '
Shropshire. Eng Lekh stg H Veder
Boston
.-■
Zielona Gora Pool Waalh kolen SSM . Fhillas 22 v Haifa n Malta ■
Poeldijk 23 te Rotterdam verw
Joehannes p 22 Dungeness n i Limerick
Lyng Noor Botlek ledig Olie' Schêepv
- V
President
W'Jllam
Tuban
22 120 Johnny 22 te Hamburg
S
Thames, Maru Jap Europoort olie Van
,
nno. Bermuda
.
.
Jupiter 21 te Barccelona
• . :.
.
•
Ommeren
Fayal
Jurjen de,'Vries, 22 v Bordeaux n
Prins
Alexander
22
'nw
240
Eschersheim Duits Botlek erts Deka
Prins Fred Hendrik p 23 Malta n .
•'.'.'.':.
'
Hamburg'
■*;
Recknltz O Duits Waalh stg PHM
Tripoli ■
Kemphaan 5 te Shoreham
Esso Munchen Duits Botlek olie
Hamburg
Prins
Philips
Willem
23
Kenitra
no
630,
v
n
Esso Nederland
Paramariba n
22
• Londen
MBonrovla,
Sela Usl Waalh PHM sctg PHM
Kolga 23 v Santander • n Rotterdam
Cagliari Ital Waalh stg \rmando Farlna Prins Willem V ' 21 500 nto Plores
.
.
Raki 22-120 z Santo Domingo
Llberty 231 te, Antwerpen
Portunus Duits Merweh
tg Veder
Roebiah 22 te Hopewel verw
Lovesteyn 18 te Malta
Melampus Eng Merweh stg Meyer
Roepat 22 v Genua n Port Sald'
Lubox 23 te t Rotterdam
Roggevveen 21 ■te Momb-*sa i _s_g
Ludo 23 v Wismar n Boston
23 FEBRUARI
Rondo 24 te MarseUle ;erw
Luther 23 v Amsterdam u Klrckaldy
Lenne Duits Stleltjesk wdlg Palthe en
Penang
te
Rotte 21
Marianne 22 v Rouaan n' Malmoe
Haantjes '.'-■
Rotterdam 22 v Bombay n Colombo
Marijke Irene 23 v Ryeka n Marseille
Karonga Duits Schieh stg Muller ■; .
Ruys 19 te Kbbe
Melissa 22 v Hamburg; n ?
i
Pickhuben Duits Merweh stg Van
Rijn 22 te Norfolk .
.
~.,;
Menna 21 teLorient
"■ Ommeren
■ Sarpedon, 22. v Georgetown n Cumadra Merweborg %2 v Dublin
CluJ Roemeen Vlaardlngen erts Muller Sohiedijk 22
615 w Landsend .
Merwehaven 23 te Casablanca '
Blumenthal Duits Waalh stg Wambers Senegalkust 22 v Bordeaux n • Dakar
Mirach . N 23 ■te Antwerpen ; > •'-.Smolensk Rus . Ws.alh stg ' PHM. .
Servaaskerk 20 v Kobe n Shimizu .
Mount Everest 2 2te .Stralaund
Echo Eng Jobsh stg.Muller
Sibigo 20 v Hongkong, n Kotabaru
;
Munte 22 te ■ Huil
Wllhem Florlno Duits Waalh stg PHM
Myra 22 v. Leixoes n Pasajes,
Simonskerk 23 te Bremen
Ellen Mahler Duits Merweh stg Van
.
Slnon
23 te Hamburg
Gibral*,ai
Nassauborg
nfßarceiona
;p 22
:--...--.
Ommeren----'.'.--' • >'
Slnoutskerk 22 1 20 o Port Sudan
Nassauhaven 22, te Kopenhagen verw i
Otarola Duits Merweh stg Wamberale Slamat 23 te Rotterdam
Neerlandla 24 of 25 Runcorn verw
Pollux Duits Boele Bolnes ledig Erh en Slledrecht 22 480 zw Bermuda
Neptunus 23 v Ipswich
'
Dekkers
Soestdljk 23 te Bremen
Nimrod
23 Kiel n, stralsund
TJlla Tholstrup Deen Botlek ledig Van Solon 22 v La Gualra a Puerto Cabello Noblesse p23 te Londen .
,-'."■
Van Ommeren
Spaarnekerk 23 v Aden n Aqaba
Noorderhaven .23 te Londen
Sierra Urbion Span] IJselh stg Burger Stad Den. Haag 22 620 ss~ Flores
Normandla 23 v Rouaan n Antwerpen ,
Usaramo Duits Beatrlxh sstg'J smith".
Stad■ Utrecht 23 v .'El* Forrol 'n "Rotterd Nova-Zembla 23 v Rotterdam n. Welsh
Fulanl Eng Lekhaven stg Meyêr ■.■-■ :-?■'; Straat Clarence -1 9te Melbourne
Oceaan 22 rede Alexandrie -.
Hestia Duits . Waalh stg. Wambersie ,-r
Straat Colombo 22 100 'ono Surabaja
Oranjeborg 23 te Harlingen". .':,
Thekla -Duits Dordt- zwavel;Wemberele Straat: Cumberland■ 20 te >Adelaide
Pamir 23 te
Naess Endeavour Eng Europoort. olie
thv
Ballngtang
Straat Freetown ';,22 ,
Patria 22 V Cork n Newport 'Men,
:'
; Muller,. .--,'..-.'"'.
(Straat Luzon) n Duroan ,
Pergo- 23 v IJmuiden n "erth
New Frontier Lib - Waaih" graan Vink* Straat.
Fupshimi 19 v Nagoya n Nagasaki Pionier 22 te Antwerpen
Pass of.'Malfort Eng Maash ' Van -'.„
St Helena
22
nw
Futaml
60
Straat
Planoius 23 te. New Ross
--'.....•.,'-'Ommeren
■•"':' - •x".
Straat Johore 21 v Bunbury n Fremantle Prinsenbeek 22 45 o Kaap Sparti Vento
Alderney Coast-.Eng Waalh • ledig Vmke Straat.'.Magelhaen .21 te Tema
-;n .Tripolls - ■■<■
-.f"
Heldelberg .Duits • Waalh 'stg ■ Wambersie Straat Rlo..
22 130: no Tristan ' ■
Prinsenborg .22 ,te Setubal
Caocain Leonidas Panam Maash graan Straat van Dlemen,
Lour Marque» Prinsengracht p*23 Kiel n Stockholm
j
; Rott' Steam [ ;
• ,>.-.-,.—..-.-,,
.
prinses Irene 22 30 z!w . "'exel n Dublin
■ n Beira:.., -iv.ï .'!:<-,'-'. j..t,:-.
DieksanÜ Duits Dordt olie Broere
Streefkerk , verm .23 v; Melbourne n
.
Proton 2 2te Amsterdam •.,-.:••.,,,,..:
~,■-.,..
.
Adelalde
Ras. Nova 23 te Rochester '
VERTROKKEN
Sumatra 22 te Tg Mam.*"-».-, v,,.'-.;: ■
RasNova 24 Koop aan ie Z«an verw
Talita 22 210. w . Safi .- ; ;,--'-:::;.;'Reggeborg'22 v Delfzijl'n Colchester'
22 FEBRUARI
Tara.22 300 z Bahla '•.."..•;:;;:...
Roelof Holwerdap 22 ■'Dungenese n .
Tankfjord, Groningen
Veren», SkaTaras 22 v Leixoee . n Llssabóti'
.
Kilrush
gen l Panormitis, Tyne
Burma, Ant23 te Gandia >W"»\«..'
Thaletas
Roelof Jan 22 140 z Ouessant 'n Pasajes
werpen'- Aspen,.Londen.-Mabel WarThemls 23 400 w Azoreü'. '->%%
'
p
23 Terschelling n Gothenburg
wiek, Monrovia
Barabinsk, Antwerpen Thuredrecht' ; 22 200 nnd KaapfKennedy Rubato
Rozenburgh :22 te'Rotterdam . I
State :\?J Kerala, LonPolarls, Bremen
Tjlbantjet 22 'te Porto . Amella«t s
Rublcon 21 te. Avonmouth .-.':','<.'•
den
Bismarcksteln,* Londen
Tristan, TJibodast*22 .650.: wzw: Sabang"
;'S-""' ;'
Santa Maria 23 40 o cape Fear
Bremerhaven'- Brasll, Gothenuburg
■■-',":'".
100:nw
Manila
22
TJUuwah
n Klngsbay . .
Caprlmus,: fHamburg;;—Msta,- Lipaja. -) TJipondok
20 ,te, Nagoya-..-- ,
Schiehaven 22 te. Casablanca
Scchulau, Dublin
Nech Coast, New TJttarum 23 225 nno Seyney •-"■"
Schokland
23 v Ellesmerport n; •
Castle.-..- Martha % Friescië,- Le '.Havre
TjltJalengka . 22 s 150 - o
Worklngtan
Marues
Agais, t Antwerpen..
Doris, Gdynta '< .: Togokust-23' teAmsterdam
Sllva 23 v Amsterdam n Rotterdam
Anuity.VArklöw.- -;Mezada,.-,US ,Guli
ülysses 22 ! 310 wzw Lan l6cnd
Silvretta 22 te Malmoe
Pampa US Gulf"- Bay Flaher,' Feltxsttwe
Van Noort 23 te Burnle
Sint Annaland 22 v Rotterdam n. Leith
Neyy Halterman, Bremen
Zelös, HamVlist 20 v Wakamatsu n Hlrohata
Sint Jansland 22 v Graiigemouth n
Hans Priess, Haugesund
burg
Havt- Waardrecht 22 650
zzo San' Dlego
■
Rotterdam
Jeld. Bremen
Bussard, Antwerpen
Walcheren 22 v Pascagoula n Rotterdam Sint' Phllipsland 22 te Rotterdam
Marie Lulse, Antwerpen
Bonn, IJmulWaterland
22 the Rlo 3e Jar-eiro . .
Sirlus
23 te Sasa van Gent 25 n Londen
den
Borgholm, Hamburg
Tennyson, Willemstad 22 te
Paramaribo
Sont verm 24 v Rotterdam n Boston
Triest Brabantia, Goth»nburg Texaco Wltmarsum 22
zzo Charleston
.
Spaamestropm 23 te. Huil.
Norge, Pembroke
Anna- Borg- Tarante Woensdrecht 22 .105
600 no Kaap Race
Spèranza p 23 Vlissingen n Goole.
-; Bodil Schmidt, Antwerpen
Perm.iles Woltersum 22 850 w: Landsend
Spes
Nantes
vewr
24
Leningrad
Tramp, An .werpen
San Wonosobo 22 v Antwerps n Hamburg Spica .
p 22 Brunsbuttel n Londen
Paulo, Barcelona
Sennar, Hamburg
Zeeland 23 te Bandar Abbas •
Spirit 22 te ■ Felixstowe
"."...-.
St Bernard, Bremen
Jumbo, Ósk
.
Zwijndrecht 22 540 zo Montevideo ■
Statenlaan 22 v Rotterdam n Bremen
Melrose Abbey, Huil
Gebe Oldendorff,
Steady
n,
Antwerpen
23
Huil
■v
Askja, Hamburg
Antwerpen
FinnTANKVAART
Stella Antares 20 te- Halfa....
ang'er, Antwerpen
Jacco Deen, Irtz'
Stella
Polaris
22 .40,0 Otbraltar "n
Ablda
••■',
22 te.Bukom
hals
Borre, Oslo.
Acmaea 22 v Curacao n Savannah
"*
'
*■>
Stella Maria' 23 Amsterdam
Alkmaar 21 v cardon n New Vork -.
23 FEBRUARI
Anna Broere 22 v Donges n Gunnet '
Swlft 22 v Esbjerg n Rouaan :
Jurgen Wehr, Gent
Vettersoe, Kopen15
Sylvla
V.Laurium
Milos
n.
Arca 22 455 n Pto Rico
Polonica, Hamourg
hagen
Birthe Avedrecht 22 100
Thea 22 te iJmuideii ï
Aden
Essberger, Le-Havre
Dalbek, Hamburg Barendrecht 22- ono -Azoren
Timo 23 v v Amsterdam"' n Huil
;
2'iOn
Hedvlg Sonrie,'
Alchemist, Dagenliam
TJamme 23 50 w lerland, n .Cork..
Caltex Amsterdam 22 60 nnw Oran
Bremene
Holmslde, Josslngfjord GaTriton 22 v Boston . Caltex Arnhem 22.te Frederlcia.
zelle, Isle of Graln
Hemifusus, ThaCaltex Gorlnchem 22 z v Rotterdamn , Trlumph : 2 2të Rotterdam
meshaven Lovellia, Mena Casablanca,
Tubal ■- 22 te Odessa -.'-"'"■
',- ;
Frederlcia'
Oporto
Grete Deters, l.tverpool
LieTugro 22 15 o Skagen -i Horsen ,
<'; .*"
Caltex Nepels 221 te Kopenhagen
bensteln; Las . Palmas
Mednogrosk, Camltia
Twebro 23 te Antwerpen
22 v Mohammedla n Curacaj
Montreal
Hemifusus, Thameshaven
Twin p 22 Caaquets n i.arvlfc.
Carlb Trader 22 190 nw Perim
Lovellia, Mena
Casablanca, Oporto
Tycha 23 te - Londen ■-.■
..■--'.'te Gothenburg
Grete Deters, Llverpool • Llebensteln, Olnulla 22
Van Brakel 22: te.. Birkenhead
Cornells Broere 22 v Grangemouth n
Dalbek, Hamburg
Las.Palmas
MëdVermeersingel. 20 te Bilbao
Fakersand
nogrok, Montreal
Aase HoJ, Plymouth Coirle
Vlotress.-23 te Rotterdam
'm".:?
Broere 23 v Dordt n Voleralne
Germane, Ipswich
Vi01a.22 te Delfzijl ■ ■;■■■,
Mormacaltalr, Doelwljk 22 te Bonny
Oslo
Madaket, Bremerhaven
::".(,.
Rilda, Dorestad
ie
Visoount
23
Londen.
■.•
.
22 v Stanlow u Avonmouth
IJmunlden
Virtala, ..Vlttorla
SUen, Dutoh Mate
Volharding p 22 Kaap . Sougaroni n
23 te Dublin , ■ ■'■ ,
Cap Palmas, Hamburg
Emden
Jac- Eelfast
Esso Amsterdam 21 te New Vork'
ques d'AngleJan, Norfolk
Strib, BayWestereems p 22 Noordhlnder n
Esso" Den Haag p 22 Gibraltar n Bre?a
onne Katja, Goole,
■-*
-<■■,}■ -.■--■■
Esso Rotterdam p 23 Kreta n Lands End ■ Hamburg
Westland 23 te King» uynn......
Forest Hlll p 23 120 zw Ras Fartak
NEDERLANDSE SCHEPEN
Wil ja 22 te Londen '
-"■'"'.
Forest Lake. 22 305 noAzoren
Willem Cornells 23 té Rotterdam
Abbekerk 21 v Aden n 3uez ..
Forest Town 22 v Abadan n Djibouti
Achllles p 22 Azoren n Antwerpen
Gulf Hans p 23 Perim n Antwerpen
Adonis 22' 400 no Azoren
Gulf Hollander 22 600 -vnw Kaap Verd
,
Aegle 23 1200 n Porto Rico
Bil
Agamemnon 23 te Hmb
Jacob ■ Verolme 22 v San Nicolas n
Coquimßo
Alcetas 23 te Amsterdam
Jacquellna Broere 23 te Dordt verw
Alchlba 22 500 wzw Gibraltar
Algol p 23 Gibraltar n Marseille
Johannes Frans 22 te Mmuaybaal
Kaap Hoorn 22 275 o Bahrein
Algol 24 te Marseille 7erw
Kabylia 22 270 ' n Paramaribo
Alkes 22 v Shat al Arab n Karachl
Alnltak 22 110 w Kreta
Kara 22 te Marsden Folnt verw
Kermlna 22 200 nw Glasgow
Ampenan 24 te AUcklani verw
Koningswaard 2 '2te Schiedam
Ammon •22 550 w Flnlsterre \
Amsteldijk 23 te Antwerpen verw
Kopionella 22 45 w Coehin
ROTTERDAMSE BIOSCOPEN
Koplonella 24 te Bombay verw
Amstelhoek 22 1400 o Bermuda
WEEKPROGRAMMA
Amstelhof 22 v Batonronge n Amsterd Koratia 22 120 z Kobe
Korovlna 23 te Benghazi
Amstelland 22 te Hamburg
ARENA, tel.-230730.-De SlavenKyllx 24 te Santo Eil verw ..
Amstelveld. 22 675 zw Madeira
koopmah (14 ir.). 2. 7. en 9.30
Amstelstad 23 te New Oöeans .
Leendert Broere 23 te Rotterdam
'.'■'
uur. ,'■..-,
Mijdrecht 22 400 no Mogadlscló
Amstelveen 22 v Portlinccln n Leur
Naess Commander p 22 v Suez n Perz
Amyntas 22 v Amsterdam n Algiers
Wat het
daglicht niet verdragen kan
Anco Spray 22 v Donges n Le Havre
Golf
Neeltje Broere 26 te Dordt verw
Angolakust 22' 65 w Flnlsterre
. (18 jr.). 2, ,7,-en 9.15 uur.
Annenkerk 23 té Suez verw "".:...Ondlna 22 90 w Ras Fartak
CINEAC (Bilenkorf). tel, 121139.
Philidora p 23 Malta n Mena
Archlmedes 22 450 zzo Klap Hatteras
prinses
Ondertrouw
Beatrix
Mare Magnum p 22 Casquets n trtt
Ardeas p 23 Lissabon n Rotterdam
(kleuren). De waterzegels (kleuMare Iratum 22 te Hamburg
Arendskork 23 te Antwe;pen verw
ren)
"(kleuren),
Thebe
tekenMare Sllentum p 22 Bristolkanaal n
Argos 22 17 nnw Vilano
film (kleuren).
uur.
Falmouth
Arneb 23 : teSevilla Moordrecht p 23 Kreta nu Rotterdam
Artemis 22 v Pto Sucre n Paramaribo
CINEAC (Beuregeb.). tel. 138082.
Onoba 22 v Mllfordhaven n Mena Attls 22 ,te San Pedro di Marcoris
Een spion ging door de hel (14
Raza Shah the Great p22 Ouessant n
ir.). 9.30, 11.30. 1.30. 3.30. 5.30.
Baarn 22 260 zw Flores
. Hamburg
.
,7.30
en 9.30 uur.
Balong 22 ten anker Bareelonft
•
Stella Marls 23 te.
Banda 22 90 ozo Bermuda
'
CINERAMA,
tel.r 115300. De
Tahama
22 v Rlo del Plata n New Vork
Banggal 22 te Mena
(a.1;). 2 en
■ Whisky Karavaan
Tamara 22 170 zzo Hongkong
Batjan 22 480 w Colombo
8
uur.
■-~
Vasum 23 v Ras Tamira n Niigata
Bengkalls 22 v Houston n New Orleana VlLiana
22 360 . o Singapore
COLOSSEUM, tel. 19352, Bloed
Bennekom 22 v, Pto Plata n Hamburg
.
Vldena 22 210 nno St Maarten
.
en zwarte sporen . (14 ir.), 2, 7
Bernard John p 23 Brest n Lissabon
Vltrea
te
22
Pta Cardon
en 9.15.uur, -.■:■.,..
Bolssevain 19 te Durban
Vivipara
te
•
Nagasaki
21
Eorneo 22 '140 no Madeira CORSO, tel. 121110, The sound
Zabra
v
n
23
Curacao
Pta
Cardon
Boverkerk 22 v Kaapstad n Port.
of music , (a.1.), 2 en 8 uur.
Zaria 23 te Gaett.
.-...-

-

1

-

■

.

.

n Wlsmar ■■
Ella 23 v Le Havre n Helslngborg
Els Teekman 23 v Teignmouth n
Eddysetone p 22 Kiel

:>'^.

"

"

Drenthe 23 te Londen

'

7LIQV '?U&v'

'~

BURGERLIJKE STAND

Aldegonda,, Witjes;
Vertrouwen,.. Eslump; Secund», EderBevallen: A T Beekveen; Voorthuizen, v. d. Dussen; Elltank
ROTTERDAM
12, - Stobernack;. Atalanta, Speksnljder; Verhagen z;'W C:v Beek-de Bruijn d;.
Wolanda p' 23 Vlissingen n Wells ..
J B.M v.l Holt-Elbers'
Fabriton, Wils; -Argus,: Stooter; Neska- D Vlnk-SchUt
Ijeelhaven 23 v Brest n Duinkerken
duw 10,, 8, Catersels; Neskaduw 23, 13, z: M M.Rutten-Römgens d;.J M W G
IJatroom 23 v Amsterdam n Shoreham 5, 21, Baar»;. Vinkei, v.d. Dussen;-Ho- Kapteln-Wanders d; J J de Does-Struljk
Zeester 23 v Sete n Huil ■
rand, Veldhuizen: • Tremsbuttel, Holtke; z; iH : M J v d ' Pol-dé Vogel Z; A C
22 Royal So"erelgn n i
Zeevaart
Angele, Querpeur; Carpe Diem, Van WemmerB-Leolj z; L de las Heras GarZephyr 23 v Bayonne n Antwerpen.
Dessel; Valoroso, Van Dessel: Klaus, Tel- cia-Dlmltrljevlc d; M T Höhle-v BuljteZevenbergen 23 te Rotterdam
lingen; ' Express , 272, Schuipert;
Nelll, nen d: P. J van 't Hullenaar-v [Nunen
Steenlens;. Typhon, Keem; Allegonda 2, z; M Sehoonhoven-Verkalk d, z; J M C
Hartman»; Waesland, .Van
-Vooren; Wlt-v d Stadt d; A Dlez Gonzalez-GarTE ROTTERDAM VERWACHT
Rnelnßtahl 49, Beger; ■ Rhelnstahl 27 cla Getlna z; ; M M Fransen-Feldmann
Atalanta Noor .27
•
•
Helnrich,
Willem;
Al- z; W P Pieplenbosch-Broefc z; M SpruljtFlelscher; Johan
Broland 11 Cornelder
vracht 7, v. d. Adel; Vlctor, - Welj; HenMahn z; : E O Mlog-Flereris,' z; T. H M
Elsa Tholstrup Deen 25 Broere
Van Vemer-Smlt d; M MOolman-GelJs z; M
drika, Daalhuizenf Artemisium,
Euros Llb 5 ■
Loon; Ml, Presser, Lancer; Wym, Op- A Kauwenbergh-Groothuizen d; M P Hel
Fidentla, Eng 28 Gen steam
huizen; St: ■ Antonlus, Rensen; -Vlos, nen-Broeders d; N Kerskes-v d Berg* d;
,
"Hoegh Gandrla Noor 25
wennekes; EIJ», Hut;, Henjo, Janssen; A M Burgei'-Munnlk z; B Fransen-KulJHuntsmore 2 Cornelder
Mezzoforte, v.d, Laan; Expolorer, Klos; per d; M M AZwanenburg-Geelen z; N
Holde, Zweed' 6 ■ Broekman
Krupp 120 Schorn; Maasland, v. d. ;la Bcholts-v Willigen d; M W KampermanJorg 1' Duits ■24 Kersten Hunlk ■'•
na,. Goudriaan;, Marie, ,Van Yren; Para- v Ameroneen d;:H J.-de Waard-PoppeKatie Duits 25 Neerlandla
na, Waardenburg; Eperanza, Juo; Ju- llers d: W A": J- v Oorschot-Bosman d;
Kma 5 Cornelder
mentun, Willemsen;.. Elvlra, Peleman; NP Jansen-Valstar d: > J M Regoort-v
Kyoto 24 Cornelder
Noveal, :De Smet;Fepo, Poker; Nlgritel- Felius z; J Hazekamp-Kuiper d; H OopLaust Maersk Deen 2 Oudkerk
pens-v Dalen d; P • Btremmelaar-HldalLovlsa Gorthon • Zweed 24 Kersten. Hun la,'' Splnay; • Navextank 1, : Aartsen; Tangage, Braekman; Ruhr 53, Weber; Weis- go y Alvarez z; L O Sawl-Veldhoen d;
Mads Skou 11
-."nÉSHI
Maximilllan, Top: W G M
d.'Hoeven;
v.
sensteln,
Poona 11 Cornelder
v d Leer-Nleland' z: S M H T v
Labiel, Oltslagers: -Pochentos, VermeuRljswljk-v Bergen z; O E J V SlnderenRautas Zweed 26 Seam
-Van
len;
Dankbaarheid,
Zanten;
Vertr Romlln d; E Kroeseméijer-de Jong z; W
Salmara. Eng 25 Gen Steam
wen, De Jongh; Robert, Andereas; Avon- M J Nobel-Hagendijk Z; R A d? BruijnSinaloa 24 Cornelder
'■'• _':-,•.tuur,
Zuidema,
Zeeman z; J Boekema-Mlddel z; B Wegh
Strom Gunhild. 2 Cornelder
-",.■ BASEL:
Achllie,' Blommaert;. St. Ge- Gons z: W.: Boekholt-Kapsenberg z; A
Suhda Eng 25 Gen Steam
rard, Kosten;: Marjul, Bastiaan; Express Roofl-v Rijswijk d; J Voogt-Heldeman z;
Tftmpa. 7 Cornelder :
33, Stryp;.. Donaüland, Vonk; . Savignie, JJ'H Bakker-Oival z; E Haimeijer-de
Teledo 11 Cornelder ■
Burgers. ;' : :;. •-",. ■.;" _ .;'.'■'■ '■--.'•/, Wilde z; C A Ultenbroek-Selp z; D Doerr
Tourna!, 7 Cornelder
leben-Baumgarten d: J C"W Warbout-v
ROTTERDAM:-BOSco. Becker; Frankde Glesen d; CA H de.Vogel-Slnke d:
RIJNVAART
furt, Weltzei; Beate, Prüin; Rhenus 70, A M de Jong-v Toledo z: 0 GoudrlaanLOBITH gepasseerd 21 februari 1986 Welss; Grada, -V. d.' Staay; Klara," Assz;\E. W Wunderllch-Bekker z;
naar: DUITSLAND: Vulcaan "DB • 19, beak; H(irmstorf' -l,< Remus; Rita, Stef- ESander
T,v Dort-v.'Ee d; C Krap-Schot .'d;
18, 17, Kriek; AFNR', 5, Hamion; Dlan, fan; Citerna 62,'Ëbling; Embls, Milder: C F v d Zee-v
v d Laarv, Oyen; Morgenster, De. Hoog;. Hen-la, Raab: Karcher , 104, Wagner; Marlgnano, Treljtel'd: Hij Settenzi'JM
Achterberg-v-dPadt d;
Toering; Rio Grande, v. d. Waal; Dina, Doorns; Rheintank 24, Ebling: Wilhèlm- 'O-J Wolff-Meijer z;iß B v d-,Bel-KrulSpiegele; Glsela, Suykerbuyk; Oerri; Be- 'Sehmltz;''Rel'nèr,"v,''d.. Padt;r Manna, denier.z; J J Redan-Budding
z: B L v
rends; - Avontuur,, v, Sieters;, Anja, Wen- :Drost; Abcoha,'? Pietel'man; ! Columbla, Wlngerden-Coljefc z;' : J :de" Boom-Kloos z,
nekes; Palatinia, v. d. Wal;. Initas,. Aar- Timmer;, plz.:Juller, Flen; W..ïv. Drtel d: M Klöne-v. d'-Vliet d; J E v Rooljnoudse: Helnrich.' Kotter; Qerardus, Bos69, Van -Fessem; . Krupp | 34, Retchert; Vis d:.; o ;Poldermen,-Verschuuren d;. A
man; Tubantia, Koops; Pendel 301, Reu- Malm 15, "Melsterf Hafilel ".'Kurier : 55,- Rouwen-Bruring d; M L de Blom-v Voorrlch; Rudolf, Ohman, , Reurich; AmstelNoe; Gamma, Arends;-Damco. 121, Hoeriden z; N Weinmann-Verkerk d; L S M
land ,v. • d., Haar: Damco 297, Smaal; derop; ■ Erasmus, v. d. : Vaart; Kurier, v Harten-Westerman -d: M v-WiJk-VerCiterna 15,' Smets; Vulcaan 1, Kriek; Schnellbach; Hansa 8, Klanke; St, John,
hagen • z'; C■: A- A Meljer-Verhart z; G
Doris,. v. ■ Havenberge; . Honte, De ■ Back; Van Alphen; Sonvico, Hoek; I Damco 283, Haegens-Dragt d.
Prins Alxander, De Waardt; Draka, Ti3,
v.
Vos; Vicosoprane, Hoek;, Prudentia
Overleden: E Wehi-meijer vr v S Leer
chelaar; - Johannes, Ferwerda; De GruyDodewaard; Brillant, Van Stelten; Eri46 Jr: W M Odijk 2oon 3 mnd; A J
ter 35, Sidow; Wasserbuffel,: Neubauer; ca, Vogtlin; Rheinstahl 42, Wittmann; Koppenhol
man v J H M van der Meer
Heta, Koppe; Donau, Cop; Madora, Bol; Damco 139, Snijders; Bat-a. Bastiaan; 63'
jr;.'P . 3 Kwaaitaal man v M J
Arthur, Vergauwen; Anna Maria, SwinOstfrieslan, Mftthloschek;Altflrlesland, ■;: Wuljts 71 Jr: J A Zagwljn man gen gew
kele: Adma, v. Oosten; Hendrika, Schut- Kleemans;- Eokesstroom, Munsters; W. v. M C Hof f 91 ]r;.P J J Proflttlich man
te; Encla, Dijkman; 31èmens, Thonisseu; Drlel 67, Troon; Frederlk, Krlkke; C. d. gen gew m L EG de Ruljter 88 Jr; O
Nelly S, v. d. Stuys; Roma, Kieboom; Grosse 3, Reiehert; Malm 14, KuchenJ van Eekelen vr v A'J.vah Es 38 Jr:
Adolpine 2, Heilamnn; Verwisseling, Fern bakker.
AA van Enebergen man gen gew m H
hout; Mallonia, ■ Franehlmont; Holsatia,
AMSTERDAM: José Margo,' Suyker- E Steenbergen 80 Jr; L Vlnjé man geh
Bravenboer; Ruth Eckelmann,". Mellack; buyk; Esso Monden, Bonitz,
gew m.H M Bakker 83.jr;.J PMartens
■ r >■■*..-.
Sanara 260, Hamton; Lyon, Hamion; Wil- -',
OVERIGE ■; PLAATSEN:-- ALMELO:• Dolr man tv-ÏJK E Bons 66, Jr;';.;H>MastberOyen"; Vaterland, Bot; - Energie 5,
Ja,
fijn,,. Rutjes;; : - ARNHEM: ! Baval'lft -19. gen man v-F- -H Klètójana 61»Jrj K M
Stam:.'. Energie 8;- stam'!"." St. Atonius, Sues;, Odahata; Sanders; DEN HAAG: LUk vr v J, Rijnbergen 72'ir;"A".MoeliBosman: Helena, Goudriaan; Flevoland, Heyma,"> v.:: de Werf; - DEVENTER: Cou- ke'r vr.v. J W Woltering 68 Jr; H OudeVos; Alberta, -Dekkers; . Jantje, Velt'Hoecstra;' DORDRECHT: - Unlon naarde vr geh gew m L van der .Velden
man; Graaf Adolf, Heuvelman; Sanitas, rage,Oabrlel;
• GELDERMALSEN:
.Vlrgo 74 Jr; A den Broeder man geh gew m
Speksnljdor; Blaman, De Haeck: Helios -4;:-!"
Maria,'. Teekstra: -jutphaas: Willy,**-- ; HM J van Raamsdonk 80 Jr;,S J Bis11, Bahr; Rolf," Rohden; Fendel 305, Reuschop ong man 32 jr: H Dudock ong vr
Itendrika.' WIJrich; Anjome, Leenders; Rhelnpreussen Lagendijk; MAASSLUIS:.
Anja, Wennekes; 34 jr; H H L K H Ebeling zoon 17 Jr;
4, Schulz; Albisia, Gebuys; Damco 19, 'nens.'REMMERDEN:
geh | gew. m l L P de
S de Graaft
STËIN: Dordrecht;.-9,"•. Brulnsma; WesRheinen; Grada, Stallinga: Anna, v. tei-voort-, zmutatle," De Jonge; ZWOLLE: Jong 66 Jr; T vr
M Thien ong man-77 jr:
Dijk; Dwaal ik wacht u, v. Dam; Helga,
Helvrich: J D Nannlng vr v A M Wouters 73 Jr;
VoS; ■" ■ Maria,
v. Kerkckhoven; Climax,- Kats;. Damco Flevoland,
H C Jansen man v M Vuijk 691 jr; W
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J D Rijssemus man v K E Zoet 62 Jr:
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M J van Zwam man geh gew; m W
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Clasman;
ExSchell 66 Jr; C van der Pluijrn vr geh
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Broeken; L'Avenlr, Schouwstra;
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Fauna, v. Oosten;
Janna, Kielen;- De Koester;, Nelly, .Van Eek:,-. Ei;enbuttel, E Huisman vr geh gew m H van Veen
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Harge, De Jonge; Gelria, Jansen; AquaGerma, Ten Kiel;- Zeeuwscliestrorrien, De Jong 63 Jr; D w Zwaneveld vr v R J
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leame.
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Suykens;
RheSTAD: Laudia, v. d. Wijgerd. IJMUIBELGIË: Llon dOr,
Burgers "39: R Koeken . 21. en MM
nomoenanla, " Hohman; Paty. Vermeer; DEN: Linus 2, v. Berchum. KERK- M
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Loarii, Oamerman; Maria, "Joosten; StolBERGSCHE'. MAAS:'D 9, Dekker; D 8,
wljk, Staal; Allegonda, Buyks: Variatie, V. Utrecht. EMPEL: Virgó Potens, Melrr
P A van Hemert 24 en
Hlllegersberg:
Kuiper; | Garnera, Peters;, Martlie, Temlaan." SCHARRENUKE: Oric 3, RaayS A D v d Meljden 20; W E de Jong
perman; Fraternite. 3, Poppeller; Ex- makers;..Oi'lc' 7,,. Jansen. VLAARDIN29 en S Kool 25; R R Agema 26 en J
Mol; Karlwolhelm, 'Brandscheid; EdelGEN: Coöperatieve wij, buitjes. . .
/
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Sehijvene 21. \
welss 36, Mooren; Emma, Camerman;
■DUITSLAND: Presto. Baggerman; Ve- M
Overleden: W van Leeuwen man v H
Elco, Beeneu;- Jager, v. d. Donk; Joma, ritas, V. d. Wouden: Ellse, • Huyzer; AnBuyks: Anna, Kieboom; Exodus, Brand. na, . Langenberg; - Ellsabeth, Kemmlax; Rook 79 jr; O de Man vr v' C den
LOBITH gepasseerd 22 februari 1966 Norma, Grinwis; Energie, Hartmans; Nl- Boer 51 Jr; P de Neef man v M C Dunaar: DUITSLAND: -■• Mftllarne, Schot; grltella,' Spitznagel; Viola, Lutti; Mo- caneaux 65 Jr; F H Slik man v W JaVlos, Liet; Verandering, Smit; Gerwin, guntia, De.Jong; Martin, Spitzly; Leenger 62 Jr; M A G van Aalst man v M
W A Wanna 71 Jr: A ,van Asselt vr geh
Bunting; Leny, Schot; Helena. Adriaan, dert,: waarnoudse; Salf 19, De Roef; NaDanser; Zagriba 1, Kieinman; Jodi, Stoo- vexmotor 8. Heimans; Rubens, Dè Roef; gew m E P Kuijt 89 jr; J van Vliet
tèr;' Rljnzand, Poker; CV Noort," CaPorzana, Machielsen; Lippla, Romeyn; man v L van Buren 66 Jr: W van Veen
tersels;. J.,. v. Heemskerck, Baars; Maas, Outremont .Schilder; Ellsabeth, v. d. man v G Buscop 75 Jr; J de Weijze man
Plomp; Neska
98, Tromp; ■ Chasseral, Toeren; Intertank .1, Meier; u Harald, v 8 BUnagte 72 jr: W F Pauli man geh
Helming; Repos Allleurs, Hobel; EmeBrunner; Harmonie 2, Jonker; Padusia, gew m J Stevens 84 Jr; W C Smit man
rence. Van; Bennekom; Baroda, Stroo- Barnlng; Tlberlft, Visser; Arfred, -Molen- v I W J van der Ree 90 Jr; A Bakker
bandt; Seolte, Faasse; Berma 2, ■ v. d. graaf; Joanette, . v.' Eerdenberg; Anjo 1, man v C H van Lochem 73 Jr; A van
Putten;-Haniel 92, Ewald; Nici, Schout; Slachter; Gounod, : Schelb;
Brabo, Houwelihgen vr geh gew m J F Verkijk
Woutrina 3," De Graaf; "Rheinstahl 104, Arends; Spera, -De ; Winter; Jodi, v. d. 91 jr: C van Ispelenvr geh gew m L
Busch; Rheinstahl, 45, Lènz; Veronlca, Vaart; Inle,: Stegéman; Gerard Reiner, Snel 81 Jr; M Mastenbroek vr v A J de
Glmpert; Trio, Miggelbrink; Hoop op beLaak; - Inca, Wit 79 Jr; J L Versteeg man V N Zwaai
v. Laak; Gerard. Paul,
houd, v. d. Wal; Corjo, Valkenburg; En Huismans;
Marcel
D, ■ Melnz; . Paul, 81 Jr; H J Evenwel man V M Brinkman 74 Jr: A J van deiï Akker vr v J
Avant, v. d. Bolt; Gerco, Musch; TJark, Besjes; Elisa, Maes; Kreta," Boseler; Cu~--..
ba, Valk.
Ten Hoor; Hendrik, Van Lent; - VolharRemis 81 Jr; J van Olffen. man v M J
ding, Stevense; Verandering, Pols; Arjo,
BAZEL: Navexmotor 12, De Kerf; Ro- van Ypercn. 74. Jr:.A W A van den Boom
Van Egmond; Hendie, Brouwer; Hironbert Agnes, Herpen; Neptun 14, Hofle; man'v'J Beekman 60 Jr; N W van
delle, Pouwels; Spes, Rigter; VerwisseAxalp, Friedrhan..
Luipen ons; vr 80 jr: P A Brasser zoon
ling, BoóiJ; Ruhrort 106, Waraxa; Verdo,
Verstichel;
Maas, 8 md: J W 'W van Oudgaarden man V
BELGIË: Pollux,
Vermeulen; Cramant, Moebs; -Reallte, Van-der Borst; Bram 2, -Kempeneers; J A Frillink 43 Jr: C G Nieuwenhulzen
Verdoorn; Truus, Witjes; Lis, Venema; Vecht, Veldman; Francisca, Steekling; man geh gew m M K Noordzij 87 Jr; M
Kroep ong vr 78 Jr; A van der Kleljn vr
geh gew m J Schuilwerve 69 jr; G C J
Versmoren vr v J J Klaverdijk 65 Jr; A
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Dongeborg 22 te
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Kreon 22 26 nnw Mona Island
Laarderkerk 23 te : Suuez ■
AANGEKOMEN
Labotas 23 te Amsterdam
22 FEBRUARI
Ladoh 22 80 z San Salvador ' :
Langkoeas
■20 te ' Bluft. ;•. •' ',
Olymplo Fame Lib. Europoort olie Vaa
Lelykerk
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Zwaluw, Feenstra;
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NIEUWE WATERWEG

Ommeren

i;>'.ï-' y.X::, c .2?*--ïl ■OLC'-MSÖ'-ff
:
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HET VRIJE VOLK

Muller;

Schlink,

Marot;

Valse kaartjes

Vlijmen,

Waterkam: Dirk Hendrik 2, Caarls: MeJa, Pol; Broedertrouw, Haasnoot; Waya
Waya, Blok; - Egllsau,- VIJt; Turquolse,
Hulzen;. Le Rhln 283, Damme: Sanara
69, Damme: Flat, v. d. Starre; Dordrecht 16, Zwljnenburg; Conflance, Broe-

De Belgische voetbalclub Anderlecht heeft bekendgemaakt dat voor
de wedstrijd tegen Real Madrid,
woensdagavond te Brussel, valse kaarten in omloop lijn. Alle plaatsen
«jn
Uitverkocht, ntear er zijn teker not
honderden kaartjes In Omloop die allen het nummer
02169 dragen, 'recht'
reven op staanplaatsen en 90 franken
kosten, maar voor 600 tot 1000
fr.
van de hand traan.

_ë___Sl__

HOOG WATER
23 FEBRUARI
-..' letlj
p?«&:- '
4.56
Hoelc van Holland

2e tij
W.09
Schevenlngen .,". .'. ..'....'.' 5.0* > 'y 17.14
4.51 •. 17.24
Goedereede
Hellevoetsluls............ -'5.34 ,, li 41
: 5.57
18.30
MaaBSlula
Zutdland ;........,.'...... 6.13 . lit.48
Vlaardlng-en .'..;.......... 6,15.. 18.48
....'.....;.-- 6.2t
Schiedam
■; 1802
Rotterdam .........;"'....'..■.",' 6.43s j £U'ilft
10.59
Willemstad........,......*1 6.44
De vijf.STERREBEEK; (ANP)
Puttershoek ..'.".i..'.'.....'. r 7.13 -'; ):),46 jarige
hengst : Carlos
donkerbruine
4
Dordrecht ?.';.."..;......?.'.:•■*; 7.33 i.'1.13.40 Pluto
uit Baarlo heeft dinsdag be20.46
Slledrecht :.v:...;..^..... : .'8.13
op de. tweede plaats bij
gelegd;
sla?
Gorkum .*:..'..'..'..'.."..::'; 8,37 , 20.44
de Grand prix
Belgische-plaats Sterrebeek".:'-" De uitslag
WATERSTANDEN
: deze koers die", gedoteerd met
WOENSDAG 23 FEBRUARI
600.000 Belgische francs i (waarvan
Konatanz 333+2; Rhelnfelden . 293-j- 6;
24.000 gulden .
de . winnaar én
Plittersdorf 480+12; Straatsburg' 3404 22;
Maxau -523+10;: Plócbingen: ■:.160—4; 10.000 gulden voor de tweede aankoMannhelm
392—8; - Stelnbach
198—5;. mende) was: ?I.'. Petit Amoy (Pr),
MBalnz 382—8; Bingen i84—10: -Kaub Maurice Riaud, . km': tijd over 2360
J
•
327—7;'. Trlw 507+42; 'KoblêHZ.v-371+lb
Keulen 376—4; Ruhrort 580—18*ÏLbl !tMS, meter,:,?;ia.B.9„'f 2.|Garlos Pluto (Ned)
"
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Hengst Carlos Pluto
tweede in België
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van'

-

voor.
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,;

1219—19;

Nijmegen'

1004—21;.'.AVnliemg *_'.'.'SidêriüC,k«ir'tljd> 1.21.4., 3. ülrlca

995—16; Eefde IJssel 615—23( DevefteiS!
1.20,9?;',
■■;.
511—23; ï Monsin - 5490 cnv; Borgheren
plaatsen,
4182—7; Belfeld' 1347+14; ;-:CK*vs;; be■
..','.'. ..-.*.yƒ 1,60, 4,30; 2,20, coverval ƒ 12,90.
neden de sluis 581—18.
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HET VRIJE.VOLK
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Giraffe pp uwïiaarbouclé?

■•

1

i Even veerkrachtig als de vluchtende tred van de giraffe tij de
•'., nadering van jagers op safari,' is het Safari tapijt. "Wie even
waakzaam is b.v.op het behoud van langdurig vloercomfort
kiest terecht dit nieuwe materiaal. Een garantie voor geluiddempende rust; isolerende warmte. Safari voor extra, sterk,
?
vast én fleurig tapijt.
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Positiepakje UvTrevira 55/*;,'
turquoise, marine,-cerise.:
'36-46»;: ••". ■-""•', 45.-
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Tinneroy kleuterpakJe;Rood,
Lengtemaat marine en aqua.Lengtemaat
4.95-6.95 74-S6. Alle maten
5.95

J0 katoenen poplin. Met
grappig strikje. Boordmaat
22-26. -Alle maten 45Q

kleuterjurkje In
marine-wit. Lengtemaat
92-116. "Alle maten-7.95

"Werkt sfeervol. Verzet zich tegen „moeten* en indrukken, en
veert weer op. Kies nu een vloerverrijking die extra sterk is.
Uit 7 moderne kleuren op anti-slip rug van dubbel» jute.

N.V. OPTISCHE INDUSTRIE
„DE OUDE'DELFT"

-

GEKRAAKT DOOR 7 SPECIALISTEN

<
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TétietJia

Zuiver wollen herenpullover in divers*
modekleuren '
'
'12.-
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In div. kleuren.
92
6

-

Sinds Du»Rififi en Topkapi niet zon-adembenemende, inbraak gezien...
■'
.
(Parool)
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100°/» Draion kleuter-ptillover.

\

grijs-brüin Higgins-ruitje.:..':

34-46
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DE KLUIS
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Flannelrok met ceintuur in
;

wmmÊmÊ&\

;-■:

-

'"

>

jf&l

w-kï::' :--.■--::■ .::.-:-:-:-:-:■.■:■.,■.

wii

*

•'"

?

'<y

-

*

/

•.

/,<
'"'

f?» ■

*

■

"

-

'

/xT*

/£?,'

Alle Inlichtingen by uw woninginrichter of
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Verkrijgbaar bij:

vraagt enige . ■'?
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(ervaren typistes
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ENIGE DAMES
ü ' voor: eenvoudige administratieve:. werkzaamheden.

|

"

Kantinejuffrouw
Aanmelden bij de

Prettige werkkring, goede sal.en soc. voonfc

=

1! Werktijden 9.00 tot
s *s Zaterdags vrij.

Prettige werkkring," hoog loon.
Werktijden van B—ls uur. Ook
's zaterdags.
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bedrijfsleider,,
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ROSSAHA PODESTA MILIPPE LEROY §
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Een film van Marco Vicario

:

3 E WEEK
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Rotterdam
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VAN TOPSUCCES!
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Vl* Striptease!

1J.30 tot
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weer één overeenkomst; U kunt

merk dat
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vertrouwen in-
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zoveel Magneet dealers.
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N.V. Rijwielen- en Motorenfabriek Magncet-Wcesp.
Te,.273030

■

Putselaan 129
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ROTTERDAM:
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Tel. 177471 en 274532 ROTTERDAM
..

....

B __JL
ff Hl

?i%
PUP

H. MENKE
Noordsingel 3-5
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Tel. 242916
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g ' Sollicitaties aan
N.V. HETWNGERIEHÜIS
I
Anna
Faulownastraat
64 (hoek West-Kruiskade)'
1'
Telefoon 1112 85
.
H-:

(en

12.30 uur

j ■/_ • i

.

telefoon 19 54 40.

§•'/.
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?;:;,: N.V. HET LINGERIEHUIS
vraagt voor haar hoofdkantoor :"'

1

'~
BAS VAN DER HEIJDEN
vraagt voor zijn Supermarkt
GROENE HILLEDIJK - 172 éen

Als U tets voelt voor afwisselend werk met gunstige voorwaarden .
in een prettige en moderne omgeving, schrijf dan Uw sollicitatie;'■■ '.■'■ brief aan de afdeling Personeelszaken, van Miereveltldan 9te
?■■■; Delft óf maak een telefonische afspraak (tel. 01730-24044). ?
~
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TELEFOON 27.06.72
TELEFOON 23.04.70
TELEFOON 27.32.95

-

NIEUWE BINNEN WEG 421
ROENTGENSTRAAT 97 : v

j==H .'-.
n

"^

RANKE

&

GROENE HILLEDIJK 235-241

die hetzij enige praktijk-ervaring met het stenografisch \
opnemen van correspondentie, of enige administratieve.";,
ervaring hebben.

'Aangezien deze funkties een grote mate van zelfstandigheid vereisen, gaan onze gedachten jn de eerste
ptaats uit naar kandidaten die niet Jonger zijn dan 20
jaar en tenminste het Mulo-diploma bezitten.
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ROTTERDAM:
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i ei
J.
SLOOTEK

Putsebocht 181

~

Tel. 275627

-
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le Pijnackerstraat 1

■

'&>:?£ ROTTERDAM:

Tel. 284159

:

-

J. M. STILTING (Spido)
Tel. 257631
Beukelsweg 45
-

~~'

ROTTERDAM:

Fa. G. BUITENDIJK & ZN.
Turfweg 1 Tel. 139909

GARAGE TEUNISSEN

ROTTERDAM:

Baashof 8
Tel. 010-161239 (Hoogvliet)
Steurweg 28

-

.
.
■■.Tollensstraat 47
P.T. VAN CAMP
-Rotterdam-Noord
Tel. 240481
••?•.;:.

ROTTERDAM:

??.-
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MOREAÜïnLOUIS
BRIGITTE BARDOT JEANNE
'geregisseerd doorLOUIS MALIE
-

nrnnnr'lMllllTnil

met

GEUnut nAMILI UN.

gefilmd in PAHAVISIOH

0

lASTWANCOLOR

productie

'

MARIA"
OSCAR BAHCIGERS en LOUISMALLE

:,
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carrière

telei>sed fa UA/MOVA film
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Tel. 151592
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Franselaan 281
MpwnhaM
Meyenhage 308
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ROTTERDAM:

■

TUftM ec _Ki
A. THOMASSEN
.

„

141
GARAGE VINK

Rodenrijseweg

PUTTERSHOEK:

J. J. GROENENDIJK
Tel. 138220
Oosteinde 98-102
FIRMA J. J. DE HELD
Opzomerstraat 8 -Tel. 230468

,-

-

Ale<l
Tel. 01891-2421

Nobelstraat 41 -Tel. 01886-2067

....■■-.■■■
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Tel 278415
Tel.
278415

-

BERKEL:
4 f

BRIELLE

■'■ ■■'

•'

VAN ROON

■

&

-•■

ZN.

Schouteinde 99

-

■
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