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Verenigde Staten zijn voorstander van vrije verkiezin
gen in Vietnam, aldus gisteren een officiële verklaring
van het Witte Huis. Vervolgd werd: „Wij zullen ons allen
houden aan de gevolgen daarvan, wat die ook mogen zijn".

aan

MOGELIJK EENS MET KENNEDY
J^E woordvoerder van president Johnson, Bill Moyers, verklaar
de, dat de president niet van mening verschilt met senator
Robert Kennedy, wanneer deze bedoelt, dat een coalitieregering,
waarin vertegenwoordigers van de Vietcong zijn opgenomen, pas
kan worden gevormd na het houden van verkiezingen. Senator
Kennedy heeft er dezer dagen voor gepleit, dat het Nationale
Bevrijdingsfront — de politieke organisatie van de Vietcong —
niet wordt uitgesloten van een coalitieregering.

Nederland rookt weer
als vanouds

CONTENT

vraag of een coalitieregering met com
munisten in Vietnam zou kunnen func
tioneren antwoordde hij, dat er in de
wereld verscheidene landen zijn met
grote communistische parlementsfracties, by voorbeeld Frankrijk en Italië.

Oud-AR-Kamerlid

Prof. mr. A. Anema
overleden

O

NMIDDELLIJK na Kennedy's uit
latingen over de kwestie-Vietnam
werden zyn voorstellen van regerings
zijde van de hand gewezen. Maandag
echter kreeg hij de steun van senator
Fulbright, de voorzitter van de se
naatscommissie voor buitenlandse za
ken. Gisteren volgde dè verklaring van
het Witte Huis, waarin Kennedy met
zoveel woorden werd aangespoord zijn
standpunt nader té omschrijven.

1965 recordjaar
sigarettenNiet de enige
verbruik
O
Het verbruik van sigaretten per
hoofd van de Nederlandse bevolking
heeft weer een recordhoogte bereikt,
aldus meldt het weekblad voor recla
me en marketing Ariadne.
In de twaalfmaandelijkse periode die
eind oktober 1965 eindigde zijn per
hoofd 1.389 sigaretten gerookt, tegen
1362 in het topjaar 1963.
Het verbruik van shag en pijptabak
is per hoofd gestegen van 0,79 kilo
in 1963 tot 0,88 kilo in 1965.

Ruim zes ton voor
' bruidspaar
Op gironummer 25 en bij de banken
is tot dusver ruim ƒ 600.000.— gestort
ten bate van de actie huwelijksge
schenk prinses Beatrix en de heer
Claus von Amsberg.
Een enorme vloedgolf die
ngs de kust van Marokko is
getrokken, heeft de 225 km
ten zuidwesten van Casablanca
gelegen
vissersplaats
Safi
waar getroffen. Deze belang
rijke haven van sardinevissers
aan de Atlantische kust is
grotendeels onbruikbaar ge
worden; vrijwel de gehele, 115
raartuigen tellende vissersfloot ging verloren.
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Maandelijkse injectie
zal pil vervangen
(Van onze Haagse redacteur)
fEDISCH is men al zover dat de
vervangen kan worden door
een eenmaandelijkse injectie. Dit be
tekent dat de pil — in het kader van de
geboorteregv ling—ae hmsmhcsehms
geboorteregeling — van voorbijgaande
aard zal blijken te zijn. Dit heeft dr.
C. van Emde Boas vanmiddag meege
deeld op een persconferentie van de
NVSH.

M' pil

Deze vereniging, die als gevolg van
het sterk teruglopen van de middelen
verkoop, in ernstige financiële moei
lijkheden is gekomen, omdat de con
sultatiebureaus van de zusterstichting
in 1965 met een tekort van bijna een
half miljoen gulden werden gecon
fronteerd, gaat nu een ledenwerfactie
en een steunactie beginnen om het
werk van de consultatiebureaus te
kunnen voortzetten.
De voorzitster van de NVSH, dr.
M. Zefdenrust-Noordanus, deelde o.m.
mee, dat de Nederlandse Consumen-

De Bilt verwacht:

Zuidwestelijke
wind
Aanvankelijk opklaringen met
slechts hier en daar een bui. Mor
gen later op de dag meer bewolking
met waarschijnlijk tegen de avond
enige regen. Vrij krachtige tot ma
tige zuidwestelijke wind. Weinig
verandering in temperatuur.

NU!

weekabonnee

NVSH GAAT ACTIE VOEREN

Temperatuur te Amsterdam, heden
bij het Amsterdams weerkundig insti
tuut: 8.40 u., 4.9 gr. C, luchtdruk 1000.1
miilibaren of 750.1 mm, windrichting
en -kracht ZZW 4, max. temp. giste
ren 12.1, min. temp. 4.3, neerslag geen.
_
Zon morgen op 07.38, morgen
tf)
onder 18.10, Maan morgen op
™
09.16, morgen onder 22.35, Eer
ste kwartier 28 februari.

*

«raat:
ï°®npiaats:

l?ntiteken! ng:
Doorhalen wat niet wordt
"•rlangd.

F

VERIGENS had minister voor bui
tenlandse zaken Dean Rusk vorige
week al gezegd, dat de VS na het her
stel van de vrede in Vietnam zouden
instemmen met vrije verkiezingen en
zich zouden neerleggen by ieder resul
taat daarvan — zelfs by een commu
nistische meerderheid. Maar de be
windsman voegde er aan toe, dat de
Noordvietnamesc voorstelling van za
ken als zou de Vietcong de enige ver
tegenwoordiger van Zuid-Vietnam zyn
voor Washington onaanvaardbaar blijft. |
In de gisteren gepubliceerde verkla
ring van het Witte Huis wordt er dan
ook aan vastgehouden, dat een opne
(Van onze parlementaire redacteur)
ming van de Vietcong in een coalitie
regering vóór het houden van verkie
's-Gravenhage, 23 februari
zingen in strijd zou zijn met het Ame
rikaanse standpunt, dat vredesonder
Op de begraafplaats Westerveld is
handelingen zonder voorwaarden voor vanmiddag het stoffelyk overschot ter
af dienen te worden gehouden.
aarde besteld van prof. mr. A. Anema,
oud-lid van de Eerste Kamer voor de
Anti-Revolutionaire Party. De begra
fenis geschiedde op verzoek van de
ENATOR Kennedy verklaarde gis overledene in alle stilte. Hy stierf vo
teren op zijn beurt, dat men aan rige week vrijdag, 94 jaar oud.
de onderhandelingstafel kan beslissen
over de vraag of er communisten moe
De heer Anema werd op 10 februari
ten worden opgenomen in een interim 1872 in Minnertsga (Fr.) geboren. Na
coalitieregering in Zuid-Vietnam voor te Leeuwarden het gymnasium te heb
er verkiezingen in dat land worden ben bezocht, studeerde hij in Amster
gehouden. De senator zei niet te ge dam klassieke letteren en in Leiden
loven, dat er principiële verschillen rechten. In 1894 promoveerde de heer
zijn tussen zijn standpunt en dat van Anema op een proefschrift over het
president Johnson. Hij verklaarde niet begrip „Onderstand" in artikel 80
te pleiten voor toelating van de Viet van de Grondwet.
cong vóór het houden van verkiezingen,
Prof. Anema is van 1904 tot 1945 hoog
maar wel van mening te zijn, dat de
VS de deur voor zulk een beslissing leraar in de rechtswetenschap ge
niet moeten sluiten „als zij, die onder weest aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam en van 1921 tot 1960 lid van
handelen over de toekomst van Viet
nam, het verstandig achten om de de Eerste Kamer. Hy maakte ver
communisten in een voorlopige rege scheidene jaren deel uit van de hoofd
redactie van het vooroorlogse anti-re
ring op te nemen."
volutionaire dagblad De Standaard.
Kennedy ten slotte: „Ik zie geen ver Van zijn hand verschenen talrijke puschil tussen wat de heer Moyers heeft blikaties.
gezegd en wat ik heb gezegd." Op de
(men zie ook pag. S)

„Deur open houden"
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600.000

is zeer content", zo verklaarde ons vanochtend
„A MSTERDAM
een woordvoerder van deze gemeente, „met de regeling van
de regering voor de kosten van het huwelijk van prinses Beatrix".
Op de totale begroting van f 1.500.000 heeft minister-president Cals
ƒ 600.000 uitgetrokken voor tegemoetkoming aan Amsterdam.
Zoals bekend had men in de hoofdstad aanvankelijk de kosten ver
bonden aan de huwelijksvoltrekking op f 1 miljoen geraamd, maar
men is er inmiddels in goede harmonie met de landsoverheid in geslaagd
om, in gemeenschappelijk overleg, verschillende posten te herzien en
doublures te schrappen, zodat men nu komt tot een totaal van ƒ 700.000.
Voor eigen rekening van de hoofdstad blijft dus nog ƒ 100.000. Hier
tegen bestaat van de zijde van de gemeente geen bezwaar, zo deelde
men ons desgevraagd mede.

Hoofdstad betaalt
zelf f100.000 na
schrappen van
doublures

Russen lanceren:
Kunstmaan
met
honden

In het wetsontwerp komt een vry
groot bedrag — ƒ395.000 — als post
„onvoorziene uitgaven" voor. Er be
staan nameljjk nog vele onzekerheden
over een groot aantal kosten, zodat de
gegeven raming moet gezien worden als
een globale benadering van de lasten
van het Rijk. Mr. Cals heeft er de
voorkeur aan gegeven het wetsont
werp zo spoedig mogelijk in te dienen,
boven de mogelijkheid van een nadere
specificatie op een later tijdstip.

•pvE Sowjet-Unie heeft een
-L' ruimteschip met twee hon
den in een baan om de aarde
gebracht. Het is mogelijk, dat
het hier een oefening betreft
ter inleiding van een toekom
stige maanreis van astronau
ten. In een officieel communi
qué wordt verklaard, dat de
honden Veterok (Bries) en UgolJok (Stukjes Steenkool), aan
boord van de satelliet 110 elke
96,3 minuut een omwenteling
ling om de aarde volbrengen.
Volgens Tass worden met de
honden biologische studies on
dernomen. De huidige vlucht
heeft vermoedeiyk ten doel de
biologische reacties te bestude
ren die ontstaan door langduri
ge periodes in de ruimte.
Vóór de eerste ruimtevaart
van een mens (Juri Gagarin op
12 april 1961) werden zeven
honden de ruimte ingeschoten.
Drie dezer dieren kwamen om,
maar vier keerden veilig en
wel naar de aarde terug.
De kosmos 110 is gisteren ge
lanceerd en draait om de aar
de in een baan, die maximaal
900 en minimaal 190 km van
de aarde is verwijderd.

De tegemoetkoming aan het college
van kerkvoogden van de Hervormde
Gemeente in Amsterdam bedraagt
ƒ 160.000. Hiermee zullen de kosten
worden bestreden van de bouwkundi
ge werken (in- en uitwendig onder
zoek, verbetering van het interieur,
waaronder schilderen en witten, en
verbetering van de elektrische instal
latie) en de inrichting van de Westerkerk.

Voorlichting

V

OOR de kosten ten behoeve van de
voorlichting is ƒ 345.000 uitge
trokken. De specificatie daarvan is als
volgt:
Inrichting en functionering
van een perscentrum in
Hotel Krasnapolsky
ƒ 55.000
Vervaardiging en beschik
baarstelling van documen
tatiemateriaal in verschil
lende talen, alsmede de sa
menstelling van een ge
denkboek
ƒ 95.000
Faciliteiten voor publiciteit
(o.m. plankiers, tribunes,
radiocellen in en om raad
zaal en Westerkerk
ƒ 65.000
Vervaardiging kleurenfilms ƒ100.000
Diversen
ƒ 20.000

twee

de
slachtoffers
zijn
— Gisteren
Gisteren zyn
de
21 slachtoffers
de luchtramp met de Russische Toepolow 114, vorige week bij Moskou, in de
Russische hoofdstad gecremeerd. Tass
maakte slechts melding van de dood
van zes passagiers. Tevens zijn echter
om het leven gekomen twee functio
narissen van Aeroflot, twee stewardes
sen en elf mannelijke leden van de be
manning.
—

21

van

tenbond afwijzend heeft beschikt op
een verzoek om over te gaan tot een
kwaliteitsonderzoek van de in ons
land verkrijgbare anti-conceptionele
middelen. Een dergelijk objectief on
derzoek werd wenselijk geacht door
de NVSH, ofschoon de vereniging zelf
een scherpe kwaliteitscontrole uit
oefent. Het besluit van de Consumen
tenbond wordt betreurd, vooral om ********************************************* ***************5 *********
dat de Engelse consumentenbond een
dergelijk onderzoek wel heeft ver
richt en er zelfs een afzonderlijk num
mer van zijn orgaan aan heeft ge
wijd.

Vacature raadsheer Hoge Raad

MR. MOONS
nummer één op
nominatie
(Van onze parlementaire redacteur)
's-G ravenhage, 23 februari
Voor een plaats als raadsheer in de
Hoge Raad der Nederlanden Is de
vacature, ontstaan door het eervol ont
slag van de raadsheer mr. F. M.
Westerouen van Meeteren, is vai»
middag in de Tweede Kamer met 8\
van de 93 uitgebrachte geldige stemmen
als nummer één op de nominatie ge
plaatst, mr. Ch. M. J. A. Moons,
advocaat-generaal by de Hoge Raad.
Enige hilariteit ontstond doordat
hierbij een stem bleek te zijn uitge
bracht op mevrouw Van SomerenDowner en een stem op mr. Geertsema, beiden lid van de WD-fractie.
Voor de tweede plaats kreeg prof.
mr. D. van Eek, hoogleraar aan de
r.k. universiteit te Nijmegen en raads
heer-plaatsvervanger in het gerechts
hof te Arnhem 82 van de 89 uitge
brachte geldige stemmen.
Voor de derde plaats werden van de
88 uitgebrachte geldige stemmen er
84 toegekend aan mej. mr. A. A. L.
Minkenhof, advocaat-generaal b(j de
Hoge Raad.
Overeenkomstig de lijst van aanbe
veling, welke was opgemaakt door de
Hoge Raad zelf, zal de nominatie dus
luiden: 1. mr. Ch. M. J. A. Moons, 2.
prof. mr. D. van Eek, 3. mej. mr.
A. A. L. Minkenhof.

de
zijn
In Hollywood
Hollywood zijn
de
van de OSCAR-kandidaten be
kendgemaakt. In aanmerking
voor de prijzen voor de beste
filmprestaties van het jaar
komen de hier van links naar
rechts afgebeelde vijf actri
ces: Julie Andrews („The
sound of music" ), Julie Christie („Darling"), „Samantha
Eggar („The collector"), Elizabeth Hartman („A patch of
blue") en Simone Signoret
( „Ship of fools"). De volgen
de acteurs is al een OSCAR
toegekend: Richard Burton,
Lee Marvin, Laurence Olivier,
Rod Steiger en Oskar Werner
In

Ned Operastichting
opent nieuw seizoen
met Fidelio
De Nederlandse Operastichting zal
het komende» seizoen in oktober 1966
openen met Betethovens Fidelio, waar
van men een serie van negen voor
stellingen hoopt te geven, uiter
aard verdeeld over verschillende ste
den. Het werk zal gedirigeerd wor
den door Willem van Otterloo; de or
kestrale medewerking is toevertrouwd
aan het Residentie Orkest. Wat de vo
cale bezetting betreft: hierover voert
men nög onderhandelingen. Wèl staat
de regisseur reeds vast, met name Rudolf Hartmann.

Republikeinse Partij
niet geaccepteerd
Biykens een mededeling in de Neder
landse Staatscourant heeft de kiesraad
besloten een schryven van de heer A.
Dunnewind en anderen, waarin zy ver
zoeken de naam van de Republikeinse
Party, ten behoeve van de verkiezing
van leden van de Tweede Kamer, in te
schryven in het aoor de kiesraad byge-

namen

*****************
houden register, buiten behandeling te
laten.
De kiesraad is hiertoe gekomen, om
dat gebleken is, dat de personen, die
het verzoek ondertekenden, de onderlin
ge samenwerking inmiddels weer heb
ben verbroken. Derhalve is het onzeker
geworden of de opgerichte Republikeinse
Partij nog bestaat en, zo dit het geval
mocht zijn, wie bevoegd zijn namens
deze party een verzoek om registratie by
de kiesraad in te dienen.

Hevenu

Shalom

Alelchem

„Wij brengen u vrede", zingt
Israël, „Shalom" (vrede) is hun
groet, hun welkomstwoord aan de
bezoeker. Bent u er al geweest? In
Nazareth, Jeruzalem, Beer Sheba,
Tel Aviv? Israël is een belevenis
en (met de EL AL) maar vijf uur
vliegen hiervandaan. Overal treft
u er heerlijk weer en uitstekende
hotels. Belt u even om kleurenfolders of liever stapt u even bin
nen bij het Israëlisch Nationaal
Verkeersbureau, Joh. Vermeer
straat 26, Amsterdam, Tel. (020)
799608. Shalom!
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WETHOUDER

POLAK

NOTITIES

(FINANCIEN):
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(Van onze raadsverslaggever)
"T\E financiële positie van Amsterdam is levensgevaarlijk. Het zou
y j LJ verregaand optimistisch zijn om nu nog te spreken van een
tekort van 63 miljoen gulden. Op dit moment kan men reeds
uitgaan van een tekort, dat de 80 miljoen gulden overschrijdt." Dit
deelde de heer W. Polak, wethouder van financiën, gisteravond tijdens
de begrotingsdebatten mee. De wethouder wees erop dat alleen al de
salarisverhogingen de gemeente op 20 miljoen gulden waren komen
te staan.
„De cijfers van de tekorten, waarmee de drie grote steden kampen,
liggen in een zodanige orde van grootte, dat er eigenlijk sprake is van
een nationaal probleem, waarbij gevaar voor inflatie niet is uitgesloten. n e
, van ,
erneen eraac
Daarbij is het in bestuurlijk opzicht voor de drie gemeenten uitermate ' ° 9
^
'
Amsterontmoedigend werken", zo zei wethouder Polak.
dam is gisteren de zitting over
Hij memoreerde, dat van regerings
zijde druk gestudeerd wordt op sug
gesties van de gemeenten Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag om tot een
betere financiële regeling te komen.
,,Het gesprek met de regering mag
langzaam op gang zijn gekomen, de
gemeenten kunnen zich er thans over
verheugen dat er begrip voor onze pro
blematiek getoond wordt," zo zei hij.
Maatregelen, die op korte termijn —
op landelijk niveau — genomen moe
ten worden, zijn volgens wethouder
Polak:
1. verbetering van de compensatie
regeling in verband met de salaris
verhoging;
2. verbetering doeluitkeringen voor
bepaalde gemeentelijke taken;
3. afzonderlijke bijdragen voor het
openbaar vervoer in de grote steden;
4. rijksbijdragen in gemeentewerken;
5. andere financiële regeling van
rijkswerken;
6. betere verdeling kunstsubsidies;
7. uitbreiding plaatselijke belasting
gebied.

Verhoging vervoerstarieven
Amsterdam dient te streven naar een
voorzichtig investerings- en uitgaven
beleid, een attent tarievenbeleid en
een consequent efficiency-beleid. Tarievenverhoging van het openbaar vervoer
acht wethouder Polak dringend nood
zakelijk. ,,De steeds stijgende tekorten
bij.de vervoersdiensten worden op den
duur onverdraaglijk. Het cpllege rea
liseert zich, dat met dergelijke maat
regelen die burgers worden getroffen,
die eigenlijk gespaard hadden moe
ten blijven. Maar het kan nu eenmaal
niet anders."
Wethouder Polak had overigens
goede hoop dat de drie grote steden
gezamenlijk op korte termijn zouden
kunnen bereiken, dat de begrotingsposi
tie aanmerkelijk wordt verlicht, zon
der dat andere (kleinere) gemeenten
hiervan nadeel ondervinden. „Mocht
het overleg niet het gewenste resul
taat opleveren en blijven we met onze
financiële tekorten zitten, dan zouden
we ons als bestuursorgaan met recht
kunnen afvragen: kunnen wij onze ver
antwoording voor de gemeente wel
blijven dragen?," aldus de Amsterdam
se wethouder.

Exploderende stad

T

BTr*Tm7rVD
THXT V.
„ ,-J Uil
Ar* algemene
nliYAVHAnn V»«
EVOREN
had
bij de
be

schouwingen drs. Ed. van Thijn,
namens de PvdA-fractie langdurig het
woord gevoerd over „Amsterdam, de
exploderende stad, waarvoor het een
bittére pil is om staande voor een
enorme stedebouwkundige uitdaging, in
een tijd van expansieve welvaartsgroei,
door gebrek aan financiële middelen

een pas op de plaats te moeten ma
ken."
Hij diende mede namens de andere
fracties, uitgezonderd de WD, een
motie in waarin aan b. en w. wordt
gevraagd ernaar te streven om zo
mogelijk in samenwerking met de re
gering en de gemeentebesturen van
Rotterdam en Den Haag een commis
sie van deskundigen in het leven te
roepen. Deze commissie zou de moge
lijkheid en de wenselijkheid van een
apart financieel statuut voor de grote
stedelijke agglomeraties kunnen onder
zoeken. ,,De huidige financiële verhoudingsweg biedt te weinig armslag en
houdt onvoldoende rekening met de
specifieke problemen van de grote ste
den in ons land," aldus betoogde drs.
Van Thijn.

DIJ Smallenbroek is een affiche
verschenen met als motto: ,,Geen
loslippigheid bij gezelligheid" — bedoeld ter waarschuwing van ambte
naren die regelmatig staatsgeheimen
bij zich dragen (de precieze ligging
van de sleutelbunker aan de IJsel,
het geheim verdrag met Mao om voor
2S augustus 1968 gezamenlijk Luxem
burg, Lichtenstein en Zwitserland bin
nen te vallen), en die wel eens in de
verleiding gebracht zouden kunnen
worden hun mondje voorbij te
praten. Het affiche is dan ook ver
lucht met een papegaai, wiens bek
met een sierlijke strik is toegesnoerd,
maar die nog net een heel dun rietje
in de snavel kan houden, waarmee hij
uit een glaasje slurpt: precies onze
eigen oom Karei die bij de BVD werkt
en die op feestjes altijd uitroept:
„Mien, doe een doek om me kop,
want ik hou 't niet meer," waarna
hij de overige jenever direct in zijn
oor giet.
Want het zijn me papegaaien,
jongens. Altijd het hart op dé tmg
en een geheim stuk half uit huil wik
— u weet 't zelf, als je in Den Haag
je ogen de kost geeft, vind je altijd
wel een lege melkfles met een brief
je voor agent 18 er in of een pak kran
ten met alle details van de aan
staande invasie in Engeland. En ook
zonder alcohol. Het is typerend dat
Smallenbroek gezelligheid onmiddel
lijk verbindt aan glaasjes, drank, en
laveloze hoofdambtenaren. Maar goed
— hij had misschien ook moeilijk een
tekening kunnen laten maken waar
op je een parkiet met een andere
parkiet in bed ziet liggen, wat ten
slotte ook een vorm van gezelligheid
is, waarbij al gauw van het een het
ander komt.
Een ambtenaar, zeg ik altijd maar,
moet zijn verantwoordelijkheid ken
nen.

beperken tot het behandelen van grote
beleidskwesties. Ook de heer Rossen
pleitte voor een betere en doeltreffen
der verhouding burgerij-overheid. „Er
is thans nog te veel sprake van éénrichtingverkeer. Er dient een methode
ontwikkeld te worden, waardoor waar
devolle initiatieven van de burger een
groter klankbord kunnen krijgen," zo
zei hij.

D

E heer A. A. Verhey, fractievoor
Het verschijnsel van de exploderende
zitter van de CPN, opende zijn be
stad, dat zich vrij plotseling heeft ge toog met felle kritiek op het regerings
manifesteerd, illustreerde hij door de beleid. „De gemeenten hebben thans
ontwikkeling te schetsen van het te maken met openlijke discriminering.
„grootste bedrijf in de binnenstad, de Hoe kan men anders die ontstellend
universiteit." De toeloop van studenten gemeentelijke begrotingstekorten ver
is veel groter geweest dan was ver klaren?", zo zei hij. Ook op het Am
wacht. In afgelopen cursusjaar is het sterdamse gemeentebeleid had de heer
aantal eerstejaars met 28 procent toe Verhey veel aan te merken. „In
genomen — het totale aantal studen schrille tegenstelling tot de intensieve
ten bedraagt nu 13.000, een verdubbe .aanpak van de Amsterdamse haven
ling in nauwelijks tien jaar. „Wanneer uitbreiding en de daar gelegen indus
de Universiteit van Amsterdam bij de trieterreinen staan te geringe resul
tijd zou Tbljjven en de eisen van het taten van de woningbouw. Een doelbe
onderwerp op de voet zou volgen zou wuste aanpak, gericht op de bouw van
het vloerenoppervlak per student in en zes- è, achtduizend woningen per jaar
kele jaren het zesvoudige van het te in Amsterdam en de agglomeratie is
genwoordige moeten bedragen. Ver noodzakelijk voor een werkelijke be
plaats de alfa-faculteiten naar de rand strijding van de woningnood," zo zei
van de • stad," aldus de fractieleider. hij.
„Wat willen wij met de binnenstad?
In hoeverre staat het gemeentebebestuur nog achter de grondslagen
van de nota-binnenstad? Welke plaats
neemt de universiteit in de Amster
E heer Le Cavalier, fractievoorzit
damse stedebouwkundig conceptie in?"
ter van de WD, bevreemde het,
dat b. en w. geen onderzoek naar de
Aan stedebouwkundige visie man structuur van de gemeente-uitgaven
keert het 't gemeentebestuur nog wel willen instellen onder het motief, dat
eens, zo zei hij; incidentele beslissingen de resultaten twijfelachtig en proble
zoals de plaatsing van de Nederland- matisch moeten worden geacht. Men
sche Bank op het Frederiksplein kan meent, zo zei hij, dat de thans be
Amsterdam zich niet meer veroorlo gonnen samenwerking met Rotterdam
ven. „Het opkomen van nieuwe vraag en Den Haag vanzelf zal leiden naar
stukken zal het noodzakelijk maken, een beter inzicht in de structuur van
dat in de organisatie van het bestuurs alle gemeenten. „Hoe een vergelijking
apparaat het nodige wordt veranderd," met andere gemeenten kan leiden tot
zo voorspelde hij.
resultaten voor de eigen structuur is
Na enige opmerkingen over de ont mij niet duidelijk," aldus de WDwikkeling rondom het agglomeratiebe- fractieleider.
Hij toonde zich een voorstander van
stuur — ruimere bevoegdheden voor de
Rijnmondraad — pleitte hij nog voor invoering van een extra toeristenbelas
verdere democratisering van de ver ting. „De hoofdstad biedt genoeg om
houding burgerij-overheid. Wijkraden tot een dergelijke belasting over te
noemde hij een goede gedachte.
gaan."

Toeristenbelasting

D

Z

Éénrichtingsverkeer

D

1

E fractievoorzitter van de KVP, de
heer Th. B. Rossen, vroeg zich ge
zien de veelomvattende gemeenteproblematiek af, of het raadslidmaatschap
in Amsterdam nog wel „vrijetijdsbe
steding" kon blijven. Anders zou de
raad zich in de toekomst moéten gaan
^ ' V,

Verleiding

de begroting begonnen, die in
totaal zeven dagen in beslag
zal nemen. Op de foto: het
college van b. en w.: rechts de
heer W. Polak, wethouder van
financiën.

*

OWEL de heer H. J. Vermeulen,
voorzitter van de prot-chr.-fractie
als mevrouw P. Snel-Warries, fractie
voorzitster van de PSP, lieten zich —
voor de zoveelste maal tijdens deze
eerste begrotingszitting — bezorgd uit
over de financiële situatie van de ge
meente. De heer Vermeulen pleitte
voor méér sportaccommodatie en hotel
ruimte.
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BURGEMEESTER VAN HALL :
Wellicht

Amsterdam

opdelen

in

kleine

aantal

gemeenten

meenten. „Het grote tekort maakt onze
gemeente onbestuurbaar," aldus bürgeVan Hall.
URGEMEESTER VAN HALL meester
Het begrotingsdebat, waarvan men op
heeft gisteravond verklaard deze pagina de beknopte samenvatting
met betrekking tot de instelling van de eerste dag aantreft, zal nog zes
van wijkraden, dat het college bin middagen en avonden in beklag nemen.

(Van onze raadsverslaggever)

B

nen afzienbare tijd met een voor
stel komt. De instelling van der
gelijke raden acht de heer Van Hall
bijzonder nuttig.
Sprekend over het agglomeratiebestuur merkte hij op, dat het in de toe
komst heel goed mogelijk is, dat Am
sterdam zal moeten worden onderver
deeld in een aantal kleine — zelfstan
dige — gemeenten. Burgemeester Van
Hall wees in dit verband op de stituatie
in Londen, waar men al lang tot een
dergelijke „opsplitsing" is overgegaan.
Drs. Ed. van Thijn, fractievoorzitter van
de Party van de Arbeid, voelde weinig
voor versnippering van het Amsterdam
se bestuursapparaat. „Amsterdam is een
levende eenheid," zo zei hij.
Het concept-wetsvoorstel met betrek
king tot het agglomeratiebestuur zal, zo
deelde burgemeester Van Hall mee, nog
vóór de zomer in de gemeenteraad in be
handeling kunnen worden genomen.
Aan het begin van het begrotingsde
bat leverde de heer Van Hall felle kritiek
op de financiële verhoudingswet rijk-ge-

Moeilijke Arabische
namen speelden
dagvaarding parten
De rechtbank te Amsterdam wipt
gisteren niet beter, of het slachtoffer
van Omar S., een Marokkaanse, in
ons land werkende "perser, zat in de
getuigenbank. De perser zou hem met
een mes hebben gestoken en met een
steen op het hoofd hebben geslagen.

Na lang heen en weer gepraat tussen
de getuige en de tolk, bleek echter, dat
er van persoonsverwisseling sprake
moest zijn. De man had niets met de
zaak te maken. De man in de getuige
bank en het slachtoffer van de vecht
partij hadden bijna dezelfde naam, het
geen niet zo verwonderlijik was, omdat
hun achternaam een verzamelnaam voor
een gehele Marokkaanse stam bleek te
zijn.
Onder grote hilariteit kreeg de man
toestemming de rechtszaal te verlaten.

(Van een onzer verslaggevers)

STADSSCHOUWBURG, (tel. 232932)

Geen politiepost

(Ingez. meded.-advertentie>.

Parkeernood, opstoppingen, aanrij
dingen. In Amsterdam wordt het
verkeer steeds chaotischer. Daar
moet veel meer aan gedaan wor
den. En ieder die er belang bij
heeft, die er belang in stelt, moet
een kans krijgen aan de oplossing
van dat probleem mee te werken.
Daarom organiseert de VVDAmsterdam in' dé verschillende
stadsdelen „hearings".

'

In ieder van de 7 wijken houdt verkeersdeskundige ir. L. H. Jacobsen
een inleiding: ..Verkeersproblemen
van de moderne grote stad", en
daarna krijgt iedere aanwezige getegenheid vragen te stellen, suggesties te doen, mee te zoeken naar
een oplossing en op die manier
MEE TE WERKEN AAN HET
BESTUUR VAN ZIJN STAD.
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Laat waardevolle voorwerpen
niet zichtbaar in uw auto achter

l

AAN de vooravond van het nieuwe toeristenseizoen gaat het adviesbureau ter vomrkoMng van misdrijven van de gemeentepolitie te Amsterdam een actie voeren om de gasten van de hoofdstad te
attenderen op de grote gevaren waaraan zij hier bloot staan. Via affiches, suikerzakjes en luciferboekjes zal de toeristen enerzijds een hartelijk welkom worden toegeroepen, maar anderzijds op het
hart worden gedrukt toch vooral maatregelen te nemen ter beveiliging van de eigen bezittingen.
Het is niet te hopen dat Amsterdam nog eens zo onveilig wordt, dat de toeristen zal moeten worden
geadviseerd de hoofdstad en haar Westertoren voortaan geheel te mijden.

nie

B

[ET bi(

Werkgroep
West van de
Verkeerscommissie van de
VVD. A. Redeker, voorzitter.
Voor Inlichtin
gen: J, Hop
man,
telefoon

153812

Mn on:
t is ec

dagelijks 8.15 ü. De Thuiskomst (Q B^kse
trum).
n moet
KLEINE KOMEDIE (Arastel Ö6-5& fej ,makpli
236130) Tot en met vrijda"' dagelijkt!
uur Hooikoorts (Ënsérr
j OOk n
DE BRAKKE GROND
:-55, tei ut van
240394) dagelijks (behal
;g) 8.Ï wrjik
Telemachus Clay (Stu
1 nauw
THEATER LURELEI (I.,
uide 90, i
'
24S301) dagelijks (behalve maandag) I indighei
Cabaret Weivraat door Gerard Coxeulf
Willem ten Broeke.
TINGEL, TANGEL. (N. Z. VoorburgtfteharK
282, tel. 64695) dagelijks (behalve mai ffle het
dag) 9.00 u. U had t nog nooit.zo»
,
(Cabaret Tingel Tangel).
»:cmere
DE DOOFPOT (Rembrandtsplein 46,
247682) dagelijks (beh. zondag en ma Afscha.fl
dag) vanaf ± 9.00 u. Max Tailleur, lasting
LILAL.O (De Clercqstraat 109, tel, 180
dagelijks (behalve donderdag en vri]<
9.00-2.00 u. Internationaal Jiddisch Cal Hfelege
ret Jaques en Jossy Halland.
:n(je ge
HET THEATERTJE (Keizersgracht! ,
tel. 65417) vandaag 8.30 u. De vem) "
'
biecht in de Holland-bar (solo-t« llsting,
Reinoud Anders).
men n

Bioscopen

4T za

steeds
ids mi
[niet leesbaar]
r]neer :
is jarer
en, w;
ALHAMBRA (Weteringschans, tel. 23S|^
dag. 2.15, 7.00, 9.30 u. Repulsion (18). i zulle
AMBASSADE
(J.
Evertsenstraat, ftscopen
84462) dag. 8.00 u. Assepoester door
t bedri
Bolshoi Ballet (14).
ASTORIA (Mosplein, tel. 60S52) wo. Den er
wairen naakt... en moe<sten sterven P ]. uj.
wo. 2.00 u. De Donderruiters (a.1.).
BKL,L.KVUE CINEKAMA (MarmxstB Oruitzic
tel. 234876) dag. 2.00 en 8.00 u. The G' at de
Race (a.1.).
600.00C
BIO (Middenweg, tel. 52005) dag. 2.(A
9.30 u. Rattenkoning (14).
ïdam
CALYPSO (Marnixstraat, tel. 66227)
1.30, 4.00, 7.30. 10.00 u. Lieve, lieve J' werm
(18);
CAPITOL (Rozengracht, tel. 236777) -1 ......
11!el
2.00, 7.15, 9.30 u. Wonder van het K
ïktl
(14).
CEINTUUR (Ceintuurbaan, t. 723620)'
2.00. 7.15, 9.30 u. G'enghis Khan (14).1
CENTRAAL (Nieuwendijk 67) dag, v»
zwa
3.30, 5.30 7.30. 9.30 u. Er is nog plaaü
de hel (18); vooraf: Boite de nuit. 1 K
Nedei
CINEAC (Damrak, tel. 245648) dag. \ -„j.,
11.30, 1.30, 3.20, 5.30, 7.30, 9.30 u. Wat «««]
lippen van Piraeus (18).
"• Het
CINEAC (Reg. Breestraat tel. 243639)' iids Jinn
tualiteiten (a.1.),
.
,
!
'JINETOL (Tolstraat, tel. 722291) dag. " draa
8.00, 10.00 u. Touch of Evil (18).
bios
CITY (B h. Leldsepleln, tel. 234579) ' .. a
Vi n
2.15, 7.00. 9.30 u. Zeven gouden matf l- "
(14).
; itie
"- wi
CORSO (Kalverstraat, tel. 234561)
le
ge:
I.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. Operatie
Mary (18).
DESMET (Pl. Middenlaan, tel. 55828) °ti all
2 18
15, 7.00. 9.30 u. Méfiez-vous MesiC Sering

< >-

Amsterdam-West is welkorrl op
donderdag 24 februari om 8 uur
in Slotania, Slotermeerlaan 133. «•

Berg geld en/of portefeuille
niet op in jas - of mantetaak

. m

van

Het doel van deze opzet js het be
vorderen van een meer direct contact
tussen de kiezers en de'gemeentelijke
overheid. Naast deze districtsvertegenDe schriftelijk gestelde vraag van
woordiging blijft binnen de WD-fractie het Tweede-Kamerlid de heer Slotede specialisatie naar onderdelen van rreaker ée-Bruine-(^spf,
het juist
het gemeentelijk beléid bestaan.
is, dat gevraagd is om in het Anne
Van de eerste vijf kandidaten op de . Frankhuis op 10 maart. een politiepost
VVD-lijst vertegenwoordigt lijsttrëkker te mogen vestigen, is ^gisteren ontken
drs. J. P. A. Grüijters het centrum, de «end beantwoord door de minister-pre
heer G. J. K. M. Hamm Amsterdam- sident mr. J, Cals.
zuid, de heer G. W. Keja noord, mevr.
L. Vonhoff-Luyendijk west en de heer
De minister-president deelde mede
H. H. Jacobse oost. Ook voor de volgen dat wel de mogelijkheid werd nage
de vijf kandidaten is een dergelijke gaan, in de aan 'het Anne Frankhuig
verdeling gemaakt en wel zo, dat bij grenzende kantine koffie te verschaf
de verkiezing van meer. kandidaten een fen aan politiemannen, die op die dag
nadere onderyerdeling mogelijk zal zijn. ih de "buurt van de Westerkerk dienst
Ten behoeve van deze nieuwe opzet doëri en velé uren moeten maken.
van de WD-raadsfractie zullen zelfs
Inmiddels is gebleken dat op een an
twee van de eerste tien kandidaten dere wijze in deze behoefte kan wor
verhuizen.
den voorzien.

Pas op voor verlies van geld
en/of sieraden

Adviesbureau ter voorkoming van misdrijven

|Ü

De heer Van Eek vergat de q Britse
tijdse topografie niet. Hij gaf ,.e krin
aan de kunstenaar A. van Teyn(i * d
drachten voor tekeningen van l ,! a
sterdam. Persoonlijk trok de koft
t
makelaar er op uit met zijn fi Xr ®
toestel. Hij nodigde dan zijn vru « ^
Van de Waal uit. „Neem je de, Royalc
delstok mee?" werd er altijd $ jter,
toegevoegd.
, m st
De fotografeerpartijen van de h !fernis1
Van Eek waren gebeurtenissen] ilan j- b
makelaar posteerde zich achter:
en
zwarte doek, verschoof iets aaji fW^
en ?c
statief, bekeek het object, ge^ f '
lijk een gebouw dat op het ^
stond te verdwijnen op het ts
glas, schoof de cassette met di. et ontzi
voelige plaat in het toestel, en ^ | door
te zich tot de heer Van de \ |>rt arr
Die moest dan het verkeer stop a ven di
ten, door te zwaaien met zijn ^„ble
delstok. Dat hiélp in die dager,
. _
wanneer dan de baan vrij was 4,
te Van Eek af.
luidt. I
Er is heel wat met de wam & f P
stok gezwaaid, want de collo uvoors
foto's, die de heer Van Eek even Eht ,.'tei
de tekeningen aan het Konitn jeiijke
Oudheidkundig Genootschap , Ltvaar|
maakte omvat 1200 exempla-i
Een deel daarvan is zeer zeldzan eide k
Toen de heer Van Eek in ; s ,
overleed liet hij een manuscript'
van 500 pagina's potloodschrift 0j jakaetif
e en
de Amsterdamse Schans en de ï '' ^
tensingel. Hij had er jaren met gi agd. Zi
zorg aan gewerkt en daarvoor o iag, oj
da collectie gemeentebladen i ir(jen. j
Amsterdam van- - cfe Nederlaii 11' „jtha
Bank in bruikleen ontvangen. ]
waren enige honderden delen, wi lakt do1
voor hij een aparte stelling in i 'i ^
woning had laten timmeren. De 1» fin is
heeft naderhand deze collectie i
de gemeentelijke commissie vi
heemkennis geschonken. Het h
van Van Eek is in 1948 üitgekons

(Ingez. mede.d.-ndvertentie)

en morgen 8.00 u. Het Onderzoek
De kandidatenlijst van de WD voor daag
(Ned. Comedie).
de komende gemeenteraadsverkiezin- ^ONUERTGETBOUW (tel. 718345) gr.
gen in Amsterdam is zodanig samen
vandaag en morgen 8.15 u. Het Concert
gestelde dat de toekomstige .WD-raads- gebouworkest o.l.v, Colin Davis. Peter
leden elk een Amsterdams district ver Pears, tenor.
(Arastel 115, tel. 225228) morgen
tegenwoordigen. Zü zullen zich daa spe ÓARltE
8.00 ü. Het Nederlands Dans Theater.
ciaal bezighouden met de prohlemen NIEUWE DE LA MAR (Marnixstraat
van dat district,- waar zij zelf ook wo 404, tel. 2334Ö2). Tot en met zaterdag
nen en zij zullen steeds bereid z|jn
om de bewoners van dat district naar
vermogen terzijde te staan en te advi
ANNE FRANKHUIS:
seren.

Wenken
ter beveiliging
in een drukke stad

Sluit uw onbeheerde auto
deugdelijk af

SUmsterbarn

topografie

VVV-raadsleden
vertegenwoordigen Uitgaan
districten
vandaag en morgen

f

IPclUoin
m

wandelstok

Zekerheid mef een OLVEH Perfecte Groeipol is
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Men heeft zaterdag in deze
'jEPj rubriek een korte apprecia' tie kunnen lezen over de
tentoonstelling „Het oude
Amsterdam," een collectie te
keningen uit de verzameling J. van
Eek (tot 27 maart in het Rijksmu
seum, ingang Hobbemastraat). Wie
was de heer Van Eek die de be
faamde „Atlas van Eek" met 1650
tekeningen van Amsterdam bij.
eenbracht?
Jacobus van Eek werd in 1873 ge
boren, aan de rand van de Jordaan.
Eerst was hij werkzaam bfl een
makelaardij in koffie en thee, in
1897 vestigde hij zich zelf als ma
kelaar in deze produkten. Van Eek
had, vertelt zijn jongere vriend,
de heer A. M. van de Waal, in het
voorwoord van de -catalogus, belang
stelling voor de._publieke zaak. Bij
de schutterij werd hij al spoedig
tot officier bevorderd. Er was toen
bij de officierejj van het korps veel
belangstelling voor de historische
verzameling,
een belangstelling,
waardoor Van Eek werd aangesto
ken. Zo kwam hij tevens in aanra
king met de topografie van Amster
dam en hij besloot van dit onder
werp een verzameling aan te leg
gen.
Al spoedig was Jacobus Van Eek
op veilingen een bekende figuur. La
ter kreeg hij „concurrentie" van de
heer Dreesmann, die zijn vertegen
woordiger op de veilingen opdracht
gaf te kopen tegen ongelimiteerde
prijzen. Een tijd lang werd het duur
verzamelen voor de beide heren,
maar het zal de verkopers niet on
welgevallig zijn geweest. Naderhand
kwamen zij echter tot overeenstem
ming, men respecteerde eikaars ver
zamelwoede — anders gezegd men
verdeelde „de buit' \

VERLANGLIJSTJE
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DU MIDI (Apollolaan, tel. 723653) dag.®
8.00 u. The Sound of Mtlsic (a.1.), 11,i
FLORA (Amstelstraat, tel. 230469) oit
2.30, 7.30, 9.45 u. Don Camillo in M
(a.1.).
HALLEN (J. van Galenstraat, tel.'®*;
dag. 2.00, 7.15, 9.30 u. De zwarte tiilP"J]
L
KRITERION (Roetersstraat, tel. 1
dag. 2.00 en 8 15 u. Deserto Rosso
vooraf: Slochteren aan de lijn.
LEIDSEPLEIN THEATER (LeidseP
tel. 235909) dag. 2.30, 7.15, 9.30
ochtend van zes weken (18); V'
Gelijkenis; Delphica.
DE LIEFDE (Da Costakade, tel,
dag. 8.00 u. Jour de fête (a.1.); wo.
Tom Duim (a.1.).
LUXOR (Nieuwendijk, tel. 245549) !
II.30, 1.30, 3.30, 7.15, 9.30 u. De gevr« '
halve sabel (14).
,,j
NÖGGERATH (Reg. Breestraat, tel.23'
dag. 1.30, 3.45. 7.00, 9.3Ó u. Nacö«
spel (18).
PARISIEN (Nieuwendijk, tel. 248933)
doorl. voorst. 1.30. 1 30, 3.30, 5.30,
9.30 u. Sex k la minute (18).
RIALTO (Ceintuurbaan, tel. 723488) ,<
2,15, 7.15, 9.30 u. Don Camillo in
(a.1.); wo. 2.15 u. jeugdvoorst. De >
turen van Dik Trom (a.1.).
|
PLAZA (Kalverstraat, tel. 231613)
1.30, 3.45, 7.15. 9.30 u. De eend en i'
dillac (a.1.).
REX (Haarlemmerstraat, teL 246132
dag. 7.15, 9.30 u. De erfenis van
gangster (14); wo. 2.00, 7.15, 9.30
verraad der Tartaren (14).
ROXY (Kalverstraat, tel. 232809) dag'
4.00, 7.00, 9.30 u. Mary Poppins (&•»*',,
ROYAL (Nieuwendijk, tel. 244144) rtag;,.
3.45,
(18) 7.00, 9.30 u. Operatie Bloody *

-

é

STUDIO K. (Roetersstraat, tel. 52592) ,,
2.30,
18) 7.45. 10.00 u. De vrouw in het

< -

TUSCHINSKI (Reg. Breestraat, tel. <>/,'
dag. 2.15, 7.00. 9.30 u. Viva Maria
UITKIJK (Prinsengracht, tel. 237460)f
1.15, 3 45, 7.15, 9.45 u. De tocht naa
duister (18).
VICTORIA (Sloterkade, tel. 157162)1'
2.00, 7.15, 9.30 u. Nog wat nieuws
sycat? (18).
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School en geld
in België
H

ET parlement placht eens de
contribuabelen te vertegenwoor
digen. Hun klassieke functie was de
vorst het geld te onthouden dat hij
voor zijn krijgstochten vroeg. Of
althans hem in ruil tot politieke
concessies te dwingen. Uit die tijd
dateert de gemeenplaats, dat het
budgetrecht het voornaamste wapen
der parlementen is. Maar is dat
nog wel juist? De volksvertegen
woordigingen onzer dagen nemen
met uitbundige gulheid wetten aan,
waarvan de uitvoering veel geld
kost. Hoeveel, blijlkt pas later, als
de regering de financiële conse
quenties heeft geraamd en opgeno
men in de begroting. Dan wordt er
ach en wee geroepen. Want de be
lastingen moeten worden verhoogd
of andere uitgaven moeten wor
den besnoeid. En moderne par
lementen vinden het eerste gemak
kelijker dan het tweede. Zij verte
genwoordigen immers niet meer
de „contribuabelen", maar kiezers
die zowel in de schatkist storten
als er uit ontvangen. Klaarblijkelijk
verkeren zij in de mening, dat de
meerderheid van het electoraat
meer denkt te krijgen dan te be
talen.

Begin

nieuwe defensiepolitiek van de
% ^ Bigritse regering heeft in Engelse polii (ii kringen voor de nodige opschudding
e
' i •zorg'd- De minister van marine heeft
zelfs aanleiding in gezien om zijn ontin te dienen, hetgeen werd gevolgd
ijn ij if
1
het heengaan van de chefstaf van
Royal Navy. In de strijd om het kade
tijd ^ jter, dat de Britse defensie moet
jjjgeo staan echter niet, zoals voorheen,
Vernisten met een open oog voor En;seji, Ijiids bescheiden potentieel en behoudWet (jtigen, die de glorie van het Empire
aan 1
gewJT-,en koesteren, tegenover elkaar..
et
jlinister van defensie Healy heeft zich
et
t de ,t ontzien een ingrijpende reorganisa-nritj door te voeren, die de marineluchte
art amputeert onder het motto „wij
3 top <ven de Amerikanen op dit punt niet
ijn
doubleren" en een geleidelijke in
fijnpingr van de verplichtingen overzee
idr.
luidt. De afgetreden marineminister
wanj d dit programma willen omkeren. Hij
voorstander van een rigoreuze teruge
verAht „ten oosten van Suez" en een geMitil delijke aanpassing van de marineP •' «vaart aan de moderne behoeften,
nplari "
Idzat ^ide kampen in het geschil zijn terugln
, " ichrokken voor een volledige schoone
iftli aakacti , die alle spinnewebben uit het
j [leden in één slag zou hebben weggeet j. a?d. Zij raakten in conflict over de
°°f i sag, op welk punt begonnen moest
en
i (den. Maar de teleurstelling hierover
ïrlaij - althans gedeeltelijk worden goedgeen,
»• i okt
. door het niet meer te miskennen
ï, w,
t,
dat met de sanering tenminste een
in
Dein fin is gemaakt,
tie
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[ET bioscoop- en filmbedrijf heeft het
in ons land verre van geimakkelijk.
is economisch niet gezond. Bij een
irlijkse omzet van zestig miljoen gulmoet het zo'n twaalf miljoen aan
rmakelijkheidsbelasting betalen,
en
j ook nog omzetbelasting. Uit een oogut van nationale economie is het niet
langrijk. Voor de werkgelegenheid is
nauwelijks van betekenis. Deze omindigheden verklaren, waarom nu al
ten jaar met de regering wordt
ierhandeld over maatregelen om met
ie het bioscoopbedrijf een financieel
andere basis te verschaffen.

i miJilfschaffing van de vermakelijkheidseur
- lasting zou de beste oplossing zijn,
iar die belasting is een gemeentelijke
h -Cal «gelegenheid en de financiële positie
«de gemeenten is nu niet bepaald van
cht
irwii aard, dat zij de opbrengst van de
ö-t«|lasting, afkomstig van de bioscopen
men missen.

REMWERKING...
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JE zwakke economische positie van het
Nederlandse bioscoopbedrijf dreigt
k andere ongewenste gevolgen te krij® Het voortbestaan van het Neder"ds journaal hangt nu al aan een zij® draad. Het is verder de vraag of
bioscoopbond
de
medefinancie's van de Nederlandse speelfilmproWie wel zal kunnen voortzetten. Het^de geldt voor de filmacademie.

allerlei redenen zou het dus de
Sering een betrekkelijk gering offer
ag,J *ard moeten zijn om het voortbestaan
11
heit bioscoopbedrijf zoveel mogelijk
Ver
zekeren, al was het maar om een
ln
?njke recreatie-mogelijkheid in
er
lpj' ^ 'and te behouden.

R

EVOLUTIE in vrijheid! Dit was de
belangrijkste verkiezingsleuze van
de Chileense Christen-Democraten.
Zoals reeds eerder opgemerkt dient
deze revolutie au sérieux genomen te
worden. Op basis van de reeds vroe
ger bestaande katholieke politieke
partij, heeft Frei met behulp van een
grote groep jonge katholieke intellec
tuelen een nieuwe partij geschapen,
die door haar frisse aanpak een zo
sterke aantrekkingskracht bleek te
hebben dat zij tegen alle verwach
tingen in de presidentsverkiezingen
van september won. Hoofdmoot van
het regeringsprogramma is het zo
juist ingediende wetsontwerp op de
landhervorming.

Zelfs de meest conservatieve regering
in Latijns-Amerika kan vandaag niet
meer buiten zo een wet of decreet.
Meestal blijft het daarbij óf de uit
voering is zo miserabel dat aan de
feitelijke toestand nog niets veran
dert. Het revolutionaire in Chili moet
gezocht worden in het feit dat de
regering-Frei ernstig van plan is om

Een r e i s r e p o r t a g e
door

IV
na aanneming van de wet door het
congres, die wet niet tot een waar
deloos stuk papier te doen worden,
maar inderdaad uit te voeren.

ET wetsontwerp zelf werd met ad
viezen van de beste internationale
Hexperts
opgesteld. Er zijn een aantal

artikelen in opgenomen die het on
mogelijk moeten maken dat groot
grondbezitters door jarenlang slepen
de civiele procedures de wet in feite
buiten werking stellen. De beroeps
organen die de onteigenden ter be
schikking staan, zijn reeds nu in de
wet opgenomen. Deze beroepsproce
dures zullen de onteigening niet kun~ nen ophouden. Die gaat onder alle
omstandigheden door. Mocht de ont
eigening inderdaad ten onrechte zijn
geschied dan is de regering verplicht
de betrokkenen schadeloos te stellen.

De wet kent een reeks uitzonderingen,.
Bovenmiddelmatige
bedrijfsresulta
ten geven eventueel het recht om het
viervoudige van de toegestane 80 ha
in eigen beheer te houden. Eigenaren
met meer dan vijf in het eigen bedrijf
werkende zoons mogen tot max. 100
ha in bezit houden. In het laatste
geval moeten de bedrijfsresultaten
niet beneden het gemiddelde van
de omliggende bedrijven liggen, met
dien verstande dat het streekgemiddelde weer niet al te ver beneden
het te verwachten' resultaat blijft.
Hier schuilt een aardig addertje onder
het gras. De wet kent namelijk een
reeks artikelen die betrekking heb
ben op slecht of onvoldoende geëx
ploiteerde bedrijven (de wet geldt
voor landbouw-, veeteelt- en bos
bouwbedrijven). Welke norm zal men
nu handhaven? De belastingaangifte!
We hebben reeds eerder bericht dat
geen mens met een even boven het
gemiddelde komend inkomen er a'an
denkt belasting te betalen. Resultaat:
alle bedrijven zijn onder de maat ge
ëxploiteerd. Men heeft een vluchtgaatje open gelaten: wie bereid is
de ware cijfers over de laatste vijf
jaar aan de belastingen bekend te
maken en zijn schulden na overleg
met de fiscus aan te zuiveren, kan
by de onteigeningsprocedure van die
nieuwe cijfers gebruik maken. Voor
al voor de grote bedrijven in het cen
trum van het land zit hierin een kans
om hun beste areaal te redden.

D
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Revolutie

Leo Klatser

M zal dan echter betekenen, dat
steeds meer ondernemers er 't bijltje
seds meer ondernemers er het bijltje
neer zullen leggen. In de afgelopen
ie jaren werden reeds 60 bioscopen geasj| ta, waarvan acht in Amsterdam. Dit
ar zullen waarschijnlijk nog twintig
•scopen hun deuren sluiten. Wordt
t bedrijf geen soulaas geboden, dan
Hen
nog minstens honderd margi'e bedrijven volgen. Geen opwekkend
«•Uitzicht. Ook voor de gemeenten niet
Le G
"fnt de sta istiek heeft uitgewezen, dat
600.000 bezoekers van de acht in Amlr
dam
gesloten
bioscopen,
hun
'ié, J' Overmaak niet elders hebben gezocht,
Erdoor ook de opbrengst van de ver
let tolijkheidsbelasting
is gedaald.

IN

E onteigende gronden komen voor
lopig onder beheer van de CORA
(Corporacion de la Reforma Agraria)
die in overleg met de in aanmer
king komende landarbeiders en boe
ren tot distributie van de vrijgeko
men gronden overgaat.
In principe gaat men er daarbij vanuit

CHILI

in

-

IV

vrijheid

dat de grond het persoonlijk eigen
dom wordt van een gezinshoofd. Wan
neer exploitatie van kleine percelen
om technische redenen ondoelmatig
zou zijn, kan de grond aan boeren
coöperaties gegeven worden, aan de
reeds eerder genoemde communodades of aan boeren in co-bezit. Dat is
weer zo'n addertje. Het gaat hier om
exploitatie als collectief boerenbe
drijf. Niemand kan de landarbeiders
verbieden om het hun toekomende
land uit vrije wil in te brengen in
een gemeenschappelijk bedrijf dat geexploiteerd gaat worden volgens re
gels die in onze Westelijke wereld
niet gebruikelijk zijn. Hier steekt een
politiek gevaar in voor de regering
Frei.
Het is bekend dat de linkse boerenfederatie overal iri het land probeert
de toekomstige bezitters van land
er toe te bewegen die grond in colJ
lectieve bedrijven of minstens in coö
peraties onder te brengen. Wanneer
dit in grote delen van Chili zou luk
ken en niet alleen in de armste delen
met de slechtste gronden, dan staan
we aan de vooravond van één van
de spannendste experimenten in de
geschiedenis van de laatste 50 jaar.
Het zou niets meer of minder beteke
nen dan de socialisatie van de produktiemiddelen in de agrarische sec
tor op basis van vrijwilligheid en
onder westers democratische voor
waarden.

Dit zou dus inderdaad een alternatief
voor de gewelddadige oplossing in
Cuba kunnen opleveren.

Op het bedrijf

TjiLKE conclusie die men aan dit per•Ei spectief zou verbinden, blijft voor
lopig een speculatie. Maar ook spe
culaties op de toekomst kunnen zin
hebben. Wat zal het worden in Chili?
Een gesocialiseerde agrarische sec
tor die bij een consequente economi
sche politiek in zeer hoog tempo de
auto-investering kan bereiken naast
een zich volgens geheel andere eco
nomische wetten ontwikkelende indu
striële sector.

Prof.

De Amerikaanse kopermaatschappijen
gaan hierbij voorop. De zojuist be
ëindigde staking is er één zonder
verliezers of overwinnaars. De rege
ring heeft bepaalde garanties in ver
band met de opvoering van de produktie zowel van ondernemers als
vakbonden; de vakbonden hebben
de gevraagde verbeteringen gekregen
en de tewerkstelling van de werk
loze collega's uit gesloten mijnen en
de mijnondernemingen zijn belang
rijke fiscale verlichtingen toegezegd
die weer afhankelijk zijn van de toe
neming van de produktiviteit.
Chili is bij al zijn misère een land
waar geen Amerikaanse agrarische
belangen gevestigd zijn. Het State.
Department behoeft dus deze keer
eens geen rekening te houden met
pressure-groepen als de United Fruit
en dergelijke. Dit laat het een gro
te speelruimte, voldoende voor een
experiment, dat, indien geslaagd, wel
eens een omwenteling in de LatijnsAmerikaanse politiek van Washing
ton ÏOU kunnen veröbrzaken.

•

L met al beginnen in verschei
dene landen de regeringen zich
af te vragen, hoe zij het parlement
het geld kunnen onthouden, dat het
voor zijn verkiezingskruistochten
vraagt. In Duitsland heeft de minis
ter van financiën zelfs grondwette
lijke bevoegdheden op dit stuk, die
hij echter nog nooit heeft durven
gebruiken. In de Franse Vijfde Re
publiek kan het kabinet remmend
optreden. In België is iets derge
lijks nodig. Als formateur Segers
de huidige crisis bij onze zuider
buren wil oplossen, moet hij nl.
eerst de Kamerleden financieel ver
antwoordelijkheidsbesef bijbrengen.
De sociale maatregelen van het
roomsrode bewind onder Lefèvre
zijn veel duurder gebleken dan men
destijlds durfde bevroeden. Slordige
controle zorgde er voor, dat deze
waarheid zelfs de betrokken minis
ters verborgen bleef. Harmei was
echter genoopt de belastingen te
verhogen en de uitgaven te be
snoeien. Het eerste werd voetstoots
geaccepteerd: het tweede stuitte op
verzet van de socialisten. De zie
kenfondskwestie werd de steen des
aanstoots.

M

AAR Segers kan er niet mee
volstaan daarvoor een compro
mis te zoeken. Er ligt nl. nog een
veel krachtiger tijdbom te tikken in
's lands schatkist: het onderwijs.
De kosten daarvan zijn van 1955
tot vorig jaar gestegen van 15,1 tot
38,8 miljard franken, ongerekend de
bedragen, op de buitengewone be
groting uitgetrokken voor scholen
bouw. Deskundigen becijferden, dat
het onderwijs in 1970 reeds 55 mil
jard franken zal kosten, als men
op de huidige weg voortgaat. Hoe
komt dat? Doordat de schoolstrijd
acht jaar geleden werd opgeschort
door een wapenstilstandspact, dat
beide partijen hun zin gaf. De cri
teria voor de oprichting van open
bare scholen werden ruim gesteld,
die voor subsidiëring van het vrije
(lees: roomskatholieke) onderwijs
mochten toen niet strikter worden.
Wie dat zou betalen was weer een
kwestie van later zorg. Het school
pad kon in roomsrode coalities na
tuurlijk niet worden toegepast door
CVP-ministers, die eigenlijk tegen
openbaar onderwijs zijn. De achter
eenvolgende socialistische bewinds
lieden worden er echter van ver
dacht, met overheidsgelden links en
rechts staatsscholen op te richten
óm de kerk te ondermijnen. Ten
bewijze daarvan voeren de roomskatholieken aan, dat er thans twee
maal zoveel wordt besteed aan
openbare als (via subsidies) aan
vrije leerlingen, dat deze laatsten
bij gevolg in twee maal zo grote
klassen wijisheid moeten trachten te
vergaren.
ET illustratief cijfermateriaal:
H
23 procent van het onderwijzend
personeel geeft op staatsscholen les

Deze mogelijkheid is de aanleiding ge
weest voor uiterst ligks in Chili om
een vreedzame co-existentie met de
christen-democraten te aanvaarden
en met hun stemmen in het Congres
zowel de aanvaarding van de landhervormingswet als de daarbij be
horende grondwetswijziging te garan
deren.

Een over 5 k 10 jaar gemoderniseerd
platteland zal allicht een terugvloeien
van de verpauperde plattelanders die
hun heil in de steden gezocht hebben,
naar hun geboortegronden veroorza
ken. Dat'is voor de regering Frei een
zeer aanlokkelijke zaak. Het bevrijdt
haar van de last van een werkloze,
scharrelende en vaak criminele mar
ginale bevolkingsgroep in de steden.
Ten slotte zal in alle sectoren van
het economische leven de noodzaak
duidelijk worden om tot nieuwe mo
derne methoden over te gaan om niet
helemaal achterop te geraken. Die
drang is er nu ook al door de aanwe
zigheid van buitenlandse ondernemin
gen die er niet aan denken de slam
pamperstijl van de Chileense onder
nemers over te nemen.

A

v a n e e n g r o o t g r o n d b e z i t t e r w o r d e n d e laatste
bomen gekapt.

Anema,

calvinist met Franse esprit
I

N februari 1952 werd de thans over
leden prof. Anema in het gebouw
van de Eerste Kamer door zijn mede
leden. een comité van oud-leerlingen en
een erecomité van vooraanstaanden in
den lande, gehuldigd in verband met
zijn 80ste verjaardag. Nadien is hij nog
gedurende acht jaren lid van deze
Kamer gebleven en heeft hij nog ge
durende veertien iaren het leven mo
gen behouden. Het typeert de fysiek en
geestelijk sterke figuur, die prof. Ane
ma altijd is geweest.
Prof. Anema was ook een opvallende
figuur, als men hem in zijn senaats
bankje zag zitten met zijn van ouder
dom gegroefd gelaat en zijn vennaar-

door onze
parlementaire
redacteur

de hangsnor. Maar niet minder opval
lend was het optreden van deze fijn
zinnige calvinist, met zijn grote belang
stelling voor de kunst en met l.amo
voor de muziek en het toneel.
Ter gelegenheid van zijn 80ste ver
jaardag schreef een zijner oud-leerlin
gen, de hoofdredacteur van Trouw, ar.
Bruins Slot in een ,,open brief" in dat
blad dan ook o.a.: ,,U deed ons zien,
dat calvinisme niet alleen maar met
het epitheton „stoer" moet worden
aangeduid, maar dat daarin, naar zijn
diepste aard, ook iets van de Franse
esprit behoort te flonkeren.'"

Het gebruik van zijn vleugel in de
werkkamer in zijn woning aan het
Florapark in Haarlem was voor prof.
Anema, als onderbreking van zijn
werkzaamheden en zijn studies, een
waar genot.

aan 15 procent van de leerlingen,
77 procent op roomskatholieke in
stellingen aan 85 procent. Aan de
ze getallen valt ons overigens iets
anders op. Het percentage open
baar onderwijs genietenden blijft
bedenkelijk achter bij het aandeel
in 'de stemmen hunner ouders, dat
de niet-katholieke partijen verwer
ven. Onder deze omstandigheden
wordt bezuinigen wel erg moeilijk.
Wij kunnen ons voorstellen,'dat so
cialisten en liberalen de staatsscho
len niet nog verder willen besnoei
en. Maar afgelopen zaterdag werd
op een CVP-congres weer betoogd,
dat volgens de cijfers juist in deze
sector het mes moest worden gezet.
Het tragische is, dat de kwaliteit
van het onderwijs als geheel bij dit
alles uit het oog wordt verloren.
Oud-premier Lefèvre wees daarop
en betreurde, dat acht jaar school
pad nog geen ontspanning tussen
de geestelijke „families" had ge
bracht en er op dit terrein nog
steeds politiek op haar smalst wordt
bedreven. Senator en onderwijsexpert Houben waarschuwde, dat
ook de roomskatholieken bij een be
zuiniging een veertje moesten laten.
Maar in de schoolpactcommissie
worden
bereikte
compromissen
steeds weer ongedaan gemaakt door
nieuwe socialistische eisen, die door
wantrouwen zijn ingegeven. Forma
teur Segers zal ook op dit stuk een
frisse aanpak moeten bedenken, wil
hij voorkomen, dat de noodzakelijke
financiële sanering een nieuwe
schoolstrijd ontketent.

LEZERS

in het leven van prof. Anema vragen het woord
ALLES
is van lange duur geweest. Hij was

ruim veertig jaren (van 1904 tot 1945)
hoogleraar in de faculteit der rechts
wetenschap aan de Vrije Universi
teit te Amsterdam en bijna veertig
jaar lid van de Eerste Kamer (1921 Groninger Studenten
tot 1960). Wanneer prof. Anema, voor
al over zaken van buitenlandse ooliRaad
tiek, staats- en burgerlijk recht of vol
kenrecht aan het woord kwam, vist
N antwoord op het artikel in het
men vooruit dat men niet alleen iets
Alg. Handelsblad over het uittreden
gedegens, maar ook iets bijzonders zou van de SVB uit de Groninger Studen
gaan vernemen. Menigmaal liet prof. ten Raad deel ik u mede»:
Anema een geheel eigen geluid horen.
Zo in zijn verdediging van de gedach
1. dat de SVB het afgelopen jaar
te, dat het extra-parlementaire kabi slechts 2 zetels had in het Dagelijks
net in de Nederlandse politieke ver
Bestuur (het NSA 4) en niet 6;
houdingen eigenlijk de meest gewenste
figuur zou zijn. Senator Anema was ook
2. dat de SVB de laatste maanden
een overtuigd voorstander van het inderdaad al haar raadsleden in koorts
twee-kamerstelsel, onder de leuze: ,,de
achtig tempo in de diverse raadscom
geestelijke stuwkracht openbare zich missies heeft ondergebracht, maar dat
in de Tweede Kamer, de regulerende dit „zitting in een commissie hebben"
kracht in de Eerste Kamer".
• van SVB-ers in de meeste gevallen
een farce was.
Ook in het (vooroorlogse) journalis
tieke leven heeft prof. Anema een rol
3. - dat de activiteiten van de SVB
gespeeld, doordat hij zowel na de dood en haar initiatieven in de Grondraad
van dr. Abraham Kuyper als tijdens zich hoofdzakelijk beperkten tot zinni
de jaren van dr. Colijns ministerschap ge of onzinnige moties en veel afbre
deel heeft uitgemaakt van de hoofd kende kritiek.
redactie van het toenmalige bekende,
4. dat het NSA in Groningen
door dr. Kuyper opgerichte anti-revo
de kinderachtige houding van continu
lutionaire orgaan De Standaard.
afgeven op het NSA (dat het afgelo
De veelzijdige verdiensten van prof.
pen jaar geroeid heeft met de riemen
Anema vonden erkenning in zijn be die het had), in hoge mate betreurt.
noeming tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en groot-officier in G r o n i n g e n
de Orde van Oranje-Nassau,
MEJ. J. J. DOUWES
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Het hinkende
huwelijk •
EMANDS meervoudige nationaliteit
kan op het gebied van het perso
Inen*
of familierecht aanleiding geven

tot vele complicaties. Betrekkelijk
vaak doet zich de situatie voor dat
iemand volgens het recht van een be
paald land wél als gehuwd of geschei
den wordt beschouwd, daarentegen vol
gens Nederlandse opvattingen niet, of
omgekeerd.
De Nederlandse rechter pleegt zich
de nodige moeite te geven om het pro
bleem van zulke „hinkende" huwelij
ken en niet alom erkende echtschei
dingen zo veel mogelijk op te lossen
in die zin, dat hij binnen de grenzen
van het mogelijke echtscheidingen hier
te lande niet laat stranden op nationa
liteitskwesties en in het buitenland tot
stand gekomen echtscheidingen, indien
hem daarover een oordeel wordt ge
vraagd, ook zijnerzijds erkent. Juri
dische beperkingen van tweeërlei aard
kunnen daarbij onze rechter parten •
spelen. In de eerste plaats mag de

d o o r onze Juridische
medewerker
Nederlandse rechter geen uitspraken
doen, ook niet ten aanzien van uit
sluitend buitenlandse partijen, indien
deze in strijd zouden komen met de
eisen van de openbare orde in ons
land. Een voorbeeld daarvan levert
op echtscheiding als gevolg v#n sim
pele verstoting door' de man van de
vrouw, zoals sommige wetgevingen
die kennen. In de tweede plaats mag
de Nederlandse rechter met name echt
scheidingen tussen Nederlanders, die
door een vreemde rechter zijn uitge
sproken, slechts erkennen indien de
echtscheidingsgrond ook in onze wet
als zodanig voorkomt.

E

IND vorig jaar door de Hoge Raad
gegeven beschikking is illustratief
voor de onderhavige problematiek en
geeft bovendien voor een bepaald ge
val een tot dusverre niet bestaande
zekerheid. De zaak betrof een Neder
lander, die te Amsterdam wilde her
trouwen, nadat door een Noorse rech
ter de echtscheiding was uitgesproken
tussen hem en zijn eerste echtgenote,
die zowel de Noorse als de Neder
landse nationaliteit bezat. De ambte
naar van de burgerlijke stand te Am
sterdam achtte de door de man met
het oog op de voltrekking van zijn
tweede huwelijk overgelegde schei
dingspapieren onvoldoende: de in het
Noorse vonnis opgenomen echtschei
dingsgrond (te weten ontbinding van
het huwelijk, nadat tevoren geduren
de meer dan één jaar een scheiding
van tafel en bed had bestaan), kent
ons recht niet en toch zou volgens de
ambtenaar van de burgerlijke stand
uitsluitend Nederlands recht van be
lang kunnen zijn voor de geldigheid
van de echtscheiding, aangezien de
man Nederlander was en de vrouw
weliswaar twee nationaliteiten bezat,
welke omstandigheid evenwel niet tot
de geldigheid in Nederland van het
Noorse vonnis kon leiden. Dit laatste
argument was kennelijk gebaseerd op
het feit, dat men volgens een veel
gehuldigde opvatting hier te lande, in
dien iemand een vreemde naast de
Nederlandse nationaliteit bezit, uitslui
tend de laatst bedoelde nationaliteit
in aanmerking mag nemen.

H

ET geschil tussen de man en de
ambtenaar van de burgerlijke
stand werd voorgelegd aan de recht
bank te Amsterdam, die te beslissen
kreeg over de vraag of de door de
man overgelegde papieren, met name
het Noorse echtscheidingsvonnis, vol
doende waren om zijn hertrouwen mo
gelijk te maken. In haar beschikking
stelde de rechtbank de man in het
ongelijk! Hoewel de eerste echtgenote
van de- man intussen al was hertrouwd,
achtte de rechtbank de man naar Ne
derlands recht niet echt .gescheiden.
De Hoge Raad bracht evenwel red
ding. In cassatie gaf ons hoogste
rechtscollege als zijn mening dat, nu
de vrouw twee nationaliteiten had,
waaronder de Nederlandse, niet zon
der meer haar Nederlandse nationali
teit in aanmerking moet worden ge
nomen, maar dat voor de toepassielijkheid van de Nederlandse of de Noorse
wet te haren aanzien beslissend is of
zij in feite in ons land of juist in
Noorwegen in het maatschappelijk
leven was opgenomen. Bovendien
overwoog de Hoge Raad dat, indien
een Noorse vrouw, zoals in casu wo
nende in Noorwegen, in haar eigen
land echtscheiding weet te verkrijgen
jegens haar Nederlandse echtgenoot,
deze echtscheiding ook in ons land,
dus mede voor wat betreft de staat
van de Nederlandse man, moet worden
erkend, ondanks het ontbreken van een
der echtscheidingsgronden naar Neder
lands recht.

H

•

OEWEL om formele redenen het
Gerechtshof te Amsterdam in casu
nog het laatste woord moet spreken,
ziet het ernaar uit dat de Nederlander
voor wie in het beschreven geval zo
veel belangen op het spel stonden, bin
nen afzienbare tijd een volkomen gel
dig tweede huwelijk zal kunnen slui
ten. Dit neemt niet weg, dat de proble
matiek van vooral het „hinkende"
huwelijk in Nederland en elders in de
wereld nog allerminst is opgelost. Al
zal een ideale situatie wel nimmer
bereikt kunnen worden, toch zullen
voortzetting van het internationale
overleg en het sluiten van verdragen
in dit opzicht verbeteringen kunnen
brengen, naast bijdragen in positieve
zin door nationale wetgevers en rech
ters.

De goudzoekers in Serooskerken pak
ken het zoékeiT naar munten op de onder
hand beroemde prei-akker grondiger
aan. Er is een nieuw wapen in de strijd
geworpen: een ijzeren zeef, die op een
trekker geplaatst, de grond zeeft. Óp
deze manier werden gisteren weer der
tien munten uit de grond gehaald. Hier
onder waren er zeven uit het gedeelte
dat al eerder omgespit was. Men blijkt
dus met nauwkeurig genoeg te hebben
gezocht.
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MINISTER DEN UYL IN TWEEDE KAMER:

Vrouwenwereldsgebedsdag

Economie geen ziekte aanpraten
die zij

niet

heeft

deel van de produktie kan worden bahouden, ook door personeelsovername
door een ander belangrijk bedrijf.

Investeringsfaciliteiten

p.w /-A K K E R M A N
Vulpenspeciaalzaak

Kal verstraat 149, Amsterdam-C. Tel. 020- 231649

*

Justitiële hulde voor Stien Kaiser

S

PREKEND over de gezondheid van
Portheine (wd) meende, wist de mide economie wees de minister o.a.
nister niet. Hij verklaarde, dat zijn
nog op de produktiestijging, welke in
's- G - r a v e n l i a g e , 23 februari instelling er een is van doelmatigheid. 1964 en in 1965 telkenmale boven de
De heer Roemers (pvda) en enkele raming is gekomen en op de verbetering
EN praat onze economie een ziekte aan, die zij niet heeft." Deze andere
sprekers vreesden, dat er voor van de betalingsbalans. Met de loon- en
verzuchting meende minister Den Uyl gisteren te mogen slaken het noorden van het land minder aan prijsstijgingen hebben wij met de andere
f j
naar aanleiding van de reacties in en buiten de Kamer als dacht bestaat dan voor Zuid-Limburg EEG-landen in de pas gelopen. Naar de
mening van de minister was de aan
gevolg van zijn optimistische uitlatingen in de openbare commissie De minister ontkende dat, zoals ook wel passing
van pns rentepeil onvermijde
zal blijken uit de aangekondigde nota.
vergadering van vorige maand over 2ijn begrotingsbeleid.
Er moeten echter ook prioriteiten wor lijk. Jarenlang behoorde het tot de laag
In de plenaire Kamervergadering van gisteren handhaafde de bewinds den gesteld en de situatie in Zuid-Lim ste van Europa. Het is z.i. niet juist,
man zijn mening, dat onze economie gezond is, zij het dan dat hij daar burg heeft een zeer acuut karakter ge dat men in die hogere rentevoet een
waarschuwing zou moeten zien voor een
voorzichtigheidshalve aan toevoegde: met enkele knelpunten en met de kregen.
komende recessie, zoals sommigen zeg
noodzaak tot waakzaamheid.
Wat de scheepsbouw betreft wacht de gen.
Bijzonder verheugd toonde de minister zich over de zojuist door het minister met belangstelling het rapport
De minister wilde niet ingaan op de
Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde gegevens omtrent het af van de commissie, die onder leiding suggesties
van de heren Nelissen (kvp)
staat
van
de
vroegere
staatssecretaris
beloop der kosten van levensonderhoud in de maand januari, waaruit de heer Keyzer.
en Portheine (wd) om de investerings
blijkt dat die kosten in de afgelopen maand slechts met één punt zijn
faciliteiten weer in te voeren. Hij achtte
Fusies of concentraties hebben meer daartoe geen enkele aanleiding.
gestegen.
malen uitbreidingen ten gevolge, maar
De regering heeft de „gevarengrens"
AN een over het algemeen optimistische kijk getuigde eveneens het betoog ook wel bedrijfssluitingen.
voor loonstijging (6 ÉL 7 pet.) duidelijk
van staatssecretaris Bakker over de situatie in het midden- en kleinbedrijf,
aangegeven en hij had het vertrouwen,
gezien de stijging zowel van de omzetten als van de netto-winst, die is behaald.
dat deze ook in acht zal worden geno
Wel vroeg h\j aandacht voor het feit, dat er branches met moeilijkheden van
men. Ook de prijsstijging is binnen de
structureel karakter zijn, voor wie z.i. het Ontwikkelings- en saneringsfonds
gestelde grens van 4% pet. gebleven
voor de middenstand van belang kan zijn.
tot nu toe. De zeer beperkte stijging
der kosten van levensonderhoud in ja
nuari is een goed teken.

(Van onze parlementaire redacteur)

HBS-ER, VIERDE KLAS. SCHRIJFT ALS
VEEL SCHOLIEREN MET EEN PELIKA
NO VULPENHOUDER VAN PELI KAN.
OMDAT EEN PELI KANO ZO DUIDELIJK
SCHRIJFT. EN ZO HANDIG IS DANK ZIJ
DIE INKTPATRONEN. EN VOORAL ZO
GOEDKOOP, SLECHTS f9.50. GEKOCHT
WAAR ANDERS DAN BIJ AKKERMAN!

Ook voor Engelstaligen bestaat 6t
jaar gelegenheid de Vrouwenwereld
bedsdag mee te vieren. In de Q®
Church aan de Groenburgwal 42 ^;
vrijdag 25 februari a.s. een dienst in •/
Engels worden gehouden 's middags.
14.15 uur. Aan deze dienst zullen W
werken de dames M. B. McBride, j .
Gordon, E. L. Hoetink en de Ameril^
se mrs. P. Muntz.

M
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Bijzonder

weers-

verschijnsel:
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Onweer

in

(Van onze weerkundige
medewerker)
De Bilt
rpOT een van de meest bijzondere weersverschjjnselen be
hoort onweer in februari. Dit on
weer kwam gisteravond in de
gehele westelijke helft van het
land voor, op de meeste plaat
sen tussen zes en zeven uur. In
het zuidwesten waren de buien
het krachtigst, te Rotterdam viel
zelfs hagel. Elders kwam het
slechts tot enkele bliksemflitsen,
zwakke donderslagen en korte
regenbuien. De toppen van de
buienwolken drongen tot ruim
zeven kilometer in de atmos
feer.
De onweersbuien ontwikkelden
zich aan de voorzijde van een
dikke laag koude lucht, die uit
het zuidwesten binnendrong. In
principe was dat dezelfde zeer
koude lucht die Noord- en Midden-Scandinavië nog
bedekt,
maar die met een grote boog
rond de Britse eilanden over de
Atlantische Oceaan is gevloeid
en daarbij tot omstreeks tien gra
den is aangewarmd. Deze lucht,
die het weer thans een fris ka
rakter geeft, ruimde gistermid
dag de zachte lucht op, die ge
durende twee dagen met zuide
lijke winden uit Frankrijk naar
onze omgeving stroomde en
maximumtemperaturen
ver
oorzaakte van twaalf tot veertien
graden.
De onweersfrequentie voor feoruari bedraagt gemiddeld over
het gehele land nog geen drie
dagen. Onweer in februari is
dus zeer zeldzaam. Een bekende
volksleerregel luidt: „Onweer op
het dorre hout geeft een voor
jaar nat en koud." Na het vrij
zware onweer eind maart 1965
werd deze regel helaas duidelijk
bevestigd.
*
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Tegenover mr. Portheine noemde mi
nister Den Uyl het ,,eeh sprookje", dat
de overheidsdeelneming in de oliewin
ning de oorzaak zou zijn van het nog
niet verschijnen van de algemene maat
regelen van bestuur en dat dit het land
veel geld zou koften. Er zijn moeilijk
heden gerezen met betrekking tot het
recht van belastingheffing. Die moeilijk
heden staan geheel los van de staats
deelneming en zUllèn spoedig zijn opge
lost.

AN het debat over de begroting van
A
Economische Zaken werd deelgemen door de heren Nelissen (kvp),

februari
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Regering handhaaft
optimistische
verwachtingen
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•
•
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Vrije Boeren verrast

Ruïne met
bulldozer
geslecht
(Van onze correspondent)
A s s e n , 28 februari

D

E Vrije Boeren zullen volgende week
in Hollandscheveld geen herden
kingsbijeenkomst organiseren by de ruï
ne van de voormalige boerderij van
Klaas Hartftian. De resten van de op
geheimzinnige wijze afgebrande boerde
rij zijn gisteren in alle vroegte door een
bulldozer met de grond gelijk gemaakt.
Enkele weken geleden wisten Vrije Boe
ren het slopen te verhinderen.
Volgens het Kamerlid H. Koekoek van
de Boerenpartij is dit niet de enige
reden, waarom er gieen bedevaart naar
Hollandscheveld zal worden gehouden.
„Kamerlid Harmsen is ziek en zonder
hem willen wij er niet naar toe," zei
h'j gistermiddag. „De herdenking zal het
volgend jaar wèl plaats vinden. Dan
gaan we naar de nieuwe boerderij van
de heer Zomer kijken en hem bedanken,
dat hij het land van het Landbouwschap
gepacht heeft."
Volgens de heer Koekoek" heeft het
Landbouwschap na de geheimzinnige
brand in maart 1963 van de verzekering
ƒ 38.000 voor de boerderij ontvangen.
„Dat weten wij," zegt hij; „het schap
had de boerderij vóór de uitzetting vlug
verzekerd."
De heer Hartman zelf vindt het alle
maal een pijnlijke geschiedenis dat er
van zijn boerderij geen spoor meer over
is. Hij had het bedrijf van zijn vader
geërfd.

Portiheine (wd), Roemers
(pvda),
Boersma (arp), Van der Mei (chu),
Jager (cpn), Slotemaker de Bruine
(psp), Jongeling (gpv), P. Voogd (bp) en
en Visser (wd). De stemming over de
begroting werd aangehouden tot na het
debat over de nota inzake de mijn
industrie en de industriële herstructu
rering van Zuid-Limburg, dat vandaag
in de tweede helft van de middag zou
beginnen.
Minister Den Uyl was het met mr.
Nelissen (kvp) eens over de noodzaak
tot het voeren van een structuurbeleid.
De vraagstukken, die hierbij rijzen en
de plannen der regering dienaangaande
zullen worden uitgewerkt in de reeds
toegezegde nota over de groei en de
structuur van de Nederlandse economie.
Dat zal, zo zei de minister, een verken
ning betreffen op middellange termijn.
Of dat „dirigisme" betekende, zoals mr.

Ontwikkelings- en
saneringsfonds
Drs. J. M. den Uyl
In Twente heeft zich een sterke per
soneelsvermindering voorgedaan in de
textiel, maar deze is grotendeels opge
vangen door de expansie in de metaal
industrie aldaar. Bij personeelsafstoting
is toepassing van de juiste spelregels
noodzakelijk. Dienaangaande is ook nog
advies aan de Ser gevraagd. Van be
lang is 'ook, dat het Ministerie van Eco
nomische Zaken dan tijdig wordt ge
waarschuwd. Dikwijls kan dan stimule
rend of activerend worden opgetreden.
Hij hoopt, dat wat Rijnstaal betreft een

ZALEN VOOR DE DAG EN f
KAMERS VOOR DE NACHT.4

CONGRESCENTRUMT

KRAS

Congressen, commissievergaderinger»,.<secretariaat? Kras heeft zalen
voor 10 tot 1000 personen beschik
baar. Hotel accommodatie voor 400
a 500 personen.

S I N D S 1 8 66

Grand Hotel Krasnapolsky N.V. Dam Amsterdam telefoon 020- 63163

Bakker was het
STAATSSECRETARIS
met de heer Visser (wd) wel eens

dat het by de hantering van het komen
de Ontwikkelings- en saneringsfonds
voor de middenstand allereerst moet
gaan om de ontwikkeling en pas bij
uiterste noodzaak om sanering. Er is
echter uit nu reeds binnenkomende aan
vragen wel gebleken, dat er belangstel
ling voor bestaat.
In de afgelopen twee jaar zijn door
de sterke toeneming van de particuliere
bestedingen zowel de omzetten als de
nettowinsten in het midden- en klein
bedrijf gestegen. De verwachting is, dat
die voortgezette stijging in 1966 wat min
der zal zijn, maar omstreeks 10 pet.
stijging kan toch wel worden verwacht.
Voor de brandstoffenhandel, die in
rpoeiiykheden geraakt door de komst van
het aardgas, heeft het bedrijfsleven zelf
een stichting in het leven geroepen;
voor voorlichting en sanering. Het rapport-Polak bevat waardevolle suggesties
en ook voor de brandstoffenbranche zal
het Ontwikkelings- en saneringsfonds
voor de middenstand van belang kun
nen zijn.
De staatssecretaris gaf toe, dat de
werkloosheid in het noorden iets is ge
stegen. De regering volgt de situatie
daar nauwlettend. Zij zou het van groot
belang achten, wanneer ook daar zich
nog een aantal grote bedrijven zou ves
tigen.
Na korte re- en duplieken, werden
enige verslagen en nota's voor kennis
geving aanvaard. De beslissing over de
begroting valt pas later.

******************

Gelichte kotter
nu gekeerd
Het bergingsvaartuig Octopus van bu
reau Wijsmuller, is er gistermiddag om
streeks half zes in geslaagd de kotter
KW 219 Jacomina, te keren.
De kotter ligt nu tegen het .strand van
het forteiland te IJmuiden. Het heeft
aan het casco weinig schade opgelopen,
maar de brug is vrijwel geheel ver
nield door de ramp, die zich in juli
van het vorig jaar voltrok.
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Stien Kaiser, derde bij de * **************%^ De n1
vorige week in Trondheim *
gehouden schaatskampioen- #.
schappen voor dames, kreeg *
an,iere
gisteren als blijk van waar• *
Het dagelijks bestuur van de Stic: jsor d<
ting Ontwikkeling Kop van Noord-Hi rike ec
dering een grote bos bloeland heeft aan ir. H. T. Vink, steil j gei
m e n v a n m i n i s t e r . . n e e * bouwkundige te Amsterdam, opdrad ^?n
niet minister Vrolijk (onder * verstrekt tot het ontwerpen van et j/t
structuurschets voor het werkgeblt ^hiti
wie de sport ressorteert), * van de stichting, te weten het groti TPrPi^
maar van minister Samkal- * gebied van de gemeenten Anna Pai s reac
lowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Dt ...
den van justitie, die de werk- * Helder, Harenkarspel, Nieuwe Niedoi) •stina
De af
gever van Stien Kaiser is. J Oude Niedorp, Schagen, Sint Maarte tchtba'

Schets van kop van ET*
Noord-Holland Kf

Wieringen, Wieringermeer, Wieringa
waard, Winkel en Zijpe.

Het ligt in de bedoeling de KW 219
Jacomina leeg te pompen met behulp
van vier verplaatsbare pompen.

Betuwse gemeenten
willen samengaan
De vier Betuwse gemeenten Est en
Opijnen, Ophemert Varik en Waardenburg hebben geheel op eigen initiatief
besloten zich samen te voegen tot één
gemeente.
De colleges van b. en w. van deze
gemeenten zijn alle voorstanders van
schaalvergroting, maar de aangekondig
de herindeling van de West-Betuwe laat
lang op zich wachten. Ook vinden zij,
dat deze vier gemeenten gezien de struc
tuur bij elkaar horen. Het totale inwoner
tal van de gemeenten bedraagt 5600.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben het plan momenteel in studie.

BURGEMEESTER

Voor
is

metallurgische
Maasvlakte

S

TAAL en ijzer maken op de
Maasvlakte bij Ro.tterdam
op een economisch-coöperatieve basis en in liet raam van
de EGKS zou in het belang zijn
van de gehele Europese gemeen
schap." Dit is een van de, zoals
hij het zelf noemde, proefballon
nen, die Rotterdams burgemeester
W. Thomassen gistermiddag te Ant
werpen heeft opgelaten in een rede

Nieuwe voorzitter CHU:
EEN ECHTE TILANUS
RS. A. D. W. Tilanus uit Arnhem,
die zaterdag jl. door de Unieraad
D
van de CHU werd gekozen tot voorzitter

van de Unie, is een man die in vele
opzichten overeenkomst vertoont met
zijn vorige week overleden vader, dr.
H. W. Tilanus, die in 1963 afscheid nam
als voorzitter van de Tweede Kamer
fractie van de CHU.
Allereerst is er een duidelijke gelijke
nis in uiterlijk, maar verder ook in ma
nier van spreken en in opvattingen.
Nadat wij gisteren ruim een uur met
de nieuwe voorzitter hadden gesproken
in de werkkamer van de CHU-fractievoorzitter, mr. H. K. J. Beernink, kon
den wij ons levendig voorstellen dat
men in de Unie, waarop wijlen dr. Tila
nus zo'n sterk stempel heeft gedrukt,
de keus heeft bepaald op deze „echte"
Tilanus als opvolger van mr. Beernink
in z(jn functie van Unievoorzitter. Men
is in deze kring gesteld op beminnelij
ke, gematigde en voorzichtige lieden.
En dan krijgt men ook bij de „jonge"
Tilanus waar voor zijn geld. Voorts is
continuïteit in een christelijk- h i s t o 
rische partij natuurlijk een belang
rijke zaak.
«TIJ hebben drs. Tilanus allereerst
W gevraagd zijn visie te geven op de
mogelijkheden tot nauwere samenwer
king met de ARP. Zijn uitvoerige ant
woord laat zich gemakkelijk samenvat
ten: van een fusie valt op het ogen
blik geen enkel heil te verwachten,
nu de ARP regeringspartij is en de
CHU zich in de oppositie bevindt. Wat
men op plaatselijk niveau, bij gemeen
teraadsverkiezingen, wil doen of laten
moet men zelf weten; een taak vöor
het partijbestuur ligt hier niet, in posi
tieve noch ln negatieve zin.
Op landelijk niveau is men zeker
nog niet toe aan zulke verregaande vor.
men van samenwerking als in sommige
gemeenten wel voorkomen. ,,We moe

ten niet vooruitlopen op wat nog door
dacht moet worden."
Dat ook de KVP volgens de heer Ti
lanus te hard van stapel }s gelopen met
haar voorstel om een werkgroep te
vormen, die de mogelijkheden moet
nagaan om te komen tot de vorming
van een brede christelijke partij, zal
na het bovenstaande wel niemand meer
verbazen.
„Zo'n werkgroep heeft alleen zin wan
neer er sprake is van gemeenschappe
lijke fundamentele visies op mens en
maatschappij. Wat de KVP wil onder
zoaken is de mogelijkheid van een ge
meenschappelijke organisatie. Ik zou
wel graag een studie willen hebben
over de vraag of christenen een ge
meenschappelijk vertrekpunt hebben.
Daar wil ik ook de prot.-chr. en de r.k.
Werkgemeenschap in de PvdA wel bij
betrekken. • Wij zien de mens als
beelddrager Gods en de maatschappij
als een structuur waarin gezag wordt
uitgeoefend dat aan God ontleend en
van God afhankelijk is," zo formuleert
drs. Tilanus zijn bezwaren.
Hij is er niet van overtuigd, dat deze
christelijk-historische visie in KVP en
ARP zal worden gedeeld. Misschien
nog wel in de beknopte formulering
waarin hij deze heeft weergegeven,
maar vast en zeker niet meer wan
neer men eens wat theologen zou in
schakelen om dit algemene uitgangs
punt verder uit te diepen.
AT is voor drs. Tilanus nu het aan
trekkelijke van de CHU?
W„Dat
je de ruimte krijgt waarin ieder

persoonlijk zijn mening kan uiten en
waarin ieder persoonlijk tot zijn recht
kan komen. De beginselen vormen een
overkoepelend geheel, niet een onder
liggend fundament."
Dat de kiezers daardoor niet altijd
weten welk standpunt de CHU in een

D

E nieuwe Unievoorzitter heeft pas
bepaalde kwestie zal innemen, als er
al 'sprake is van een gemeenschappe
in 1963 zijn intrede gedaan in de
lijk standpunt, vindt hij niet zo erg. landspolitiek. Waarom zo laat?
„Toen ik in Utrecht medicijnen stu
Wel wil hij toegeven, dat het denk
beeld van „overkoepelende beginselen" deerde was er onder studenten nog niet
een vlag kan zijn die een uit politiek zo'n politieke belangstelling als tegen
oogpunt nogal heterogene lading dekt, woordig. Dat lag toen niet ,zo. Daarna
zoals bijv. bij de KVP het geval is. ben ik van 1040 tot 1950 huisarts ge
„Maar daar blijkt ook het nadeel van weest in Voorburg en van 1950 tot 1963
een grote fractie, dan krijg je natuur directeur van de Stichting Gelderland
lijk gauw dat uiteenlopen van menin voor Maatschappelijk Werk te Arn
gen."
hem. Na de tweede wereldoorlog heb
Heeft hij liever een wat kleinere ik in Voorburg wel in de gemeente
raad gezeten en van die 'ervaringen
fractie?
„Dat is grappig dat u dat nou zegt. profiteer ik nu weer. Het aantrekkelijke
Dat heeft nl. te maken met ons begin van de gemeenteraad vond ik de be
sel. Wij willen in de eerste plaats een sloten commissievergaderingen, waar
groep van mensen zijn, die een bepaal in je als verstandige mensen om de
tafel kon gaan zitten om gezamenlijk
de overtuiging uitdragen."
Het aloude adagium van de Unie: tot een zo goed mogelijke oplossing
niet de majoriteit (van de kiezers) van allerlei kwesties te komen. Er was
maar de autoriteit (van het woord geen pers bij en als je iets verkeerds
had gezegd, kon je dat gemakkelijker
Gods).
terugnemen dan in de openbare verga
•
deringen van de Tweede Kamer."
Had zijn intreden in de Tweede Ka
OALS men weet heeft mr. Beer
nink na het vertrek in 1963 van mer in 1963 iets te maken met het af
dr. Tilanus als fractievoorzitter enige scheid van zijn vader als fractievoor
jaren het voorzitterschap van de par zitter?
„In zoverre natuurlijk wel, dat ik
tij gecombineerd met dat van de frac
tie. Nadat andere partijen daarin zijn niet in de Kamer wilde zitten zolang
voorgegaan, komt nu ook de bij de hij er nog zat. Je kunt natuurlijk niet
CHU een scheiding van beide, functies als vader en zoon samen in de Kamer
tot stand. Wat vindt drs. Tilanus daar zitten."
van?
„Ik geloof wel dat het verstandig is
AAR hield de Stichting Gelderland
geweest van de heer Beernink om het
enz. zich mee bezig?
voorzitterschap van de Unie neer te
„Wij vormden een adviserende instanleggen. We moeten als Unie natuur
lijk wel streven naar een organisatie tie op sociaal en sociaal-medisch ter
vorm, die adequaat is aan de moderne rein voor het provinciaal bestuur en
ontwikkeling. Het werk in de Kamer voor de gemeentebesturen. Het werk
vergt van een fractievoorzitter steeds trok mij aan omdat je vaak met alge
meer tijd en voorts kan er bij vereni mene maatregelen voor grote groepen
ging van beide functies in één persoon van mensen iets Jcunt doen. Als huis
sprake zijn van een rolconflict. Niet arts heb je voortdurend te maken met
dat een dergelijk conflict zich ooit afzonderlijke individuen met bijv. een
heeft voorgedaan, maar het ls beter de snee in hun vinger. Mijn voorkeur om
mogelijkheid daartoe te voorkomen." voor groepen iets te doen is ook tot

Z

W

THOMASSEN:

Dr. H. W. Tilanus
uiting gekomen toen ik na de oorlog in
de militaire keuringen gedoken ben.
Daar zijn toen de zogenaamde- Tilanuskeuringen uit voortgekomen, iedere
man werd na zes weken opnieuw ge
keurd om na te gaan of hij Inderdaad
op de juiste plaats terecht was geko
men."
Mag de voorkeur van de heer Tila
nus voor het weldoen in groepsverband
worden uitgelegd als een grote belang
stelling voor collectieve voorzieningen?
'„Dat mag zeker. Collectieve voorzie
ningen zijn heel belangrijk. Ook tegen
de door het kabinet-Cals gestelde prio
riteitenlijst heeft niemand bezwaar.
Waar verschil van mening over bestaat
is het tempo van uitvoering. Zo vind
ik bijv. dat als èn in de regeringsver
klaring èn in de Miljoenennota wordt
bevestigd, dat de tweede tranche van
de belastingverlaging zal doorgaan, dat
ook moet gebeuren. Als men dan ver
plichtingen op zich neemt, welke die
verlaging eigenlijk onmogelijk maken,
dan is men te ver gegaan."
Staat de CHU in de praktische poli
tiek dichter bij de VVD dan bij de
PvdA?
„Op het ogenblik zou je dat kunnen
zeggen doordat we allebei in de oppo
sitie zijn. Maar op het terrein van de
sociale voorz'eningen, in de ruimste be
tekenis van het woord, leven er bij ons
toch veel gedachten, waarin we dich
ter staan bij de PvdA dan bij de WD."

het

industrie

geschiktst

voor de Belgisch-Nederlandse Fd]
eniging.
„Geen plaats als de Maasvlakl|
is zo geschikt voor het vestigen i
een metallurgische industrie.
men let op de ligging van de me
hoogoven- en staalbedrijven,
blijkt daaruit dat deze eigei
weinig toekomst hebben", zo
volgde burgemeester Thoma
Hij wees er in dit verband vo
op, dat mede door de plannen i
de groepen SHV en Cruwal W
de vestiging in Europoort van
groot ertsoverslagbedrijf een
gunstige en onmisbare economist
factor voor een hoogovenindli
aanwezig is.
Burgemeester Thomassen lanceel
nog een plahnetje voor het Euro]
Maasvlaktegebied: „De gemeente
terdam ^ou de loper uitleggen
Nederlands vijf grootste scheep®
ven, als deze gezamenlijk iets in
gebied zouden willen ondernemen*
De burgemeester zag in het niel
gebied grote mogelijkheden voor
paratie en bouw van de allerg:
schepen.
Over de verhouding Antwerpen
Rotterdam zei Thomassen: „We
nen niet op tegen de goedkope
en de financiële faciliteiten die
werpen kan bieden. We sullen allé
len moeten bijzetten om in de ifl"
terug te komen."

Eén jaar en tbr
geëist
Man schoot broer neer
Tegen de 37-jarige uit Aruba
stige George B., die gistermiddag "vf
de rechtbank in Rotterdam terecht gt«'
op beschuldiging zijn broer o.
met een revolverschot van het levWJ
hebben willen beroven, eiste de ofPfld'
van justitie één jaar gevangei
met aftrek van voorarrest en daa"!
—et
ter beschikkingstelling van de reg
De schietpartij vond plaats op V
tober van hét vorige jaar in een pift>
blissement aan de Mauritsweg in
terdam. George wilde er zijn broer Ö"
-„
les spreken, omdat deze een 83&
van hem zou hebben meegenomen,3 ^
hem beschermen moest tegen ziekt' ''
een woordenwisseling haalde George K
revolver uit zijn zak en schoot s *
broer van ongeveer een meter af
in het hoofd, die daardoor ernstig
wond raakte.
„Het is een wonder dat mijn nog leeft," verklaarde de verdacht*
termiddag.
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SYRIË

OUFKIR

OUFKIR BLIJFT

HAFEZ
EDEN van de nationale Baathpartij in Syrië hebben vannorgen een geslaafde greep naai
de macht
gedaan. Staatshoofd
Hafez, premier Bitar en Michel
iflak. stichter van de internatioule Baath-partij, zijn gearresteerd.
)e grenzen van het land ziin geloten; de telefoonverbindingen
net het buitenland zijn verbroken,
[n het gehele land geldt een uitiansverbod.

V

<**

De nieuwe leiders zijn leden van de
utionale Baathpartij, die in december
^an 'orig jaar plaats moest maken voor
>?n groepering van de internationale
Baath-partij. Er kwam toen ook -een
jndere regering. Vanmorgen werd
:e Stil) ioor de radio meegedeeld, dat ,,de
'ord-Ht
Ti(ieke economie van het land moet wor1
1 steii len genezen met een wetenschappe
ipdrad lijk
p socialisme". De verklaring besloot:
yan « .Wij juichen een conferentie met alle
•kgebii ;;virolutionaire ragfimes in de Arabische
t grom ereld toe
imperialisme, zionisme
ia Pal en reactionairen te bestrijden en Pa
>og, Et
lestina te heroveren."
Niedoi) De afgezette leiders zullen voor een
.Taarten K'chtbank van de Baath-partij worden
ieringe 'tedaagd.

MELK

ALS

Premier neemt
alle macht Zeven
in handen
India
P

STAATS-

3a

Kabinet in
Marokko
gewijzigd
J£ONING HASSAN II van Ma
rokko heeft zijn kabinet ge
wijzigd. Generaal Mohammed Oufkir is gehandhaafd als minister van
binnenlandse zaken ondanks de
eergisteren door president de Gaulle
van Frankrijk tegen hem geuite
beschuldigingen.
De Gaulle had gezegd, dat Oufkir
de ontvoering van Ben Barka heeft
georganiseerd en dat het feit, dat Ma
rokko weigert sancties te nemen te
gen Oufkir, heeft geleid tot een ver
slechtering van de betrekkingen tus
sen de twee landen.
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guldens voor een
oude pan terug!
(a.s. maandag defipttief
de allerlaatste dag)
Doet er niet toe hoe oud en ver
sleten: voor elke oude kookpan,
s t e e l p a n , f l u i t k e t e l of melkkoker,
hebt U recht op een sensatio
n e l e inruilkorting v a n 2 0 % o p
een echte Sola-Ëlite pan van
Zweeds edelstaal. Onverwoest
b a a r e n blijvend m o o i bij koken
op gas (ook het felste aard
gas!) en elektra. Kromtrekken
kèn n i e t . A a n b r a n d e n o o k niet.
Roesten? Nooit! Garantie?
Levenslang! Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen.

REMIER
MILTON OBOTE
van Oeganda heeft vijf minis
ters laten arresteren. Hij deelde
mede alle macht van de regering
in handen genomen te hebben. De
premier zei verder dat hij zich zal
laten adviseren door een raad.
waarvan de samenstelling nog be
kendgemaakt zal worden.

Obote verklaarde zijn' besluit geno
men te hebben in het belang van rust
en orde. De regeringsvoorlichtings
dienst van Oeganda, die de verklaring
van Obote uitgaf, noemde niet de na
men van de vijf gearresteerde minis
ters. Zij zouden na een kablnetszitting
door een speciale para-militaire een
heid van de politie gearresteerd zijn.

Spit,
Spierpijn
en reumatische pijnen

Proces

spion

~P)E regering van India heeft zeven van de zestien deelstaten tot
,.schaarstegebieden" verklaard. Dit zijn Rajasthan, Maharasj*
tra, Mysore, Goejaraat, Orissa, Madhya Pradesj en Andhra Pradesj.
60% van de totale bevolking, aldus Soebramaniam, de minister
voor voedselvoorziening, moet leven van minder dan 2000 calo
rieën per dag. Zij leven op de rand van verhongering en doen dat
al generaties lang.

camouflage

tegen

DDR-

N Zürich is vandaag de berech
ting begonnen van een Oostduitse schrijver en een Zwitserse
chauffeur, die beschuldigd worden
van tegen West-Duitsland, Zweden
en Zwitserland gerichte militaire
en economische spionage. Een
Zwitsers persbureau diende als
front voor hun activiteiten.

i

De
48-jarige
Oostduitse
schrij
ver Hans von Oettingen nam volgens
de beschuldiging de 32>jarige Zwitser
se taxichauffeur Richard Beell voor dit
werk in dienst.
In Zürich vestigde Oettingen de
„Round-up press service", die verhalen
leverde aan bladen in Zwitserland en
het buitenland. Been werd daarvan
hoofdredacteur. Hij kreeg als zodanig
een salaris van 1500 Zwitserse francs
per maand en onkosten ten bedrage
van 18.000 francs per jaar. Het kan
toor werd officieel geregistreerd, had
een bankrekening, telefoon, bedrukt
'postpapier en alles wat er verder bij
een persbureau hoort.
Beeli legd« vooral contacten met stu
denten aan de universiteiten van Miinchefi, Freiburg, Tübbingen en Zürich.
Het materiaal, dat hij verzamelde zond
hij naar èèn postbox, die hij voor dat
doêl in Wêst-Bèrlijn gehuurd had. Eén
Oostduitse 'agent, dié een Sleutel op dé
box had, haalde het op.

Van Oettingen; alias ctr. Rudolf Jellek, alias Günther Kolm, had volgens
de beschuldiging de leiding over meer
dan honderd spionagecellen in WestDuitsland, Zweden en Zwitserland. Hij
bekende, maar zei, niet tegen Zwitser
land gespioneerd te hebben. Beeli ont
kende. Hij zei, niet geweten te heb
ben dat h|j in feite voor de Oostduitse
spionage werkte.
De beschuldiging van „militaire spio
nage" is zuiver technisch. Volgens de
Zwitserse wet bedrijft iedereen, die
voor een communistisch land spioneert
militaire spionage.

Vrees

larulen zenden ons, zo zei hij, melk
die als veevoer kan dienen.
In Calcutta en omgeving zijn al meer
dan duizend personen gearresteerd. De
laatste dagen heeft de politie opnieuw
189 arrestaties verricht. Betrokkenen
worden er van verdacht de hongeronlusten van vorige week te hebben
georganiseerd. Ook gisteren dêmon-

WILSON TEGEN
DUITSE
KERNWAPENS

Zürich

in

in

„schaarste-

gebied”

als

Persbureau

1

deelstaten

De minister sei ookf dat vol
doende veevoer is opgeslagen om
verhongeren van het vee te voor
komen. Vriendschappelijk gezinde

wrijft U eveneens weg met

VEEVOER

„Nooit zal een Britse regering onder
mijn leiding er mee akkoord gaan dat
West-Duitsland een vinger aan de kern
trekker krijgt."
Dit heeft premier Wilson gisteren
Sowjet-premier Kosigin verzekerd. Bei
de staatslieden voeren thans besprekin
gen in Moskou. Wilson zei dat het nog
te vroeg is om te zeggen of de be
sprekingen enig resultaat hebben. Ko
sigin toonde zich niet toegankelijk voor
«en verzoek van de Britse premier aan
de Sowjet-Unie om zich actief in te
spannen voor het beleggen van een
Vietnamese vredesconferentie. Kosigin
plaatste zich achter de vier eisen die
Hanoi aan de VS stelt.

voor
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de
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am
het gisteren tot wanordelijkheden. De
oppositie protesteerde tegen een voor
stel om geen debat te houden over de
gebeurtenissen van vorige week. De
parlementsleden sloegen elkaar met
microfoons en gooiden met stoelen en
mappen. Twee van hen werden gewond.

SOEKARNO
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twee wereldreizen als drijm . universiteit
maken.
Het
, jtemisch
studierooster voor de stun za
ürl n ' worden opgesteld door het
iw»rv College te Prange, Californië.
najaarssemester als het voormester
duurt 107 dagen.
B^ns
Zoe haar eerste studentenwereldkt de Rijndam na het vertrek
0r
^ k havens in het Middellandseled
ü't?.1 . het nabije en het verre oosij T ' semester eindigt op 4 februari
In ? Los Angeles.
tk , h a v e n begint drie dagen lavoorjaarssemester. De vaarroute,
ii
schip tijdens deze reis zal volgen,
"°g nader bekend gemaakt worden.

of sterven

ien,
iktftIJ
rg«
>ot ,
a#:
3tig
«heer A. Kraak promoveerde m
JJSbegeerte aan de Universiteit van
3miam
0p het proefschrift: Negatie11
i
atïl® ; ®en methodologische en gram:ht« r • ,ctle analyse. Promotor was prof.
J

' ' F. staal.

)E Spaanse betalingsbalans heeft volgens recente cijfers het vorig jaar een deficit van ruim 150
— miljoen dollar opgeleverd. Het is voor het eerst sedert de stabilisatie van de peseta in 1959, dat
Spanje een negatief saldo op deze balans registrert. Er is hiermee nog geen man overboord, omdat
de Spaanse goud- en deviezenreserves sterk genoeg zijn om dit verlies op te vangen. Maar liet is
wel een redèn voor de economen in Madrid om het alarmsein te hijsen.

r

iT 1964 maakte Spanje weinig ge
bruik van zijn steeds groeiende de
viezen-pot. Maar sedert op 1 januari
1964 het Nationale Ontwikkelingsplan
in werking trad, ls de behoefte aan
importen van grondstoffen, industriële
uitrustingen én gebruiks- en voedings
middelen zéér Sterk gestegen en heeft
het ministerie van handel zich ge
noodzaakt gezien een uiterst liberale
politiek te-voeren. Met het gevolg dat
Spanje in plaats van een deviezen-spa
rend land te zijn, in een periode van
overbesteding is aangeland, die ern
stige bezinning noodzakelijk maakt.
Na twee jaar lijkt het nationale Ont

wikkelingsplan een groot succes, dat
het nodig maakt enkele remmen uit
te zetten. In de zeven industrialisatlekernên die dit plan, verdeeld over
hêt gehele
land promoveert, iijn
3OÓ.00O nieuwe arbeidsplaatsen gescha
pen. De produktiviteit is zodanig toe
genomen, dat de conauraptia er door is
overtroffen en in de maand januari
van dit jaar werkte de Spaanse indus
trie op slechts tachtig procent van
haar totale capaciteit.
Het is op dat moment dat Spanje
zeer ernstig over export moet denken.
Dit vereist êen enorme inspanning om-
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M

EN verwacht nieuwe acties van Indonesië tegen Maleisië. President
Soekarno heeft het Koti, het hóógste regeringsorgaan, vervangen
door Kogam, hetgeen betekent! Commando ter verplettering van
Maleisië. Het Kogam zal worden geleid door Soekarno zelf. Chef-staf
van het Kogam wordt generaal Soeharto, de legerbevelhebber. Men
leidt hieruit af, dat het leger zijn bezwaren tegen een hervatting van
de „confrontatie" met Maleisië heeft opgegeven.
In Djakarta is ontkend, dat de af
gezette minister van defensie, Nasoetion, vier bataljons van de Biliwangldivisie naar Djakarta, heeft ontboden
om hem te beschermen. Officieus werd
meegedeeld! ,,De generaal verkeert ln
geen enkel gevaar. Hij is loyaal geble
ven en heeft zijn ontslag kalm opge
nomen. Hij is bereid elke taak te aan
vaarden, die de president hem wil op-

leggen." Nasoetlon zou zich nu ln Bandoeng bevinden, in een huls, dat hem
ls geschonken door de Sillwangi-divlsle, waarover hy het bevel heeft ge
voerd.

W

EL is in Djakarta toegegeven, dat
300 studenten vandaag demon
streerden voor het paleis van de pre
sident en voor het ministerie van bui
tenlandse zaken. Militairen openden
het vuur, waardoor twee demonstran
ten werden gewond. De betogers
schreeuwden: „Hang Soebandrio Op,
dit is eên communistisch kabinet." Zij
eisten al lang een wijziging van de re
gering, maar zijn nu ontevreden over
de tot stand gekomen wijzigingen. El
ders in Djakarta kwamen vandaag dui
zenden arbeiders, schoolkinderen en
ambtenareh bijeen om trouw aan Soe
karno te betuigen, zo deelt Reuter mee.

SENLINE

M a d r i d , februari

S

TAE minister voor voedselJJ-L* voorziening ls een minister
voor bedelarij. In de gehele we
reld heeft h(j om geld en voedsel
gevraagd voor de bewoners van
onze droogtegebleden. Zijn poli
tiek heeft bankroet en chaos ge
bracht. Nederlandse kinderen en
Italiaanse vrouwen hebben het
zonder eten moeten stellen om
ln India hongersnood te voorko
men." Deze kritiek op de In
dische minister Soebramaniam
uitte gisteren ln het parlement
te Nieuw Delhi de communisti
sche afgevaardigde mevrouw
Chakravarty. Zoals gemeld, heeft
Soebramaniam zelf inmiddels
verklaard, niet te verwachten
dat mensen in India zullen om
komen tengevolge van de voed
selschaarste.

Voor uw verschepingen:

\

8

ons”

voor

Eén Maleisische regeringswoordvoer
der vnrklaarde: „Soekarno wil een her
leving van dè as Djakarta-Peking. Wij
zulle-/ dankbaar de steun van het buitenXnd ontvangen, ook die van
machtige Sowjet-Unie. Moskou heeft in
Tasjkent bewezen in staat te zijn tót
een vredestichtende rol. Het vèrzét zich
tegèn de misdadige dwaasheid van
Communistisch China."

(Van een medewerker)

>r

honger

In Singapore is beweerd, dat gene
raal Soeharto, de legerbevelhebber,
woedend was Op NaBoetion, omdat deze
zich niet heeft verzet tegen het ontslag,
dat hem al op 17 februari zou zijn aan
gezegd,
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Chef-staf Soeharto met leiding belast

6

De ministers van Handel, Financiën en Nationale Ontwikkeling hebben
om beurten de geruchten ontzenuwd als zou de peseta gevaar lopen te
devalueren. Maar ook voor Spanje geldt thans de slogan „exporteren of
sterven". De Spaanse economie heeft een dergelijk punt van evolutie
bereikt, dat niet langer „va banque" gespeeld kan worden met de fabu
leuze inkomens van het toerisme. Nadat in zes jaar tijds het vreemdelingenbezoek aan de Spaanse kusten is vertienvoudigd, lijkt thans het
verzadigingspunt aangebroken en in 1965 noteerde het Spaanse ministerie
van Toerisme slechts een stijging van één procent meer vakantiegangers
ten opzichte van 1964. Door de afnemende emigratie van Spaanse arbei
ders naar de Europese industrielanden lopen bovendien de inkomsten
uit de overschrijvingen van deze mensen naar huis, terug.
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INDIA:
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KRITIEK

acties

kinderen
Dertigduizend
tussen
Dertigduizend
kinderen
tussen
dè
én 14 jaar krijgen deze zomer in Middel
burg een eigen domein: Jeugdland Zee
land. Dat is geïnspireerd op jeugdland
in Rotterdam. Het centrum wordt ge
vestigd in hêt voormalige Ambonese
woonoord aan de Nadorst. Van 11 juli
tot 6 augustus zuüen daar talloze evene
menten voor de jeugd v/orden georgani
seerd. Voor de kleinste kinderen wordt
een crèche ingericht, zodat ouders die
op hun gemak Middelburg willen bezoe
ken daartoe alle gelegenheid zullen krij
gen. Men is op het idee gekomen toen
bleek dat vorig jaar in het vakantie»
seizoen 23.000 kinderen een bezoek heb
ben gebracht aan miniatuur Walcheren.

Rijndam drijvende
br
hogeschool rond
de wereld

'
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dat slechts enkele jaren geleden het
Iberisch schiereiland aan ae wereld
niets anders te bièden had dan sinaas
appelen en olijfolie en nu magazijnen
vol industriële goederen öp buitenland
se afnemers liggen te wachten. Als in
dustriële natie heeft Spanje geen en
kele naam in de wereld. Daar moet nu
jn zeer körtè tijd verandering in ko
men.

1 miljard

D

E belangrijkste markt voor Spanje
ligt ongetwijfeld ln Zuid-Attierlka,
waar de exporteurs, geholpen door cul
turele en historische banden de min
ste tegenstand hopen te ontmoeten.
Voor de verovering van de Zuidamerikaanse markt, heeft het Spaanse mi
nisterie van financiën een krediet van
één miljard dollar aan dè Zuidamerikaanse landen toegezegd. Hiermee
accepteert Spanje voor het eerst in
zijn historie het moderne concept in
het handelsverkeer, de grootscheepse
kredietverlening
Vroeger was de
Spaanse handel met'het buitenland ge
heel gebaseerd op directe ruil, wijn
vöör koffie, olijfolie voor tabak en sui
ker.

Het vorig jaar namen de invoeren
uit Zuid-Amerika negen procent van
het totaal van de Spaanse aankopen
in het buitenland in beslag. Voor
naamste artikelen: olie uit Venezue
la, suiker uit Cuba, koffie uit Bra
zilië en Columbia, kunstmest uit
Chili, veevoeder uit Peru, mineralen
en metalen uit Bolivia en Nicara
gua, granen uit Argentinië en
grondstoffen voor de juwelênindustrie uit Mexico. Spanje verkocht
voornamelijk boeken, alcoholische
dranken, Olijfoliè, farmaceutische
produkten, geconfijte vruchten, vis
in blik, tractoren> vrachtauto's en
schepen aan Zuid*Amerika, dat tien
procent van de totale Spaanse ex»port afnam. In totaal was met deze
export 110 miljoen dollar gemoeid.

Cuba

T

ER bevordering • van deze export
wördt gedurende tien jaar êên
krediet van honderd miljoen dollar per
jaar aan ZUid-Amerika aangeboden.
Dit bedrag zal in evenredigheid onder
de Zuidamerikaanse afnemers worden
verdeeld. Dit heeft in Amerikaanse
Mkênkringen enige verwarring ge
wekt. Want de voornaamste handels
partner met Spanje van geheel LatijnsAmerika, is nog Steeds Cuba, ondanks
de herhaalde verzoeken van de Ver
enigde Staten tot economische blok
kade van het regime van Fidel Castro. In totaal heeft Spanje in Cuba
vöor vier miljard pesetas gekocht en
voor twee miljard verkocht. De han
del met Vehezuela, tweede in belang
rijkheid, bedraagt prècies de helft van
die met Cuba.

Het wrak van de Noorse tanker
Anne Mildred Brövig voor de
Duitse kust. Na een botsing met
de Britse coaster Pentland op
20 februari raakte het Noorse
schip in brand. Gevreesd wordt
dat de lading van 40.000 ton
olie naar de naburige stranden
zal stromen.

Meer

protesten

Het snelste naar't
Verre Oosten

uit

VVD-kringen

Drs.

Gruijters’
besluit
staat

vast

(Van een ofiser verslaggevers)
Het bestuur van de Kamercentrale
Zwolle van de VVD heeft bij het hoofd
bestuur *i)ii ernstige teleurstelling en
verontwaardiging geuit over het feit,
dat drs. J. P, A. Óruytei-s niet aan
wezig zal zijn bi) het huwelijk van
prinses Beatrix en Claus von Amsberg,
waarvoor hij evenals alle andere leden
van de Amsterdamse gemeenteraad
werd uitgenodigd.
De exacte argumentatie van drs.
Gruytêrs luidt: „Ik ben niet verrukt
van dit huwelijk; daarom gal ik af
wezig zijn." De werkzaamheden die hg
die dag zal verrichten vormen dus «iet
in eerste instantie de aanleiding tot
zijn afwezigheid.
Behalve uit Zwolle kwamen eerder
soortgelijke protesten uit Hengelo (G.)
en Baarn. Ook mr. Gèertsema liet sich.
zoals wij meldden, afkeurend Uit
over de b-aslissing van dê heer Gtruijters.
Een en ander zal de heer Gruijters
overigens niet bewegen van zijn besluit
terug te komen, zoals hij ons heden
ochtend nog met nadruk bevestigde.

INE
DlRÊCÏ!t

Wfii. THOMSON & CO., EDINBÜRGH

A6ÈNTÉN
Meyêf & Cö'S SchcêpVaart Mij. N.V.,
Schespmaketshavèft 25—Röttêfdim

/
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Geavanceerde techniek:

Grote
Derby kroonkurk-actie

vliesfilmgeheugens jvolledige compatibiliteit /nanoseconden-snelheid

-•s

«h

DERBY

FPRY
LI\DT

i l,>1 K I!/

COLA
DRINK

::

_

i

' i: ï % •%.

• tmOHADS, 0AZBOSê
Ci'fRUS

BULL GENERAL ELECTRIC
annonceert de Gamma's 140 en 141?
De middenklasse computers
met mogelijkheden van de allergrootste.
Zeer korte levertijd.
beide behorend tot de
"Compatibles 100"

WfADE SttöiSt SÖFFBM!

-

GRATIS SEZiSFlESSEH
DERBY DR1NKS

<

<0
3

Treft u op een Derby gezinsfles 'n kroonkurk met binnenin
(onder het kurkplaatje)

de naam

of

[

COLA

] zend deze

kroonkurk dan op naar Hero - Breda. U ontvangt gratis
3 gezinsflessen tintelfrisse Derby Up Drink + 3 gezinsflessen
lekker pittige Derby Cola Drink.

Ontdek hoe fantastisch lekker die nieuwe
Derby Drinks zijn.Vuur en als mixdrank.

BULL
GENERAL
ELECTRIC'

I
<

X

BULL NEDERLAND, Vliegtuigstraat 26, Amsterdam-W, Tel. (020) 158955, toestel 258 (informaties).

DERBY DRINKS... PRODUKTEIU VAN HERO BREDA

Ondergetekende bericht dat
van 24 februari 1966 af tegen
de gezamenlijke inlevering van
de dividendbewijzen nos. 71
en li van certificaten van
aandelen
VERENIGDE NEDER
LANDSE BROUWERIJEN
D'ORANJEBOOM N.V.
betaalbaar is een bedrag van
ƒ 52,30 per certificaat van ƒ 500
i zijnde ƒ70 minus 25% divi
dendbelasting) en ƒ 10,31 per
certificaat van ƒ 100 (zijnde
f 14 minus 25% dividendbelas
ting en kosten)
te ROTTERDAM:
ten kantore van de heren
Mees & Hope;
te AMSTERDAM:
ten kantore van de heren
Pierson, Heldring & Pierson;
Labouchere & Co N.V.;
Mees & Hope;
te '«-GRAVENHAGB:
ten kantore van de heren
Mees & Hope; Pierson, Hel
dring & Pierson.
Administratiekantoor
van het Algemeen
Administratie- en
Trustkantoor N.V.

Scholten Carton en Papier
N.V.
GRONINGEN
Betaalbaar gesteld vanaf don
derdag 24 februari 1966 bij de
Amsterdam-Rotterdam Bank
N.V., Rokin 43, ingang Nes 40
te Amsterdam en te Gronin
gen, alsmede ten kantore der
Vennootschap, Turfsingel 46
te Groningen:
dividendbewijs no. 49 van ge
wone aandelen k ƒ 1000,— met
ƒ 120,— minus 25% dividendbe
lasting ;
,
Dividendbewijs 110. 49 van ge
wone onderaandelen & ƒ -500,—
met ƒ 60,—, minus 25% divi
dendbelasting.

De KONINKLIJKE
NEDERLANDSCHE
PAPIERFABRIEK N.V.
te MAASTRICHT

heeft op haar druktechnische afdeling plaatsingsmogelijkheid voor

medewerker
Vereisten;

— H.B .S.-B of gymnasium,
— Goede beheersing der moderne talen,
— Representatieve kwaliteiten,
— Leeftijd ± 30 jaar,
— Kennis van een of meer der grafische techniek®1
strekt tot aanbeveling.

Het ligt in de bedoeling deze functionaris, na. een opleidingsperiode vJf'
ongeveer een jaar in de grafische techniek, te. bela,sten met het onderhoud*"
van contacten met afnemers in binnen- en buitenland ter fine van advi'!l
klachtenbehandeling enz.
Aan representativiteit, omgangsvormen en taet worden hoge eisen gestel*
Brieven met uitvoerige gegeven» omtrent opleiding en ervaring, ond*1
bijvoeging van een recente pasfoto, te richten aan de afdeling Persone
xaken, Commandeuralaan te Maastricht, onder vermelding van de letter 1
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Kapitein verliet
zinkend schip en
liet stuurman
achter

ETHER-METER
Geslaagde
constructie

VÏ/EGENS onachtzaamheid tengevolge
'' waarvan een sleepboot op het Ijsselmeer zonk en de stuurman om het
leven kwam heeft de officier van justitie
bü de rechtsbank te Zwolle ƒ 200 boete
subsidiair tachtig dagen hechtenis geeist tegen de 25-jarige sleepbootkapi
tein IJ. S. te Urk.

f

•wélvaart is een probleem, dat
de omroepen (en hen niet alregelmatig bezighoudt. Een
"i0lcbaar onderwerp vooral voor de
lilevisie,
omdat je er alles in kunt
en
st0pp • Gisteren was Avro's Tele•
vilier eraan gewijd; in drie kwartier
,-erd Nederland eventjes sociaal~
tfonomisch doorgelicht, maar prej(1itator Peereboom merkte aan het
Ii0t terecht op, dat de zaak niet
jjfputtend kon worden behandeld.
pe constructie van het programma
ws wel geslaagd, vooral omdat vol
ledigheid niet werd gepretendeerd en
jUtoritaire conclusies achterwege werjen gelaten. SER-voorzitter De Pous
jandhaafde desgevraagd de tendens
ïan zijn nieuwjaarstoespraak, die luiddat we ons geen depressie, moeten
iaten aanpraten, maar dat menïin "de
ioop van het jaar wel meer berichten
,ver produktievermindering en sluitingvan bedrijven kan verwachten;
De Groningse hoogleraar prof. Pen
Jules
Croiset
en
Elisabeth
l,,Ik begrijp niet hoe een gezin met een
Croiset' enf
jKomen onder de ƒ 10.000 kan rondko X Versluys vorm,en hht echtpaqr
rb+mnrtr ^
men") is nog minder iemand om zich • dat centraal staat in het stük
„at dan ook te laten aanpraten. Hij ziet
•
nu geen tekens dat de produktie zal • Ik heb het over Jeruzalem, •
• ..
•
van
de.
Engelse,
schrijver'
Arjfnemen. Interessant .was zijt>-;iereke- .
•;
in verband met hef-aan de gang V nold ' Wesker, dat morgen- *•
avond -door de • KRO'.pp - het •
lijnde inflatieproces. In,.de afg&lopeh
•
jeven jaar zijn de prijzen met 23 pet. + eerste net wordt uitgezonden •
gestegen. Hiervan komt één procent • (20.50—22.35). De foto toont •
nn de overheid, twee procent door + voorts Bob Verstraete, rechts •
•
huurverhoging, 15 pet. als gevolg van •
•
je loonstijgingen en 5 pet. winstinfla
tie. Gaat die inflatie door dan zal, aldus
prof. Pen, de belasting moeten worjen verhoogd. Alleen in geval van een
recessie (die zich op dit moment niet
lankondigt) zou men tot belastingver
laging moeten overgaan om de produke te verhogen.
De Vara zendt vanavond op het eer
ste net een documentaire van een uur
Voorts kon men vernemen hoe de Ne Vit waarin JVïilj A0sta<Jt..ond!er{zQeJit of
derlandse huisvrouwen over de wel-'.' (le Duitsers nu anders zijn dan ~ 7.o'n
vaart denken. Het Nederlands centrum vijfentwintig jaar geleden. Het pfo-,
voor Marketing-Ana.lyses had hier granima*"is fr.etltcld: Het; andere1 Duits
over nogal wat statistisch materiaal land. De uitzending begint om kwait
verzameld, waaruit blaek dat er een voor tien.
lekere stilstand in de welvaarttendens
te bespeuren valt.

Titelstrijd
Clay-Terrell
op TV

HET ANDERE
DUITSLAND

De conclusie van deze uitzending
lag luiden: een goed in het jpak-zittend program m-av" datrtCTtéft^óMoènde i
iou hebben gstó?
« één.pwfes<|rpitbr
:i s
(Peereboom),. -v "° ,- '
Gi R. ft.
j ''•••
•4- V-A

TELEVISIE

I>ea4 /.we^; Vpraat• Klassieke- •
V»' v ^êiiriifeofiS®nèiuziek.
I®r45~- Voor de
PI - * ; vrijiW- IwRy.:- 14;ÏÖ- lJicht-e grammof oohmuaié^ '14:3^. Piaiiotrio: klassieke
NEDERLAND I. NTS: "18.30 TP- V; mireiek"' 1&06 ^ijbeloverdenking. 15.30
ic: Studrevoorli^htine.lles'7). l&OÖ*; Een zanggroep, houtblazers en orgel:
geestelijke liederen, (herhaling van
ieuws in het kort'.
Klaas "
vrijdag 18 februari jl.) 16.00 Noordhol
'aak. 19.85 Franse les (les 21 en
lands Filharmonisch orkest en zang
irhalingr'ies 20). 19.30 Eurovisie:
soliste: moderne muziek. 16.35 Licht
setbalwédstrijd
Anderlecht-Real
vocaal ensemble (gr.). 17.00 Voor de
iadrid. Jn de pauze: van 20.15—
jeugd. .17.15 Mezzo-sopraan en piano:
Ü5 Journaal. Vara: 21.15 Caesar
Poolse liederêtl 17i35 Ffimmeiojiieën
i Cleo, T.V.-spel. 21.40 Duitsland,
(gr.). 17.50 Spprtrubriek.
'oensdagavond:

'ïarheeng documentaire. NTS:
WO—22.Ï5 Journaal.
NEDEÖtAND II. NTS: 20.00
ieuws iw. het kort. NCRV: 20.01
eren kijken: programrrja i)ver dé
ilibri. 2&20 't Is zó bij'" de lucht-.
acht, T^-film (12e afl.). 20.45 Ko®8sgaméet: deel 4: Samenzwe»S in Wales, Engels TV-spel. 21.40
feeren, Sjargers en buitenlui, een
"STami^a voor mensen die naar
stemknjs mogen. 22.05 DagsluiNTS;? 22.10—22.15 Journaal.
müerd^jg:

NEDERLAND I. KRO: 14.30-15.0p de vrouw. NTS. 18.30 Teléaè:'
ch onderweg, een cursus voor au®obilisten (les 6). 19.00 Nieuws in
ft kort. 19.01 Klaas Vaak. 19.05 De
trrekijker: internationaal jeugd'iirnaal. 19.15 Van gewest tot geW. 19.35 De Flintstones, teken«. (afl. 72). 20.00 .Journaal. KRO:
Brandpunt. 20.50 Ik heb 't over
ïUfalem, TV-spel. 22.35 Op weg
»r Pasen. NTS: 22.45—22.50 Jourl(oor

NRC-correspondent
Vas Dias overleden
Gisteren is, 75 jaar oud, in een
ziekenhuis in Sarasota (Florida) over
leden de 'heer Arnpld Vas Dias, die
vele jaren correspondent was van de
NRC en het Algemeen Dagblad in de
Verenigde Staten. De heer Dias was
deken van de correspondenten bij de
VN in New York. Hij heeft daar sedert
de oprichting van de wereldorganisatie
in 1945 ais journalist gewerkt. De over
ledene Verbleef in: het ziekenhuis om
te herstellen van een hartaanval die
hem vorig najaar trof.

„•tp

fiflé-.' • . lidWt •' .muziekprogramma.?•
.. ). Vi«.e-Vdst -«leKen... yi'IUJ: tfl.te IM». i
!
i 'l3luliSzang^c<"3sen
V
« issmttt', ^«A.Vïiezi.afe'Xirtt". ij; • i

PROGRAMMA'S

De sleepboot Neeltje Jacoba was op
13 februari van het vorig jaar bij storm
achtig weer (windsnelheid 18 meter per
seconde) uitgevaren terwijl een der pa
trijspoorten niet gesloten en gekneveld
was. Hierdoor drong overkomend water
het schip binnen, zodat het vaartuig op
den duur zonk.
Verdachte was over boord gesprongen
en had zich op een reddingsvlot, dat
overigens niet (zoals de voorschriften
luiden) met een lijn aan het schip ver
bonden was, weten te redden.
Stuurman Van den Berg, een zoon van
de eigenaar, was met het zinkende vaar
tuig in de golven verdwenen. Verdachte
had nog waargenomen, dat hij in paniek
op het schip heen en weer liep.
S. beriep er zich op, dat het achter
schip net voor de afvaart was schoon
gemaakt. Hij had echter verzuimd om
te controleren of de patrijspoorten be
hoorlijk gesloten waren.
Een adjudant van de Rijkspolitie te
water te Leeuwarden verklaarde als ge
tuige deskundige, dat bovendien de af
sluiters van de volgelopen ballasttanks
titelgevecht tussen Clay en Floyd niet in orde waren bevonden. Verdachte
Patterson.
bleek geen diploma van gezagvoerder
De Avro doorbreekt hiermede als te hebben, hoewel hij geregeld als sleep
eerste omroepvereniging het embargo bootkapitein voer. Uitspraak 8 maart.
dat tot dusverre met name het beroepsboksen gold. De amateur-wed
Bromfietsers
strijden die zij" in dit seizoen uitzond
veroorzaken
genoten een kijkdichtheid van onge
schade
veer veertig procent (drie miljoen kij ƒ 20
mln.
jaar
per
kers).
(Van een onzer verslag-gevers)
De omroepverenigingen hebben geen
bindende afspraak gemaakt met be
De schade aan derden toegebracht
trekking tot het al of niet uitzenden door bromfietsers bedraagt naar
van deze sport. De Avro meent dat schatting ongeveer 20 a 25 miljoen
het onderscheidingsvermogen van de gulden per jaar, dit in tegenstelling
kijkers de laatste jaren voldoende is tot een bericht dat wft vorige week
geëvolueerd om uitzending van be- publiceerden, waarin stond dat de
roepsboksen te rechtvaardigen.
schade die door bromfietsens wordt
veroorzaakt ongeveer één miljoen
gulden per jaar bedraagt.

Nol; Vas Dias was; telg uit een ge
Des Avro Jheeft de exclusieve, rechten slacht dat Nederland vele voortreffe
VervVarven voor de uitzending in Ne lijke journalisten heeft geschonken, zo
derland van de ontmoeting eni de we ontlenén wij aan het Algemeen Dag
reldtitel in het zwaargewicht. boksen blad. Ook hijzelf heeft nooit begeerd
tussen Cassius Clay en Ernie Terrell iéts anders te zijn dan een gewetensdie op 29 maart plaatsvindt. De wed ' vol, nauwkeurig dagbladschrijver die,
strijd wordt op de beeldband opgeno naar welk land op aarde hij ook werd
men en op 30 maart op het eerste gezonden, geen andere overweging liet
programma uitgezonden.
gelden dan zijn plicht, de lezers nauw
keurig op de hoogte te houden van
Op 22 maart brengt deze omroep politieke en maatschappelijke ontwik
vereniging eveneens 'op Nederland 1 kelingen in dat land.
de reportage die is gemaakt van het

hadio

••• [

*f

„ »i
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BEROEPINGSWERK

Da
Hollandse
Signaalapparatenfabriek is bezig met de ontwikkeling
van een nieuwe radar. Deze ontwikke
ling geschiedt in nauwe samenwer
king met de Britse industrieën. De
nieuwe radar zal voor het eerst ge
ïnstalleerd worden op een Brits ge
leide-wapenschip,
het
zogeheten
type-82 fregat.
Wanneer de nieuwe radar op een
Nederlandse oorlogsbodem geïnstal
leerd zal worden is nog niet bekend.
In marinekringen bestaat de verwach
ting dat ze toegepast wordt op de twee
grote fregatten die, blijkens de defen
siebegroting, na 1970 de oorlogsvloot
zullen versterken.

De laatste letter(s) van elk woord ls
(zijn) tevens de beginletters van het vol
gende woord.
|
1 t/m 6 zuidvrucht. 5 t/m 9 inhouds
maat. 9 t/m 13 oorzaak. 12 t/m 19 indi
vidu. 19 t/m 23 naaigerei. 22 t/m 26 deel
van de voet. 26 t/m 28 meisjesnaam^ 28
t/m 29 gravin van Holland. 29 t/mj 32
welpenleidster. 32 t/m 33 lokspijs. 33 t/m
35 erwtensoep. 35 t/m 19 rivier in Span
je 19 t/m 39 dekriet. 39 t/m 41 halfbloed.

HET WEER
Vanochtend7 uur in
nattM
Helsinki
Stockh.
Oslo
Kopenh.
Aberdeem
Londen
Schiphol
Brussel
Luxemb.
Parijs
Bordeaux
Grenoble
Nice
Berlijn
Frankf.
München
Zürich

Genève

Locarno
Wenen
Innsbruck
BelgTado
Athene
Rome
Barcelona
Madrid
Majorca
Lissabon

Temp. 0

W«wa-

8

3-'
Ui

geiteldh.

ijzel
no
motsn. nnw
sneeuw ono
zw. bew. zzw
regen
w.stil
onbew. zw
onbew. zzw
onbew. zw
zw. bew. wzw
onbew. w.stil
reg.bui zw
regen
nnw
regen
nw
onbew. zzo
zw. bew. zzw
1. bew. wzw
gh. bew. ÏZW
reg.bui O
regen
w.stil
gh. bew. w.stil
1. bew.
w.stil
gh. bew. zzo
zw. bew. zzo
zw. bew. wzw
1. bew.
nnw
1. bew.
wzw
1. bew.
w.stil
onbew. zw

ATA het voorbij•*" trekken
van
een
randstoring
waarbij de afgelo
pen nacht buien
voorkwamen
waarvan sommige
met onweer,
stroomde met een
naar zuidwest of
west draaiende
wind iets minder
zachte maar ook
drogere lucht ons
land binnen.
Boven de Atlan
tische Oceaan
komt een omvang
rijke depressie
voor, waarin ver
schillende centra
voorkomen.
Ten
westen van Ier
land daalt de
luchtdruk op de
nadering van de
hoofddepressie,
maar deze breidt
haar invloed waar
schijnlijk pas mor

Beroepen in de NecL Herv. Kerk te Wierden: H. Jongerden te Schoonhoven, te
Sprang (toez.): W. H. van Kooten te OudBeijerland, te Stavenisse (toez.): D. Heykoop, kand. te Utrecht.

6
0.4
4

4

5

2

11
12

0.1
2

15
13
14

0.3

2
2
10

16

17
14
9
14
15
15

30
1

0.1

0

0.1

10

11

8
16

14
23
18

OPLOSSING VORIGE PUZZEL:
'
1. e. 2. er. 3. oer. 4. roet. 5. toren. 6.
I 0.4 rotten. 7. torment. 8. mentor. 9. moten.
2
10. toen. 11. Noë. 12. en 13. e.

9

—

13
0
1

0

19 12 ~ë.i
14 6
0
0.4
10 5
16 9 I 2
14 6 I 6

genmiddag
over
ons land uit.
In ons land blijft
de luchtdruk nog
enige
tijd
stij
gen wat samen
hangt
met
hei
naderbijkomen van
een rug van hoge
luchtdruk. Daar
na daalt de druk
op de nadering van
de nieuwe oceaan
depressie. Ver
wacht wordt dat
het komende et
maal aanvankelijk
opklaringen de
overhand hebben.
Later neemt de
bewolking toe uit
het zuidwesten,
daarna volgt op
het eind van de
dag waarschijnlijk
regen. In de tem
peraturen komt
weinig
verande
ring. Aldus het
KNMI in De Bilt.

(Uit andere bladen)
B e v a l l e n : Blanken-Antvelink, z.,
Dordrecht; Van Hooff-Verburgh, d., Am
stelveen; Fens-Lindeman, z., Zandvoort;
Hogenbosch-Linsen, z., Budel; DaniëlsPauwels, d., Leidschendam; Deul-Kok,
d., Driebergen; Hilders-van Laarhoven,
z., Leidschendam; Witteveen-Hoenders,
z., Curagao; Arkenbout-van dier Velden,
z., Schiedam; Schenk-Olland, z., Haam
stede ; Baard-van 't Hof, d., Green Bank.
U.S.A.
O v e r l e d e n : A. M. A. Eishout, vN
55 j., Drunen; G. Both, m., Amsterdairrtj
G. H. Moors, m., 68 j., Roggeil; P. Boer,
m., 18 j., Alphen a.d. Rijn; P. Boer, in.,
1
17 j., Soestdijk; J. Ch. L. W. Slijper, v.,
81 j., Amersfoort; A. van Roon, m., 85
j., Driebergen; M. Tj. Walburg, m., 79
j., St. Annaparochie; M. Pruissen, v., 75
j., Haarlemmermeer; J. Miedema, m., 68
j., Wommels; J. H. J. van der Zwet, v.,
59 j., Bussum; M. van den Boogaard, v.,
77 j., Amsterdam; C. Monshouwer Jzn.,
m., 89 j., Nieuwendijk; B. Bekink, m.,
79 j., Twello; M. J. Verkuyl-van Dee, v.,
72 j., Lienden; H. Moerman, m., 72 j.,
Oosterbeek; ir. P. Baay, m., 77 j., Hui
zen; J. H. Heikens Jzn., m., Hilversum;
N. Burger, v., 88 j., Bussum; A. M. Cramer, m., Breda; A. Horburger, m., 80 j.,
Rotterdam; J. Schraver, m., 76 j., Blaricum; E. Huisman, v., 92 j., Rotterdatn;
Th. M. Thien, m., 77 j., Rotterdam.

WATERSTANDEN

\

De waterstanden op de grote rivieren
waren
hedenochtend:
Konstanz
3.33
(+ 0.02); Rheinfelden 2.93 (+ 0.06): Plittersdorf 4.80 (+ 0.12); Straatsburg 3.40
(+ 0.22); Maxau 5.23 (+ 0.10); Plochingen
1.60 (— 0.04); Mannheim 3.92 (— 0.08):
Steinbach 1.98 (— 0.05); Mainz 3.82
(— 0.08); Bingen 2.84 (— 0.10); Kaub 3.27
(— 0.07); Trier 5.07 (+ 0.42); Koblenz 3.71
(+ 0.01); Keulen 3.76 (— 0.04); Ruhrort
5.80 (— 0.18); Lobith 12.19 (— 0.19); Nijmegen 10.04 (— 0.21) ; Arnhem 9.95 (— 0.16) t
Eefde aan de IJssel 6.15 (— 0.23); Deven
ter 5.11 (— 0.23); Monsin 54.90 (onv.) f
Borgharen 41.82 (— 0.07) J Belfeld 13.47
(+ 0.14) j Orave beneden de sluis 6.81
(— 0.18).

(Ingez. meded.-advertentie)
Elke OLVEH polis ls winstdelend

Wipperoen en de hulpgraaf

HILVERSTy^£-^3*Avroi ,7.00-iÖeuws.

7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Lichte
grammofoonmuziek.
:
7.50
Dagopening. -Avro8?0Ó^ Nieuws; 8.10
Xichte grammofoonmu&iek'. ^(8.25—8.30
D^. gröentemab).
Morgenwijding.
• 9.00'Fragmenten uit' dè* opera Fortunïo"
(gr.). 9.40 Lichte gr'ajrim-ófoonmuziek
voor oudere luisteraars. 10.00 Voor de
kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.).
(11.00—11.02 Nieuws). 12.00 Dansorkest
en zangsolisten. 12.27 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. J.2.30 Lichte
orkestmuziek. 13.00 Nieuws. 13.10 Jour
naal.
13.30
Licht
instrumentaal
ensemble. 13.55 Huishoudelijke zaken,

,pr^atje iVpór d£. huisvrouw, i 14^0 :Wie. t

• -Waagt
zifig^:'liedjésipro'^ramma.
(herh. V. dinsdag jl.) 14.35 Vier Sans,
radiostrip (herh.). 15.05 Dansmuziek.
15.20 Sjalom Mirjam: liedjes en ge
dichten uit en over Israël. 15.40 Stereo:
Overijssels blaaskwintet: moderne mu
ziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Van vier tot
vijf, radioprogramma in een Notedop.
17.00 Voor de jeugd. 17.58 Nieuws van
de wedstrijd Marathon.

4. — „Ik moet er als een haas vandoor," mompelde
Wipperoen terwijl hij zijn holletje verliet. „Ik doe maar
net alsof ik niet meer jarig ben, want stel je voor
dat er toch nog verjaarsvisite zou komen, graaf
Raaf bijvoorbeeld, dan zou ik hem niet eens op iets
lekkers kunnen" trakteren. Dat zou de graaf me
nooit vergeven, dan wordt hij razend! Oei, het mist...!"
Maar ineens bedacht Wipperoen dat graaf Raaf
misschien nog veel bozer zou zijn, als er niémand in
het holletje was om hem gastvrij te ontvangen! En
het zou hem niets verbazen als zijn holletje straks
vol zat met boze verjaarsvisite. Boos, omdat hij niet
thuis was om zich te laten feliciteren! En als ze dan
onverrichterzake weer naar huis gingen, namen ze

HILVERSUM III NRU—Vara: 9.00
Nieuws. 9.02 Muzikaal programma
" ~ met* tips,' actualiteiten en losse op
merkingen. (Om 10.00 en 11.00 Nieuws)
,=.~42*00-- Nieu-ws.—4-2r02 -Lichte- -gramrrro^foonmuziek.
(12.25—12.30
Actuali
teiten). 13.00 Nieuws. 13.02 Nederland
se artiesten pp de „
plaat. 13.30 Dixie-

>'Eï>RRLANB- H. NTS: - 1(M»
weldkampioenschappen
kunstWen
op de schaats te Davos. 20.00
,e
-iandmuziek. -14.0ö,Nieuws. 14.02 ,rr
Licht
rHWs In het kort. Avro ;~20.01 Rf>0$Lichte geva
*:h' tienerprogramma. •' 20:30 'Dé '* instrumentaal tri*?). 1'4.20
r-i on T.inh^o
""
rieerde
grammofoonmuziek.
15.00
We heks, TV-film. 20.55 De liftNieuws. 15. OÏ-IUcliti platenprogramma
«. TV-film. NTS: 21.45,Zonder foreft tips' vopf' de vróuw. 16.00 Nieuws.
'ules: maandelijkse wêtejischappe,Je
It>.p2 Zorrri: pr'ogramma voor de tie
tele-periodiek. 22.10—22.15 Jóut -ners. 17.00 Nieuws. 17.02—18.00 Licht
aal.

De waarde echter van niet achterde ons het Schadeverzekeringsbedrijf
haalde vermiste bromfietsen, zo deelin Den Haag mee, wordt op ongeveer
één miljoen gulden getaxeerd.
Het plaatje dat de bromfietsers met
ingang van 1 maart verplicht zijn te
voeren, zal vermoedelijk een belangrijk
wapen zijn tegen de criminaliteit in
de vorm van de veelvoorkomende
bromfietsdiefstal. De combinatie van
diefstal weinig aantrekkelijk. Bovenverzekeringsplaat en -document maakt
dien zal opsporing van vermiste brom
fietsen hierdoor sterk vereenvoudigd
worden.
Er zijn, zoals gemelid, ongeveer
miljoen bromfietsers in ons land.

BIJTEN op
het POTLOOD

Nederlandse radar
voor Brits
geleide-wapenschip

gevarieerd .platepprpgramma. (17.25—
.£7.3# Actüaliteitén)'.jl

'"ensdagavond:
'
'
L
"ee VERSUM
I
18.00
Koorzang:
stelijke
liederen. 18.15 Franse
Storea-i(gr. )v 18.30 iïet ,Spect^ui?x: ,
eu
% uit de prbt: christelijke orgaSJJies en wekelijks CNV-journaal.
'ÜJ Meisjeskoor (gr.): lichte muziek,
'•öa Nieuws over de wedstrijd! Mara- :
19.00 Nieuws eii Vweerpra4£j§- %
ï° Radiokrant. 19.30 öp de man af, ?
19.35 Leger des Heiïèkwartier
,)
ver - 19.50 Wereldpanorama. 20.00
eo: Licht instrumentaal trio. 20.1b
^certgebouworkest en solist: mo- .
,
muziek. 21.20 Drielandentocnt,
^kbeeld over Tropisch Afrika. 21.35
Lichte
graröiVi&foofa'mafcfók.
*
0
'nfï Grammofoonmuziek of mededeJ|en. 22.15 Avondoverdenking.
30..
'eu\v
. 22.40 Griekse liederen door
Zz s
, o-sopraan en piano. 23.00 Balans
2®en
land: financieel-economische
h
^ S ,Quyving.
. (3e
en
laatste).
:

11

.»: Steven nam» de inspocteur eens' ter
dege op., Diens donkerblauwe pak sloot
vrij krap om zijn gezette gestalte, maar
deze was. toch stevig van bouw. De
tamelijk kfeirie: voeten, die in onberis"pelijk gepoetste schoenen staken, za
gen er uit alsof zij hard konden lopen,
als het .nodig was. Ook het hoofd : leek
kfein, 'vergeleken bij de' romp. Het
.gladde, .zwarte haar was strak naar
achteren geborsteld en glom van vet.
üet • gezicht f Was rond, zonder veel
kleur.
'Éen samêfigetrokken mond, onder
een kleine scherpe neus, gaf hem een
ietwat pïëüts gezicht, maar de kleine
«ip?
^l^têrint^uws;:'
23.55—243)0 UWs
' abfikere ogen 'stonden uiterst wakker
'
V-in zijn hoofd. „Niet makkelijk te schil
i^LVERSUM
II 18.00 Nieuws
a
deren," dacht Steven
bij zichzelf. „Geen
j; Actualiteiten. 18.20 Uitzending
:
J-jk' Kf*tl»olieke -Volkspartij,, Kfar- ,
sprekend ' gêzicht.' Cohventioiieel.' Afia tafel. Een uitzending over =p<?li-'
schüwèïijk Jaètjës. Maaf Wat' i nog
m* ^ken.-'-aiè"
dê.' aandacht 'yqediev
8 30
. meer?" « =
\:i
' - •
fst'i
e ft ' » Vya's Popsho^ dansQc(» , „ Sdlistén. • 19:00 Voor tfe Wncie„Het spijt me u op dit uur la,stig
'gli, 10 Jazzmuziek. 19.30 Artistieke
te vallen," begon de inspecteur,
VJfeart- 20.00 Nieuws. 20.05 Tram„maar, ais ïk het wel heb, bent u" de
'iLoercri ëtart' dë -"Hor: liólit
J'fflma.
21.00 Socialistisch comgene geweest, die agent Beevor heeft
,aa
.;
.r.
21.15
Stereo:
Malando
en
zijn
^npy, "• *--^59 OLC1CU. i.iaiu-.iv."
" «
..opgebeld^"
* fAjumba.
orkest, en . zangsoUften-,
N
,Zeker, .dat is juist." Steven schoof
4 a' de' nacht', documentaire óver
tat *251.15-rsïk loop -dooit -het- land,'' een 'stoel naderbij.
tóPJSKramma.
22.30 Nieuws. 22.40
" „Vanuit hét huis Van de heer Féeir?"
(iA^rtaitên, *.22.50 Wéérklarik'!' 'mi'
23.30 Viool en piano: semi„Zo is het!"
"Ske. muziek. 23.55. 24.00 Nieuws. 3
„Wij hebben bij de h-eer Feen geen
• 'T-c ».
•
- gehoor gekregen."
'••filasoehtend en •middag:
Lorna hoopte dat de mannen van de
'10 ïV'ansuJVL
1 KRO: 7.00 Nieuws.
edita
politie niet zo'n voortdurende obsessie
Si£
tie. 7.15 Lichte grammo<7.30—7.32, Nieuwg.
(7.30—7.32,
NiewS. 7.45
zouden blijven, wanneer, ze eenmaal
a
?»»»&. wWB wegeninformatie). 7^55
waren gaan zitten, maar toen leken
8.00
Nieüws.'l 8.10 • j
'*ze haaV nog vreemder toe. Zij dacht
^!(^g<tRmmft£»pVHnüziè)fi
48.J0—8.32
s) 8:
W ." '<0-VotiP de huisvrouw. 9.35
een ogenblik hun een kopje koffie aan
'standen. 9,40" Schoolradio. 10.00

te bieden, maar het scheen haar on
mogelijk enige' sfeer ' van gezelligheid
te creëren. • Zelf kreeg zij nu een wee
gevoel. De gewelddadige dood scheen
nii nog zoveel dichterbij te zijn ge
komen.
„Wie is het?" vroeg ze. „En hoe
is het gebeurd?"
„Er is eèn man doodgeschoten. Wij
weten nog niet wie hét is. Ik hoor
graag alles wat u mij zoudt kunnen
vertellen. Het uur waaróp'u
er van
1
hoorde is bijvoorbeeld van belang.
Hoe laat was het, meneer Lea, toen u
bij meneer Feen bent gaan tele
foneren?"
„Dat ben i k gèwèest," gaf Lorna ten
antwoord. „De baby had huiduitslag.
Wij hebben geen telefoon en mogen
altijd die van Rupey.... van meneer Feen
gebruiken. Daarom ben ik, zodra
Steven thuiskwam, naar hem toe ge
lopen. Steven kon zolang op de baby
passen. Ik heb toen. dokter Robertson opgebeld. Dat was om halfzeven.
Ik heb toévallig op de klok gekeken.
Dat doe je, wanneer je op iemand zit
te wachten."
,;Maar hoe laat. zal het geweest
zijn toen u bij het huis van meneer
Feen aankwam, juffrouw Johnson?"
,;Q, dat zou ik heus niet weten te
zeggen. Geen vijf minuten later, denk
ik. Ik heb vlug gelopen. Ik ben ook
dadelijk naar binnen gegaan, omdat
de voordeur openstond. Ik heb Rupey
toegeroepen en gevraagd of ik even
bellen moci^t. Toen ik dokter Robertson
gesproken had, ben ik even naar

Rupert toe gegaan om hem goedendag

bij
gebrek
aan
bewijs
dagelijks

feuilleton

polly
hobson
te zeggen. Toen zag ik dat hij er meer
dan afgrijselijk: uitzag. Ik dacht dat
hij ziek was. Maar toen ik hem vroeg,
vertelde hij dat hij iets afschuwelijks
gezien had. Hij was eerst naar het
postkantoor gefietst en toen was alles
gewoon normaal geweest, maar op
de terugweg had hij een lijk zien lig
gen."
„Hoelang was hij al thuis, denkt u,
voordat u bij hem kwam ?"
„Dat weet ik niet. Niet lang. Hij
stond nog.. te beven en zag, groen.

Werkelijk groen. Toen vond ik het
maar beter Steven., te gaan halen en
hem Rupey naar bed te laten brengen.
Daarna ben ik vlug naar huis gehold en
is Steven naar Rupey toegegaan. Dok
ter Robertson kwam haast op het
zelfde ogenblik en toen heb ik het hem
verteld. Nadat hij Biddy onderzocht
had, is. hij dadelijk naar het Vossenlaantje gereden."
„Agent Beevor weet wat er daarna
gebeurd is," vérvolgde nu Steven.
„Het was omstreeks kwart voor aeht

de cadeautjes die ze voor hem hadden meegebracht
natuurlijk weer mee terug...
Bah, het leek meer op een nare dag dan op een
verjaardag. Met een hoofd vol verwarde gedachten
dribbelde hij verder. De mist werd langzamerhand
steeds dikker, zodat alles er bleek en wazig uitzag.
Plotseling bleef Wipperoen geschrokken staan. Wie
was die vreemde schim een eindje verderop? Misschien
was het iemand die met een verjaarscadeautje op
weg was naar zijn hol en nu in de mist liep rond te
dwalen! Ach, wat zou dat zielig zijn ...
Wipperoen tuurde ingespannen in de mist. Verhip,
het leek dokter Kerrie wel.

toen ik bij meneer Feen kwam en zo
dra ik van hem te horen had gekregen
wat er aan de hand was, heb ik op
gebeld. Feen was totaal overstuur en
had al heel wat gedronken toen ik
bij hem aankwam."
,,En bent u niemand tegengeko
men?"
„Nee, geen mens. Hier is trouwens
niemand voorbij gekomen, voor zover
ik weet. Ik heb wel een auto gehoord,
maar die moet van dokter Robertson
zijn geweest."
„En u, juffrouw Johnson? Hebt u
ook nog iemand ontmoet?"
„Nee, niemand. Ik vond het wel erg
eng."
„Nu, dat is goed. U kunt alles nu
rustig aan ons overlaten. Ik ben u
erg erkentelijk. Morgenochtend horen
wij wel wat meneer Feen ons nog
kan vertellen." Beide politiemannen
stonden op. „Heeft meneer Feen nog
soms verteld, dat hij iemand gezien
had?"
„Neen. Hij heeft alleen gesproken
over een grote plas bloed en dat hij
het erg koud had."
„Dat is van de shock! Geen wonder.
Het was geen prettig gezicht. Goeden
avond. Beterschap met uw baby!"
Steven en Lorna zaten stil te luis
teren hoe de auto wegreed. „Wat af
schuwelijk," begon Lorna. „Wat een
filister van een vent, die inspecteur!
Ik wou dat-ie wat minder stroef en
stompzinnig was. Stel je voor dat
er wat van komt. Als het géén onge
luk geweest is! Maar dan sturen ze
misschien wel iemand anders."

„Vergis je niet, Lorna. Die man is
van top tot teen conventioneel, maar
stom is-t-ie allerminst! Pas maar op!
Hij vangt zijn misdadigers."
„Steven!"
„Als je Rupey morgen spréékt, zeg
hem dan dat-ie vooral geen domme
dingen doet. De politie houdt niet van
zonderlingen. Rupey zou» een reuzenbok schieten als-t-ie deze man onder
schat."
Steven pakte de sinaasappelkist met
baby en al op en Lorna volgde hem
naar boven, naar de slaapkamer.
T »ET

duurde nog even voor inspecteur
Basil thuiskwam. Hij bracht eerst
agent Beevor thuis en reed toen naar
Hellminster terug.
Onder het schelle licht in het lijken
huisje, keek hij nauwkeurig na wat
er uit de zakken van het slachtoffer
te voorschijn was gekomen. Vijftien
Pond-biljetten in zijn achterzak en een
retourkaartje van Klein Aloë naar
Londen. Een zakdoek uit een jaszakje,
een potloodje en nog een regu voor een
schoenreparatie in de hoofdstraat van
Peckham. Anders niet.
Het borstzakje was totaal vernield,
maar er was geen snippertje papier
dat wees op een brief of iets dergelijks,
waarmede men de overledene zou
hebben kunnen identificeren. Zijn pak
was Italiaanse confectie van een goed
koop soort. Zijn sokken: lichtblauw
met zwarte streepjes. De bruine suède
schoenen vertoonden versleten hak
ken.
(Wordt vervolgd)
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FAMILIEBERICHTEN

De Stichting "GOED WONEN"
goed wonen te Amsterdam

De heer en mevrouw
Smit Sibinga—van Gastel
geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van
hun dochter
Merel
TJiithoorn, 23 februari 1966
Tesselschadelaan 30

\

De Fijne
Engelse Melangt

zoekt contact met
belangstellenden voor de functie van

algemeen directeur

Enige kennisgeving.

Gegadigden moeten

D e Heer heeft heden tot Zich genomen onze geliefde
vader, behuwd- en grootvader

• aanwijsbare bekendheid bezitten met de sociaal-culturele
en sociaal-pedagogische gebieden waarop „GOED WO
NEN" haar werk verricht;
• leiding kunnen geven aan de activiteiten der Stichting;
• over voldoende administratief inzicht en organisatorische
ervaring beschikken.

ANNE ANEMA
weduwnaar van Annette Alberta Gertzen,
emeritus-hoogleraar van de Vrije Universiteit,
in de ouderdom van 94 jaar.
Alphen a/d Rijn: Th. A. E. Scholtens—Anema
H. Scholtens
Amsterdam: H. Scholtens Jr.
Alphen a/d Rijn: A. Scholtens
Haarlem, 18 februari 1966.
Florapark 10.

IA*
teker
ops'u!

,gvlsUi
tieerie
s en
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de thee met de rijke afschenk

.o

kt dat,

*

Schriftelijke sollicitaties - waarin o.a. leeftijd, opleiding en loopbaan zijn omschreven •
worden op korte termijn verwacht aan het Secretariaat der Stichting, p.a. Posthoornstraat
12 B te Rotterdam.

Aan de hand der sollicitaties zullen uitnodigingen volgen tot een oriënterend
gesprek van volstrekt vertrouwelijke aard.

Condoleantie-adres:
Hazeveld 15 - Alphen a/d Rijn.

»***

I

Geen bezoek.
Op verlangen van de overledene heeft de begrafenis
in stilte plaatsgehad.

Wegens sterfgeval zal ons
24 februari de gehele dag

bedrijf

donderdag

HELENA HENDRIKA KOKER
geb. Van Oordt

De directie van
N.V. INSTALLATIE BOUW
le Oosterparkstraat 106—116
—
Amsterdam.

in de ouderdom van 74 jaar.
Uit aller naam: F. C. W. Koker
Renkum, 20 februari 1966.
Quadenoord 6.
Liever geen bloemen en geen bezoek.
De crematieplechtigheid te Westerveld zal plaats,
vinden op donderdag 24 februari a.s. na aankomst
van trein 12.58 uur te Driehuis (Zuid).

Confectiefabriek W. Neugarten N.V.
Prinsengracht 414-416, Amsterdam,
Telefoon 240287
vraagt voor spoedige indiensttreding:

ervaren arbeidsanalist
Sollicitanten moeten volledig bekend zijn met de
tariefberekening voor de confectie-industrie.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van de heer
D. J. WEVER
oud president-commissaris van onze onderneming.
Gedurende lange jaren mochten wij van zijn waarde
volle adviezen gebruik maken.
Onze onderneming heeft aan hem veel te danken.
Nieuwe Pekela, 22 februari 1966.
Commissarissen en Directie van
Papier- en Cartonfabriek Pekela N.V.

Tot onze droefheid over
leed onze lieve vriendin
Rita Goldlust
Fam. E. Sajet
Fam. Ir. J. Sajet
De begrafenis zal plaats
vinden
donderdag
24
februari om 11 uur vanaf
Sarphatistraat 173, naar
de Isr. Begraafplaats,
Muidérberg.

Heden ging van ons heen
onze
zeer
toegenegen
schoonzuster en tante
LI Vrind—Gravelaar
Aalsmeer:
A. Barendsen
G. H. Barendsen—
Keessen
Zwolle:
J. Eshuis—Barendsen
neven en nichten
Laren N.H.,
21 februari 1966.
De crematie zal plaats
hebben te Velsen op vrij
dag 25 februari na aan
komst van trein 10.31
uur,
halte
DriehuisWesterveld.

Goede omgangsvorm met het fabriekspersoneel is
zeer belangrijk.
Geboden wordt een goed gesalarieerde en interes
sante werkkring.
Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken.

Wilt u les nemen?

Hagemeyer & Co's
Handelmaatschappij N.V.
gevestigd te Amsterdam

gesloten zijn.
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze zorg
zame vrouw, moeder en grootmoeder

plaats een

Oproep voor een buitengewone
algemene vergadering
van
aandeelhouders, te houden op
vrijdag 11 maart 1966 te 14.3f
uur ten kantore van de ven
nootschap, Herengracht 466
te Amsterdam.
De agenda van deze vergade
ring luidt als volgt:
1. Opening
2. Goedkeuring notulen ver
gadering 21 april 1965
3. Goedkeuring statutenwijzi
ging
4. Sluiting.
De statutenwijziging houdt
verband met:
1. Invoeren van z.g. C.F.stukken
Verhoging
maatschappelijk kapitaal
njziging
'
nominale waarde
3. Wijs"
der aandelen.
Het voorstel statutenwijziging
is gratis ten kantore van de
vennootschap verkrijgbaar.
Deponering van de aandelen
overeenkomstig artikel 26 van
de statuten dient te geschie
den ten kantore van de ven
nootschap, uiterlijk op 7 maart
1966, tegen depotbéwijs, dat
tevens strekt tot bewijs van
toegang tot de vergadering.
De Raad van
Commissarissen

Heden overleed te Ermelo
in de ouderdom van bij
na 92 jaar, onze lieve,
zorgzame
moeder,
be
huwd-, groot- en over
grootmoeder
Wilhelmina Anna
Siekemeijer
weduwe van
Karei Pieter Stokhuvjzen.
Hilversum:
K. P. Stokhuijzen
M. M. Stokhuijzen—
Merrells
Putten:
W, F. Stokhuvjzen
Deventer :
J. W. Schiphorst—
Stokhuvjzen
J. L. Schiphorst
Bussum:
W. A. Rootliep—
Stokhuvjzen
A. C. Rootliep
Amsterdam:
B. Meeitens—
Stokhuijzen
Ir. K. F. Meertens
klein- en
achterkleinkinderen
22 februari 1966.
De overledene is opge
baard in de rouwkamer
„van Vuure" aan de Gen.
de la Reylaan 2 te Bus
sum. Gelegenheid tot
bezoek aldaar dagelijks
des avonds van 7 tot 9
uur.
De begrafenis zal plaats
hebben vrijdag 25 februari
a s. tegen 11 uur op de
Algemene Begraafplaats
te Bussum.
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Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft
het zo: dat is een thee met een eigen
karakter. De smaak is bijzonder fijn en
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig.
Een verrassing apart is wel de afschenk:
diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet
voor niets heeft deze fijne Engelse melange
zich bij zo vele gezinnen als een echte
tractatie ingeburgerd . . .

Ceylon Melange (Geel etiket) 104 ct.

*•©
personeel
aangeboden
VERPLEEGSTER b.z.a.
Intern b. part. in A'dam.
Telefoon 246358.

DAN BENT U 'N E.E.G.RIJDER!
Voor een eenvoudige prijs kunt ook ü een
Kaptein Mobylette bezitten. I
Een E.E.G. kost u

399;

Natuurlijk heeft Kaptein daarnaast nog
veel meer mogelijkheden, Mobylettes voor
elk doel en voor iedere persoonlijkheid.
Op stand nr. 51-T kunt u zien waarom men
sen die een Mobylette kiezen zo'n groot
gelijk hebben!

TTJobuleffe
Met Vredesteln-banden

C. KAPTEIN

JURIST heeft tijd beschik
baar voor part-time
werkzaamheden.
Br. o. no. 11119, Alg. Hbl.
TYPEWERK
VERTAALWERK
STENCILWERK
uiterst zorgvuldig en vlot
UITZENDBUREAU
van gerout. vakk. getest
kantoorpersoneel.
JENNY SPITS'
TYPE- EN
VERTAALBUREAU
Prinsengr. 909, bij Vtjzelatr.
Tel. 020 - 24.76.35*.

®

personeel
gevraagd

BUREAU PEET VAN LITH
(Lid A.B.U.)
vraagt voor tijdelijk gerout.
(STENOTYPISTES
Ned. en/of mod. talen
STATEN-TYPISTES,
FACTURISTES enz.
Uitstekende sociale
voorzieningen.
Wekelijkse betaling.
Telefoon 71.40.04.

RANDSTAD
Het meest veelzijdige
uitzendbureau in het
Westen des lands
OVERTOOM 528 - TELEFOON 83271.
vraagt voor directe uitzending
TYPISTES
(Ned.'en mod. talen)
STENO-TYPISTES
(Ned. en mod. talen)
PONSTYPISTES
(IBM en Buil)
ROZENGRACHT 233 — TELEFOON 23 54 15
Onze
relaties zijn verspreid
PARNASSUSWEG 1 - TELEFOON 712898
FILIAAL: 2e JAN STEENSTR. 30 — TEL. 72 5456
over geheel Amsterdam.
De grote vraag naar
bovengenoemde functies
stelt u voor een ruime keus.
Uitstekende honoraria.
Aanmeldingen dagelijks
GILLES VAN LEDENBERCHSTR. 134 — TEL. 8 74 96
tussen
9.00 en 17.00 uur.
DAM 2 - TELEFOON 248869.
2e HUGO DE GROOTSTRAAT 64
RANDSTAD
KANTOOR CENTRUM
Rokin 54 - 56
Telefoon 62213, Amsterdam.
KANTOOR ZUID
Koninginneweg 155 C.
TUSSENMEER 69 — TELEFOON 19 22 54
VENNEPERSTR.
7-9,
NW.
VENNEP.
Telefoon
737666, Amsterdam.
ABR. STAALMANPLEIN 6 — TELEFOON 15 17 98

J. W. DUIKER & ZN.
JAN DE GRAAF

GEBR. JANSSEN

jf.

: Si

m* :

Doe wat meer
thee ïn de pot, en
een scheutje melk
in de kop.
Ongelooflijk, hoe
zó'n kop thee
smaakt en geurt!

MEMM

* '

MOBYLETTE DEALERS o.a. te

i

ENGELSE MANIER

DOUWE EGBERTS

Portret:
u gaat recht op uw doel af. U
houdt niet van overbodige franje. U werkt
efficiënt, bijna geruisloos, snel en
zeker. De mensen verbazen zich over u:
zonder ophef bereikt u, wat anderen moeilijk
of onmogelijk vinden. Uw eenvoud: men
merkt dat daar meer achter steekt. Men
krijgt zelfs in de gaten dat ook uw
vervoermiddel bij uw persoonlijkheid hoort.

KAPTEIN

roudigf

ZET EENS THEE

»(•) treffer

.

Heden overleed geheel
onverwacht
Erna Luna Scharlau
weduwe van
Theodore Henri
van der Hurk,
in de ouderdom van 75
jaar.
H. P. van Lente,
Ex. Test.
Amsterdam,
21 februari 1966.
Sarphatistraat 89 boven.
Thuis geen bezoek
De overledene is opge
baard in het gebouw van
de Coöp. Vereniging u.a.
„Uitvaartverzorging",
P C. Hooftstraat 181—183
te Amsterdam-Z.
Bezoek woensdag 19—21
uur, donderdag 14—16 en
van 19—2il uur.
De teraardebestelling zal
plaatshebben vrijdag 25
februari a.s. tegen 11.30
uur op de Nieuwe Ooster
begraafplaats
aan
de
Kruislaan.
Vertrek vanaf de rouw
kamer te 11.00 uur.

ir
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VAN R0SSUM

N.V. SP0RTEX

treffers

O

woningen,
huizen, enz.
aangeboden

MODERNE MIDDENVILLA
gelegen aan brede ver
bindingsweg te Bussum
te koop aangeboden
voor ƒ 85.000,—.
Bev.: woon-eetkamer, grote
keuken, bijkeuken, schuur,
3 slaapkamers, douchekamer,
zolder met kamer,
v.v. oliest. c.v. en grote tuin.
In prima staat van
onderhoud.
In overleg te aanvaarden.
RONK,
makelaars - Bussum.
Stationsplein 3.
Telefoon 02959 - 19251
na 6.30 u. tevens 30078.
OMGEVING UTRECHT
Diverse aanbiedingen
met en zonder garage te
NIEUWKOOP
vanaf ƒ 37.500,—,
WOERDEN
vanaf ƒ 45.000,—,
HARMELEN
vanaf ƒ 32.000,—,
MAARSSEN
hoekflat ƒ 34.000,—,
ZEGVELD
hoekhuis f 39.500,—,
NIEUWVEEN
boerderij ƒ 44.000,—.
Mak.kant. „HESLINGHA"
Klokjeslaan 5, Maarssen.
Tel. (03408) 1607 / 1888,
b.g.g. (03469) 311.
Bur. SORRENTO
A'dam-Z., heeft ongem./
gem. KAM. vanaf ƒ 80,—.
ook voor verlofg. et. en flats.
Parnassusw. 17 II, t. 797107.
Gr. GEM. KAMER, goede
•stand, bij Vondelpark,
voor beschaafde dame.
Br. o. no. 11329, Alg. Hbl.
BUSSUM
Spoedig te aanv. op
eerste stand met vrij uitzicht
LUXE FLATS
met 3 of 4 kam., keuk.,
bijkeuk., badkam., berg
ruimte. O.a. voorz. van lift,
oliest. c.v., compl. sanitair,
parket, extra voorzieningen
voor geluidsisolatie etc.
Koopsom v.a. ƒ 72.500,—
vrij op naam.
Makel. P. IN 'T HOUT
Albrechtlaan 24, Bussum.
Telefoon 02959 - 13213.
Te koop prima
BELEGGINGSHUIS
PALESTRIN ASTRAAT
Huren f 3747,— per jaar.
Lasten ± ƒ 448,— per jaar.
Eigen grond.
Koopsom ƒ 50.000,'—.
Inl. tel. 729990, t. 12 en 1 u.

E. J. BOOM

d

Engelse Melange (Groen etiket) 86 ct.

TE HUUR
250 m2 moderne
MAGAZIJNRUIMTE
aan de Keizersgracht
te Amsterdam. . .
ƒ 7500,— pér jaar.
Makelaarskantoor
PAUL A. BETTINGS'
Weteringschans 108,.
Amsterdam-C.
Tel. (Ó20>) 237176 - 239698.
AMSTELVEEN
Te koop modern
HOEKHUIS
met c.v. olie, Indeling:
Engelse kamer 9 x 3.75 en
4 slaapkam. Vraagprijs
ƒ 72.000,- incl. dubb. ramen,
luxaflex en gedeelt. stoff.
Tel. 02964 - 32163. gelegen
Rottumerstraat 17, hoek
Laan Rozenburg, garage
apart te koop of te huur.

®

muziekinstr.,
radio, TV.
enz.

• DUITSE
BABY VLEUGELTJES
in pracht staat,
5 jr. garantie, gem. bet.
Piano of vleugel wordt
eventueel ingeruild.
Fa. MELCHER TILMES.
Brederodestr. 2, tel. 85888.
Vlakbij het Wilhelmina
Gasthuis.
Ook baby piano's.
NIEUWSTE MODELLEN
'66 -'67
f 200,— tot ƒ 600,—
is uw oude TV waard
bü aankoop van een
PHILIPS, ARISTONA,
GRUNDIG
of ander wereldbekend merk.
Garantie, financ.
DEMONSTR. 'S AVONDS
FA. M.T.S.
Kinkerstraat, hoek Nassaukade, tel. 185174. Filiaal:
le v. d. Helststraat 72
(by de Albert Cuyp).
UNIEKE
T.V.-INRUILACTIE
Nieuwste
ARISTONA T.V.
59 cm
in luxueuze edelhouten
kast model 1966
ƒ 992.—
Heeft u nog een oude t.v.
b.v. model 53 T 082 dan
krijgt ü daarvoor
f 250.—
U betaalt slechts
ƒ 742.—.
Deze betaling is nog
prettig te spreiden ook
met ƒ 42.39 per maand
18 x) na aanbetaling
van slechts ƒ 82.—.
Een aanbod
te mooi
om te missen.
KEPPEL
Haarlemmerstraat 121-123,
telefoon 240310 - 66248,
J. P. Heijestraat 96,
telefoon 124134;
le Oosterparkstraat 61—65,
telefoon 54773 - 940458.

auto's enz.
ANTIEKE AUTO'S
COMES — HAARLEM
TELEFOON 81390 (02500).

verhuur en rijlessen
BESTEL/PERS. BUSJES
V.W., Ford 12 M, Simca,
„DRIVE YOURSELF"
AUTOVERH. THANS
Gevestigd: Blasiusstr. 121-123.
Telefoon 922366.
VREUGDE
Nwe V.W.'s 1300 '66, Opeis,
- Peugeot 404 '66 en V.W.busjes/bestelw. Tel. 234138.
2è wéteringdw.str. 44-48.
Chevrolet, Opeis, VW bus/
. bestel. Ook langere termijn.
KUPERUS N.V.
Middenweg 82; tel. 58790.
OUKE BAAS
VW-bestel luxe en busjes
Kadett, Rekord, Mercedes,
12 M e.a. '65, v. Ostadestraat 362-372, telef. 794842.
Opel Kadett '66, Citroën l.D.
Chevr., Ford, Opel Kap. '63,
Cortina, Rekord, Taunus '65,
Opel en Taunus caravans '66
DIK'S AUTOVERHUUR N.V.
v. Ostadestr. 280, tel. 714754.
Zondags gehele dag geopend.

©

lessen
en clubs

Jeügdtenniscl. m. trainer
onbep. sp. vr. 1. 728802-727802.

O

EEN GOED IDEE:
BROODJE ETEN ,
BIJ HEIJENBROCK P.C.
Ook leveren wi) lunch-,
borrel- en hors d'oeuvreschotels v.a. ƒ 5,—
HEIJENBROCK
SANDWICH SHOP
P.C. Hooftstraat 86,
tel. 718233.

!

Wij hebben
DETECTIVES
onze service is niet alle"
tot Nederland beperkt ®
wij werken absoluut W'
trouwbaar. Zit u in moei
lijkheden, hebt u een pr°'
bleem, of bent u wan'
hopig, laat het ons weten
en het zal u verbazen,'W*
wij uw zaak opknap?!?®
voor een redelijke pn)®Wij behandelen echtscheldingszaken, chantage, be
waking, controlediensten.
volgen van personen en?.
Bekend via de pers.
Vraagt vrijblijvend
inlichtingen aan:
International Detectiv#
Agency,
Amsterdamsestraatwej
te Utrecht. Telef.
.
(dag en nacht).
HUUR TELMACHINES,
f 25,- per maand. ,,Succes
PI. Parklaan 1. Tel.

te koop gevraagd

WITTEN - SCHILDEREN
APC - Tel. 73.72.38.
EEN AUTOTOCHTJE MET
EEN DOEL. Kom zelf uw
AZALEA'S
in gekleurde knop uitzoeken.
Weer of geen weer bij ons is
het altijd zomer in de
kassen.
Ook zaterdags geopend.
Azaleakwekerij „AMARY"
Watervalweg 100,
Ermelo. Bii Putten linksaf,
03418 - 2027.
ANTIEKE FRIESE
KLOEKEN met garantie.
H. A. v. d. Zee,
El, Wolffstr. 61, tel. 83942.

•iieuwi
%
m
«udei
%

BRANDKAST gevr. tot circ* ;'S (j'
150 cm hoogte. Postbus & ; zich
te? Soest. Telef. 02955
'en.
HEEFT U IETS TE KOOP
Bel 186113.

Te koop GEVRAAGD
prima BANKSTEL

in uitstekende condit'J;

Br. o. no. 11262, Alg. Hw'

interieur
verzorging

diversen

Te koop:
ANTIQUARISCHE GIDS
VAN AMSTERDAM van 1824
door E. Maaskamp.
Br. o. no. 11331 Alg. Hbl.

Vot

Aanleg en onderhoud
alle mod. gasverwariMns
install. F. A. Oostendort"
Brederodestraat 19Erkend gas-waterfitt®"'
Telefoon 180808 - 8175"-

©

vakantie"
^a.sen

H1EK IS DKüiiN Trifi- (
Bezoek tydens weekend ,,
vakantie ROMANTI&K'
Drenthe voor rust,
en ongerept natuursch00^
U leest er over in .,Hier ,e
Drenthe", uitgave va[Lu.
Drentsche en Asser
rant. Assen. Gireer J *i.
plus ƒ 0.35 voor verz|D
kosten op no. 87178°
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huisdieren
fiANTIE voor het gezin belekent in vele gevallen eenza0psluiting voor de viervoetige
.gvleugelde huisgenoot. Want
meenemen van honden, katten,
>, en andere huisdieren is in
hotel of pension veelal niet moj. fir zit dan gewoonlijk weinig
op dan te trachten ze bij
jjie-, buren of kennissen onder
en
jreng dan is er in de nieuwe omin elk geval veel aandacht
j,et dier, dat weliswaar de ver
,0 huisgenoten mist, maar oveg een zekere vrijheid behoudt en
k heeft.
-?

huis

van

de reis op de hoogte te stellen van
de geldende bepalingen in de landen
die zullen worden aangedaan.

Is er in eigen kring geen vakantie
adres te vinden dan zal men zich
moeten wenden tot het dierenpension
of -asiel, waar de dieren hun verzor
ging krijgen. Veel tyd om zich met
d e logées te bemoeien- heeft-,m e n e r .
echter doorgaans niet. Er zijn huis
dieren die in dergelijke omstandighe
den voedsel weigeren, zodat het ge
wenst is tijdens de vakantie telefonisch
of schriftelijk bereikbaar te zyn. Wees
voorzichtig met de keuze van pension
of asiel en wiii zo nodig informaties in
alvorens uw hond of kat aan onbeken
den af en over te leveren.

De praktijk valt mee

O

p onze veelvuldige en langdurige
reizen door vrijwel alle landen van
West-Europa, waarby wij altijd een
hond meenemen, hebben wij noch op
kampeerterreinen, noch bij grensover
schrijding ooit ernstige moeilijkheden
ondervonden, al moeten wij daarby op
merken dat wy betrekkelijk zelden van
officiële kampeerterreinen gebruik ma
ken. Aan de grens wordt in negen van
de tien gevallen niet eens naar papie
ren gevraagd, hoewel onze hond dui
delijk zichtbaar in de auto zit en bo
vendien meestal door geblaf de aan
dacht op zich vestigt.

Wie er met een caravan op uittrekt
heeft het heel wat gemakkelijker. Huis
dieren kunnen immers zonder veel be
zwaren In een caravan mee op reis.

Honden

Wie van dieren houdt zal de extra
zorg en de beperkingen welke uit hun
aanwezigheid voortvloeien graag aan
vaarden. De omstandigheden verschil
len echter van geval tot geval en een
algemeen geldende regel is moeilijk
te geven. Bedenk dat in het toch al
zo korte leven van een dier de va
kantie, samen met alle huisgenoten,
een heerlijke tijd is.

H

R van |
rijwiel ;
in RAI I
*

lp de 52ste RAI tentoonstelling voor

Klfielers, die morgen, te zamen met
Caravan RAI '66 wordt geopend in
RAI-gpfoouw aan het Europaplein
imsterdam, Is een verschuiving
g te nemen naar lichtere fietsen en
itoudiger brommers.

ONDEN geven de minste moeilijk
heden. Het zijn niet alleen gezelli
ge reisgenoten, maar ook als beschermer van kinderen en als bewaker van
eigendommen hebben zij op reis hun
verdiensten. De meeste honden vinden
autorijden prettig en het verkennen van
de steeds wisselende omgeving verschaft hun veel genoegen. Ook de kin
deren vinden het fijn dat hun vier
voetige speelkameraad mee mag.
Natuurlijk zijn er ook bezwaren. Er
zijn honden die last van wagenziekte
hebben. Zorg ervoor dat zij niet met
een gevulde maag op reis gaan. Ze
nuwachtige honden kan men wat
broom geven.
De Scandinavische landen zijn even
als Engeland en Ierland voor honden
praktisch gesloten, omdat z\j maanden
lang in quarantaine moeten, alvorens
te worden toegelaten. Ook in Dene
marken z\jn de bepalingen voor toela
ting vrij streng. In alle overige landen van Europa ondervindt men by
verblyf en grensoverschrijding geen
moeilijkheden, mits het dier tegen
hondsdolheid is ingeënt en gezond is,
een en ander biykens een schriftelijke
verklaring van een dierenarts, welke
verklaring gelegaliseerd moet zijn door
de inspecteur van de veeartsenykundige dienst in het rayon waar de be
trokken dierenarts zijn praktijk uit
oefent. Het inenüngsbewijs krijgt pas
geldigheid op de dertigste dag na de
enting en heeft in Nederland een gel
digheidsduur van één jaar.

O p het kampeerterrein

E

R zijn kampeerterreinen waar hon
den niet worden toegelaten. Op de
meeste terreinen is echter geen toe
gangsverbod voor honden. Wel zal men
er natuurlijk voor moeten zorgen, dat
het dier geen overlast veroorzaakt.
Vrijwel steeds wordt voorgeschreven
dat de hond moet zijn aangelijnd. Het
uitlaten dient buiten het kamp te ge
schieden en mocht er desondanks ver
ontreiniging plaatsvinden, dan heeft de
eigenaar van de hond vanzelfsprekende
sanitaire plichten.

maken van grote reizen met katten
moeten wij dan ook ontraden.
Een gelegaliseerde gezondheidsver
klaring is voor reizen naar het buiten
land en vooral ook voor de terugkeer
in Nederland vereist. Engeland, Ier
land en Scandinavië verlangen ver
blijf in quarantaine.

Vogels

H

ET meenemen van vogels zal in
de praktijk niet veel voorkomen.
Een vogel is doorgaans gemakkelijk
bg familie of kennissen onder te bren
gen, omdat zo'n dier weinig last be
zorgt. Het meenemen in een caravan
is mogelijk maar levert toch wel veel
kwade kansen op in de vorm van
tocht, grote temperatuurwisselingen en
andere voor de vogel ongunstige om
standigheden tijdens het reizen. In het
algemeen zal bij grensoverschrijding
een gelegaliseerde gezondheidsverkla
ring worden gevraagd. Voor papegaai
en, parkieten en andere voor pape
gaaienziekte vatbare vogels bestaan
scherpe bepalingen en de Britse eilan
den eri Scandinavië zijn met vogels
al even moeiiyk te betreden als met
andere huisdieren.

Een vaststaand feit is, dat de kam
peerwagen. zich bijzonder goed leent
om er met heel het gezin, inclusief
huisdieren, op uit te trekken.
G. M. VAN DER MARK

Meningen verdeeld over een nieuwe
politieke

Vóór d e reis informeren

B

IJ het meenemen van dieren naar
het buitenland loopt men altijd het
risico dat er bij dreiging van besmetteiyke ziekten landelijk of plaatselijk
maatregelen worden genomen welke
het reizen met huisdieren aan banden
leggen of zelfs onmogelijk maken. Men
doet er derhalve verstandig aan zich
enkele weken voor de aanvang van

ta„new fashion" in de fiets wordt
isrkeerd door een omhoog gebogen
;r, waardoor een ontspannen rijhou! is verkregen. Andere kenmerken
kleinere wielen, een naar het achtiel doorlopende frameconstructie
een grotere aanpassingsmogelijk, waardoor deze fiets zowel door
jen, vrouwen als kinderen kan
tien gebruikt. Een fiets met lage
lap, van grote wendbaarheid en
't gewicht.

Aangelijnde hondeti worden soms
agressief en dikwijls hebben zij de nei
ging om auto en caravan te bewaken
en te verdedigen tegen volwassenen of
kinderen die te dicht in de buurt ko
men. In dergelijke gevallen verdient
het aanbeveling de hond een muilkorf
om te doen. In sommige landen en
steden en ook bij gebruik van open
bare vervoermiddelen wórdt wel verlangd dat de hond gemuilkorfd is, zo
dat het aanschaffen van een dergelijke
voorziening om meer dan één reden
gewenst is. In West-Duitsland zijn vrij
veel gebieden waar een zgn. „Hundesperre" van kracht is, omdat er zich
gevallen van hondsdolheid hebben voor
gedaan. Hen kan er beter niet stoppen.

TTLEES, het belangrijkste voedsel
voor een hond, is praktisch overal
verkrijgbaar. In warme streken zal
men het steeds per maaltijd vers moe
ten kopen, tenzij men in de caravan
de beschikking heeft over een goed
werkende koelkast. Een reservevoorraad ingeblikt of gedroogd hondenvoedsel is onderweg bijzonder gemakkelijk.
Aanvulling van een dergelijke reserve
zal onderweg bijna altijd mogelijk zijn.

V

Katten
meenemen van katten is be
langrijk minder eenvoudig. Een
vast kamp komt nog het meest in aan
merking. Poes past zich doorgaans
snel aan de gewijzigde omstandighe
den aan en geniet zichtbaar van de
nieuwe mogelijkheden in de omgeving
van de caravan. Maar de veldmuizen,
de jonge vogels en andere kleine die
ren beleven er aanmerkelijk minder
plezier aan.

INES,
ucces'

Vouwfiefs van Magneet
eu A

' 'e modellen onder de vouwfietJ% eveneens present. Bij de bouw
tag
meer met deze functie rekening
'Men. Vandaar sturen die kunnen
en
,opgeklapt, kleine wielen (met
ot elf
drop en d'ran) en een frame
bus'
5.4249' sfch op een enkele pen laat mon-

KOOP'

Drukbezochte terreinen zijn voor de
gemoedsrust van een kat niet bevor
derlijk. Maar misschien went het. Wij
zagen in Frankrijk dikwijls katten die
op straat aan een modieus tuigje wer
den uitgelaten en zij maakten een
rustige indruk. De keren dat wij met
een of meer katten caravantochten
maakten waren echter geen onver
deeld succes. Tijdens het rijden waren
ze erg bang en onrustig, zodat de
ramen slechts op een lder geopend
konden worden. Ook b\j vervoer in de
caravan waren ze angstig door het la
waai dat bij het rijden ontstaat. Het

Elders plaats
voor Rijnstaal
werknemers
Eenvoud in Spartamatic
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bromfietsen gaat de vraag
ar
eenvoudige uitvoeringen (prjjs350—450 gulden), die tevens
a
,"J Üsch zijn te bedienen. Zij zijn
i bij de huisvrouw voor het bood'PPendoen en bij de grotere kin°m er mee naar school te gaan.
sjju concurrentie uit het buitenland
k
• dat er veel nieuws (en goeds)
markt komt.

Het ziet er naar uit dat vrywel alle
ontslagen arbeiders van de NV Rijn
staal te Arnhem een passende werk
kring zal kunnen worden aangeboden,
mede ook door bemiddeling van het
Gewestelijk Arbeidsbureau. Wervings
acties worden niet alleen ondernomen
door in Arnhem en omgeving geves
tigde bedryven, maar ook uit andere
delen van het land. Van de ontslagen
buitenlandse werkkrachten kunnen ten
minste vyftig Italianen en honderd
Turken in andere bedrijven worden ge
plaatst. Van de Nederlandse werkne
mers hebben zich intussen velen reeds
voor herplaatsing aangemeld.

P a r a m a r i b o , februari

(Van onze correspondent)

E

EN nieuwe politieke partij, de Nationale Volks Partij, heeft in
Suriname het levenslicht gezien. Tot de oprichters behoren enkele
jonge leraren bij het middelbaar onderwijs, die zich tevoren niet in de
politiek hebben kunnén bewegen omdat zij te kort in Suriname terug
zijn, en verder enkele personen die hetzij met de Nationale Partij
Suriname, hetzij met de Partij van de Nationalistische Republiek be
trekkingen hebben onderhouden.
De NVP wenst partijvorming door het bedrijven van politiek op een
principiële basis van maatschappij-beschouwing. Haar basis is de ver
wezenlijking van een moderne rechtsstaat op grondslag van het demo
cratisch nationalisme en de sociale rechtvaardigheid. Het beginsel
programma omschrijft, het democratisch nationalisme als de vrijwillige
erkenning en aanvaarding van de historische lotsverbondenheid van de
bevolkingsgroepen onderling en van de bevolking als geheel met het land.

... We staan nou al jaren op hetzelfde plekje...!

zijn een Pengel, een Findlay of een
Bruma of Lachmon opzij te drukken.
De grote massa der kiezers heeft zich
reeds gegroepeerd in vry solide blok
ken, waaruit nieuwkomers slechts
splinters slaan zoals het reeds het ge
val is geweest met partyen als WIN,
NASA en DSD die van het toneel zijn
verdwenen. Het komt het blad voor
dat het de NVP ook zo zal vergaan.
Het dagblad De West, welks re
dacteur-uitgever David Findlay als de
oppositieleider in Suriname beschouwd
kan worden, had vier dagen na de
oprichtingsproclamatie van de NVP,
merkwaardig genoeg nog geen com
mentaar geleverd.

BREUK
OVER
DEFENSIE

Gang van zaken

D

H

Voeding

EB:
3N
K P.C.
nch-,
suvre-

in Suriname

Commentaren

.

ew fashion"-fiets van Batavus

partij

Wat waarschijnlijk wel bereikt wordt,
is dat de leiding der bestaande par
tijen wakker geschud wordt en tot het
besef komt dat reorganisatie en een
democratischer gang van zaken in de
partyen zelf betracht zal moeten wor
den om het denkende deel van de
kiezers te behouden.

ET dagblad Suriname acht —
gezien de gang- van zaken by de
bestaande partyen in Suriname — een
partnj, die uit positieve wil verande
ring in de opvattingen wil brengen over
politiek en over de wijze waarop een
land moet worden geregeerd, beslist
noodzakelijk. Het blad mist evenwel
in het beginselprogramma van de
NVP iets dat de mensen kan pakken
en waarvoor zij zich zullen willen in
zetten. Wat met democratisch nationa
lisme bedoeld wórdt, acht het blad
niet duideiyk. Overigens vindt het blad
in het beginselprogramma punten die
elke rechtgeaarde democraat kan on
derschrijven.
Het ochtendblad De Ware Tij d
gelooft dat met de oprichting der
NVP verdere versnippering teweegge
bracht wordt. Onder de oprichters ziet
het blad namen van personen die het
bij reeds meer dan een bestaande
partij geprobeerd hebben. Zulke poli
tieke trekvogels wekken direct achter
docht wat hun drijfveren betreft. De
Ware Tyd stelt dat in de vroegere
koloniale gebieden het voeren van poli
tiek op basis van maatschappij-be
schouwing niet (goed) mogelijk is ge
bleken. In Suriname draait alles ook
nog altyd om de personen. Onder de
namen der oprichters vermag het blad
er geen een te zien die in staat zal

E Party van de Nationalistische Re
publiek is tot nog toe de enige
geweest die op een ideologische basis
politiek heeft willen bedrijven in Suri
name. Van al de andere partijen is het
beginselprogramma nagenoeg identiek,
dat wil zeggen even vaag. De praktyk
is dat de kiezers zich weinig gelegen
laten liggen aan beginselen, zij hangen
personen aan.

Dit is tot nu toe zover gegaan dat
de partijleidingen jaren laten voorbij
gaan zonder bestuursverkiezingen te
houden en de leden voelen zich er ge
lukkig bij. Dit is het geval in Findlay's
Surinaamse Demokratische Party en
Pengels Nationale Party Suriname. In
de Verenigde Hindostaanse Partij en
de Kaum Tani Persatuan Indonesia
van resp. Lachmon en Soemita, gaat
het even gezellig of zelfs nog gezelliger
toe; het bestuur kan worden aangevulc'
zonder verkiezing. Niet dat er in die
partijen niet gemord wordt. Maar dr
ontevredenen worden overstemd.
Deze gang van zaken is wellicht he
beste bewijs dat het de meerderhek
der Surinaamse kiezers meer te doei
is om een figuur tegen wie kan worde
opgezien, die bewonderd kan worde
en die de vrije hand krygt, dan om eei
of andere ideologie.
Of het de NVP, die nog niet weet o
ze aan de eerstvolgende verkiezing za
deelnemen, zal gelukken hierin veran
dering te brengen valt te betwyfelen

De chef van de Britse marinestaf
admiraal Sir David Luce heeft
ontslag genomen uit protest tegen
het regeringsbesluit geen nieuwe
vliegdekschepen meer te bouwen.

0*-^ Zwartkijkers en witkijkers zijn het
eens over Black & White

Pessimisten en optimisten, die wat meer in de
wereld hebben rondgekeken zijn het eens: er is maar
één Scotch, Black & White. Dat kun je iedereen
gerust zwart op wit geven.
Denkt u niet dat 't er in longdrinks en cocktails niet
op aankomt wit voor whisky u gebruikt. Fijnproe
vers weten wel heter. Hier is een recept voor uw fljnproeverstong:
longdrink de Nice
30 gram Black & White whisky
10 gram Gordon's Dry Gin
40 gram Noilly Prat extra dry
2 blokjes ijs en citroenschilletje

De beste gastheren en gastvrouwen
ter wereld schenken

BLACK & WHITE

De nieuwe Hritse minister van ma
rine, J. P. W Mallalieu, die
Christopher Mayhew in deze func
tie opvolgt. Mayhew bood afge
lopen weekeinde zijn ontslag aan,
omdat hij zich niet kon verenigen
met de nieuwe defensiepolitiek
van de Engelse regering.

De echte Schotse whisky

Publikatie van Frans Verbunt & Co N.V. » Tilburg, de importeurs van:
Black & White Whisky * Gordon's Dry Gin * Sandeman Port en Sherry * Champagne Heidsieck Monopole * Cognac
Jules Robin * Noilly Prat Vermouth * Rum Bacardi * Cherry Heering * Cossack Vodka * Kahlüa Coffee Liqueur

De
De interkerkelijke
interkerkelijke jeugdbewegingen
Youth for Christ, Verdieping en Aktivering, Jong Nederland Voor Christus en de
Ned. Chr. Gemeenschapsbond organise
ren op tweede paasdag een paasappèl
in de Houtrusthallen in Den Haag.
Sprekers zijn de evangelisten Jan van
Veen en Sidney Wilson.
Een forum behandelt actuele jeugdvragen.
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SPORT

In verband met
gratieplannen

TIJDENS STRAWINSKY-CYCLUS
President geeft VAN RESIDENTIE ORKEST
tip aan
verdachte

Kunstrijden om
wereldtitel
Ludmilla Belousowa en Oleg Protopopow, houders van Olympische, Euro1 pese en wereldtitel, hebben op de eerste
tdag van de wereldkampioenschappen
t kunstrijden, die te Davos worden gef houden, bij de verplichte figuren van
ihet paarrijden de leiding genomen. Het
• Russische duo heeft een voorsprong van
il.1 punt op de tweede Russische comItoinatle, gevormd door Titiana Shuk—
5JfAlexander Goerlik. De stand: 1. Belousowa—Protopopow (Rusl.) plaatscrjfer
10, 104,2 punten, 2. Shuk—Goerlik
(Rusl.) plc. 17 — 103,1 pnt., 3. Glockshuber—Danne (W. Dld.) plc. 39,5 —
97.6 pnt., 4. Muller—Dallmer (O. Dld.)
plc. 44 — 97 pnt.

Z

Straf voor basketballer
werd berisping

Anton Huiskes, de succesrijke coach
van het Nederlandse schaatsteam zal
na zijn terugkeer in Nederland, op 5
maart, in zijn woonplaats Maam wor
den gehuldigd.

UIT ALLE SPORTHOEKEN

— V o e t b a l . Voor de eerste divisie
van de Engelse league won Chelsea gis
teren op eigen terrein met 3—2 van
Bunderland.
P a a r d e s p o r t . — De vijfjarige
hengst Carlos Pluto uit Baarle heeft
gisteren beslag gelegd op de tweede
plaats bij de Grand Prix d'Hiver in de
Belgische plaats Sterrebeek. De uitslag
van de koers was: 1. Petit Amoy (Fr.)
Maurice Riaud, km tijd over 2360 meter:
1.18.9; 2. Carlos Pluto (Ned.) A. Siderius, kmtijd 1.21.4; 3. Ulrica (België)
kmtijd 1.2Ö.9.

Het bestuur van RKHW meent, dat
de KNVB een dergelijke amnestie zou
kunnen toepassen nu is gebleken dat
ook de minister van justitie het voor
nemen heeft deze uitzonderingsmaat
regel te gaan hanteren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•'

Antiek orgeltje
voor
vader Verkerk

•
•
•
•
•
•
(Van onze correspondent)
-•
•
•
Barneveld, 23 februari
•
•
Toen caféhouder Rein van Ee in
•
• Kootwijkerbroek (gemeente Barne
• veld) enkele weken geleden een
:
• klein onoogelijk orgeltje kocht voor
•
• ƒ 15 zal hij niet hebben vermoed
• dat het stuk antiek nog eens in de
•
woning van een wereldkampioen zou
•
• komen staan.
•
Van Ee kocht het orgeltje van de
•
• jeugdige Gert Ansink uit zijn woon
• plaats, die het ding van een familie
• lid had gekregen. Het geval werd in
•
• de gelagkamer gezet en toen de
• broer van Kees Verkerk, Arie, met
• een paar vrienden in het café aan
•
• legde, maakte Van Ee hem attent
'• op het orgeltje. „Ik wist dat Arie's
• vader van antiek hield, en daarom
•
• heb ik Arie het orgeltje meegege
• ven voor zijn vader met de af
• spraak dat hij de waarde maar
•
• moest bepalen. We zouden het in
• Puttershoek wel eens komen opma
• • ken," zo zegt van Ee.
•
Thans is gebleken dat het orgeltje
•
• wel tweeduizend gulden waard kan
• zijn.
•
„Als ik die vijftien gulden terug
•
• ontvang, kom ik er niet aan te kort,
• en heeft vader Verkerk geluk ge
•
• had. 't Was een oud, zwart orgeltje,
• op één — gedraaide — poot, twee
• blaaspijpjes, een klein harmonium•
• pje. met een toetsenbord je," aldus
• „Van Ee. ,,'t Moet wel een paar hon
• derd jaar oud rijn. Kenners hadden
•
• zo'n ding nog nooit gezien. Voor 12
• maart ben ik nu uitgenodigd om bi.i
• de huldiging van Kees te zijn," zegt
• Van Ee.
•
• En Gert Ansink die het orgel voor
• 15 gulden verkocht? „Och, heb ik
• pech gehad," zegt hij.
•
•
•

••••••••••••••••••••••••••

Het Russische paar Ljoed-

VOETBAL EUROPA CUP

mila Beloussowa en O leg
Protopopow tijdens de we

Nederland met OostDuitsland, Hongarije
en Denemarken
Te Zürich is vandaag die loting ver
richt voor het toernooi om de Europa
Cup voor nationale elftallen. De eéri eri
dertig deelnemende landen lootten als
volgt:
Groep 1: Spanje, Tsjechoslowakije,
Ierland, Turkse.
Groep 2: Portugal, Bulgarije, Zwe
den, Noorwegen.
Groep 3: Sovjet-Unie, Oostenryk,
Finland, Griekenland.
Groep 4: West-Duitsland, Joegosla
vië, Albanië.
*
Groep 5: Hongarije, Oost-Dnitsland,
Nederland; Denemarken.
Groep 6: Zwitserland, Italië, Roe
menië, Cyprus.
Groep 7: Frankrijk, België, Polen,
Luxemburg.
Groep 8: Engeland, Schotland,
Noord-Ierland, Wales.
Op verzoek van Engeland vormen de
vier elftallen van het Verenigd Ko
ninkrijk een groep. IJsland en Malta
hebben niet ingeschreven.
Elk elftal speelt een uit- en een
thuiswedstrijd. De wedstrijden moeten
worden gespeeld tussen 1 augustus
1966 en 28 februari 1968. De finale
is in de zomer van 1968,

Voorstel amnestie voetbalstraffen t.g.v. huwelijk
RKHVV, de Huissense voetbalvereniniging, heeft het bestuur van de KNVB
en de besturen van de afdelingen van
de voetbalbond voorgesteld ter gele
genheid van het huwelijk van prinses
Beatrix en de heer Von Amsberg tot
kwijtschelding of vermindering van op
gelegde straffen aan leden van de
KNVB over te gaan.

het
strawinsky
residentie cyclus
aprilil-mei
orkest

FF

.Vé

I

(Van onze basketbalmedewerker)

Huldiging Huiskes

EGT u maar dat hij erg voor
zichtig moet zijn met in hoger
beroep gaan. Dit in verband met het
aanstaande huwelijk van onze Kroon
IJDENS een bijeenkomst in het
prinses." Deze tip gaf mr. J. Bletz,
perscentrum Nieuwspoort in Den
president van de rechtbank in Amster Haag heeft de directie van het Resi
dam, vanochtend via een tolk aan een dentie Orkest nadere mededelingen
Fransman, die wegens het rijden onder verstrekt over de Strawinsky-cyclus,
invloed werd veroordeeld tot twee die op 16, 23, 29 april, 7 mei en 14 mei
weken gevangenisstraf. Mr. Bletz doel in de Kurzaal te Scheveningen zal wor
de hierbij op de plannen om vóór 10 den gehouden. Over dit ambitieuze cul
maart opgelegde gevangenisstraffen tureel gebeuren, dat niet alleen voor
voor delicten, die vóór 1 januari 1966 ons land, doch ook voor de gehele
zijn gepleegd, te bekorten.
wereld een unicum mag heten, heeft
De Fransman had tevoren via de onze muziekredacteur enige maanden
tolk laten weten dat hij liever een geleden reeds uitvoerig bericht.
geldboete zou betalen en daarom van
Naar thans bekend geworden is zul
plan was in hoger beroep te gaan. len ten minste vier Nederlandse pre
Toen kwam het advies van mr. Bletz, mières tijdens deze cyclus plaatsvin
die er tegenover de tolk aan toevoegde den, te weten: de cantate Abraham
„Maar vertelt u hem dat maar niet and Isaac (1963), de bewerking van
hier, maar een eindje verderop."
Bachs koraalvariaties over het kerst
De kwestie van de gratie was ook lied Vom Himmelhoch, het Monemenaan de orde gekomem bij de zaak, wel tum pro Gesualdo di Venosa (1958) en
ke aan die van de Fransman vooraf- Le Roi des Etoiles.
Een Nederlandse verdachte,
In samenwerking met leden van de
~ver de plannen van het ministe- Haagsche Comedie zal voorts een uit
• justitie had gelezen, verzocht de voering: worden gegeven van 1'Histoire
't om een nadere uitleg. Mr. du Soldat in de Nederlandse vertaling
'twoordde vriendelijk dat hij nu ' van M. Nijhoff, terwijl met het Nedergene was, aan wie dat niet kon 1 lands Danstheater onderhandelingen
-i gevraagd.
gaande zijn over de opvoering van een
„Aan wie dan wel," vroeg verdachte. aantal balletten, waarvan de Danses
„Dat is nu juist de moeilijkheid, want Concertantes in de choreografie van
er zjjn geloof ik maar weinig mensen Job Sanders inmiddels vaststaan.
die er het fijne van weten," aldus de
Een groot probleem wordt hierbij
president.
veroorzaakt door de beperkte mogelijk
De officier van justitie, mr. H. E. heden van het Kurzaalpodium, waar
van Renesse, interrumpeerde toen met door de grote balletten als Le Sacre,
de opmerking dat de verdachte het 1'Oiseau de Feu en Les Noces slechts
beste informaties kon inwinnen bij de in concertvorm ten gehore kunnen wor
afdeling Executie in het gebouw waar den gebracht.
de zitting plaats vond.
In Les Noces, geschreven voor vier
solisten,* koor, slagwerk en vier piano's,
zullen vier van Nederlands meest be
kende pianisten optreden, namelijk:
Daniël Wayenberg, Theo Bruins, Jan
Wijn en Reinbert de Leeuw.
De gehele cyclus zal worden opge
nomen door de Avro en op een later
tijdstip uitgezonden. De abonnements
verkoop start op 1 maart a.s. bij de
administratie van het Residentie Or
kest.

T

— Na de eerste twee verplichte figu
ren bij de heren heeft de Oostenrijkse
kampioen Emmerich Danzer de leiding.
Nadat alle 22 rijders gistermiddag had
den gereden bleek, dat Danzer met zijn
totaal van 332.2 punten, liefst zestien
punten voorstond op zijn landgenoot
Wolfgang Schwarz en de Amerikaan
Gary Visconti, die beiden 316.4 punten
verzamelden. 4. Scott Allen (VS) 309.2,
5. Nobuo Sato (Japan) 302, 6. Donald
Knight (Can.) 301.6.

De Commissie van Beroep in de Ne
derlandse Basketbal Bond heeft opnieuw
een door het bondsbestuur opgelegde
straf gecorrigeerd. Deze keer ging inter
nationaal Freek Witte van Landlust met
succes in beroep. Zijn straf, een half
jaar voorwaardelijke schorsing met een
proeftijd van een jaar, werd terugge
bracht tot een berisping.
Witte werd met zeven ploegmakkers
gestraft, omdat' zij aan het einde van
het vorige seizoen ƒ900.- ontvingen voor
gemaakte onkosten. De Commissie van
Beroep sprak er echter zijn twijfel over
uit of hier sprake was van materieel
voordeel voor de spelers, ook al ontbra
ken de gespecificeerde onkostennota's.
Naar aanleiding van deze uitspraak
zal het bestuur van Landlust zich tot het
bondsbestuur wenden om voor alle spe
lers 'kwijtschelding van de opgelegde
straffen te krijgen. Ook ten opzichte van
het eigen bestuur, dat een jaar voor
waardelijk werd gestraft, zal Landlust
een dergelijke correctie vragen.

Vier Nederlands
premières

„Wij zijn er van overtuigd, dat een
dergelijke maatregel vari de zijde van
de KNVB en. de afdelingen „door alle
betrokkenen, zowel spelers als vereni
gingen, met grote dankbaarheid en
enthousiasme zal worden ontvangen en
zeker zal medewerken om de feestvreug
de te vergroten,"" aldus het bestuur van
RKHW. Het schrijft verder: „Hoewel
losstaande van d» motivering van ons
initiatief willen wij niet nalaten er op
te wijzen, dat alle thans geschorste
spelers dtoor de vrijwel onafgebroken af
keuringen extra zwaar worden gestraft.
Als wij uitgaan van de gedachte, dat
de opgei-egde straffen mede het karak
ter van een „afkoelingsperiode" om
vatten, dan verkeren de spelers, die
thans een aantal wedstrijden zijn ge
schorst, in een heel wat ongunstiger
positie dan zij, die in de lente of herfst
een dergelijke straf opgelegd krijgen."
Overigens wordt o.a. ook in de afde
ling Nijmegen van dé KNVB getracht
een dergelijke maatregel van het.
KNVB-bestuur „er door" te krijgen.

reldkampioenschappen

in

Davos.

de

Zij bezetten
eerste plaats.

Leven werd
iets duurder

Het landelijk prijsindexcijfer van het
levensonderhoud is van 123 medio de
cember tot 124 medio januari geste
gen, aldus het CBS. Het indexcijfer in
de sector voeding daalde van 126 tot
125: de prijzen voor brood, alcoholische
Fundament
voor
dranken--en groenten stegen, maar die
voor varkensvlees, fruit en vooral
bungalow?
voor eieren gaven een daling te zien.
Buiten de voedingssector werden
o.m. stijgingen geregistreerd voor kapperstarievén, dagbladen, radio- en tele
visietoestellen-, tarieven voor lokale en
interlokale bus of tram; premies vrij:
; willig ziekenfonds, reinigingsrechten en
vakvërenigingöcontributies.
f
De belangrijkste stijging trad op
voor de huur, waarvoor het indexcijfer
steeg van i<58 tot 148. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de om
standigheid dat medio januari nog niet
alle huurverhogingen bekend waren.
- Het indexcijfer voor kleding gaf als
gevolg van de uitverkoop in de ver(Van onze correspondent)
slagmaand een daling te zien en wel
van 116 tot 100. De accijnsverhoging
N ij m e g e n , 23 februari voor sigaretten en shag kwam in de
Het Aannemings- en Wegenbouwbe winkelprijzen medio januari nog niet
drijf Samson uit Oegstgeest kan zich m.tot uiting.
sinds vanochtend bezitter noemen van
een kolos van een bunker langs de Mondklauwen
Waalbandyk tegenover Nijmegen. Het
bedrijf verwierf het drie verdiepingen
hoge betonnen geval voor ƒ 2525, tij
zeer
neemt
af
dens een openbare verkoping door de
inspectie van de Domeinen. Het was de
Het gaat met de mond- en klauw
eerste maal dat Domeinen een bunker
zeerepidemie de goede kant op. Dit zei
verkocht.
de secretaris van het produktschap voor
Binnen de gewapend betonnen mu vee en vlees, de heer F. Bikker, van
ren van een meter dikte liggen drie morgen op de openbare vergadering van
ruimten van 5 bij 5 meter boven elkaar. het produktschap te Utrecht.
De laatste week is het aantal nieuwe
Lipht komt er niet in want na 1940 zijn
de schietgaten dichtgemetseld. Zelfs gevallen ben-eden de tien per dag ge
wanneer die opengebroken worden bleven, terwijl in januari nog zeventig
blijft de bunker échter eeh duistere k tachtig nieuwe gevallen per dag werden
geschiedenis door de enorm dikke geconstateerd. Het zuiden van het land
is nu volgens de heer Bikker praktisch
muren.
: Aannemer Samson weet . nog niet vrij van de ziekte. Uit Limburg en
. goed wat met het gevaarte te doen. Noord-Brabant zijn 'sinds 10 februari vrij
geen meldingen van nieuwe gevallen
Hij denkt over het bouwen van een wel
binnengekomen.
bungalow op het dak van de bunker.
Het mond- en klauwzeer komt nu voor
Van de bungalow uit verkrijgt men al nog in Gelderland én Ovérijssel voor.
een uniek uitzicht over de Waal, dat Vanaf het begin van de epidemie tot en
is wel zeker. Een andere mogelijkheid met 16 februari zijn 226.000 varkens af
is misschien de bunker in te richten tot gemaakt.
vakantieverblijf voor het personeel.

Domeinen

verkoopt

RENAULT

Champion bougies laten ook
üw Renault sneller starten,
beter optrekken, regelma
tiger rijden. Komt door
de uitstekende isolatorneus.
Daardoor past de bougie
zich aan bij uw manier van
rijden. Soepel door woelig
stadsverkeer,. snel op de
grote weg.

CHAMPION
BOUGIES
Officieel goedgekeurd door meer
Europese automobielfabrieken
dan enig ander bougie-merk.

Kring MiddenUtrecht zonder
De Bilt

De raad van De Bilt heeft gister
avond de toetreding tot de Kring MiddenUtrecht afgewezen. De Kring MiddenUtrecht omvat een elftal plaatsen en
heeft tot doel een nauwer contact te
vormen tussen de gemeenten en het
vormen van een bovengemeentelijk or
gaan te bevorderen.

Verkeersongevallen

Kamerleden

moeten

vragen...

beter

worden

geregistreerd
H

ET Tweede-Kamerlid de heer Van
Hogendorp (pvda) heeft de staats
secretaris van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, de heer De Meijer, schrif
telijk gevraagd, of deze zich als volgt
heeft uitgelaten: „Neem bijvoorbeeld
Turken; velen werken hier om geld tè
verdienen, waarmee ze thuis een
tweede vrouw kunnen kopen."

(Van een onzer verslaggevers)
's - G r a v e n ha g e, 23 februari

Dit is dè jas!

Indien op d-oze vraag bevestigend
wordt geantwoord, is de staatssecre
taris dan niet van oordeel, dat de uit
spraak niet van toepassing is op het
overgrote deel van de Turkse werkne
mers, hier te lande werkzaam.
Verder vraagt de heer Van Hogen
dorp of de staatssecretaris niet van
oordeel is, dat het huidige, door de drie.
werkgeversbonden gevoerde huisves
tingsbeleid voor buitenlandse arbeiders,
door de betreffende rede wordt door
kruist.

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

Godslasterlijk en immoreel ...

zijn gekrenkt wegens smalende godslas
tering."

H

ET Tweede Kamerlid de heer Van
Dis (sgp) heeft de ministers van
C.R.M. en Justitie gevraagd of zij
kennis hebben genomen van het ar
tikel in Dialoog, tijdschrift voor homo
filie en maatschappij (no. 4-1965) „dat
als antwoord moet dienen op protesten
van een predikant en een pater tegen,
een eerder in het tijdschrift verschenen
artikel, waaruit blijkt dat belde gees
telijken in hun godsdienstige gevoelens

DE JAS

GRONINGEN

(ehlenka

\'5

Moéten de ministers niét erkennen,
• zo vraagt de heer Van Dis, dat het
artikel
godslasterlijk,
immoreel,
bestiaal en zelfs satanisch van inhoud
is en derhalve krenkend voor velen.
De heer, Van Dis wil weten, welke
maatregelen de ministers wellicht heb
ben genomen of voornemens zijn te
hemen op grond van artikel 147 van
hét wetboek van strafrecht.

N een rapport, dat vanmorgen aan
I
de staatssecretaris van sociale
zaken en volksgezondheid, dr. Bartels,
is aangeboden bepleit een werkgroep
van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid, dat er
een betere registratie van verkeers
ongevallen tot stand zal komen, zodat
ook omtrent de medische facetten
betere statistische gegevens worden
verkregen.

De werkgroep, onder voorzitter
schap van ir. Asmussen, directeur van
de SWOV, spreekt zich voorts uit voor
bloedonderzoek, ter bepaling niet
alleen van alcohol, maar óok van het
suiker- en koolmonoxyde-gehaJte. Bij
een eenzijdig verkeersongeval dient
een onderzoek naar de alcoholconcen
tratie in urine, speeksel of adem ver
plicht te worden gesteld. Bij een
ongeval met dodelijke afloop dient
sectie te kunnen worden verricht ter
bepaling van hersenletsels en het voor
komen van hart- en vaatziekten.
De werkgroep, waarin nog ver
scheidene artsen en psychologen zit
ting hadden, vraagt om een centraal
register, om allen die bij ongevallen
en eventueel overtredingen betrokken
zijn, te registreren.
Van veel belang is ook de aan

beveling om de procedure van het
CBR te wijzigen en uit te breiden,
zodat de relatie tussen gezichts- en
waarnemingsvermogen enerzijds en
een ongeval anderzijds beter kan
worden vastgesteld.
In het rapport wordt nog opgemerkt,
dat ervaren oudere verkeersdeel
nemers niet vaker bij ongevallen be
trokken zijn dan ervaren jonge ver
keersdeelnemers. Onervaren oudere
verkeersdeelnemers daarentegen rijn
relatief onveiliger dan onervaren
jongeren.
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^ bij voelt, die van 't kindersprookje,
is ook die van Casadesus. Vandaar
misschien die combinatie van grillig
heid en eenvoud in zijn spelen, zijn be
trekkelijk geringe belangstelling voor
de structurele waarden van de muziek.
Dit laatsté kwam het duidelijkst tot
uiting in de Sonate in As (nr. 8) van
Haydn. Adembenemend mooi klonk
hier de melodieuze inzet van het Adagio, maar zijn voortvarende aanpak
van het allegro moderato, dwong hem
tot een zo razend snel presto dat de
muzikale lijn voor het gehoor van de
luisteraar moeilijk te ontwarren viel.

'••..Jpp !
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verhoogt uw weerstand
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tegen griep, vermoeidheid, slapte,\
nervositeit, verkoudheid.
Neem nu elke dag zo'n kleine capsule Haliplus
die bovendien zo gemakkelijk is in te nemen.
U komt dan gezond de winter door.

Haliplus
f 3,80" • ,

fZM

MULTI VITAMINEN
VOOR HET HELE GEZIN
* • • • • • • • • • •
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W/AT de uitvoeringen in het
meen betreft: het is di
dat uit deze coöperatie een
horigheid en gelijkgestemd
gegroeid die voor het ensemtl
een solide basis hebben gelet
de onvervreemdbare grond:««
gezond vakmanschap wordt *
mocratisch principe beleden,
in geen plaats is voor de auto1
dictatuur van een persoonlijk
ceptie of een hooggestemd
het zijn namelijk muzikanten1
beste zin van het woord, sii
recht uit het hart, zonder dei
sen of kruiderijen.
De (bijna) feilloze zuiverU
intonatie behoedt de luistert'
zorgen hieromtrent. Maar ie
teraar is in de eerste plaats f
fen door de liefdevolle toewijd
zorgvuldigheid waarmee (
het hebben gepresteerd 0f
hun drukke orkestpraktijk e(
gelijk presentabel niveau <•
mermuziekspel op te bouwei
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Op het applaus werd gereag"
zo'n quasi-onnozel juweeltje ™
pe Mozart: het Andante für ö
ze in eine kleine Orgel, KV
componeerd in 1791, helaas in
gelukkige instrumentatie.

T\E wereld waar Debussy zich zo wel

De Turk een tweede vrouw

•jopen

Lai

Het meest bewonderden wij ditmaal
Casadesus in Rameau, Satie en Debussy, terwijl zijn Haydn-vertolking boven
al onze verwondering opwekte. Met een
gewichtloos toucher en een naïeve
poëtische simplicité droeg hij drie
Gnossiennes van Erik Satie voor. Voor
dit jeugdwerk van Satie zullen de mees
te pianisten waarschijnlijk hun neus op
halen juist om de simpele muzikale
taal die de componist hier bezigt. De
pianistische boodschap die Debussy in
Feux d'artifice uitdraagt staat wel in
schrille tegenstelling tot die van Satie's
Gnossiennes. In dit als tweede toegift
gespeelde werk kon Robert Casadesus
registers van zijn weergaloze pia' cVmeetrekken. En de persoonlijke
toon van de pianist bleef hier klinken van het meest subtiele pianissimo
tot de daverendste fortissimi.

R. S. STOKVIS c ZONEN N.V.

geeft

rjpwiNTIG jaar geleden hebbt
solo-houtblazers van het Rat
harmonisch Orkest zich samen
pianist Herman Kruyt verenigd j
sextet. Gisteravond had in de
Zaal van het Concertgebouw
sterdam een recital plaats, i
een warmgestemd publiek aan
de lustrum van het jarige Radio (fuet b
monische Sextet een feestelijke in Ni
alindu
streping heeft gegeven.
lenem
Deze zes musici — Adriaan ;t te i
(fluit), Sam Zilverberg • (hoboi deel
d'Hondt (klarinet), Anton Dooi >tjff"
een
(fagot), Kees Versney (hoorn) tieleni
man Kruyt — schrikken er niet Ben d
terug om van de platgetreden ! fina
het onbekende bos in te stappelit opn
programma vermeldde merendeel fijt »
nig bekende werken: een Serenai
Beethovens leerling
(en J! '!]<
vriend) Johann Georg Albrechtsi"maakl
geschreven op de krasse leeft) 3,Jver
zeventig jaren, een Sextet van 4 rgevoi
lijnse Benda-leerling Friedrich t fkerer
Seidel; verder het kernachtige rs vei
tissement op. 6 van Roussel, DhOOj
e
teressante en afwisselende Sextet |?f f
Martinu, en van eigen bodem tlVlr.fi1'
van Henkemans en Frid.
. i (a in
Het Sextet op. 70 van Ges
betekende een première. Wij
een ostinate figuur, een abrupt ritlt gest
gegeven, later een innemend kol
tief van lyrische aard dat nader Qe pr
uitgewerkt. Dit materiaal wor ;berts,
onderlinge oppositie geplaatst, ie koste
cutanten mogen ermee kMp 1965
waarbij naar ons idee de beste kosti
ten worden bereikt in de passages de or
dan
de traditionele tonaliteit vota ischijr
wordt beleden. Het Blaaskwinte; tandej
van Henkemans maakte een lan ar grc
indruk, maar wellicht dat een ® ig koi
ter uitvoering hieraan meer proü eds in
ig we:
geven.

ROBERT CASADESUS, de grote
pianist die dinsdagavond con
certeerde in de grote zaal van het
Concertgebouw, valt moeïhjk van
een etiket te voorzien. Categorieën
al»'•introvert en extravert zijn niet
op hem van toepassing. Verdeelt
men uitvoerende kunstenaars in een
groep die in de eerste plaats de
componist dient en een andere, wel
ke meer belang stelt in een zo per
soonlijk mógelijke interpretatie, dan
blijkt zo'n indeling voor de Franse
pianomeester al evenmin relevant.
Casadesus is in de eerste plaats
een springlevend artiest, wiens per
soonlijkheid zo nauw verbonden is
met de oerbron van de muziek, dat
wat hij ook doet, er nimmer ook
maar enige gladde routine aan te
pas komt. Beroemd is Casadesus'
fabelachtige techniek. Hij weet pre
cies hoe hij de piano aan zijn wil
moet onderwerpen, maar het pianis
tisch effect is nimmer voor hem
doel op zichzelf. Bij alle koele over
leg, dat aan zijn vertolkingen vooraf
moet gaan blijft zijn spontaneïteit
intact. Dat hij soms wel eens te
hard van stapel loopt, zij hem daar
om gemakkelijk vergeven. En wan
neer Casadesus misslaat werkt dat
bijna verademend.
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Op gebied van radio,

Winstmarge bij Unilever
verder verschraald

ECONOMIE
FINANCIEN
EN
U

Nederland als scheepsbouwer

Dalende lijn in 1965
tot staan gebracht
-ig
Nederlandse
scheepsbouw
) heeft de sedert 1959 gestaag
Jende produktie in het afgelopen
tot staan kunnen
jr blijkbaar
Uigen. Volgens een overzicht van
L-d's Register of Shipping werd
|9ns land in 1965 232.780 ton
L 7000 ton meer dan in 1964) te
[ter gelaten, welk cijfer overigens
L schril afsteekt bij het totaal van
|- ooo ton in het naoorlogse recordar 1959.
Deze lichte stijging valt evenwel ge
il in het niet bij de sterke toeneming
j je wereldscheepsboicw ook in het aflupen jaar weer heeft ondergaan. Zo
:fi in 1965 voor in totaal 12.22 miljoen
j tonnage te water gelaten tegen

Landré

& Glinderman

VOORLOPIG

GEEN

EMISSIEPLANNEN

10.27 min. ton in 196Jf. Japan wist zich
hierbij wederom goed te handhaven met
een totaal van 5.36 min. ton (plm. 1.28
min.), zodat het aandeel dit land in de
wereldscheepsbouw thans bh P"f. be
draagt. In 196b was dit percentage nog
IfO en in 1962 en 1963 28.

is het aandeel DIF - een be
legging in de vijf Nederlandse
internationale ondernemin
gen - interessant. Vraag in
lichtingen bij uw bankier of
commissionair over het

Dutch
Internationals
Fund

Z

WEDEN heeft na drie jaar van sterke
stijgingen Engeland van de tweede
plaats weten te verdringen, met een tonnenmaat van 1.17 min. ( +149.500). Enge
land was een goede derde met 107 min.
ton (+30.500), hoewel dit cijfer nog, al
tijd 1.5 min. ton onder het na-oorlogse
topjaar 1955 ligt. In West-Duitsland, vier
de op de wereldranglijst, was een be
hoorlijke stijging waarneembaar en wel
met 133.500 ton tot 1.02 min.. Evenals
in landen als Italië, Polen, Spanje en
Zuid-Slavië, die Nederland in de afge
lopen jaren als scheepsbouwnatie heb
ben verdrongen. Zo nam het totaal van
Italië (thans zesde op de wereldrang
lijst) met 74.800 ton toe tot 442.468 ton,
dat van Polen (achtste) met 72.836 ton
tot 334.395, Spanje (neigende) met 77.594
ton tot 294.600 en Zuid-Slavië (elfde) met
95.600 ton tot 264.166. Nederland komt
pas met een totaal van 232.780 ton op
de dertiende plaats. In de jaren vijftig
was ons land nog vijfde.

Industriële

Uit het bedrijfsleven
NEDERLANDSCHE CREDIETBANK
:
Dividend ongewijzigd (10%) •
Het bedrijf van de Nederlandsche Credietbank heeft zich in 1965 bevredigend ontwikkeld. Het netto-resultaat was hoger dan dat over het boekjaar 1964. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend uit te keren van
10 % op aandelen „B" en van 12 % op aandelen „A", waarvan In beide
gevallen evenals vorig jaar 2 % in aandelen „B" uit de agioreserve.
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Het indexcijfer van de industriële
produktie (excl. bouwnijverheid) be
reikte blijkens het statistisch bulletin
van het CBS in 1965 een stand van 161
(1958 s± 100), 10 punten (dit is onge
veer 6%) hoger dan het gemiddelde
over 1964. De index voor de maand
december 1965 lag op hetzelfde niveau
als in november van dat jaar (v. j. 166).

tussen

twee

en

VMF-bedrijven

Anaconda gaat grote
investeringen doen
De Anaconda Company stelt zich voor
in de komende vijf jaar haar produktiecapaciteit met ongeveer 50 pet. uit te
breiden, aldus een mededeling van de
voorzitter van de raad van bestuur van
de maatschappij, de heer C. M. Brinckerhoff. Tegen 1970 zal Anaconda in staat
zijn een totale produktie van 1.8 miljard
pond koper per jaar te bereiken (in
1965 bedroeg de produktie 1.4 mld. pond).
Met de uitvoering van deze projecten zal
een bedrag van 400 a 600 miljoen dollar
aan investeringen gemoeid zijn (de af
gelopen vijf jaar is 273 min. dollar aan
kapitaaluitgaven gedaan). De maatschap
pij bezit naar schatting 33 k 40 pet. van
de totale wereld-kopervoorraad.
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Geldmarkt wordt
nog krapper
H

Het saldo van het Rijk liep met
ƒ 268 min. terug o.m. wegens de
maandelijkse uitkering van het Rijk
aan de gemeenten. Het tegoed van de
schatkist daalde hierdoor tot ƒ 449
min. De banken zagen kans hun sal
do's met ƒ 14 min. op te vijzelen tot
ƒ 191 min., na^at de financiële instel
lingen voor niet minder dan ƒ 144 min.
hadden afgelost op de (dure) voor
schotten in rekening-courant. Des
ondanks blijft deze post met ƒ 114
min. hoog. Zoals men weet is het ren
teloos compenserend deposito, dat de
banken wegens overschrijding van het
kredietplafond moeten
aanhouden,
ƒ 113 min.
De monetaire reserve van de Neder
landsche Bank gaf slechts een geringe
stijging te zien, namelijk van ƒ 4 min.,
waarna de goud- en deviezenreserve
ƒ 7102 min. beloopt met onveranderd
hieronder begrepen ƒ 6328 min. aan
goud.
In het licht van het bovenstaande is
waarschijnlijk, dat de geldmarkt door
de verdere omzetting van giraal in
chartaal geld nog meer zal verkrap

de

lijst

Koninklnke/Shell en Unilever — ge
mengd
Nederlands/Britse
onderne
mingen — bezetten opnieuw de eerste
en tweede plaats op een lijst van de
90 grootste ondernemingen in de EGKS
en Oroot-Brittannië, die jaarlijks door
de Europese Gemeenschap voor Kolen
©n Staal wordt gepubliceerd. Met hun
omzetten in 1964 van resp. bruto
$9.76 miljard en f4.72 mld., hadden
Shell en Unilever weer een ruime voor
sprong op de volgende nummer» van
de lijst: British Petroleum met een
omzet van $ 8.5 mld., de Italiaanse
I.R.I. ff 2.59 mld.) en de Britse National
Coal Board (f2.46 mld.).

en

Wilson Limonadefabrieken: over 1965
10% (v.j. 12%, waarvan 5% in agio-aandelen). Over 1965 is reeds 3/2 % Interim
dividend betaalbaar gesteld. In juli werd
bovendien een bonus van 10% In agioaandelen uitgekeerd.

WEEKSTAAT NEDERLANDSCHE BANK

Unilever

keert
interim

7

pct.
uit

British Enkalon, de Britse onderne
ming, waarin de Algemene Kunstzijde
Unie een belang heeft van 62 procent,
zal over 1965 een interim-, tevens slot
dividend, uitkeren van 7 pet. Bovendien
zal op rekening van het boekjaar 1966
interimdividend van 4 pet. worden
pen en als gevolg hiervan het beroep een
betaald. Over 1964 werd het dividend ge
van de banken op de Nederlandsche passeerd.
Bank in de vorm, van voorschotten
Het interimdividend over 1966 geeft
vermoedelijk groter zal worden. Eerst
op 1 maart zal wellicht dan weer ver geen enkele aanwijzing omtrent de
lichting kunnen worden verwacht in hoogte van de totale uitkering over het
verband met de betaling van rente en lopende jaar.
aflossing op staatsschuld.
De resultaten van 1965 zullen worden

Zowel de binnenlandse als de buiten
landse orderontvangst" vertoonde In
januari voor het totaal der Nederland
se industrie (excl. de chemische Indus
trie) een stijging. Aldus blijkt uit de
resultaten van een door het CBS vol
gens de conjunctuurtestmethode ver
richt onderzoek over de gang van za
ken bij de Nederlandse industrie. Het
totaal der orderontvangst werd ultimo
januari — evenals ultimo december —
door 80% der ondernemingen als nor
maal beschouwd, door 10% als groot
en door eveneens 10% als klein. Voor
februari wordt voor alle sectoren een
toeneming der orderontvangst ver
wacht.

Amerikaanse uitvoer

(ln duizenden guldens)
Activa:
1 4 - 2 - 1 9 6 6 21-2-1966
Goud
6.327.708 6.327.708
Vord en geldsw. pap.
In buitenl geld
783.360
Buiten! betaalmidd. ...
194
Vord. In buitenland ln f
46.869
Wissels enz ln dtsc. ...
10.000
Wissels enz door Bank
Het Amerikaanse ministerie van han
gekocht
749.200
del maakt bekend dat in het vierde
Voorschot! ln rek.-crt
257.928
kwartaal van 1965 vergunningen voor de
Voorschot! a d_ Staat
—.—
uitvoer van Amerikaanse goederen naar
Nederlandse munten ...
20.934
Oost-Europa zijn verstrekt tot een be
Belegg. v. kap. en res.
167.543
Gebouwen en invent. ...
—.—
drag van $ 41.3 miljoen. In het derde
Diverse rekeningen ...
30.013
kwartaal van het afgelopen jaar was

naar Oost-Europa
toegenomen

Bankbilj. ln omloop ...
Bankassignaties
s Rijks schatkist
Banken in Nederland
Andere Ingezetenen ...
Buitenl. circulatieban
ken en daarmede ge
lijk te stellen instel!
And. niet-ingezetenen
Saldo s in buitenl. geld
soorten
Kapitaal
Reserves
Diverse rekeningen ...
Goud- en
deviezen
reserve van de Ned
Bank excl
gecons
vorderingen
Dekkingspercentage ...

BELEGGINGSFONDS BINNENVAART
biedt gecedeerde zekerheid
en ingaande 1 juni 1965
7% rente.
Prospectus verkrijgbaar bij banken,
commissionairs en het Beleggings
fonds, Den Texstraat 25, Amsterdam,
telefoon
221812*

n

dit $ 39 min. en in het vierde kwartaal
van 1964 $ 31 min. In het laatste kwar
taal van 1965 was de verdeling over de
Oosteuropese landen als volgt: TsjechoSlowakije $ 16.6 min., Sowjet-Unie $ 11
min., Oost-Duitslnd $ 8.2 min., Honga
rije $ 2.3 min., Bulgarije $ 1.7 min., Roe
menië $ 1.2 min. en Polen $ 300.000.
De uitvoer van Amerikaanse landbouwprodukten naar Oost-Europa be
droeg in het vierde kwartaal van het
afgelopen jaar $ 24 min. De voornaam
ste artikelen waren maïs, sorghum, soja
bonen, -meel en -olie, tarwe en gerst.
De NCB-index voor incourante fondsen
is vandaag berekend op 468 (1953 = 100)
tegen 467 op dinsdag.

De arbeidgrsbezetting bleef nage
noeg op hetzelfde niveau. De gemiddel
de dagproduktie bij de in het onderzoek
betrokken ondernemingen vertoonde
een stijging.
In de beoordeling van de voorraden
gereed produkt trad slechts een ge
ringe verschuiving op. Ultimo januari
1966 luidde het oordeel bij 80% der
ondernemingen (vorige maand 75%)
normaal, bij 15% (vorige maand even
eens 15%) te groot en bij 5% (vorige
maand 10%) te klein.

EEG-aandelenindex
Op basis van 1 januari 1958=100 kwam
de algemene index, betrekking hebbende
op de aandelen uit het EEG-gebied voor
22 februari uit op 143,15 tegen 140.72 op
15 februari.

D

E besturen van de Philips'
Gloeilampenfabrieken en Indo
heem beraden zich over de moge
lijkheid om met handhaving van de
volledige zelfstandigheid van Indo
heem tot hechtere samenwerking te
komen.
De gedachten gaan ernaar uit de
reeds bestaande gemeenschappelijke
activiteiten ten aanzien van stofzuigerproduktie in de Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V. uit te breiden tot die op
het gebied van ontwikkeling en produk.
tie van radio, televisie en elektro
nische apparatuur in een gemeenschap,
pelijke dochteronderneming.
Een onderzoek naar de mogelijkhe
den hiervan is op het ogenblik in volle
gang en het ligt in de bedoeling van
beide besturen te zijner tijd Verdere
publikaties te doen volgen.

Gisteren bleven de beurzen en goede
renmarkten In de Verenigde Staten ge
sloten.

Chef aro neemt
oudste zeepfabriek
(Vergulde Hand)
ter wereld over

Indien deze nauwere samenwerking
wordt gerealiseerd, zal daarbij, zo ver
nemen wij, volledig worden betrokken
de werkmaatschappij van Indoheem,
Van der Heem Electronics. De activi
teiten op het gebied van de ontwikke
ling, fabrikage en verkoop van elektro
nische apparatuur zal dan in een jointventure worden gebundeld. De werk
maatschappij Van der Heem zal ge
deeltelijk in de samenwerking worden
betrokken en wel alleen voor wat be
treft de sector radio, televisie en gram
mofoons. De afdeling elektrisch-huishoudelijke apparaten zal er volledig
buiten blijven, evenals de overige concernmaatschappijen van Indoheem.

(Van een onzer verslaggevers)

D

E NV Chefaro Maatschappij te Rot
terdam, een dochteronderneming
van Koninklijke Zout/Ketjen heeft be
sloten de op het Amsterdamse Damrak
gelegen C. A. Woltman Elpers' Zeep
fabriek tegen betaling In contanten over
te nemen. Een der voornaamste rede
nen voor deze overneming] is de wens
van Chefaro haar basis te verbreden,
terwijl voor De Vergulde Hand een
betere research, een sterkere positie
tegenover buitenlandse ondernemingen
en een verlaging van de verkoopkosten
een rol van betekenis hebben gespeeld.
De Vergulde Hand is de oudste zeep
fabriek ter wereld (meer dan 400 jaar
oud) en is reeds vanaf 1692 in handen
van de familie Woltman. Sedert 1921 is
het een familievennootschap. Het bedrijf
heeft ongeveer 40 mensen in dienst. Het
geplaatste kapitaal bedraagt ƒ 254.000.
Over de grootte van de omzet en de
overnemingsprijs kon men ons niets
mededelen.

Nillmij neemt
Flevo over
De
schadeverzekeringmaatschappij
Nillmij heeft door bemiddeling van de
Amsterdam-Rotterdam Bank een bod
uitgebracht op de aandelen van de NV
Verzekeringmaatsehappij Flevo te Am
sterdam. Vrijwel alle aandeelhouders
hebben dit bod geaccepteerd, zodat be
houdens de ministeriële verklaring van
geen bezwaar op een noodzakelijke statu
tenwijziging, het bod gestand wordt ge
daan. Door de verwerving van dit be
lang breidt de Nillmij haar werkter
rein uit tot de verzekering ter beurze
van brand- en transportrisico's. De Flevo
zal onder eigen naam haar werkzaam
heden voortzetten. Haar premie-inko
men bedroeg in 1965 ca. ƒ 1 miljoen.

Stand schatkistpapier
In de week, geëindigd op 21 februari,
is het ten laste van het rijk uitstaande
bedrag aan schatkistbiljetten met ƒ 3
miljoen toegenomen tot ƒ 2844.4 min. Het
in schatkistpromessen belegde bedrag
bleef ongewijzigd op ƒ 904 min.

Vermogen

ƒ

4

Nefo

mln.

weer

gestegen

Het geplaatste kapitaal van de Ne
derlandsche
Fondsen Maatschappij
„Nefo" is sinds 1 januari jl. met ƒ 1.1
miljoen gestegen tot ruim ƒ 46.5 min.
op 22 februari. Het vermogen nam in
dezelfde periode toe van ƒ 78 min. tot
ƒ 82.2 min. en de reserves van ƒ 30.6
min. Aldus een mededeling in de jaar
vergadering.
Het bestuur gaf desgevraagd toe dat
de verkoop van de aandelen Van Gel
der en VMF (in 1965 geheel afgesto
ten) enig verlies heeft opgeleverd. Me»
de met het oog óp de handhaving van
het dynamisch karakter van de maat*
schappij kwam het de directie niette
min gewenst voor van de aandelenpak
ketten afstand te doen. In het tweed»
kwartaal was het belang bij de VMF
nog met ƒ 50.000 uitgebreid tot ƒ 150.000.

Ned. fondsen te New York
De koersen van de Nederlandse fondsen
te New Tork medegedeeld door de fa.
Hentz & Co., waren maandag:
Kon. Olie 43è (44), Unilever 30ï (308),
Philips 333—34J (33i—34J), KLM 95 (93è—
99è) en Hoogovens 125—30 01233b).

1

brand
•••alarm
installaties

bovce

en automa

tisch wer
kende kool
zuurblusin
stallaties.
Beyersweg 18,
Amsterdam
Telefoon
58816/51614

Goudmarkt in 1965

buitenland

Het indexcijfer van de orderpositie
in aantal maanden werk (basis ultimo
januari
1965=100)
bedroeg
deze
maand 101. Ultimo januari 1964 en
1965 bedroeg dit cijfer resp. 103 en
100. Het oordeel over deze orderpositie
luidde bij 85% der ondernemingen (vo
rige maand 80%) normaal, bij 5%
gepubliceerd op 2b maart. Verwacht (vorige maand 10.%) groot en bij 10%
Tot slot hier nog enkele geldmarkt wordt, dat de nettowinst wat hf>ger zal (vorige maand eveneens 10%) klein.
taxaties: maandspapier circa 4 3%, zijn dan die in het voorgaande jaar. Het
De antwoorden van de geënqueteerdriemaands- circa 4Va, negenmaands- interimdividend over het lopende jaar
circa 41 en jaarspapier circa Hl %• wordt om fiscale redenen gedeclareerd. de ondernemingen mogen representa
tief worden geacht voor ca. 70% van
de industrie, exclusief de voeding*, en
genotmiddelenindustrie.

Passiva:

Een hypothecaire obligatie van het

Frankrijk zorgde voor
sensationeel begin

hoger
Enkalon

willen nauwer
samenwerken

MET
TERUGWERKENDE KRACHT!

Orders uit binnen-

British

ET verleden heeft geleerd, dat
de
februari-ultimo
zware
eisen aan de geldmarkt stelt. Deze
werpen hun schaduw al vooruit,
aldus blijkt uit de weekstaat van
De Nederlandsche Bank, afge
sloten per 21 februari, die aantoont
dat de chartale geldcirculatie de
afgelopen week met ƒ 101 miljoen
is uitgebreid tot ƒ 7245 min. Ver
wacht kan worden dat de uitzet
ting totaal circa ƒ 300 min. a
ƒ 350 min. zal belopen.

INCOURANTE
FONDSEN

West-Europa

in

PHILIPS en
INDOHEEM

RENTESTIJGING

Conjunctuurtest
januarii

Utrechtsche Asphalt: onveranderd
8 pet. Van de 50 pet.-deelneming Cindu
zal een onveranderd dividend van 6 pet.
worden ontvangen.

W MEEST VERHANDELDE

reuzen

Philips komt op de achtste plaats met
een omzet van $ 1.93 mld., direct achter
Volkswagen ($1.99 mld.). De enige
andere Nederlandse onderneming die
in dit gezelschap van economische
reuzen kan meekomen zijn de Konink
lijke Nederlandse Hoogovens en Staal
fabrieken, die met een omzet van
$279 miljoen de tachtigste plaats be
zetten.
•
Van deze grootste ondernemingen is
bijna de helft (nl. 44) van Duitse
origine; voorts zijn er 19 Britse,
15 Franse, 7 Italiaanse, 4 Nederlands^
en één Belgische bij.

Van de indexcijfers per bedrijfsklasse zijn er nog slechts enkele beschik
baar. De index van de delfstoffenwin
ning steeg met 10 punten tot 126, die
van de papiernijverheid won 13 punten
en bereikte een peil van 182, terwijl het
indexcijfer van de bouwmaterialen- en
aardewerkindustrie uitkwam op 154
(150).

iverU
, „w
steraw
ar dei
laats)

Economische

bovenaan

1965

Indexcijfer

voor de uitkering van het gewone divi
dend over 1965 nu ƒ 8 min. minder nodig
is.
Uiteindelijk is de winst vóór belas
tingen dan nog met 4,7 pet. gedaald
tot ƒ 1.186 min., welke teruggang bij
NV 5,3 pet. heeft bedragen tot ƒ 627
min, en Limited 4 pet. tot ƒ 559 min.,
hoewel de verkopen van Limited aan
trekkelijk sterker zijn gestegen dan die
van NV nl. met 9,1 pet. resp. 6,8 pet.
De geconsolideerde netto winst van
Unilever NV bleef onveranderd ƒ 340
min., terwijl die van Limited verbeter
de met 7 pet. tot ƒ 307 min.
Van de totale winst van ƒ 647 min.
wordt ƒ 412 min. in bedrijf gehouden
en ƒ 235 min. tot uitkering gebracht.
Het percentage van de in bedrijf ge
houden winst bedraagt nu 63,6 pet.,
zodat het dividend dus wel weer ruim
schoots is verdiend.
In de daling van de bedrijfswinst over
1965 heeft het laatste kwartaal sterk
bijgedragen met een achteruitgang met
11,2 pet. tot ƒ 278 min. Eigenaardig is
dat de bedrijfswinst van Limited in het
laatste kwartaal met 6,5 pet. is ver
beterd tot ƒ 148 min., maar dat Uni
lever NV een daling van de bedrijfsre
sultaten laat zien van ruim 25 pet. tot
ƒ 130 min. Een verklaring voor deze
ontwikkeling bij NV geeft het bericht
van Unilever niet, maar voor een deel
zal de oorzaak wel liggen in de ver
kopen die bij NV in het laatste kwar
taal maar weinig hoger zijn geweest
dan vorig jaar (+ 1,6 pot.), zodat de
mogelijkheid om de kostenstijging op
te vangen ook geringer was. De netto
winst van NV en Limited was in het
iaatste kwartaal 3,1 pet. lager en heeft
het jaarresultaat dus ongunstig beïn
vloed, zij het in mindere mate dan het
derde kwartaal dat een achteruitgang
met 8 pet. met zich bracht. De dalende
lijn die de resultaten van Unilever in
het derde kwartaal na het zeer gun
stige eerste halfjaar van 1965 te zien
hebben gegeven is dus nog niet omge
bogen.

Shell

produktie
in

met

Kwartaalbericht opaanvraag.
Postbus 853, Amsterdam.

IT de resultaten, die Unilever giste
ren heeft gepubliceerd, blijkt wel
dat ook dit internationale concern geen
uitzondering vormt op de regel van
schraler wordende winstmarges in vennootschapsland. Ondanks een bijna 8
pet. hogere omzet aan derden is de
winst van Unilever in 1965 maar met
3,2 pet. gesteg-en tot ƒ 647 min. en dit
is dan vrijwel geheel te danken aan
het feit dat minder voor belastingen
behoefde te worden gereserveerd, nl.
43,8 pet. tegen 46,9 pet. voor 1964. Bij
de vergelijking met vorig jaar is er
rekening mede gehouden dat in de ge
consolideerde winstcijfers van Unilever
Ltd. tot dusver steeds begrepen is ge
weest het aan een onderhorige maat
schappij van Limited toekomende aan
deel in het inkomen van de Leverhulme
Trust. Dit inkomen bestaat bijna ge
heel uit dividend op de door Lever
hulme Trust gehouden gewone aande
len in Limited. De betrokken onder
horige maatschappij heeft thans afstand
gedaan van haar aandeel in het trust
inkomen dat afkomstig is uit het slotdividend over 1964 van Limited en uit
het interim- en slotdividend ov^r 1965.
Hiertegenover heeft de Trust op haar
beurt jegens Limited afstand gedaan
van een overeenkomstig deel van ge
noemde dividenden. De bedoeling hier
van is aldus belastingmoeilijkheden met
betrekking tot als inkomsten terug
vloeiende dividenden te vermijden. Ten
gevolge van een en ander is bij Limited
in 1965 als winst voor belastingen ƒ 13
min. en als geconsolideerde netto winst
ƒ 8 min. minder opgenomen dan in 1964,
maar daar staat tegenover dat bij Ltd.

televisie en elektronica

D

E Internationale goudmarkt heeft in 1965 nogal wat emoties moeten ver
werken. De Franse regering zorgde in de eerste week al voor sensatie
door aan te kondigen dat zjj een aanzienlijk deel van haar dollar-tegoeden
bij de Amerikaanse schatkist wilde inwisselen voor hard goud. Op 8 januari
brak er onder de anders toch zo koelbloedige kringen van de Parijse goudmark' zelfs bjjna paniek los. De Gaulles uitlating op een persconferentie in
februari, dat de pure gouden standaard hersteld zou moeten worden, kon de
situatie alleen maar verergeren, aldus meldt Samuel Montagu in het jaarlijkse
goudoverzicht.
De Franse stap werd eigenlijk al
enige tijd verwacht. Hadden de overige
Europese centrale banken dit voorbeeld
gevolgd, dan zou de aantasting van de
Amerikaanse goudreserves zeer ern
stige gevolgen kunnen hebben voor de
Verenigde Staten, en niet — zoals som
mige gedacht schijnen te hebben —
voor de VS alleen. Inmiddels gooide
president Johnson olie op de golven
door met het voorstel te komen de wet
telijke gouddekking van 25 procent op
de uitstaande verplichtingen van de
Federal Reserve Bank te verlagen.
Hierdoor zou ongeveer voor een waarde
van $ 5 miljard aan goud vrijkomen.
Verdere onrust op de goudmarkt
werd nog veroorzaakt door de specu
latieve acties tegen de dollar en in
het bijzonder tegen het Pond Sterling.
In de eerste maanden van het jaar
moest Londen zelfs meer verkopen dan
de wereldproduktie in die tijd bedroeg.
Op de Londense goudmarkt, waar een
prijsverandering van een cent al als
bijzonder wordt beschouwd, schom
melden de noteringen per ounce tussen
250 sh. 3% d. (2 november) en 252 sh.
3 d. (6 augustus). Deze labiele situatie
handhaafde zich gedurende enige
maanden en erger kon slechts worden
voorkomen doordat de Goudpool en
enkele centrale banken op grote schaal
intervenieerden.
In augustus herkreeg het Pond het
internationale vertrouwen. De goud-

Bij ziekte, ongeval en invaliditeit

N.V. Amersfoortse Alg.
Verzekering Mi|.

"TTTrn AMERSFOORT
Unieke poli* met waardevaste koopkraeht
(en de belasting betaalt 30-60% mee)

i i * h! Bergstraat 6-8,

II J ll tel. 03490-17043'

prijs zakte weer tot meer normale
waarden. Daarbij kwam dat Rusland
om zijn tarwe-importen te kunnen be
talen goud moest verkopen. Op de eer
ste berichten hierover draaide de
markt volkomen om. Menige specula
tieve voorraad werd geliquideerd.
Montagu schat de Russische verkopen
gedurende 1965 op ongeveer 10 miljoen
ounces.
De totale goudproduktie in de wereld
(uitgezonderd de Sowjet-Unie) bedroeg
in 1965 ongeveer 41.7 miljoen ounces,
waarvan 30.5 min. voor rekening van
Zuid-Afrika, Op 30 juni 1965 beliepen
de officiële monetaire goudvoorraden
(berekend op $ 35 per on ounce) in alle
landen behalve de communistische
$ 43.030 miljoen. Hiervan bezaten de
VS $ 14.308 min, Engeland $ 2.226 min,
Frankrijk $ 4.433 min, Duitsland $ 4.378
min en Nederland $ 1.756 min. Ame
rika had aan het eind van 1953 nog
$ 22.091, einde 1958 $ 20,582 min en be
gin 1965 $ 14.638 min.

De spanning op de internationale
goudmarkt is in het vierde kwartaal
van 1965 aanzienlijk geweken. Of zich
dit in 1966 zo zal handhaven is moeilyk
te voorspellen. Verwacht wordt dat
Rusland ongeveer in deselfde mate als
in 1965 goud zal blijven verkopen. Bo
vendien heeft de verzekering van pre
sident Johnson dat de VS de goudaf gifteprijs zullen handhaven een be
gin van onrust weten te voorkomen.
Niettemin is het betalingsbalanspro
bleem van Amerika, hoewel minder
urgent, nog steeds niet opgelost, ter
wijl de verplichtingen in Vietnam voor
lopig nog wel druk op de monetaire
reserves zullen blijven uitoefenen. De
VS hebben in 1965 voor $ 1.66b min.
aan goud verloren. Wat dit betreft, al
dus Montagu, kan de ontwikkeling in
1966 interessant worden.
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Omzet

in

Unilever
8

met

pct.

1965

gestegen

Resultaat niet veel
veranderd
D« verkopen aan derden bJJ Unilever
e^jn ln 1965 met byna 8% gestegen.
Op levensmiddelen is de winst gesta
dig en belangrijk toegenomen; het
zelfde geldt voor toiletartikelen. Deze
vooruitgang heeft echter de daling van
de winst op margarine en wasmiddelen
flechte gedeeltelik kunnen goedmaken.
ï>« kosten zJJn blijven stijgen, terwijl
de druk, die o.a. van de zfjde van de
F«s»rlngen wordt uitgeoefend, een na
delige invloed bl(jft hebben op de
winctmarges. De concurrentie, vooral
op het gebied van wasmiddelen, ls bij•onder scherp gebleven.
D« raden van bestuur hebben beslo
ten aan de op 27 april te houden alge
mene vergadering voor te stellen over
1965 een slotdlvldend van ƒ 1.69 (v. j.
ƒ 2.65) per nominaal bedrag van ƒ 20
uit te keren op de gewone aandelen ln
Unilever N.V. en
een slotdivldend van
1
6 pence (v. j. 9 /& pence) per gewoon
aandeel van nominaal 5 shilling in Uni
lever Limited. Met inbegrip van de hoere interimdividenden van ƒ2.53 (1.53)
" N.V. en van 9 (5V4) pence bij L.IMIT> — welke verhoging haar oorzaak
vond in de overgang naar het nieuwe
stelsel van belastingheffing in Engeland
— zal dan het totale gewone dividend
over 1965 voor Unilever N.V. ƒ 4.22
(4.18) en voor Unilever Limited 1 sh. 3
pence (onv.) bedragen. Een en ander ls
ln overeenstemming met de op 10 no
vember jl, gedane aankondiging om
trent de te verwachten slotdividenden,
met dien verstande, dat tengevolge van
de sttfging van de koers van het pond
sterling het slotdivldend bij N.V. op
ƒ 1.69 ln plaats van op ƒ 1.68 moet wor-

den gesteld, opdat de slotdividenden
van beide maatschappijen overeenkom
stig de in de egallsatleovereenkomst
voorgeschreven
Berekeningswijze
in
geldswaarde gelijk zullen zijn.
Het ligt in de bedoeling, dat de slot
dividenden op de gewone aandelen van
beide maatschappijen van 10 mei a.s.
af verkrijgbaar zullen zijn.
De jaarverslagen van beide maat
schappijen zullen van 6 april a.s. af
verkrijgbaar zijn.
De totale omzet van N.V. en Limited
bedroeg over 1965 ƒ 23.586 (21.749) min,
waarvan over het vierde kwartaal ƒ 6.143
(5.891) min. De verkopen aan derden be
droegen in totaal over 1965 ƒ 18.466
(17.115 min.), waarvan over het vierde
kwartaal ƒ 4.778 (4.558) min; by N.V.
beliepen zij ƒ 9.512, reep. ƒ 2.412 (ƒ 8.908,
resp. ƒ2.375) min, en bij Limited ƒ 8.954,
resp. ƒ 2.366 (ƒ 8.207, resp. ƒ 2.183) min.
De winst vóór belastingen bedroeg in
totaal ƒ 1.186 (1.257) min, waarvan over
het vierde kwartaal ƒ 278 (317) min. De
winst vóór belastingen was voor N.V.
ƒ 627, resp. ƒ 130 (ƒ 662, resp. ƒ 174) min,
Limited ƒ 559, resp. ƒ 148 (ƒ 595, resp.
ƒ143) min.
De naar de winst geheven belastingen
beliepen ln totaal ƒ 519 (588) min, waar
van over het vierde kwartaal ƒ 127
(ƒ 130) min. Voor N.V. bedroegen deze
belastingen ƒ 284, resp. ƒ 59 (ƒ 301, resp.
ƒ 66) min en voor Limited ƒ 235, resp.
ƒ 68 (ƒ 287, resp. ƒ 64) min.
De winst na belastingen beliep dus
in totaal ƒ 667 (669) min., waarvan
over het vierde kwartaal ƒ151 (187)
min. Voor N.V. bedroeg deze winst ƒ 343,
resp. ƒ 71 (ƒ 361, resp, ƒ 108) min. en voor
Limited ƒ324, resp. ƒ80 (ƒ308, resp.
ƒ 79) min.
Buitengewone winsten en verliezen
leverden per saldo een winst op van ƒ 3
(verlies ƒ 7) min., waarvan een winst
van ƒ 12 (verlies ƒ 16) min. over het
vierde kwartaal. Voor N.V. leverden de
ze buitengewone winsten en verliezen
per saldo een winst op van ƒ 14, resp.
ƒ14 (verlies ƒ2, resp. verlies ƒ10) min.

en voor Limited per saldo een verlies
van ƒ11, resp. ƒ2 (verlies ƒ5, resp. 6)
min.
Het aandeel van derden ln de winsten
van onderhorige maatschappijen bedroeg
ƒ 23 (27) min, waarvan over het vierde
kwartaal ƒ6 (7) min. Bij N.V. bedroeg
dit aandeel ƒ 17, resp. ƒ5 (ƒ 19, resp. ƒ 6)
min. en bij Limited ƒ 6, resp. ƒ1 (ƒ8,
resp. ƒ 1) min.
De geconsolideerde nettowinst be
droeg dus in totaal ƒ 647 (ƒ 635) min.,
waarvan over het vierde kwartaal ƒ 157
(ƒ 164) min. Deze winst bedroeg voor
N.V. ƒ340, resp. ƒ80 (ƒ340, resp. ƒ 92)
min. en voor Limited ƒ 307, ƒ 77 (ƒ 295,
resp. ƒ 72) min.
Het dividend op preferent kapitaal
bedroeg in totaal ƒ 40 (ƒ 41) min. waar
van over het vierde kwartaal ƒ 10 (ƒ 10)
min, By N.V. bedroeg dit dividend ƒ 14.
resp. ƒ 3 (ƒ14, resp. ƒ3) min. en bij
Limited ƒ 26, resp. ƒ 7 (ƒ 27, resp. ƒ 7)
min.
De winst toekomend aan de houders
van het gewone kapitaal bedroeg dus in
totaal ƒ 607 (ƒ 594) min., waarvan over
het vierde kapitaal ƒ147 (ƒ154) min.
Hiervan betrof N.V. ƒ 326, resp. ƒ 77
(ƒ 326, resp. ƒ 89) min. en Limited ƒ 281,
resp. ƒ 70 (ƒ 268, resp. ƒ 65) min.
Voor de uitkering; van het voorge
stelde dividend op het gewone en „aeferred" kapitaal over 1965 is benodigd
in totaal ƒ195 (ƒ197) min., waarvan bij
N.V. ƒ135 (ƒ134) min. en by Limited
ƒ60 (ƒ63) min.
Hierna blijft als ln het bedrijf te be
houden winst over ƒ412 (ƒ397) min.,
waarvan by N.V. ƒ191 (ƒ192) min. en
by Limited ƒ221 (ƒ205) min.

ANP-CBS-indicės
(1953—100)
Int.conc.
Industrie
Scheepvaart
Bankem en

18/2 21/2 22/2 h.ste
495.3 493.5 491.1 513.0
316.8 316.3 315.0 322.3
133.7 132.8 131.5 140.0

verz.mijen
Handel
Algemeen

178.3 177.8 178.0 187.0 177.8
166.8 lttë.6 166.0 167.5 164.2
351.8 350.8 349.2 360.7 348.1

l.ste
486.4
314.4
131.5

AMSTEJIDAM, 22 febr. — Cacao Mrt.
176—7. mei 173—9%, juli 182—2%. sept.' 184%
—6/i. dec. 188—9. mrt. 191—2. mei 193—4,
juli 195—6. fetemming: kalm. Omzet- 28 con
tracten w.v. aan de call per mei 3 è. 179. per
september 2 a 186 en per maart 1967 5 k 191.

.Concertdirectie Dr. G. de Koos & Co.,
Concertgebouw, KI. Zaal - dinsdag 1 maart 20.15 u.
Recital door de gevierde pianiste
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n 20 130 345 700 830

ALHAMBRA
s*
tei. 23 68 6i
DRIE KAMERS IN MANHATTAN n*.
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•Weterlngschan» (Trols chambres a Manhattan) regie: Mare«I Oemt
Annie Glrardot Maurlc» Ronet O.E. Haaee
BELLEVUE
CINERAMA
tel. 23 48 76
Marnixstr. 400
CALYPSO
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THE GREAT RACE Blake Edwarda
Tony Curtis Natalie Wood Jack Lemmon
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Clnerama-scherm Panavlslon Technlcolor
c ag
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Première Nederland
BUNNY LAKE IS MISSING Otto Preminger
Bunny Lake wordt vermist
Laurence Olivler Carol Lynley Noël Coward

da

! «ƒ«•«»
tal. 24 36 38

Reg. BreestrMt

«Kaarten ƒ 1.75 & ƒ2.75 a.r.i..

2 00 en 8 00 59 WMk
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CENTRAAL
9tal. 24 54 67
STRIPGIRLS IN S0H0
18
Nleuwendljk 67 (Jungle street)
Davld Mo CaHum Kanneth Cope
dag. 9.30 11.30 1.30 3.30 5.30 7.30 en 9.30
kleuren
CINEAC
ia 1.30 enz.
Premlere Nederland Clnemeaoope
tal. 24 56 46
AGENT 077 OPERATIE TANGER
18
Damrak
rifJFAr

Proyr.: Bach - Mosart - Beethoven - Bartók
Schubert - Chopin.

: SCHOUWBURGEN. \
: BIOSCOPEN, ENZ. :

Loul» Davila Jo«4 Grecl Ann Caator
Geprolongeerd: Ondertrouw Prlnaee BeatrW (in kleuren)
ontvangst en rijtoer In Den Haag
Wereldkamploeneohappen eeheetaen In Gothenburg

&.
HET EL D0RAD0
Eau Interessante kleurenfilm over COLUMBIA
TOM en JERRY in een kostelijke TEKENFILM In kteu^»
do 24 febr. de gehele dag gesloten
CINET0L
vr IK WANDEL DOOR MOSKOU Regief G. Dasellje A'J
lel. 72 22 M
za en zo OTHELLO Regie: S. Joetkewltel
14
Tolstraat
ma DRIE PLUS TWEE Regie: G. Oganisjan
AL
dl VOLWASSEN KINDEREN Regie W. Azarow
AL
wo VADER VAN EEN SOLDAAT Regie: RezoTajcheldze 14
0ITY
dag. 2.15 7.00 9.30 zo 1.30 4.00 7.00 9.30 3e Succesweek
tel. 23 45 79
7 GOUDEN MANNEN (en «n hele mooie vrouw) 14
b.h. Leldaepleln Rosaana Podesta Phlllppe Leroy

NCAB laakt bevoordeling
woningwetbouw
(Van een onzer verslaggevers)

O

P de algemene ledenvergadering van
de Nederlandse Christelyke Aanne
mers- en Bouwvakpatroonsbond
in
Utrecht, heeft vanmorgen de voorzitter,
de heer D. Versloot, ervoor gepleit, dat
de overheid tegen lage rente kapitaal
beschikbaar zal stellen voor de bouw
van alle soorten woningen. Minister Bogaers heeft volgens hem zün beleid dui
delijk verlegd van de subsidiëring uit
sociale overwegingen naar de subsidië
ring uit een algemeen oogpunt van volks
huisvesting. De consequentie daarvan
zou moeten zijn, dat daarby ook de par
ticuliere bouw wordt betrokken en dat
niet uitsluitend de woningwetbouw pro-

Geen uitstel
verkiezingen
in Helmond
(Van onze correspondent)
.
Helmond, 23 februari
Minister Smallenbroek (binnenlandse
zaken) heeft afwijzend beschikt op een
verzoek van twee Helmondse afdelingen
van de KVP om de komende gemeen
teraadsverkiezingen in Helmond en
Mierlo uit te stellen in verband met het
wetsontwerp tot grenswijziging rondom
Helmond, dat by de Tweede Kamer is
ingediend.
De minister zegt ln zyn antwoord aan
de besturen van de KVP-afdelingen dat
het nog geruime tyd kan duren eer het
wetsontwerp tot wet verheven kan zyn.
De vaste Tweede-Kamercommissie zal
met het oog op dit grenswyzigingsplan
in mei een bezoek brengen aan Helmond
en omgeving.

Broekmans
Administratie
kantoor N.V.
bericht dat van 24 februari
1966 af by de Heren Picrson,
Heldring & Pierson te Am
sterdam en 's-Gravenhage
alsmede bij de Heren Hel
dring, Milders & Co. te Rot
terdam, de navolgende divi
denden betaalbaar zijn ge
steld :
The Procter & Gamble
Company
het div. per 15/2'66 è, $ -,50
per aandeel (na aftrek van
15% U.S. Tax) op Div.bew.
No. 33 der eert. v. 10 aand.
met ƒ 15,10 en der eert. v.
5 aand. met ƒ 7,55.
Voor niet-ingez. ƒ 2,72 resp.
ƒ 1,36 tax afhouden.
Suburban & Provincial
Stores Ltd.
het div. per l/2'66 & li% (na
aftrek van 411% Inc. Tax) op
Div.bew. No. 55 met ƒ 8,48
per eert. v. f 100.-/- 3% cum.
pref. aand.
The Western Union
Telegraph Company
Div.bew. No. 44 der eert. v.
10 aand. met ƒ 19,»2 zijnde de
opbrengst
verkoop
claim
rechten (zie adv. van 26/l'66).
De div.bew. moeten voorzien
zijn van firmastempel.
Amsterdam, 23 februari 1966.

flteert van de subsidiëring en zelfs wordt
uitgebreid met een duurdere sector.
De heer Versloot kantte zich ook tegen
bevoordeling van de woningwetbouw by
het beschikbaar stellen van bouwterrei
nen. Als er nu al woningen leeg staan,
omdat ze te duur zyn, zo zei hy, wordt
maar al te gemakkelijk verondersteld,
dat dit komt door de hoge winsten.
Meestal echter wordt de hoge prijs ver
oorzaakt door koppelverkoop, door de
toegepaste verschrijvingen en door de
gevoerde grondpolitiek.
Volgens de NCAB-voorzitter schort er
nogal wat aan het plichtsbesef in de
bouwnyverheid. Zowel door werkgevers
als door werknemers wordt ba slordig
en onverantwoordeiyk omgegaan met
materialen en arbeidstijd. De vak
bonden zullen zich volgens hem niet al
leen moeten beijveren voor hogere lonen
en betere sociale voorzieningen, maar
zij zullen tevens d-s toewijding, het
plichtsbesef en het verantwoordeiykheidsgevoel van hun leden moeten aan
wakkeren om zo de produktiviteit te sti
muleren, want een hogere produktiviteit
maakt een verbetering van de materiële
positie van de werknemers mogelijk.

MODERNE
kantoor-, atelierof showroomruimte
te huur.
Frederik Hendrikstraat.
V.v. c.v. en lift.
Totaal 200 m2.
Makelaars
NICO TEL & ZOON
Prinsengracht 981,
telefoon (020) 66721-62307.
—•HggMMIIJ.,. UW?

'

TEt, 020 723653

cla > 1,30 3,45 7

8,30

rui Mini
tal. 72 36 53
Apollolaan 4

dag. 2.00 en 8 00 2e succesweek
THE SOUND OF MUSIC
Juli» Andrewa Chrietopher Plummer

AL

FLORA *
tel. 23 04 69
Amatelatraat

dag. 2.30 7.30 9.45 zo 1.30 3.45 7.30 9.45 4e week
DE GENDARME VAN SAINT TR0PEZ
Louia de Funè8 Genevleve Grad

AL

KRITERI0N
tel. 5 25 92
Roeteraatraat

tl™™?:??
M0ND0 CANE I Technlcolor
Een film van Gualtiero Jacopettl

1 30 3 45 715 9 30

da

iLEIDSEPLEIN 9 THEATER
» i
sa no
tel. 23 w ra
Leidaepleln

2 30 7 15 9 30 zo 1 15 330 71 5 9 30

-

-

18

^

w,ek

EEN OCHTEND VAN ZES WEKEN
18
pritempa en Hollende
Anne Colette Llli ven den Bergh Hana Culeman
Vooraf: Gelijkenla Mlcha Frenkel en Delphlca Serge Korteer

WhfTFRATH

dag

*

1,30 3,45 7

'°°

9 30

teL 23 06 55
NACHTELIJK SPEL (Nolte varia) Actuasl
Reg. Breestraet Norma Bengelt Odette Lara Marlo Benvenutl
doorl. voorat. 11.30 1.30 3.30 5.30 7.30 9.30
PARISIEN
1.30 enz.
8ucceaweek
SEX A LA MINUUT (Das tosende Paradis)
d,

PI A7A

B-

18

18
JULIE ANDREWS . CHRISTOPHER PLUMMER
RICHARD HAYDN PÈ6BY WOOD CHMMIAN »» THE Bil BAIRD MARMNETTES
ELEANOR PARKER *»>«»
CKAPIIN ... RDBERT WISE —RICHARD RODGERS
OSCAR HAMMERSTEIN II «.«ERNEST LEHMAN
1000 *0 MINITMIIII

1 30 3 4S 7 15 9 30 18# week

-

AL
DE EEND EN DE CADILLAC
Kalveratraat
Loula de Funea Bourvll
In Meuren Col. Int.
das. 2.15 7.15 9.30 zo 1.30 3.45 7.15 9 30
RIALT0
14
...EN EEUWIG ZINGEN DE BOSSEN
tel. 72 MM
Ceintuurbaan Gert Fröbe Joaehlm Hanaen regie: Peul M»y
ia en wo 2.15 Jeugdbloe Première
AL
De vlucht over de beratn .Ned. geapr.
dag. 1.30 4.00 7.00 9.30 1 0e week in Amsterdam
R0XY
AL
tel. 23 28 09
MARY POPPINS regie: Robert Stevenson
Kalveratraat
Julie Andrewa Dlck van Dyke
David Tomllnaon Glynla Johna Technlcolor Rank
RHYAI
dag. 1.30 3.45 7.00 9.30
UI 24 41 44
DE SLAVENK00PMAN (The elave merehant)
14
Nlêuwendiik
Mlchtle Glrardon Klrk Morris Eestmencolor Ha/bo
dag. 2.30 7.45 10.00 zo 2 00 4.15 7.45 10.00 9e aueceeweek
CTI,nm u
tel. 5 02 44
DE VROUW IN HET ZAND (La femme du aable) 18
boven Krlterlon Grand Prlx Spécial du lury
TIICPUIMCKI dag. 2.15 7.00 9 30 za en zo 1 30 3.45 7.00 9.30
lUOUnlNOM
ven Louis Malle 3e succesweek
tel. e 26 33
VIVA MARIA Panavlslon Eestmencolor Nova 14
Reg. Breeetraat Brloltte Bardot Jeanne Moreau
lei :a18 is

VSiC

AMSTP-fDAM • '
TEL QÖ0 033192

TALHAMBRA
PREMIERE VOOR NEDERLAND
PREMIERE NEDERLAND

Toneel: 3 Frey's, rllwlelnummer - Orkest o.l.v. John Kapper

nc IIITKI IK
tel 237480
Prlnaengracht
VICTORIA
tel.

dag. 1.15 3.30 7.15 9.30
(l'Ape regina)
18
HET HUWELIJKSBED Marco Ferreri
Ugo Tognazzi Marlna Vlady
do 24 februari Verdoemden van Alton»
,
„ a 15
vr t/m wo (beh. za midd.) 2 00 7.00 9.30 zo 3.45 7.00 9.30
DE AMOUREUZE AVONTUREN VAN
M0LL FLANDERS Kim Novak
20 1.30 Aart de knutaelaar
Lou Coatello

' NACHTVOORSTÉLLINGEN

ï*Al
H\. 8«27
Ma'rnlxstrsat
CINETOL
tel. 72 22 9t
I PIPU Wl
Tolatraat

vrljd. en zaterd. nacht 12.15 regie: Claude Autant-Lara
LE BLÉ EN HERBE Als het Jonge koren rijpt
18
Edwige Feulllère Nicole Berger
vrijdag en zaterdag nacht 12.15
SALVATORE GIULIANO
18
Frank
Wolff Salvo Randone regie: Francesco Rosl
•'

ZÖNDAGOCHTENPVOORSTELLINGEN
TIMPAP
24 w «
Damrak

MI

ni| Mini
Si. hm 53
Apollolaan 4

zondagmorgen 11.30
AL
UIT HOLLYWOOD'S LACHFABRIEK
Een vrolijk» film met Charll» Chaplin, Stan Uaural,
Ollver Hardy an vale tndare komlekan.
zondagmorgen 11.30 8» week
DE WERELD ZONDER ZON
AL
Een nieuwe film van Yves Cousteau over een ongekende
diepzeewereld. In kleuren.

AHKIE BIRABDOÏv^x^Sffl^^ M«[ ROHH O.E.HASSt
MI MUM lEURK'UMM Mfflll Stllflfim NB N'IIFRIRTT «OKUM TH*

mogen maar

ICEM-kaarten

invoeren

DE Koningin heeft de PTT machti
ging gegeven om de zevenmjjlskaarten
die in het kader van de ICEM-vluchtelingenactie aan haar worden toege
zonden, na afloop van deze actie aan
de afzenders te retourneren met het
poststempel Soestdjjk.
De ICEM-actie is enigszins in het
gedrang gekomen doordat ook via an
dere acties een dringend beroep op de
goedgeefsheid van het Nederlandse pu
bliek werd gedaan. De Nederlandse
stichting tot steun van het ICEMvluchtelingenvervoer hoopt evenwel,
dat in de laatste week van haar actie
ook de noden van de vluchtende mens
weer de aandacht van de Nederlandse
bevolking zullen krijgen.
De vrees bestond tot nu toe dat de
actie niet geheel aan haar doel zou
gaan beantwoorden, omdat tal van fi
latelisten de met de bijzondere post
zegels beplakte kaarten niet aan de
koningin toezenden, maar deze zelf be
hielden. Hierdoor komt de extra toe
slag niet aan de vluchtelingen ten
goede.
De door de Koningin verleende
machtiging betekent dat de verzamélaars er nu echter zeker van zyn dat
zy de kaarten na toezending terugont
vangen.

één
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sigaretten
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h
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(Van een onzer verslaggevers)
De Nederlandse douane gaat »AL
per toezien op de naleving van de »,
schriften met betrekking tot het ||
voeren van sigaretten uit het bmi^
land. Indien grensgangers meer (
één pakje met 25 sigaretten inVoe]
zonder dit b(j de douane aan te geU|
zullen zij worden bekeurd, zo deelt
ministerie van financiën mee.

ijn (i«
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rtini

tf dus
de <

Iets b<
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[nkal'
Hoei
icded
»orw
De voorschriften by de invoer
sigaretten worden aan de Nederig ^ ls.
(rekke
Belgische grens in toenemende
«men
overschreden. Dez-a overtredingen van ƒ

den vooral begaan door grensbev?®,
en personen die vaak over de p(l
heen en. weer reizen. Volgens de voo
schriften mogen de grensgangers a
meer sigaretten invoeren dan zfl v,
hun verdere reis voor persoonlek >
bruik nodig hebben. Deze hoeveefe
bedraagt by binnenkomst uit
ten hoogste één pakje sigaretten
De boete, die voor deze grensgsj.,
geldt, is gesteld op maximaal TJJ
gulden of der rechten plus maxira
vyf maal deze rechten.

[„"„'jrfij

int
|(l% k
lOSSlM
jraagl
.(jee
•,8%•

Alg<

Deze bepaling gelden niet voor ti
ten die niet dagelijks de grens
seren. Zij mogen normaal de ^
loofde hoeveelheid van honderd sis
retten Nederland invoeren.

23 '
Binnen-

en

buitenlandse

AMSTERDAM, 22 febr. — Aardap
pelen. April ƒ 26.70—26.50. Omzet; 76.
Stemming: Flauw.
AMSTERDAM, 22 febr. — Advi«e.koer»e.n
buiten'1. bankpapier, geldd in A'dam op de
volgende werkdag: Zwits. frames 83.30—83.80.
BODEGRAVEN, 22 febr. — Kaas. Aan
voer: 12 partijen Goudse kaas. Prijzen- le
kwal. ƒ 3.25—3.40; extra kwal ƒ3.50. Han
del: traag
GRONINGEN, 22 febr., — Vee. Aanvoer:
runderen 1003; kalveren 1319; schapen 87;
paarden 3: bokken geiten 10; totaal 2422.
PRIJZEN in guldens per stuk: kalf- en
melkkoeien le soort 1200—1275; idem 2e soort
1000—1100; idem 850—900; 1000—11000- kalfvaarzen le en 2e soort 1050—1100 ; 800— 850:
voorjaarskalv. koeien, le en 2e soort 1100
—1175, 850—950; vare koeien le en 2e
soort 950—1050, 700—800: kalv. en pinken
275—740; weidescha.pen 90—110; nucht.ere
kalv. 35—60 ; 80—90; per kg 1.10—1.50; vet
te lammeren 75—95; vette schapen 80—115;
stieren le en 2e soort per kg aan bouten
4-!0—4.20; 3.80—3.90; stieren le, 2e en 3e
soort per kg aan bouten 3.90—4.15; 3.50—
3.55; 3—3.20.
GRONINGEN 22 febr. — Granen. Rodewitte
tarwe
ƒ31.35—36.86;
wintergerst
ƒ 30.35—33,38; extrn kwal. ƒ 33.35—33.86:
romergerat ƒ 30.36—33.35; extra kwal ƒ33.50
—33.76; haver ƒ 28.36—30.86; extra' kwal.
t 31.10—31.35:
groeneerwtem
ƒ 32.40—43.40.
ROTTERDAM, 21 febr. — Aardappe1 e n. April ƒ 27,70—27.60.
Handel: flauw.
SCHERPENZEEL, 23 febr. — Eieren.
Aanvoer: 1.000.000 stuks. Prijzen: kippeeieren ƒ 10.75—12, henne-eieren ƒ 9—10.50.
Handel: redeljjk.

Scheeps
tijdingen

Rabért Wise-prnd. Todd-AO color de Luxe Fox

Grensgangers

pakje

Amsterdam, 23 febr. 1966.

regie: Terence Hathaway Nederland

0

BEPALING

retourneert

N.V. ADMINISTRATIE
KANTOOR VOOR HAN
DEL EN NIJVERHEID

weel< ln

9
-°°
^
077 IN OPERATIE BL00DY MARY Ken ci«rk 18
(Agente 077 mlaalone Bloody Mary)

ALLIED
CHEMICAL
CORPORATION
2% stockdividend
ree. date 8-2-'60
pay-date 28-3-'66
Ondergetekende bericht, dat
ter verkryging van in hoofde
genoemd
stockdividend
is
aangewezen div. bew. no. 85
der eert. van 1 resp. 10 gew.
aandelen.
A^an 24 februari 1966 af zal:
a. tegen inlevering van eert.
iiv. bew. no. 85, tezamen
rechtgevende op 1 resp. 10
orig. aand., 'en betaling van
f 10,59 resp. ƒ 85,90 (inclusief
kosten voor zegel en rubr. II),
verkrijgbaar zijn één eert.
van 1 gew. aand., resp. één
eert. van 10 gew. aand. Allied
Chemical Corporation, cum
div. 87 e.v.;
b. tegen inlevering van eert.
div. bew. no. 85, tezamen
rechtgevende op X orig. aand.,
en betaling van ƒ5,80, als
mede ƒ 5,40 per uit te leveren
post, te New York uitlevering
plaat» kunnen vinden van
één gew. aandeel Allied Ohemioal Corporation.
Div. bew. kunnen tot 31-3-'(Mi
worden ingeleverd. Na die
datum zullen de waarden,
waarover niet is beschikt,
worden verkocht en op div.
bew. no. 85 betaalbaar wor
den gesteld.
Div. bew. no. 8fl zal worden
aangewezen ter betaling van
het contante dividend ($0,47è
per 10-3-'66).

gedrang

Soestdijk

(Van een onzer verslaggevers)
De brand die maandagmiddag in het
perceel Oude Hoogstraat 25 in Amster
dam woedde is waarschyniyk veroor
zaakt door broei in een hoop oude rom
mel.
Tot deze conclusie is het brandpiket
van de politie gekomen na een zorgvul
dig onderzoek, waarbij de brandhaard
kon worden gelokaliseerd. Dat hier een
brandstichter aan het werk is geweest
acht men nu wel uitgesloten.

regie i Marco Vicerlo City film Eestmencolor
Orkest o.l.v. Lex ven Weren - Orgel: Ren6 de Rocy

CORSO
tal IS«61
Kalverstraat

het

Geen brandstichting
in Oude Hoogstraat

DU MIDI
OOK IN AMSTERDAM OVERWELDIGEND! |
AMSTERDAM

Vluchtelingenactie
in VOOR TOERISTEN

Abbekerk 21 v*Aden n Suez
Abida 22 te Bukom
Achllle» 22 p Axoren naar
Antwerpen
Acmaea 22 v Curagao n Savannah
Adrastus 17 rede Sibolga.
Agamemnon 22 v A dam n
Hamburg
Alcetas 23 te A'dam
Algol 22 p Berlenga Eil n
Marseille
Alkes 22 v Shatalarab naar
Karachi
Alkmaar 21 v Pta Cardon n
New York
Amstelland 22 te Hamburg
Amstelstad 23 te New Or
leans
Amstelveen 22 v Pt Lincoln
n Los Marqués
Amyntas 22 v A'dam n Al
giers
Anco Spray 22 v Donges n
Le Havre
Angolakust 22 p Finisterre
n Freetown
Arca 25 te Trinidad
Arcaa 18 v R'dam n Lissa
bon
Arendakerk 22 p Ushant n
Antwerpen
Argonaut 21 te Marseille
Argos 22 p Kp Vilano n Cadiz
Arnetj 21 te Cadiz
Artemis 22 v Pto Sucre n
Paramaribo
Attis 22 te San Pedro de
Marcoris
Atys 21 te Stanlow
Avedrecht 22 p Aden n Bandarmashur
Balong 22 t.a. Barcelona
Balticborg 21 te Delfïül
Banda 22 p Bermuda n Tri
poli
Banggai 22 te Mena
Bengkali.s 22 v Houston n
New Órleans
Bennekom 22 v Pto Plata n
Hamburg
Bovenkerk 22 v Kaapstad n
Pt Elizabeth
Calamares 23 te George
town
Calt. A'dam 22 p Oran naar
Bahrein
Calt. Arnhem 22 v Kopenha
gen n Fredericia
Calt, Eindhoven 22 p R&salhadd n Kaapstad
Calt. Gorinchem 22 v R'dam
n Fredericia
Calt. Madrid 22 p Alexandrië n Ft Said
Calt. Napels 22 te Kopenha
gen
Camerounkust 22 v Douala
n Abidjan
Cartago 22 v Seattle n Armuelles
Ceres 22 v Manta n San
Juan d. S
Chiron 22 v Antigua n Newportnew»
Cinulia 22 te Gothenburg
Congokust 23 te Cape Palmas
Cornelia B I 19 te Guanta
Dahomeykust 22 v Matadi
n Cabinda
Dania 23 v A'dam n Kopen
hagen
Deneb 21 te Alexandrlë
Diemerdtjk 22 v San Francisco n Portland
Doelwtlk 22 te Bonny
Dongedvjk 23 v R'dam naar
Southampton

markten

CUL
Amst

(in pence per pound): mrt. 23.00 (&
mei 22.00 (22.20).
LONDEN, 22 febr. — Jute (par tn
Jute Ass. lst cif VK co'nt. — ( )
Hghtnings 137x (137x), idem hearti \
BUITENLANDSE

BEURZE

PARIJS, 22 februari
21/2

22/2

Citroen
197
196
Kuhlmann 225.80 224
Pechiney
227.50 225
Peugeot 144.80 144.80
R.Dutch 217.90 212.50
22/2

Confinindus 1872 1850
Dett.IS4% 98.70 98.70
F.d.Caoutch 187 184
Petrofina
1932 1962
Sidro
940 940
Soc.Gen 16450 16475
Sodec
1552 1550
Sofina
9950 9870
Un.Min.H.K. 876 880

J.-CH

21/2

Brufina
802
CockOugree 16J0
2126 U
Gevaert
K.Moto p.b. 33 Mét.Hobok. 5720 1
Robeco
3180 31?
RovalDutch 2234 ü
Sipef
220 SI
Un.Chim.B. 2090 M

LONDEN, 22 februari
21/2

22/2

211 11

B.Petrol
71J 71è UnileverLtd. 31|
2JCons.
38! 38! 4 Victory Ml H
Courtaulds 21i 21
31 Warloan 531 S
5 Dawes
97 è 971 41Younga. 1781
De Beers n 9'Vsa Gr.Un.Stor. 431
4 F. Loan 94(J 945 Cons.Goldf. 1I3|
Gén.Elec. 50 50} 51%E.ex. 100
Imp.Chem. 431 43| Interunie
22|
ANTWERPEN. 22 febr. — Wol Austrail. Mex.Eagle 41 41 UnileverN.V. "i
soorten. Febr.
(138t), mrt. 138V4X R.Dutch
188 18,V Ver.Bezit
131
U39t). april 139»/i (139%f). mei 139%X. OM.: ShellTr.
411 40!
13.500. Stemming: kalm.
LONDEN, 21 febr. — Goud. Prijs per
MILAAN, 22 februari
oz. fijn: 250 sh. lli d. (250 sh. llï d.)
21/2 22/2
21/2
SINGAPORE.
22 febr. — Rubber. Edison
7
3105 3160 Olivetti
4070
Prompt 69 /s—'7014, (70Ï4—%),
Fiat
2938
2921
Pirel
en
C.
4821
LONDEN, 22 febr. (R.O.J — M a i s (slot)
960 954 Pirel SPA 4150
in £ mrt. 23.7/- (23.8/-); mei 23.3/- (23.3/-). Finsider
Montecat.
2026
2029
SniaVisc.
5101
LONDEN, 22 febr. (R.O.) — Cacao (in
ah. per cwtl : mrt. 176.—6.6 (176.—6.6). mei
MONTREAL
EN
TORONTO,
22
febr.
181.—2.- (181.6-2.-); juli 184.6-5.- (184.6—
21/2 22/2
21/2
5.-); sept. 187.6-8.- (188.—8.6), dec. 191.24x 24x Ind.Acc.
22)
1.6 (190.6—1.-); mrt. 193.6-4.- (194.—4.6), Asbestos
571 57} Inl.Nat.Gas 91
mei 196.—6.6 (196.6-7.-), juli 198.6-9.- (199.- Bell.Tel.
__9.g) _
Cana-F. 57.14x 57.04X Mac.Millan 271
4.55
Mass.Ferg. 311
LONDEN, 22 febr. (R.O.) — Metalen Can.I.F.
39} 39 ShellCan. 22)11
in £: tin loco 1363—6 (1379—81), id. 3 mnd. Cons.Pap.
Dom.Tar
19J 201 SteepRock 6.41
1355—6 (1373—4) ; koper, loco 676—7 (689—90)
7.11
6.61X 6.60X Shelllnv.
id. 3 mnd. 654—6 (667—7); lood, loco 104—i FirstOil
2.04 2.02
(1043—ï). id. 3 mnd. 103}—8 (1035—4), zink, GunnarM,
d
=
ex.
div.;
x
laten;
b
=
bied"
loco 108J—9 (1091—J), id. 3 mnd. 107—1
I = notering te New York.
(1071—il).
PARIJS, 22 febr. — Fvjngoudin baren
WINNIPEG, 22 febr.
per kg fr. 5565 (5570)
LONDEN, 22 febr. — Rubber, slot no. Gerat 21/2
22/2 Hjnzaad
1, r.s.s. Cif. V.K. Continent basish&ven, mei 1381b
138! mei
311S
mrt 20A—1 (21A-J), apr. 20|j—}} (20MA), juli 137b
137b juli
308b
Loco no. 1, r.s.s. 21è-| (21J-J), idem settle- okt. 134}t
134} okt. 3091
menthouse 2H—i (21A—A).
t = nom.; g = gedaan ; x = l»'"
LIVERPOOL, 22 febr. (R.O.) - Katoen
L :- Loco; b = bieden.
Dorestad 22 v Staniow naar
Avonmouth
Eemhaven 23 v Londen n
Immingham
Esso Den Haag 22 p Gibral
tar n Brega
Esteller Maersk 22 p Curagao n Maracaibo
Eumaeus 22 p Pt Said naar
Bremen
Falkenstein 22 v Pta d Gada n Antwerpen
Forest Hill 22 120 mijl zw
Rasfartak n Bizerta
Forest Town 22 v Abidjan
n Djibouti
Friesland 22 te San Francisco
Gaasterdvjk 23 v R'dam n
Charleston
Gaasterkerk 19 te Beira
Gaasterland (KHL) 16 te
Itajai
Gabonkust 22 v Hamburg n
Antwerpen
Ganymedes 22 te Antwer
pen
Groennebek 22 p Pto Somora
n Acajutla
Guineekust 23 p Finisterre
n Le Havre
Gulf Hansa 22 p Aden naar
Antwerpen
Gulf Italian 22 p Pantellaria
n Antwerpen
Hector 22 p Wight n Ham
burg
Helicon 22 v Curagao n Pt
of Spain
Hollands Duin 22 v Panama
kan. n Yokohama
Hoogland 22 te Sluiskil
Houtman 22 p Comoren n
Penang
Inca 21 150 m^jl nw Guayaquil n Gulfport
Ittersum 22 p Landsend n
Bremen
Ivoorkust 23 te A'dam
Jac. Verolme 22 v San Nicolas n Coquimbo
Jagersfontein 22 v R'iam n
Bremen
Jason 23 te A'dam
Joh. Frans 22 te Ammaybay
Kalydon 22 te Piraeus
Kara 22 te Marsden Point
Karachi 21 te Singapore
Karimun 22 v Hamburg n
Londen
Katelysia 21 in Suezkan. n
Bukom
Katendrecht 22 p Aden naar
Suez
Kelletia 21 te R'dam
Khasiella 25 te Barry
Kinderdijk 16 te Vera Cruz
Koningswaard 22 te Schie
dam
Kopionella 24 te Bombay
Korovlna 23 te Benghaz'i
Kosicia 22 te Bukom
Kossmatella 22 te Thames
Koudekerk 22 p Perim naar
Fremantle
Krebsia 22 te Geelong
Kreon 22 p Mona Isl n Curajao

Kylix 24 te Santo Island
Laarderkerk 23 te Suez
La don 22 p San Salvador n
Nassau
Laertes 22 p Finisterre n
Pt Said
Lelykerk 23 v Londen naar
A'dam
Libertas 22 v Venetië naar
Triest
Limburg 22 v New Orleans
n Galveston
Loppersum 22 te Lake Char
les
Lovland 22 v Genua n Mar
seille
Maasdam 23 te Cobh
Madison Lloyd 23 te Bar
celona
Magas 22 v Barcelona naar
Tarragona
Mariscal Lopez 22 te R'dam
Maron 19 p Curasao n Bar
bados
Mataram 22 te Penang
Memnon 23 te Sto Domingo
Mentor 22 te Mutzuna
Midas 22 te Cadiz
Minos 22 p Hanko n A'dam
Mithras 21 v Skagen naar
A'dam
Mynias 22 v Bilbao n Bor
deaux
Naess Commander 22 van
Suez n Perz. Golf
Neder-Ebro 22 380 mijl zzw
St Helena n Kaapstad
Neder-Eems 22 p Lissabon
n Pt Said
Neder-Weser 20 te Damman
Nestor 22 v Alexandrië n
Lattakia
Nusakan 23 te Dakar
Nw. A'dam 22 te St Tho
mas
Oldekerk 22 p Napels n Pt
Said
Ommenkerk 22 v Durban n
Lor.. Marqués
Ondina 21 te Angle Bay
Onoba 22 v Milfordhaven n
Mena
Orinoco 22 te La Guaira
Ouwerkerk 22 v Beira n Lor.
Marqués
OverUsel 22 v Beira n Tan
ga
Palamedes 22 v A'dam naar
Bremen
\
Parkh. 22 p Wight n Lissa
bon
Parthenon 22 v Esbjerg n
Hamburg
Peperkust 23 te Dakar
Pericles 22 te La Guaira
Phidias 22 v Haifa n Ham
burg
Philidora 25 in Suezkan. n
Mena
Philine 21 te Durban
Phlllppia 25 te Portland
(Mainl.)
Polydorus 20 te Surahaja
Poolster 25 te Kherson
Pr. Der Nederl. 16 v Kings
ton n A'dam
Pr. Fred. Hendr. 21 p Al
giers n Tripoli

HAN
AXl
Deli-1
Hoogi
™iiï
Unile

PET
Dordt
21/2 , Dordt
Shell Tr. 28.30 ü KOD
St.Gobain 192 lil
SCH
Philips
168 Ifl
AKU
Holl.503
Unilever 152 lï] J.-Ch

BRUSSEL, 22 februari
21/2

IVA

K.L.JV
m.E
Kon.
Ned.,
Kievf
Omm
Rotte
Schee

•Ved.1
«# i
Xed.l
N'ed.1
Xed.
Veder
Kedei
Xed.l
Nedei
Rad. i
K'edei
Kedei

Prov,
A'dan
A'dar

i'dan

A'dan
A'dar
:
dar

A'dan
ïelde
Gelde
s-Gri
s-Grs
3ron.
Haar]
N Ho
''ar

B'dar
R'dar
R'dar
R'dan
S'dar
R'dar
p
.dar
P.'dar
l

'laa
*Hn
2 Ho
Z.Hc
Z-Hc
Pr. Fred. Will 22 p ®
Vincent n Famagust»tis Banl
Pr. Willem III 21 P
Ale.l
bon n Piraeus
1,
Pr. Will. G. Fred. 22 t» " B.VN
B.v r
terdam
B.v.1
Provenierssingel 23 M
B.v.f
poli
Radja 22 p Minicoy n,
Bv ^
Reza Shah The Gre« B v J
Ushant n Hamburg
B.N i
Roebiah 22 te Hope»'*- B.vt
Rondo 22 p Finisterre
B.,.i
Marseille
B» f.
Rijn 22 te Norfolk
Sarpedon 22 v Georf' |.v.f
B.v.j
n Cumadra
,,,«
0
6.7.J
Schouwen 21 te Hon_g* « B.V.1
Senegalkust 22 v
N
n Dakar
,
fi
Servaaskerk 16 te Nj! v B N i
Simonskerk 22 V H««" RUG
n Bremen
Bv.i
Sinon 22 v A'dam 8
R 7.p
burg
,
i
Slamat 23 te Schled»® B.v
Solon 22 v La Guair»' BVN,
|N.
Cabello
Spaarnekerk 23 v Ade» B.v.is
Akaba
B.v.,
Str. Bali 22 v PenMf
Mauritius
„
Str. Chatam 22 v Fr" R V f
n Dakar
_„rlji BNG
Str. Colombo 22 p S""
n Brisbane
. «,! R, i
Str. Futami 22 p St »' BvN,
n Buenos Aires . R v j
Str. Mozambique 21 '
B"
bang n Singapore
B.V1
Str. Van Diemen «
Ö.V ]
Marqués n Beira
B.».'l
Sumatra 22 te T.
Tahama 22 v Rio "
B.v.|
ta n New York 1
Tamara 22 170 n"
Hongkong n Mena c, B V.]
Bn
Tero 21 v Santos n "
»b.n.'
dor
0
Tjlbantjet 22 te Por'
Bv.(
8
Tjikampek 22 v M ®'
Bv
Pt Swettenham
P
Togokust 23 te A £""ji EÏ
Van Noort 23 te &*!J(
£
Van Riebeeck 22 p
ne n Siego Suare«1
Vasum
m 23 v Rastai" '
Jri
?ata
Nilgata
Oen
Vitrea
a 22 t Pta r.
C li'
Vivipara 21 te
Rr
Gr:
Vlist 19 te Wakamfjg
Waardrecht 21 350 #L»( Gr.
Los Angeles n Cn
G'.
8 j,.
Gr,
Walcheren 22 v P '
Gr:
n R'dam
0
Waterland 22 te B'
Gr.
neiro
0.r(f'
Willemstad 22 te
®r.
bo
„nK'j
Wonogiri 23 te AJ'Lifl'
Gr.
n
Wonosobo 22 v A
Sa
n Hamburg
„ j'
Zafra 22 v Cur»5*°
Cardon
Zaria 23 te Gaet» .,
ZCeland (K.R.L.)
darabbas

Si'

Gr

.-
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BEURSOVERZICHT
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Statutenwijziging
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pct spreekt vanzelf dat de aandacht
je Amsterdamse effectenbeurs vanJjddaS voor een belangrijk deel uitging
Lr de koersvorming van de nieuwste
* ^slening. Gisteren stond deze, zoals
j. hebben vermeld, sterk onder invloed
'n de totaal onverwachte aankondiging
' „ tle lening Hoogovens 1966 98 •,,, waar' omstreeks midden beurs 9 8 w e r d
,fdaan. Daarna liep de koers weer op
98v„*. De omzet was vandaag vermoel„|ijk wel wat kleiner dan gisteren toen,
„Igens de officiële mededeling, ƒ 953.000
Aangezien
5niinaal werd verhandeld.
Jjsteren aan het slot 98 werd betaald kan
jus van een herstel worden gesproken.
I, je overige staatsobligaties ging weinig
,,, maar de tendens was overwegend
beter.
1
pp hoofdfondsen waren vandaag bij de
,tart over de gehele linie lager. AKU's
'frloren aanvankelijk 3'/i punt, ondanks
#ft gunstige dividendbericht van British
[nkalon.
7
Hoewel de AKI ook vandaag nog geen
,lfjedclingen wil verstrekken over de
jorwaarden, waarop zij op de onderiin(]se markt middelen tracht aan te
trekken, hebben wij reden om aan te
jcmen dat het hier gaat om een totaal
(jn f 50 miljoen. De lening heeft een
looptijd van 15 jaar met dien verstande
j,j gedurende de laatste tien jaar telkens
1(1% zal worden gedelgd. Vervroegde afpssing is niet en
mogelijk. De rentevoet beJraa&t 6''2%
de emissiekoers 98'/2%,
wtgeen uitkomt op een rendement van

'eelhj
Bul,
ett*

piigi
I vjjj

en CULTURES
jüMt. Rubber.

NOTERINGEN

vorige koers

le tape

2e tap«

g.VA.-Mvjen

Mips Gl. G.B

Unilever eert

3e tape

123.60-124.-§
112.20-12.60

Dordt Petrol Mt) rr...

Holl.-Am. Lijn ...
503
3 II J.-Ch.-Paketvaart .
J.-Ch.-Paketv. nrc. .

31! li

491 <11
.131 ir
00 1!
22; 3

Ti

131 4

K.L.M.
KjN.S.M. N.B

Kon. Paketv.
.
Ned„ Stoomv. Mij •
Mevelt, G. nrc
Ommeren eert.
Rotterd. Lloyd
Scheepv. Unie, Ned.

;

V»

» «

1*

:U

;

é'

is»"

to*

JU <"

ir.^

lïr
tl

U

rofL;
<"?•

\C*r

,d.J

'A

6e tape

7e tape

3601*-61

361-611

3611

123.10-23.40
111.40-11.505

123.-•-23.20
111.30-11.40

123.10-23.20
111.30-11.40

123.-*-23.10
111.30-11.40

122.80-23.111.10*-11.30

122.80*-22.90

360*-611
108.30
450
122.80-23.10

157.80-58.-5

157.90

157.70-57.80

l57.50*-57.70

157.50-57.60

157.40-57.50

721
720
157.10-57.30

1211

—

111.10-11.20

7271

120i
1901
191J
343.-

111.-*-11.20

HOi

110J

106*-7§

107i-85

111'

203
135*
106
208
155
1435

m =

57

1211
—

1115

Nd.'64 10.00041
Nederi.1909 41
Nederl. 1960 41
Nederl.196141
Nederl.1963 4}
Ned.1963 II 41
Nederl.1961 4
Nederl.1962 4
Nederl.1953 33
NedGrootb.31
Nederl.1947 31
Nederl.1951 31
Nederl.1953 31

95}}
85}
823
823
813
811
83}
81}
798
61}
75
88}
82

lll*-i
—

1423*-43}f

1421*-423§.

853-6
823
83
82-1
813-}}
83}
811
798
——

74}}
'88}
82}

KredVTerm43 983
Mavic 1956 41 87
87
Mavic 1955 4 83
83
Middell.Cr. 43 98S 981
Middell.Cr. 4} 983 981
Midd.Cr.'62 4} 938 931
Middell.Cr. 4 98!.
Nat.Inv.B. 5J 94}* 94 ft
Nat Inv.Bk43 873
NedOntwBkf 94Jb 941
NedMij Fin.4} 92} 92}
Rynl. Dis. B. 6 87
87
Hypotheekbanken
Alg.Friese 3 71
Alg.Hyp.bk.3i 733
Alg.Hyp. X 3 71*
Amst Hyp. 3} 71b
Arnh.Hp. K 3 721
Dordr.Hp.N 3} 721
Dordr.Hp. K 3 71}
Fr.GronDW6 958
93b
Fr.Gron.DW ö 93
923
Fr. Gron. L.5}
Fr.Gron. DV 5
Fr.Gron. F 5
Fr Gron. X 4J
Fr.Gron.DU41
Fr. Gron. Z 4J 84
Fr. Gron. Y 41 811
Fr.Gron. DT 4
Fr.Gron.DB31
FrGron.DM3A
Fr.Gron.DE3}
Fr.Gron. DP3}
Fr.Gron.DA3
Fr.Gron. DC 3
Fr.Gron.D03
a-Gr.Hvp.B3} 71
Hyp. vN. Z 5 86
Hvp.v.N.Q 3} 71
713
Hvp.v.N.V. 31 71
Hvp.v.N.Q 3 701
Nat.Hyp.K- 5 85} 85
Nat.HvpE. 31 73
Nat. Hvp. B 3 701
73
Ned.Hvp.G3} 73
Ned.Hyp.K 3 72
Overljs.H. P3 73
Rott.Hyp.P 3 703
Utr. Hyp. W 5 863 861
IIIr Hvp. S. 4J 84§ 84
Utr. Hvp. V.43 811
Utr Hvp.PP31 7o
Utr.Hvp.PR3i 80x
Utr Hvp.KLS} 713
Utr. Hvp E 3 723
Vad Hvp.b >73b ——
Westl.H B 6}1'j0 100
Westl.Hp. X 6 94
93ix
Westl. Hp. 53 931 ~~—
Westl Hp.V 61 90
891
Westl.Hp Z 5} 8blX 86}
WeBtl Hp.S 5 863 86Ax
Westl Hp. O 5 863* 863
89
H.V.4J 851 851
— Westl.
Westl.Hp.E4} 861
Westl.Hp.T.41 84} 84}
Vestl Ho.D4} 851 85}
?ï' =
Westl.Hp.J 41 811 811
Westl. Hp. L 4 79
79
Westl Hp W 4 79
167} 167}
'f7G.rgb'57l4Pi
Westl
Hp
H31
731
73}
Srsb 87
Westl Hp K3i 82x 81x
B »SS
'
146}
BvJJGlrsh'ÖS 1301
Westl Hp X 31 75
• 581304
Westl. H F. 3} 81
vw S
103b
Westl.HpN 3} 72| 721
( N.G.'62rsb 103
Westl Hp. E 3 71}
1023b 103*
B^-Q.2e62rsb
e
!rsb
Westl
HP. B J 711
R»t?™
®'
973 973
v
^).Z.wbAA 69.- 69.- Westl.Hp. A !• 703 70
'O.Z.WbAB
93.- 93.- Westl.Hvp O 3 89
«C'O.Z. wbB 230.-x235.-x Z -Holt Z B 31 75
Z.Holl. H. 31-3 72
51 961b
E^ft-B'ln 51 951b
werkz. I. h. buitenland
^P.-Fln,'
5 95
N.UAm.H. Ab 46.^ - ...
yJL;Fln.'B8
6 95 945
Northw.P. 5! 89x
plgoll.Bk. 51 963 963
Northw.P 3} 831
... 761b Northw.
S^n.Bk.si 761
2e 5 81
"®Admk. 3} 77
77
Nnrthw 2e 31 831
„ r'iOedlet
3 84
In
Ver.
Trans
3 563
er r fCrb53 91} 91*
g'Ind.Crb.
6} 85lx 851
Scheepsverbandmljen
n
ö.f
B.N.Sch. A 5 891
r | Or.64 51 851b 85}
(fr : n«.Crb. 6 891* 90
E.N.Seh.A04} 801
851
oJ "d.(Jr
'59
5
851
(5
N Sfh v A.41 941
n
(v ' -Ob'834| 833 831
E N.Sch.v. A 4 761
86b
E.N.Sch.vA
31 731
fe-Crb.44
86b
^ 'ldCr'56 41 86} 86}b Ë.N.Sch.St 31 71
711
ï 'ad.Crb. 4 841 841
Ned Srh.AA 4Ï 79
80}
Ned.Seh.
XZ
4
79x
fe.Crb.3ir
801
NedSch.EK83 82
Hao
^6 33 85b 85
Ned.Sch.UV 31 71b
[j^gseB'5541 86
86
Ned.Sch.CC3J 801
85
641 85
011
Dlsc. 51 971 971 Ned .Srh UV S 551

S3i

1'

5e tape

3611-62

NIET-ACTIEVE OBLIGATIES

lilt

4e tape

TIJDVAKKEN

362

ACTIEVE FONDSEN

Staatsleningen
Xed.1000'66 6} 98 98I-&
,\ed 100U öóöi 931 94
M.1965II 5i 941 941
Sed.11000'645} 898 898
Sed. 64 II 5} 891 89§
Vederl. 1964 5 873 873-8
871
Kederl.1958 41 87
N'ed.1000'59 4è 851 86}
Kederl.1960 41 871 871b
Sed. 1960 II 4 i 843X 841
N'ederl.1963 44 838* 84
Nederl.1964 41 935 933

2 Prov. en Gem. leningen
i'dam 1952 41 85
« Adam 19584} fux
i Wam 1959 4} 831 821
801
r Adam 1963 4} 81
A'dam 1953 4 871b 87}
853
A
dam
1947
31
861
sbr.
1948 3) 861 853
11/21 Adam
Jelderl.'52 4} 86
22| ' Gelderl. '59 4} 83*
91
s-Grav. '52 4} 843
27t
i-Grav.'53 4} 82
11 Sron.G.
1-2 4} 83ft
!2)S Haarl. 1956
4} 833
6.40 N.Holl. '56 4} 821
7,101 „*am '65 53 9315 94}
R'dam 1952 4} 85
lied» "'dam 2e 4 J 85
Mam '60 41 91
"daml-3'3731 861 86
S'dam4e'37 Si 80
R'dam6e'37 31 80
Jdamle'38 31 88*
J'dam2e'38 3 8 98}
Ü'r.
O. 1-2 4} 86
l
'laard. '51 Obl321 132
;Hol 1.1952 4} 881
J Hol1. 1956 4} 81
J-Holl. '60 4} 85b
'•Holl.
1951 4 85
p £1
jsta Bank-, Krediet en Verz
p 1^
AIS-Mlj.v.B.54 983 983
BV
Itt® ' -N.G.100 6 95
95
°v.N.G.500
6 951 95
B
.
-V.N.G.'65
6
96
tl
96?
° » N G 6511 6 96
968
'N.G. '58 53 97*
n
ett» 'N (i 'K4 53 93} 93
'NG.'65 53 931 93
•«.,
wet 5-N.a 6511 53 931 93
rre" b 'N.G 65 51 903 903
!'N.G. '58 53 913 913
881
<rf' !-N-G.'65 5} 888 88,%
ÏkS' 22-j.107
eko"? ;;N,G.'58 5 87} 873
ford" R.y-NG'64 5 865 87
fi".0. '64 II 5, 86;
87
*P? KG-'58 43 858 858
IlH' RNr4x 911 4i 8fix
1-2 4
R6
•>»»?> 62 4i* 8°ï
S 861
805
'M41 801
4 83
r
"'!4 '
i
•J« P-VVOn 401
»
1-2-3
41
854
v
iel" i N.G.26-1 4} |r|
5
Kn.G. '56 4} S
84
1
pRv ^ '60 4J 841
N.G. 614} is; ~83?
1¥>f
VN
.
..
.7
c
8
79
79
,>u,r»•iïl SG«rr"TTTTll
79
,
61 4 7Q1

X/J
370
821
150
ïoi

ZEVEN

961
141

'2 HL
18 W SCHEEPVAART EN LUCHTVAART

961 m
533 SI
i7«ir

waarde

PETROLEUM

Petr. pr
726}
1/3 ! Dordt.
KOD Ol. 5 0 a f 2 0 . . . . 1 5 8 . 4 0 * - 5 8 . 5 0
30

1/1 21

IN

96J
1425

handel industrie en diversen
er ta AJC.U
365
361*-3611
-), Mi Deli-MtJ. eert.
107.50
rti u Hoogovens nrc
446

1/2 2
02 l
16»:!
128 rj
13 5720
.80 ai
(!)
120 tl
1090 JH

nominale

Voor Koninklijke werd bij opening ƒ 158
(—ƒ 0.50) betaald en voor Philips ƒ 123,30
ƒ
20
(—ƒ 0.40). Unilever zetten ƒ 0.70 lager in van
op ƒ 111.50. Ter beurze was men ietwat
teleurgesteld over de verdere inkrim
In een op 11 maart a.s. te houden
ping van de winstmarge in het vierde buitengewone vergadering van Hagekwartaal.
nieijer & Co.'s Handelmaatschappij
Van de buitenlandse markten kan nog wordt een statutenwijziging aan de orde
worden vermeld, dat Londen prijshoudend gesteld,
die het mogelijk moet maken
opende en Frankfort lager.
aan toonder uit te ge.
Tijdens beurs brokkelden de noteringen aandeelbewijzen
ven,
die
slechts voorzien zijn van een
van de internationals nog iets af. Zo slo vereenvoudigd
dividendblad (z.g. C-aanten Koninklijke op ƒ 157,10, zodat het delen) in plaats
dividendbewijzen.
verlies per saldo ƒ 1.40 beliep. Philips Bovendien wordt van
in deze vergadering
gingen de markt uit op ƒ 122,90 (— ƒ 0.80) voorgesteld de nominale
van de
en Unilever op ƒ 111,20 (— ƒ 1). AKU's aandelen te verlagen van waarde
ƒ 1000 tot ƒ 20
namen afscheid op 360 (— 4%). Hoog per stuk. Vijf of vijftig aandelen
kunnen
ovens kwamen op 450 (+ 4).
in één stuk worden verenigd. In
Voor KLM werd een notering van ƒ 342 evenwel
verband
met
deze
verandering
geeft,
na
(— ƒ 1) afgedrukt.
goedkeuring door aandeelhouders, elk
In de cultuurmarkt waren Deli's aandeel
ƒ 20 recht op één stem.
ƒ 0,80 hoger op ƒ 108,30. HVA's moesten Thans is van
het nog zo dat houders van
bijna twee punten achteruit.
In de scheepvaarthoek waren de f 100 aandelen één stem kunnen uit->
noteringen overwegend wat lager, KPM brengen.
slotte zal nog worden voorgesteld
verloren drie punten en SMN bijna vijf. hetTen
maatschappelijk kapitaal te verho
Van Ommeren moesten twee punten gen
van
f 10 miljoen tot ƒ 25 min, waar
prijsgeven.
van f 6.70 min is geplaatst en volge
Wat de lokale markt betreft noemen stort.
wij een verlies van acht punten voor
BAM. Oude aandelen Van der Grinten
waren 21 punten in reactie. Voorts ver terwijl Wyers' tien punten moesten prijs
loren Algemene Norit drie gulden. geven. Van Reeuwijk werden 9 punten
ENOT moesten vijf punten terug en goedkoper en Centrale Suiker 6 punten.
Fokker vier. Voor Krasnapolsky kon VMF moesten twee punten prijsgeven.
niet meer dan 495 (—8) worden be Voor Electrofact werd tien punten lager
dongen en voor Zout/Ketjen betaalde geboden. Indoheem daarentegen waren
men 790 (—10). Daarentegen waren één gulden beter bij een notering van
Rommenhöller tien punten beter en ƒ 50.
Utermöhlen acht. Voor Leidsche Wol
Ten slotte noemen wij nog een verlies
was de winst zes punten. Bandoengsche van 10 punten voor Scholten Carton,
Kinine brachten het eindelijk tot een waardoor de notering op 545 kwam.
notering op 1125 tegen een vorige biedVandaag werden de claims Prinskoers van 1130.
Dokkum voor het laatst verhandeld. Er
In de lokale markt vielen overwegend kwam een notering van tien gulden
koersdalingen te bespeuren. Zo waren (—ƒ15) tot stand, op grond waarvan
Bührmann-Tetterode 16 punten in reac een nieuwe 6%% converteerbare obli
tie. Elsevier waren drie gulden lager, gatie uitkomt op 102%.

23 februari 1965

m

400

mln.

Op 1 maart 1966 zal door de staat een
lening a pari worden uitgegeven tot een
bedrag van ƒ 398,4 miljoen. Zo blijkt uit
een beschikking van de minister van
financiën, die vandaag in de Nederland
se staatscourant is gepubliceerd. De uit
gifte dient tot vernieuwing van het op
1 maart a.s. vervallende derde deel van
de in 1954 uitgegeven schatkistcertifi
caten, die zich in handen van banken
bevinden.
De lening wordt verdeeld in acht on
geveer gelijke delen schatkistcertificaten
met looptijden van onderscheidenlijk 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 jaar. De eerste vier
tranches, die vervallen op 1 maart van
de jaren 1969 t/m 1972, dragen een rente
van 5 pet. en zfln onbeperkt verhandel
baar. De volgende delen, die op 1 maart
van de jaren 1973 t/m 1967 vervallen,
dragen een rente van 5% pet. Zolang de
restant-looptijd van de 5% pet. certifica
ten langer is dan zes jaar, kunnen zij
alleen worden vervreemd aan of beleend
ten behoeve van geregistreerde krediet
instellingen, die een overeenkomst be
treffende de kasreserve met de Nederlandsche Bank hebben aangegaan, en de

Heden werden door ons ter beurze
genoteerd:
claims voor 6i%conv. oblig.

PRINS N.V.
te DOKKUM

* f.

10,- g.b.
D.W. BRAND

Amsterdam, 23 februari 1966.

Nederlandsche Bank zelf. Zodra de
restant-looptijd van deze certificaten is
teruggelopen tot zes jaar of korter zijn
zij eveneens onbeperkt verhandelbaar.
De
leningwet
Schatkistcertificaten
machtigt de minister van financiën tot
het aangaan van geldleningen tot een
bedrag van ƒ 1200 min. tot vernieuwing
van de 8-, 10- en 12-jarige schatkistcerti
ficaten, die in 1954 werden geplaatst.
Deze certificaten zijn destijds uitgegeven
ter consolidatie van een gedeelte van het
schatkistpapier in handen van banken,
die een gentlemen's agreement met de
Nederlandsche Bank hebben aangegaan
over het aanhouden van kasreserves bij
de bank.

te

AEG
Aug.Thys.
B.Anildn
BMW
Co mm.Bk.
Daimler
Dealt.Bk.
De,ut.Erd.
Dortm.H.
Fajrb.Bay
F.Hoechst
Gelis.Bw.
IGFddq.i
Klöckn.H.

22/2
488%
169
468%
359%
441
527%
483
121
100
364
465%
168
3.90
345

23/2
486%
165%
465
352
434
524%
475
119
100
361
463
154
3.85
344

Dusseldorp

KruppH.p. 167% 167

Mannesm. 164% 164'i
ST.Hoesch 148% 147
340 332
NSU
137.35 132.25
Philips
Preussag 194% 191"»
157% 154
Rheinst.
RWE
468V2 456
RWE pr.
443 442
3iem.& H. 523% 523
Unilever 125.40 124.26
198 195
Veba
V.CManast. 469 469
491% 488
Vol'kaw.
Wintensh. 425 424

En waarom zou ik treuren en de sero r 7
Algemene index van de Oommerzbank voor
Duitse aandelen, genoteerd te Dusiseldorp:
woensdag 651.1 (dinsdag 656.2).

r.s. Rubber: kwart.div. $0.30 per aan
deel. Voor de aandelensplitsing van 2 :1
werd $ 0.55 uitgekeerd.
TJ.S. Rubber: winst over 1965 per aan
deel $ 2.68 (2.14).

CONTANTE

WISSEL

KOERSEN
Officiële k. (in
23/2
22/2
Ponden per stuk ... 10.14M5J
10.14-ï
U.S. dollars p. stuk
3.62-i1
3.62A-&
Can. dollars p. stuk
3.36- ,
3.36i-ü
fr. francs p. 100 ... 73.91S-96J
73.88è-93è
Belg. francs p. 100
7.28Ï-3
7.28-è
Duitse marken p. 1U0
90.25-30
90.24-29
Zw. kronen p. 100 70.11è-16i
70.12-17
iSwits. francs p. 100
83.51-56 83.47J.-52i
It lires p. 10.000 ...57, 981-58.03J 57. 97J-58.02J
Deense kïonen p. 100
52.47-52
52.49i-54è
50.63-68
Noorse kronen p. 100
50.66-71
Oost. schilling p. 100 14.015-02* 14.001-014
Port. escudo p. 100
12.65-66A
12.64i-65ï
B. frs. vr. rek. p. 100
7.19-21
7.19-21

f)

Een Volendamse biedt de gezagvoer
der van de eerste op Schiphol ge
lande DC-8 van de Japan Air Lines,
Kimoto Sugiyama Ohkawa, bloe
men aan. De vlucht werd gemaakt
ter voorbereiding van de tweemaal
per week te onderhouden dienst
AmsterdamTokio, met inang van
3 april. — In het midden de Ne
derlandse vertegenwoordiger van
de maatschappij, de heer H. Kalk
man.

VOLLEDIGE KOERSLIJST VAN DE EFFECTENBEURS TE AMSTERDAM

ê«oo
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converteert

schatkistcertificaten

CF-stukken

Nieuwste staatslening in herstel
A m s t e r d a m , 23 febr.

Rijk

Hagemeijer

— IS —

142}*-4215

190}

342
1101
200
132
1061
206
1541

142--42}

Nederl.1956 31 803 808 N.-Indië'35 31 92
Nederl.1948 3} 73| 731 N.I.Gonv.'373 971
Verklaring der tekens:
N.l.Gv '37A 3 87B 87g
N.Beleg.crt.3} 71* .
d = ex. div.; c •= ex
Nederl.1950 3} 734 73} Ins.Grb. '46 3 821
NederL1954 31 77
761
claim; * = gedaan en
Bank-, Krediet
Nederl.1956 3} 753 753
en verzekeringswezen bieden; § => gedaan en
Ned. 2el9©5 3} 791 79}
Ned.Grootb.3 52 g
B.vNG.1000 6 961 96}
Nederl.1937 3 80i 80} BvNG58/59 41 84g 841 laten; b = Meden,
Ned.Grb.'46 3 81 ft 81
B.N.G.1-2-3 41 86g 86g x = laten.
N.S L.ng.'47 3 89}» 89J B.N.G.3-4-5 41 868
Ned.Invest. 3 96} 96g*
N.Beic.1000 23 99*
Claims
Prolongatie 4J%
N.Bel. eert. 23 99b
stockdividenden enz.
NedGrootb.21 443x
K.L.M. '62 4} 92x
Mulders fab. 5 105
Rott.SchAB6 97}
Tankvaart 41 94}*
N.Melk-Un 41166b
Rott. Sch. A6 97b
__ T__mlA/.n-n Netamconv.43 125
Rott.Sch.h. 41 821 83
Spooren
Tramwegen
„
129
Rot1. rrt
N.Rott.
Crt. s5120
Rott.Seh. h. 4 82
80
Dell Sp. 800 31 61
Ommeren 53111 110
RottSch. A31 73
73
NedSpoorw.43
90b
90
Rott.Seh. h. 8 67»x
Oranjeboom 5168
Ned. Sp.w. 31 881 873 Oranj.b. ug. 51781
Handel, Industrie
N.I.Sp. 1902 31 31
38
Pietersen 5}109
Alb.Het)n'£* 6153b
N.I.Sp.le'37
31
38 Pont Hout 53107 107
Alb.Heijn 55 41183
N.I.Sp.2-3-4 31 31
3i
Proost&Br. 43 115b
Alb.Heün'564ti83
Ruhaak Co 4 954
Converteerbare
Alb.Heljn'57 4u9i
SandersBeh 5 225
Obligatiën
Alb.Heijn'58 4ji9j 1191
I
Schokbeton31180
A.K.U. 100 44 1133 1123
Alb.Heijn'5941193 1193
Atg.K.Unie 4A 113 112J Sch. Foxh.41 995
Alb.Helïn'60 4120
Amstel
Br. 53 1205 1208 Schuitema 41 8645
Alb.Heijn'614 i20ib
SmitTransf. 6111}
A'd.Ballast43 1091
Amstelbier 5 93
91}
96}
Bensdorp 1. 4 94 j 941 Apeld.Net.f. 5 145 -—• StokvisR.S.43
StspTwente43 764
761
Arch N.V. 43
Jb
Berg*s & J. 31 954 951
Thom.Drilv.411061
Bergh.Pap. 41 903
Blaauwh. 43 89» 89
Tilb.Waterl51106
106
Bergoss
6126
125
Blyd.st. '63 5 8.14* 85ib
UbblnkDav 5 84x
Blvdensteln 4 831 831 Berkel Pat. 5 111
Blauwh.151.5} 1151* 1151* Utermöhlen41170x —
Blydenstetn 33 jl
81
VeendSt.sp.5? 111} —
B. Ruygrok 4J 91
91x Boer Drukk. 5 1131 115
Blikf. 43120b —
Bronades'56 41 87x 87 x Borsumij 33 851 841 Ver.
VerTrans.B3 10 —
DekkersNV 5 711
Brocades'47 31 94b 9*»b
Vihamij
6110 10!
Broeades'48 31 94b 94b DrOv.Hout 43 99x 981 Wilt.
F-B 51 103} 1(
Brorades'55 318flb
ROb Dr Hoefüz. 6 1165 1161 ZevenProv.
4
300 —
DuCroo&Br5!
923
923
Bijenkorf 6 98}x 98*
Elsevier
5 1351 135}
Premieleningen
OOP Ned. 71061 1061 Enthoven
99
43 99
Alkmaar'56 21 808
Coöp.NBCB 5 891
Gelder Zon 43 871 86| C.&A. 100 3 1175 1175
Coöp. Melkc. 5 971b
107
Grasso
63
108
i
C.&A. 1000 3 1091
Coöp.M.'64 5 89
100 6 1255 1251 J AmstlOOWb2! 811 82
Coöp.Melkc.41 871 871 Grinten
12615
Grinten
6
1265
AmstlOOOW21
76
77
Coöp. Melkc. 4 95
61 111
A'dam 1956 21 791 793
Dr.Ov.Hout 4 87 "iT Hatéma
Havenw.
43
100
A'dam2e'56 2i 88} 88}
DuyvlsJz.T 4J 90b
Hoek's M. 53 116 1151 A'dam3e'56 21 868 86
El.bedrZ.H. 43 92X
108
Hoogovens
53
1088
88
A'dam
195S 21 791 79
GiessenZon f 88
Hooimeyer 5 96b
Breda 1954 21 741 751
Gruyter Zn. 5 92b
Indoheem
53
100}
1001 Dordrecht 21 728
Hart Instr. 5 90
721
5-51 901 901 Eindh. 100 21 74 } 743
Hellingman 3} 771 771 Indola
96
I.Bur.Bouw43 861
Eindh.1000 21 83b
lndola 1957 5} 96
51lfix
901 Inventum
Ensch. 100 21 76b 77
Indola N.V. 41 92
JeanHeybr 5 123
Ensch.1000 21 73
73
KempBegeer 6 93
K.enBegeer43 101* 1013 's-Grav.'52 21 89
89
K.N.Pap.'55 33 8ÖX
K.F
v/hAdam5
94b
801
's-Grav.
2e
21
89}
893
LiimbStk.ra. 31 94
981 Rotterdam 21 853* 871
Meelf. N.B. 31 94X 92} KoudtJsV. 43 99
91b
Leeuw.
Fap
6
1185
Rotterd. 2e 2} 881 881*
Nat.Grb.'56 5?lb
Nat Grb.'57 5981b 981b Lindet. Jac. 5 981 981 Rotterd.'57 21 88^8 8818
978
Nat.Grb.'59 43f7b 87}b Lips & Gisp.5 94} 94 iUtr.Gm.100 2} 98
Nat.Grb.'60 43 84b 84b Lijm Delft 43 97x 95 I Utr.G.1000 21 89}x
weesbouw
41113b
I
Z.Holl.
1957
21
891
89}
Nat.Grb.'61 41 81b 811x MeteoorBet s-, 1141 114
I Z.Holl. 1959 21 85
85
Nat.Grb.'63 41 801b 80
Nat.Grb.'61 41 801b 801b
BUITENLANDSE
OBLIGATIES
70
}b
Nat.Grb.'37 31 70}b
Nat.Grb.'43 31 68b 68b
Young-len. 3 90
Int. Instellingen
Nat.Grb.'55 3i 78x 77}x Eur.Inv. B 53 928 —
3els. Bergw. 7l01}x
Nat.Grb.'46 3 701b 71b Eur.Inv.65 63 93
Mannesm. 5} 100}
9<
N Gasunie 53 951 931 Eur.Inv. B. 43 843 —
V. Saar El. 4i 85b 841b
N.Gasun.C. 63 963
Eur.Inv. B. 41 841b 84
ENGELAND
Ned.Grb. « 31 55
I.B.Rec.Dev4i 82
8:
Fund. Loan 4 913 913
88
N.Eur.Hth. ' 88
Int.Bank'6241 801X 81
War .1* £ kl.31 52 ft
Myma N V. 4 851
Int.Bank'5431 973 9"
War.Loan c3} 52,1, 523
Overz. Gas 61 961 97b
Int.Bank'5531 871 8'
Imp.Ch.Ind.61 938* 933
821 K.S.G.
Philips $51 4 83
53 941 —
ReedPaper 6} 903 91
911 K.S.G. '65 53 92
Fhilips '48 31 92
9:
FRANKRIJK
philips$'49 31 921
K.S.G. $500 61 98b —
JèreHydro 41 97b 97*
94} K.S.G.$1000 51 98b 91
PEGBM '57 6 96
Naphtach. 4} 94
94
PEGEM '58 51 911 91} K.S.G. 1962 43 88x 8i
90
NOORWEGEN
PFGEM '58 5 90
K.S.G. 1961 4i 87x 8:
PEGEM1-3-41 93} 93}
Noorweg. ƒ4} 891*
BELG1E
973
PEGUS '57 6 98
NorskHydro4 74
731
P.G.E.M. '57 b 971 971 Antwerp'54 33 79b 79b OpplandKr.6} 96x
België 1961 43 901
99
Pr.G.El' 12 41 99
OpplandKr.53 92x
91x
841 België 1954 33 82
Prg.El.'59 41 85
OpplandKr.5} 90
België 1955 33 82
P.G.E.M.'62 4 87
Oslo 1961 6 88
Cockerill J. 4 80
Pr.L.El. '59 43 95x
RedersSoh.kB} 91* 903
6 96
Pr.N.Br.1-2 41 931 931 Intercom
ZUID-AFRIKA
Rott.R.pi,1p5} 93
92 n Luik 1954 33 79
Unie v. Z.A. 4 91} 911
Rott.R.ptjp 43 871
Petrof. 100 7» 110b lilOl
Z UID-RHODES1A
Petrof 1000 711103
Scholt.Hon.51 921 91
88}
4 94} 94b AngloRhod.41 89
Scholt.Hon.5} 95b
95b Pétrofina
Scholt.Hon.43 951 95} sainbre Mos 4 81
AUSTRALIË
Scholt.Hon.41 911 911 WagLlts'61 43 90b 90*
Austr.Com. 51 95
97x Wag.Llts'55 4 881b 881* AustrComm.5 88x 88x
Spieg.glasN. 5 96
Unilever
6 96 A 961
DENEMARKEN
IAP AN
89
Ver.
Glasf
t
89*
D Rijkswon. 4 98ft
Japan'lOr'52 4 571
,r
erMarh.58 6 898 893 DRHksw£e4 988
CANADA
V. Mach. '62 S 871* 871 Den. ƒ 20'12 4204}
67} 67}
Verschure 41 97b
Obllg 1938 498 ft 98ft Can.Pacific4
CanPac£1004 551* pf 4*
Vries 500 ó
Kop.h.10/114 204
VERENIGDE STATEN
Vries Ijzer 0 85b
Koph 2e '38 4 985
VromenPap.6 98x 98x DUITSLAND
Centr.Railr 31 46b '
Werf Gusto 4j 951 951 Dortm.HUtt 71008 100} CerroCorp. 61184b 1831b
Werkspoor
94
Voung-len. 4i 153} 153} N.7.Central 44
751 —
Wiit.Fijen. 31 88
Wyers'Ind. 6 98 96-97x
NIET-ACTIEVE
AANDELEN
IJsselcentr. 5 91
IJsselcentr. 3 95x
Depotfractiebe wijzen
Participatlebewijzen
Zwanenb. 41 871 88
Canpref. 1/200 150.AlgFondsl/10 126.- 126.Zwltsal 1960 5 958 951* Canprefs 6/200 756.- 740.-x Alg. Fonds i 617.- 617.50
Scheep- en Luchtvaart Holllnda Rub 94.Alg.Fonds 1/1 1235.-1235.80,Amer.fiftyPb 966.- 966.K.L.M. 15jr. B 901 90} dito Suiker
K.1J.M. 20 1. 4} 883
88J Z.A.Goudm.cA 217.-*215.- America F Pb 220.- 220.60

31

Conv'to 1/5 Pb 228.- 228.- BandKinineA 130b 1125
MiillerConb.A 318 318
O.-Borneo A 78
77b Zeeland Stv. A 288 287b
NAGEKOMEN NOTERINGEN
Conv'to 1/1 Pb 1125.-1125.- Bat. Aann. A 356 348
Müller 5% pA 97
97
O.-Borneo pA 981b 99x ZeevaartMijA 853 85}
Afric.trustPb 915.- 915.- Batava M. A132 132
Mijnbk. W. cA300b
PerlakP.M. A 10è*
Spoorwegen
Goldmines Pb 748.- 748.- Batenburg A218
225* NaardenChA450 447
PeudawaP. A 2ix
Bank-, Krediet
Dell SpoorwA 3
NIET-ACTIEVE
Goudw.1/5 Pb 200.- 198.- Beek v. A.L A 1751 1751 Naeff Gebrs.A 148 145* Sarakreek A 25
24
en Verzekeringswezen
N.-Ind.Spw. A lft
Goudw.1/1 Pb 985.- 985.- BeerenTric. A 76
75
SingkepTin
A192
A
M.E.V
nrC 765 760
NedapN.Ap.A 181* 182
OBLIGATIES
Surin. en Ned. Antillen
HBB Bel. 1/t 161.- 159.- Beers' Zn. A 374 385
MendeSGansA 220 220
N.Aann.Mij.A 345
Scheepvaart-Mijen
Begemann
A152
152
Staatsleningen
Antil.Brouw.
A
150
HBB Bel. 1-2 795.- 795.Rohyp.Bwk. B115 115
N.D.U. n.v.cA211x 210x Furn.Schpv.A498} 498
417
Antill.Verff.A 75
74* NEDERLAND
Holl. F '/» Pb 95.60 95.60 Bensdorp I. A419
Nederl. Dok A 74} 741
Oostzee Mij A 1143 114 3 EMArubaAB135} 1351 Ned. 100'66 6} 991 98J
Holl. Fund Pb 473.- 473.- Bergh's& J. A2251 225
Cultuurondememingen
NedExpPapAlSOx
130X
91*
Ned. 100 '64 5} 88 3 88
WijklijnStv. A150 148b Surin. Br. A309*
Holl.F 1/10 Pb4730.-4730.- B.&J. 51% pA 91
Ngredjo C. A 1
ib
Ned. Kabel A 3301 330
Pat. A224 225
N.Gr.
b.
500
3}
74}
InterbondsPb 658.- 658.- Berkel
279
Pas.
Malang A 20} 20}
N.Melk-Un.cA 280
BUITENLANDSE AANDELEN en CERT. Ned. '47 100 31 751 74} Pas.Nangka A 27x 27x
Intergas Pb 96.60 96.20 BernetNV AB 192 190
72
Ned.Sch.b.
A
72}
Blaauwh. A400 4011
Gen. Cigar cA 32}b 32}* N.Bel.c. 100 3} 68} 69} Sedep-Cuit. A 543 55
Intergas 6 Pb 477.60176.- Blaauwh.
223x 215X BELGIB
nr.C400
4011 N.Springst.cA
Rente-Fds Pb 873- 873.- Blijd.st.100
Gevaert Ph. A158.- 156.10* Gen.Electr.cAH0} 110} Ned. '37 1U0 3 '803 808
Nelle N.V. A 263 262
cA
112}
112
Ned. '37 500 3 80} 80}
Uraniumf.Pb. 615.- 595.- Blijdstein cAH2}
Netam
AB 220 218
Handel, Industrie
Gen.FoodscA 77} 778 Ned.47 $ 100 3 89} 89}
DENEMARKEN
112
VG.Nederl.Pb 757.- 754.-5 BoekeHuid.A207*
126
Nieaf.Instr.A
127
GenMotorscAioOg
100}
Diversen
Bürmeister
AllOb
107b
NEDERLANDS-INDIE
205b Nierstrasz A 104
W.energie 1/1 276.- 276.11.Teleph.cA 468 46} Cv'37 A 100 3 89
Arnh.sch. cA148 150
BoerDrukk. A 2831 286
878
DUITSLAND
212
N.Eur.Hout
A211
GiletteCv
cA
334
36!
Aandelen In
Befo
Aand.
B 66b 67b
231
Bols Lucas A232
Alg. El. G cA490b
NymaNV nrC 75* 75
GimbelBr. cA 57b 573b NEDERL. ANTILLEN BergossNV.A29z
Belleggingsmijen
Bad.AnllincA,j8o
Bontekon. A 234 233
NijvtenCateA 123 123
Gr. North. cA 64}
Ned. Antill. R 83} 83b Byenk. 66cA555 555
Bad.AnilD.cA464
AmstBelMijA 140.50 140.- Borsumii. cA 73
71
Oranjeb. nrC 365 367
GreyhoundcA 21
208 N. Antillen 41 90ft 90}b Bijenk.6% cpA102 102
BayerAsd. CA376
DutchInt.FA 132.50 131.50 BraatBóuw.A32l 823
IllinoisInd.cA
773
Daalder. 65 A229} 229}
BayerDsd.
CA372
N.Antill.'62 41 85b 85
BraatMach.A
Interunie A 193.- 193.55
Orenst&Kop.A 273 275
53
I.B.M.CorpcA 525 522
Dekkers NV.A 3135 31 }§
BrakkeGrd. A 284b 281b Overz. Gas A 88.50 87.- GelsB.w.D. CA158
tnterwaard. A140 140
l.Flav.&Fr.cA
494
49
Prov. en Gem. leningen DessauxT. A282 2793
Breda Mach. A 269 270
Miibeb.N.V. A 527 516
Overz.G.nbA 88.50 87.- Hoechst cA 462
508
IntHarvestcA
503
Domus
O.G. A 451 44'J
BrederoVB.
Alkmaar
'47
3
88
Nefo
A 98.50 98.50
A 479}
PadangP.C. A 1018 9} Hoechst DcA462
89
Int. Paper cA 34J 34* imst.500 '47 3} 84
Electrolasch B280 279
ObamN.V.AB 328.- 328.- Bredero nr. C471 4721 Palthe N.V. A 911 91} Hoesch W.cAi46
845
73
Int.Tel.&T.cA
73
j
Gelderm.
Zn A 64} 62}
Eindh. '63 4} 84
Mann.man.cAi62
Rott.BeleggA 228.- 228.- BrocadesSt.A895 803
84x
Parkhotel A 410b
673 Geld. 2e '52 4} 85
Jones & L. cA 68
Gerofabrlek A290 288
Polinco
A 181.- 181.- Bilhr.-Tett. A679 663
Philips gb A 123.80 2.90-3 Siemens H. A531
83
ft
136}
Jerzon6%
cpA 132x 132x
KennCopp.cA 136!
'S-Grav. '38 3} 91
Uni-Invest A 64.- 64.- Bilhr-Tett.cA 679 663
Philips cgb A123.50 122.70 ENGELAND
91b
6} N. Holl. '47 3} 78
A178 176*
LfhighCoal cA 63
UnitasBel.miJ 490.- 482.- ButtingerPh.A296
id.6%pr.wGB 43.- 42.60
81* Grasso
297
Ver.Bezit'94A 117.- 116.50 Bijenkorf nrC557i
id.6%pr.wGÖ 43.- 42.40 Tang.Conc. cA >.-* 69.50* LibbyMcN.cA 14} 141 NHoI1.2e'47 3 94
93} Heinek. Bel. A490 490
Lone
Star
cA
183
181
R'dam 1959 41 83x 82} Hellingman A 315 314
Pietersen A1110 110 CANADA
NEDERL.-ANTILLEN Calvé Delft A 806*
Aluminium cA ^
Pont.Houth.A270 270
36i§ Marshall F.CA 54b 53}b Z.Holl. '65 53 93} 94} Holl.Constr. ^>348 348
Int.Elec.C.cA 101 10i CalvéDelftcA 815 81:1
•,
Homburg A 353 354
Zutphen
'52 4 — 85
AsbestosC.cA
033
22}
MartinMarcA
22
Pont.Hout.p
A
124b
124b
233
CalvéDelftpA1561
DUITSLAND
IHC HolL A 154 155}
CalvéDft. cpAl561 1551 Poorter J de B 45} 453 BellTelephcA 5gj 57} MayDepar.cA 50} 50 ft
Adiropa 1 Pb 4i3.
Industr. Mij 312 314
BritAm.Oii
cA
31
59}
Porcel. Fles A 248
MCA Inc. 5 cA 5flï
Bank-, Krediet
31
Carp Garenf.A302 302
Adiropa 5 Pb 215.
Proost & Br.A 230b 230b Can.Brew. cA 8}
81 MCA Inc. cpA 321 321 en Verzekeringswezen Kemp. Zink A463 465
CentrSuikerA382 376
Adiropa 10 Pb 440.- 440.- Ctr.Suik. nr C382 376
Can.Pacif. cA gij»
Monsanto cA 81}b 811 A.B.N.'70 Sb 102} 102} Mahez Mach.A485x 480x
Atlantic f. Pb 3112.- 3il2.- Cham. Unie A 215b 215b Radem.Met.A126} 127
Cons. Min. cA 47J
47} Montg. W. cA 324 32} B v N G.rsb'64101} 101} Nederh.V B.A500 495
Reesink H.J.A171 171
Concentra Pb 275.- 275 - Crane N.v.A 84
onsPaper
cA
40
393
NatBiscuitcA 54} 543 BNG'65 Rsp 98} 98} Ned. Veem A355b 355b
80}
Eur. fonds 1/1 48.50 49.- CraneN.v.p.A 65* 68b Reineveld A152 154b Dom. Steel cA 16b 15b Nat. Can. cA 303
B.v.O.Z. '64 6} 88
88} Palemb.Ind. £125b 126}
Eur.fonds 1/10 495 - 495.- CurHand.M.A1411 1421 Reineveld pA 98x 97x Gunnar M. cA 28
215 Nat.Cash.P.c V 775 78} Holl. UI Sc. 4 95j 95j Reeuwijk
A 640 631
Fondakl-lOfr, 30.10 31.20 Cur.Hand. CA142} 1421 Reineveld Rb 280.Hiram W cA 36
36
Nat.DalrycA
813
82
NBankM.cr53
943
95
Scholt.Cart.. A 555* 545
Reiss&Co. A149§
Fondisl-10 fr. 34.60 34.- Daalderop B2371 2351
Imper. Oil ca 523
53} Nat.Distill. cA 34^ 34
Ned.B.inst.
5831
83
Scholt.H.'65
A
97.50594.80
*hein Kohl. A400x 400x Industr.A. cA 23
Fondra l-10fr 73.60 73.- Dagra N.V. A273 271
Nat.Fuel G.cA 31
S. de Wit nrC 225 225}
Riva N.V. A 272 270§ InlandNatcA 9ft 23
Tresora
Pb 393.- 396.-b Deli-Atjeh A 46
98
Nat.
Gyps.
cA
37
37
46
Hypotheekbanken
Sp
aar-nest.
A
585
585
Unifonds5Pb 132.- 132.- Dikkers Co. A1421 1431 Rohte Jisk. A160 160
Int. Nickel cA105.\ 1058
Nat. Steel cA 59* 59b Alg.Hyp.K. 3} 72
723 Spaarnest pA 118 118
Rom. Koolz A525 535
Unifonds20Pb 528.- 528.- Dorp & Co. A119
Int.PipeL. cA 853 853 NatTeaCo, cA jg 1} 15 3 3 Fr.Gron. J. 61100 100
Tab I. Phtl. A 177 177
R'd.Droogd.A190* 187
Mac Millan cA 281* 275
Dr.Ov. Hout A163 1631 Ruhaak Co. A1351* 135
N.-YCentr.cA 865 852 Fr.Gron.S 6 93} 92} Th.Drijv 66 A 86.90 86.80
LUXEMBURG
Massey-F. cA 33
331 Norf. & W. cA 13? 1295 Fr.Gron. N 5} 91}* 92
94.50
DrHoefijz.
cA
Tricotbest
cA 80b 80b
67.67.Rijnstaal
A
64*
64}*
EurlnvestlPb
Per. Inv.10 cE
i.-* 1.-* Nth.AmAvcA 573 553 Fr. Holl. O. 5
868 Jnlon Rijw. A 147 147}*
Eurinvest5Pb 335.- 335.- Droge Wol A138x 137
Ri.isdi.ik I.O .A 167
Fr.
Holl.
P
4}
84}
Per.
Inv.
50
cB
4.60
4.60
Waveren
G
A100X 98x
39
Eur.vest 25Pb 1676.-1675.- DRUKon.F. A370}* 370
N.Iliin.Gas
CA
39
Rijsdijk nr C166
CA380
FrHoilHyp.31 78x 79}b
Shelloil 2 cA 22| 22} North.Pac.cA 61}
Eurin. 1/1 Pb 122.10122.40 D.R.U.
SandersBehA301} 304
Shell oil 10 cA 22} 221 OlinMatChcA 62J 625 Fr. Holl. K 3}
73} Mijnbouw en Petroleum
Eurin.1/10 Pb 1221.-1224.- D Croo&BrcA 86
85b Schelde nb A192 189
Steep Rock cA 71
711 Dordtsche cp/>726 723
FinanceUnPb 3S1.- 380.- DuikerApp. A267 268
Pac.GasEl.cA 34} 34} Fr. Holl. H 3
Interitalia Pb 448.- 450.- DuyvisJz.T.A282* 285§ Sehev.Expl. A 203* 200
Pac. Light cA 27
27} s-Gr. Hp. A3} 75* 73 ,
VERENIGDE
STATEN
Schokbeton
B
266}
267
M.v.H.Cr.B.3}
72}
72}
Scheepvaart Mijen
Rr. cA 69} 69}
Valeurop 1 Pb 64.40 64.80 EdyEmailf. A114 113
ABC Corp. cA 253 253 Penns.
cB 2661 268
79b Hillegersbg. A 295* 298
Pepsi Cola cA 80} 803 Vat.Hvp. G 31 <78
ValeuroplOPb 644.- 648.- Elctrofact A450 440b Schokbfcton
50
Scholt.Hon. A 98.-§ 95.- ACF Ind. cA 50
Ned.Hyp. B 3 711 71}
77b
PhelpsDod.cA
77b
Valeurop25Pb 1610.-1620.- Elsevier
A 203.- 200.-X SchuitemaD.A 135b
AdmiralC. CA109} 1031 PhilipMorr.cA 94} 94} Utr. Hvp. Z 6} 100 100
EMBAN.V. A235 233
Spoor- en Tramweqen
Aeroquip C.cA 34
ZWTTSERLAND
Schupp.KS Al70b
Utr.Hyp. Y 6 94| 94
Philips P. cA 553
A 91
901
Enkes
N.V.
A180
183*
Air Reduct.cA 74x Schuttersv.
A
134
136
Utr. Hyp.X 5} 90
UnlversFl Pb 90.50 90.50 E. N. O. T. A2755 2705
89} Geld. Tram
QuakerOatscA
73
SimondeWitB 225 225} Allegh Lud cA 498
Univ. F 10 Pb 900.- 900.- Ent.mayer A 98
853
Utr.Hvp. U 43 86
RadioCorp.cA
51
518
98
AlleghPow cA 248
SimonsEm bA 1161 117
72
Vad. Hyp.b. 3
RayonierlD.A 42
42
CANADA
Enthoven A195 194
SmitTransf.A 232 231}* Am. En ka cA 36 ft
BUITENLANDSE
Rep. Steel cA 433 438
Can.Inv.F. cA 3H
313 ErdalWas A446 447
Soer.Dr.dok A 163 16g Am. Metal cA 57
Scheepsverbandmiien
48}
RevCoppercA 48
EuropaAziëA 131 131 Stokv5-1000A176 177
Canafund cA 53b 53
Am Motors cA 10§
Rott..
Sch.
C.
6
96}
95
JtexallDr.
cA
445
Europe Hot A210b 210b StspTwenteA 60} 60
AANDELEN
FirstOil&G.cA 6
6
AmRadiat.cA 20 ft
Rott.Sch.AA 5 95
94
Reynolds cA 43}
Excelsior A105} 105} SwaayGebr. A 328 328
Am. Smelt cA 73}
VERENIGDE STATEN Figée
Rott.Sch.h. 31 81
80
RichfldOilcA 75 -75
H.Mf. A152 14S§ „Synres" cA 185} 185
DUITSLAND
Am.T.&T. lcA 62
AtomicsPhcA 61
61
SearsRoeb.cA 575 58 ft
RheinWestf A470 468
Am.T.&T. CA 62}
Handel, Industrie
BlueRidge cA 14
138 FokkerKon. A2675 263
Tab.1 PhlL cAl77 177
Shell Oil cA 62} 62}
FokkerKN. CA2728 268
\ni.T.Ilop
lcA
62
Can.Gen.F .cA 20
20
Diversen
rab.I.Phll.
pA
120b
SinclairOilcA
64}
ENGELAND
Am. THope cA 62}
Chem.Fnd.cA 171 171 FordNederl.A 930b 930b TechnB.Mar.A230 230
Blauwh.20j. 51 91} 91} ailiott Aut. cA 310.-b308.-b
Soc. Mob. cA 91b 91
Am.Tobac. cA 391*
Col.Energ. cA 16ft 161 GazelleRijwA263
Techn. Un. A312
608 BrederoV.G. 6 96} 96* GreatUn.st.cA 255 - 254.South. Cy cA 60
Gelder Zon. Allll 111
AmpexCrpcA
243
Fidelity F. cA 191 19
Techn.U.66 A303
SouthN.GascA 34x 33} BritsPetr. 6 971 97
tnip.Chem.IcA 220.- 221.Amst. Ind. cA 48x
Invest.MutcA 111 lijs GelderZon .pA 105 1031 Tech.Un. WB 325.-b
3} 921* 921 RankOrg. cA 760.-b760.-b
South. Pac cA 43} 43} Bijenkorf
Anacon. C cA 928*
Lehm.Cor. cA 331 33} Geld. Tiel nr C 455 455b Tels&Co. A 60
OMC'VreRsp. 96} 96
South.Rw.
cA
623
64
Ark.L. Gas cA 44}
Madison F cA 245 —- Gen. Band. B 64
Texoprint A123} 123*
SperryRnd.cA 1918 193 CampinaGA 5 90* 90* FRANKRIJK
Mass. Inv. cA 175 i'ts Geveke Co. A638 636
Texoprintp.A 98} 98} Armco St. cA 68}
Stand.Br.5 cA 75} 751 K.Zout-Keti.6 978 97}} Bque'dParis A 186.- 186.GiessenZon.
A
90i
91
TelevElect.cA 10 ft 101
Philips $100 3} 92
923
Thom.Drijv.A 90.40 89.80 Ashlnd.Oil cA 56}
StandBr.lOcA 761
GistSpiritusA360 360* Thom.Mot.500182 1801 Atchis.T. cA 40}
Wellingt.F.cA 151
P. G. E. M. 6 96
98}
St.OilN J 4 cA 79}
ITAL1E.
GoudsmitE. A1771* 175x Thoms.V.B. A191 195
1
AutCanteeneA 338
Schiphol
6
963
96} Montecat.BOcA
Bank-, Krediet
78}
StOilNJlO
cA
763
577.5.0580.CrassoMachA180 179
Balt&Oh.
cA
433
SmitTransf. 4} 86x 85x Pirelli Soc. cA 250.-*252.-b
ThomsV.B.cA191 195
en Verzekeringswezen Grinten Ch. A 776 775
SterlingDrcA
378
Bayuk Cig. cA 12}
Wap.v.Adam
82
81J
Tilb.waterL A325 325
Stud.PackcA 365 363'
Alg.BkNed.A260* 260* Grofsmeder.A118 117
Tricobest A 80* 80* Bell Int.c. CA 135
Studebak.opA 105 105
LUXEMBURG
,
,
AMRO Bnk A 51.70 51.70 Gruyter cpA 1001 100b rw Kabelf. A528 525
Bendix Co. cA 73
Kerkelijke en
SunrayDXcA
318 31}
Ac.(Arbe'd) Ps 330.-b330.-b
Gruyter Bp A 124 124b Tw.OverzeeA 85
Stad Rott. CA475* —86
Bethl.St cA 373*
80
liefdadige Insteilinaen EUiot Aut A 78.-§ 73.-X
Texaro
Inc.
793
B.V.O.Z. 100 A 420X 410
Hagemeijer A495 493
UbbinkDav.A 93x 86} Boeing Co. A165
C. J. Deo>63 4}
83x
TexasInstrcA 1943 195
Cultuurbk. A 89
89
HalbergM. A 48
47
Udenh.Steen a18»} 189} Briggs M. cA 43
GerMajella6} 985
98}x CANADA
TexasUtll. cA 57}x 57X
GilissenArnA.298 297
Handelscle.
A290
298
Unilever
cA
118."
Hl-70
Burl.
Ind.
CA
46
JoodsGGez.
6
99}*
99}
201
D.Tar.&Ch.cA .21
TideWatercA 46} 46} JozefPavilJ. 4} 80
Gr.Ind. Crb. A1651 1651 Hart Instr. A132 1311 1000 7% ccpAll63 1161 Cal. Pack. cA
29
80
36}
Toledo Ed. cA 36}
HollBk.Un.cA
210 2031 Hatéma
A203 204
100 6% cpA 991 99
CerroCorp. cA 253
Mariastich.
6}
96*
VERENIGDE
STATH'N
96
r»
_
_
T
air
(
..".78
678X
39
Tr.americ.
cA
398
H.Soc.v.Lev.C678
Havenwerk.A24» -J4'J
ChadbourncA 65
99x
AU. Chem. cA 49ft 491
UnCarbidecA 693 69} Ope DeiSt. 6} 99
Kas-Assoc. A130 129
Heineken's A 498 497} 1000 6% cpAlOOl 1001
Ches. Ohio cA 805
• 89x Am. Cvan cA 901 90}
245 R.K.Gasths. 4}
Union
Elec.
cA
258
Nat.Inv.Bk A 83b 831 Hens. Mach. A122} 123
100 4% cpA 67} 671 ChryslerC.cA
555
R.K.
Herst
43
81x
Beaunit
M. cA 523 521
44}
582
70
Un.
Pacifc.
A
44
1000
4%
cpA
70b
N aV.N ed.nv.cA585
HeroConserA220
CitiesServ.cA 515
RK.Behletr.6l 90b 90
Burroughs cA 61| 613*
U.Aircraft cA 91
N.Bankinst. A 2371 237
Utermöhlen A 407 415
Heybroek
A122 122
Colgate
P.
cA
283
W.ArntszSt.
6
96}x
96x
Celanese
CpA 80} 80S
201
260
Ned.Cred.b. E 2011 --•
Utr.AsphaltA263
Un.AirLin. cA1173
Hoek'sMachA531 530
Colt. Ind. cA 76
Zusters v.L. 43 88b 89b Chic. Milw. cA 60
591
Ned.Midstb.A 102.- 101.50 Holec. N.V. A255
Varossieau B244b 249
Unlt.FruitcA 308
Columb.Gss.c^
293
C.
T
Corp
cA 28i
28?,
Ned.OvBnk.A 1841 185
Un.S.Ltnes cA 403 403
VeenStSpin.Al75 175X Comin.Edis.cA 51}
H. Kattenb. AIum* wi
520
Corn.Prod.
cA
521
521
200
82}
U.St.Rubb.cA 80}
VenetaN.V. A 202
Rott.V.Soc.cD 524
Holl. Beton A352 352
Cons.Edis. cA 41}
Dow Chem. cA 76} 76}
VerGlasf.nbA208 206
(Tn.St.SteelcA 511 511
H.Melksuik.A226 226
Slavenburg A 1961 195
BUITENLANDSE
Cons.Eiectr.cA
363
Du
Pont
lcA
2"2
232
WarnLmb. cA 418 418
Hoogenb. S. A247 244* VerHSchev.A 134
Ver. Bankb. A178 177
F.N.C.BankcA 52} 52}
Ver.Mach.f. A1441 1421 Cons.NGascA 71.*b
West.Baric. cA 363x 36
Zev.Prov.nr. C385X 380X HoogenstrCoA149 147
OBLIGATIES
Gen Am Tr.cA 44
43J
Cont. Mot. cA 143
WesternUn.cA 513 513
V.N.KIeerm.A
173b
Hooimeyer A128 126
Hypotheekbanken
GoodyearT.cA
48
48
Contin.
Oil
cA
65g
Westingh. cA 653 65} INTERNATIONALE
Ver.Touwf. A317
werkz. I. h. buitenland Indoheem A 49.-* 50.-5 Ver. Touw cA340
Graoe & Co A 58
58
CurtissWr.cA 23}b
56
Wilson
Co.
cA
553
Ind.Zuthpen A595 598
INSTELLINGEN
KansasP.L.cA 255 248
Dougl. Air cA105
WoolworthcA 30} 30
V ettewinkelA 356 354
Northw.BE A106X 1038 Ing.Bur.Bw.A135}* 1353
Kroger Cy CA 34} 34 fi.
Du Pont lOcA230
Northw. BvD 35.50
CONGO
Interlas
A445 443
Int.Bank500 3 87| 87} Lanvtn
1561
Vezelverw.
A156
cA 29} 29j
East.Air
L.
cA
83}b
NorthwP.2eA102x 102X Internatio A282 281* VictoriaBis. A220x
Un.M.Kat.1/10
63.50b63.-b
int.Bkt.
RD
3
87}
87}
Lockh.Alr. cA 63
63}
Eastm.Kod.cA 1241
UnM.H.Kat.A 635. b625.- BELG1E
Int.GewBet.A480 481
Scheepvaart-Mijen
Vihamij
A178} 179
El.PasoNat.cA 20}
Merck&Co. cA 76
76
d'Angl.Ath. 4 77
Inventum A 340x 325
78
Vlismar
AB 335
ZUID-AFR1KA
Equit.Gas cA 41}b
E.N.Sch.v.b.A135x
Minnesota
cA
675
68}
JeanHeybr. A190 190x Vorsten!. C. A222
Cons. D M. cA2220b 2220b '37 ƒ 5/1000 3}190 190
Fed.PacEl.cA 185
11}
Cultuurondernemingen Jongeneel A422 422
Beier Petr .K.o 90} 90A, Wiss K.Tex.cA 12
Vred.RubbcA 130 130
SubNigel 2 cA 10b
cA 47}
Florida
P.
Lead cA 70} 70
Kemo Cors. A 633 630
SubNigellOcA 61.-b 61.-b NatMWat.1. 43 87} 86} !^at.
VRG-Pap. A 279b 2793* Ford M.l/5 cA 568
Banjoew.T.A li*
Niagara M. cA 27} 27}
KempBegeerA 136x 133x Vries IJzer A106 107
DUITSLAND
BanjoewT.pA 4!S
FordM10/5cA 55}
1NDONESIE
Peopi.
(Jas cA 42} 42}
KempkesM.
A1361
135}
80
80
93} FruehaufTcA 32
VulcnsoordA 94
Insul.-Cult. A 5}b
Alg. Ind. M. A 20b 20b DawesNed.£3
Pr.Gamble cA 655 653
KKANKRUK
3b Key Houth. A 247
Walv.vaart A 883* 89* GenAmlndcA 15}
Basilam
R.
A
7*
J ava C. Mi.1 A 3
Swift
Cy
10 cA 565 555
KeyKramer A444 445
C.Fr. Pétrol 5 901 90}
380* Gen. Cable cA 671
Wereldhav. A380
Eso.omptob. A250
Lamp. Sum. A 71
1'hompson rt 6}b 61b
Kied. Smits A220
ITALIË
Wern.BetonA 170} 169}
Majang L A 61
«allace
T.
cA 413 42
Kiene Suik. A218 208
Enel '65 fi
94ft 94}
CERTIFICATEN VAN AANDELEN
NedNPlant. A 4èx •
Wessanen A489 482
NOORWEGEN
KloosZonenA230
227
86
851
Ngombezi A
ZUID-AFRIKA
Wessem Co. A161 161
Ned Kabel c.A 335 330} NorgesBnk. 6} 971 971 Anglo
KondorMtf A296 296
Bank-, Krediet
Oost-JavaRA 6x •
Am. cA 1510-bl510-b
Wilton F-B A153} 151
260
VOOKM. OOST HONG.
KF.v/hAdamA
82}
en Verzekeringswezen Nelle N.V. cA 261
Pasir Karet A 81*
r
151
Wilt.F-B
nr
C1531
Fr. Oost. Sp. 3 3
<.N.Pa nier P 2,43
241}
NieafInstrcA126*
127
PreangRub.A 35
iNDONESIE
Gr.In.Cr.'63cA165} 165}
WoonWin Ab 230.
ROEMENIE
K.ZoutKet.1. A825
Oranjebrn nrC360 3643
Serbadjadi A 73
l}b l}b
ZuidBaritamA
Slavenbrg.cA196} 195
Wvers Ind. A 595 585
Geün. 1903 5 3*
K.Zt.Ketj.nrC800 790
Oranjb,'65nrC
—
Sum. Rubb. A 36*
Wijkv.&Her
A121
120b
Gelin
'90/10
4
3*
Ovlng
cA235
228
Cultuurondernemingen
Tanah.Rad. A105b •—- Korenschoof A205 205
Zaalberg
A 83}
BRAZILIË
KoudüsV. nrC 160b 160
R. Droogd. cA 187 184
Telaga Pat A 83
Claims
Con.A 250x 245x Amst.Rubb.cA 99
993 Schelde cnbA200
3.Braz. '31 A 38
Krasnap. A503* 495x Zeeuws
Tr.atlant.C. A 391
93}
Z.Afr.Hand.A
94}
stockdividenden enz.
PERU
Kromhout A147 146} Zwanenb. A 79.80 179.80 HVA-MljV. CA143 142
Stokvis Zn. cA 175} 174
VicoRubberA 4
Bque'dParis A 44.50 44.50
Sink '47-'97 • 55
54
JavaCult-cA 2}
KonVTapyt A410
Thorn Drijv. A452 449
Z.-PreangerA 6.
Cerro
cA 80.50 90.-5
URUGUAY
Kwatta Ch. A 323 322
Uni 1.1007%pAll7}
Mijnbouw en Petroleum Majang L cA 4
Handel, Industrie
1 Flavors c.A 36.50 36.50
Readj.
B.'37
4i
71x
70
Suik.
Cult
cA
4x
Leeuw.Pap. A269b 272
Vihamt) CA17RJ 179
Alg.
ExpiorA
41.50
41.50
Nat. Cash cA 132.05133 Diversen
Leldse Wol A 358 364
Walvisvrt. cA 88
863
A 51§ 5b
Ned.Uv.Bk. A 18.30 18,40
Lindet. Jac. A154 153} Bengkalis
Handel, Industrie
AlbertHeün A 736 732
'•' rs'lnd. CA591 591
Bilüt1eRub.A485 -—Overz. Gas A 12.55 12.30
Lints
Beh.
A
841
85
Diversen
A.H.MijO.G. A1921 192
Z.Af.Hand. CA 97
Billit2eRub.A
404}
404
NIET-ACTIEVE
Overz.G.nh
A 12.55 12.30
AlgemNorit A 222.- 219.- Lips&Gisp.cA 184 •—- Bilit. 2e R. cA404
Zwan.berg CA179.80 179.50
403
Serbadjadi A 36.- 35.Alb. Heljn CA739 735
A215 216
Alg.Vr.lmp.A 157b 158b Hiempf
AANDELEN
Boet.Mtjnb. A 3}
3}b A. K. Unie cA 362} 363
U.Aircraft cA1530.-bl530.Mijnbouw en Petroleum
AmstelBrnrC380 3811 LiimüelftnrO flo
141
Dordtsche CA727 725
Aniem cnbA 373 37
A d. Ballast A 447 447b Lijm Delf Rb 124..
1 Gaboes Petr.A 6}
Kon.Petr.l
cA
156.155.Aandelen
In
A'd.Droogd. AlOll 1021 Macintosh A440x 438x tCon.Petr. 1 A156.- 155.- Aut.i.RotteA 468 465
Kon.Petr.6 cA 160.- '155.Voorlopiq genoteerde
Beleggingsmijen
A'd. RUtuig A 310 311
Matubel
A 179 176
Kon.Petr. 5 A158.- 156.50 BerkelPat. cA 226 220}
obligatiën
AniemElnbA 371 37} Meelf. NB. cA 356 355
Scheepvaart- Mijen
Maxw. P.H. A 135.50125.- Rrorades cA 895 893
FRANKRIJK
Austr.Com.
53 975 975
Apeld.Net.f.A 3651 3651 MeesbouwAB 194} 194
cA 150 150
Moeara En. A1775 1775 Figee
Holl Am L. cA 123 123
France-Iny.
A
74b
74b
B.v.N.G.
66 6} 983 98}}
Arnh.Sch.b. A136X
Metaverpm B08 309b-310x MoearaEn.cA 897.- 800.- GelderZon. cA 110 109} K.N.S M. cA 112 110}
Geveke 15 6} 124 124
Asselbergs A 102 102
MeteoorBetA 2455 244
Moearaopr.A 27600.
Gist Spirit. CA3643 363
Kon.Paket cA 205
ZUID-AFRIKA
Aut. Screw. A410 412
Misset N.V. A 397* 399
M. Enim cOb 2750.-*27.70 Holl.Beton CA 348
345
Nederl.Stv.cA131
Am.Sth.Afr.
A
70x
69}x
Aut.Ind.RottA462 462
Moluksche A 33b 331 Idem Iwinstb 3002.50 30.30 Internatio CA286 283
Ommeren n C 212 212
Diversen
\WsVerffabrA 53
53
Mosa Pors. A -385 385
dem 4w nstb.3020.LindetevescA 155 154
RottLloyd cA 153 150
VERENIGDE STATEN Bredero
A 1610.-1603.Bamm. Zn. A 270x 268x Mulders fab A133.t 132
M.Enlmc4Wb 615.NederlDokoA 74} 74
ScheepvUnoA 142} 142
Japan F. cA 10} 10} Bredero cA 1610.-1603.-
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Vlieg met

Canadian Pacific Airlines
Super DC-8 Jet Empress

naar Oost Canada

non stop
Amsterdamfflontreal

zoekt een

JONGEMAN

De Nederlandse Dagbladpers —
de werkgeversvereniging
van de Nederlandse Dagbladen

Joh. Vermeerstraat 14
Amsterdam (Z.)

zoekt een

ERVAREN
SECRETARESSE

Voor alle vluchten naar Canada en de
Verenigde Staten goedkope 21 daag
se retour-tarieven en...praktisch altijd
korting voor echtparen en gezinnen.

Haar taak zal bestaan uit het optre
den als secretaresse van de algemeen
secretaris van de vereniging, het no.
tuieren van de bestuurs- en ledenver.
gaderingen en het leiding geven aan
het secretariaat. Onze gedachten gaan
uit naar een ervaren, eventueel wat
oudere kracht, met einddiploma mid
delbare school, die zelfstandig kan op
treden.
Opname in pensioenfonds is mogelijk.
Eigenhandig geschreven brieven aan
bovenstaand adres.

de inventum
gaskonvektor:
warmtebron voor
een nieuw tijdperk...

Canadian Pacific Airlines
Amsterdam-Kleine Gartmanplantsoen 2a-Tel. 020-224444
Rotterdam-Westblaak 10-Tel. 010-120035
Edmontonfj
CalgarypHainilton
Vancouvea.<4Wini^peg
'
'••••Ejvlontreal Lissabon

si

W?

few/

Amsterdam-'

Wmdsor Detroit Santa Maria

HawaiLi
Mexico City
fAuckland

%

CwJuviGtafcc
AIRL/NES -PRP

^lima
\ Santiago/ Empress Routes

\

^verbindt 5 continente

• Buenos Aires

/-> VUBGJÏ* /O ./. AfRL/MES
UmacUan Ifaatftc
Canadian Pacific • TREINEN - TRUCKS - SCHEPEN - VLIEGTUIGEN - HOTELS - TELECOMMUNICATIE
"worlds most complete transportation system"

NIEUWS
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voor assistentie in de verkoop. Leeftijd ± 18 jaar.
Goede smaak en goede omgangsvormen zijn vereist.
Brieven of persoonlijke aanmeldingen aan de
directie.
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N.V. Meubileerinrichting 't Woonhuys, Amsterdam,
Leidsestraat 73—75 en Prinsengracht 709—713,

Geen reiszorgen. De Canadian Pacific
regelt alles voor U. De bemanning aan
boord spreekt veelal Nederlands.

Vanuit VANCOUVER uitstekende doorreismogelijkheden naar andere delen
van Canada, de Westkust van de
VERENIGDE STATEN*, AUSTRALIË en
NIEUW ZEELAND
*per aansluitende vlucht.

Chesterfield

...the famous taste of New York!

naar West Canada
zonder overstappen
van Amsterdam naar
Edmonton-CalgaryVancouver
MONTREAL, toegangspoort tot de be
langrijkste steden in Noord-Amerika

Voortaan steekt u heel gewoon een wereldberoemde sigaret op...
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Algemeen Handelsblad

De Nederlandsche Fondsen Mij. NEFO N.V.
Ingevolge besluit van deop 23februari 1966 gehouden
Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
over het boekjaar 1965 het dividend op de prioriteits
aandelen vastgesteld op 5%, op de gewone aandelen
op 8%, waarvan reeds 4% ad interim betaalbaar
werd gesteld, en op 5% in aandelen vrij vaa inkom
stenbelasting ten lasto van. de agioreserve.
Mitsdien zal met ingang van1 maart 1966 dividend
bewijs nr. 56 der prioriteitsaandelen betaalbaar zijn
met ƒ25.- onder aftrek van 25% dividendbelasting,
dividendbewijs nr. 69 van da coupure van 20 gewone
aandelen van ƒ 50.- en van de coupure van1 aandeel
van ƒ 50.-, resp. met ƒ 40.- en ƒ 2.-, beide onder aftrek
van 25% dividendbelasting, en welbij de Hollandsche
Bank-TJnie N.V. te Amsterdam, 's-Gravenhage en
Rotterdam, bij de Firma D.W. Brand, Uppmann,
Rosenthal & Co. N.V., de Heren Meckhof & Jurriaans, alle te Amsterdam, alsmede bij de Heren
Landry & van Till te 's-Gravenhage. Bij genoemde
kantoren zal eveneens de uitkering in aandelen ge
schieden en wel op dividendbewijs nr. 70 der gewone
aandelen, waarbij één dividendbewijs nr. 70 afkom
stig van de coupure van 20 aandelen van ƒ50.- of
twintig dividendbewijzen nr. 70 afkomstig van de
coupures van 1 aandeel van ƒ 50.- recht geeft op de
uitkering van één nieuw gewoon aandeel vanƒ 50.-,
ten volle gerechtigd tot het dividend over het boek
jaar 1966 en volgende jaren.
Voor zover de dividendbewijzen nr. 70 per ultimo 1966
niet zijn aangeboden, zullen de daartegen validerende
gedeponeerde aandelen worden gerealiseerd en zal
de netto-opbrengst in contanten worden betaald. In
verband met de noteringsaanvraag voor deze nieuwe
aandelen zijn deze onherroepelijk gedeponeerd bij de
Heren Meekhof & Jurriaans te Amsterdam.
DE DIRECTIE
Amsterdam, 23februari 1966.

INVENTUM
KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM - BILTHOVEN

Ter voorkoming van vertraging van uw poststukken
verzoeken wij i dringend op al uw correspondentie aan
het Algemeen Handelsblad ons POSTBUSNUMMER 596
te vermelden.
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vloerreinigingsmiddel
en zelfglanswas
in één produkt

Een tijdperk, waarin de techniek ongekende hoogten
heeft bereikt. Waarin ook de mens steeds hogere
eisen gaat stellen. Bijvoorbeeld aan zijn warmte
bronnen. Eisen wat betreft de vormgeving. Eisen ook,
wat de technische prestatie aangaat. De bekende
industriële vormgever W. Rietveld ontwierp het mo
derne uiterlijk van de Inventum gaskonvektor AC10.
Zodanig, dat de AC10 met elk interieur een harmo
nieus geheel vormt. De technici van Inventum zorg
den voor de technische prestatie. Zij gaven de AC10
een maximum aan rendement, capaciteit en comfort.
De gezelligheid verloren zij daarbij niet uit het oog!
De prachtige gloeistenen van de AC10 verspreiden
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: v
• automatische bediening: elektro-magnetische ont
steking en thermostatische regeling • chroomstalen
binnenwerk • verhouding stralingswarmte - konvektiewarmte als 30:70 • capaciteit bruto 12,5 kW
(10.800 kCal) • rendement 80%. Prijs ƒ695,—.
Uw installateur of de fabriek heeft een folder

HILVERSUM

KUNST-, ANTIEK- en
MEUB1LAIRVEELING
op 1, 2, 3 en 4 maart 1966
IN DE VEILINGZALEN

KERKBRINK 23

te HILVERSUM

be«a'

Ten overstaan van de notarissen Y. Th. H. van Brp
en J. M. A. B. Lijdsman te Hilversum zullen worden
geveild een aantal zeer
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EXCLUSIEVE

I N B O E D E L S

afkomstig uit voornaam patriciërsbezit en diverse
nalatenschappen, o.a. ten verzoeke van de Erven
van de Weledelgeboren Heren H. C. J. Dreyklufft
en E. J. Labarre.

das„win

De collectie omvat o.a.

ANTIEK, KLASSIEK en MODERN MEUBILAIR

RBUYS\

w.b. antieke vierdeuren, kolom, kussen-, ranken- en
andere kasten, dubbelgebogen kabinet, wortelnoten
porseleinkast, bureaus, staand horloge met speel
werk, series Biedermeier en andere stoelen, ronde
en balpoottafels, herenkamermeubilair, zeer chique
bankstellen in diverse stijlen, lederen crapeauds,
fauteuils en vergaderstoelen, aparte salonfauteuils,
complete eetkamers, vele kleine salonmeubelen,
eiken hallkisten, secretaires, kronen, klokken enz.

COLLECTIE PERZISCHE TAPIJTEN

EEHY30S

waarbij vele fraaie stukken in grote en foyermaten
tafelkleden, lopers, kussens, machinale Smyrna
tapijten enz. enz. .

OUDE, ROMANTISCHE en MODERNE
SCHILDERIJEN
COLLECTIE BLAUW en GEKLEURD CHINEES

voor Linoleum, Balatum, Colovinyl e.d.

en EUROPEES PORSELEIN
bronzen groepen, koper, tin, curiosa, kristal enz.

GOUD, ZILVER, JUWELEN en
ENGELS SILVER PLATE

TRIP BOUWMATERIALEN N.V.

Ten slotte een partij HUISHOUDELIJKE en MEU
BILAIRE GOEDEREN, waarbij boekenkasten, bu
reaus, linnenkasten, dressoirs, slaapkamerameuble
menten, tafels, stoelen, haarden enz. enz.

Onder verwijzing naar het Bericht van 3 februari 1966 deelt ondergetekende
namens principalen mede, dat het bod op de aandelen en converteerbar»
obligaties van Trip Bouwmaterialen N.V. gestand wordt gedaan.

KIJKDAGEN:

De aangemelde aandelen en converteerbare obligaties dienen uiterlijk donderdag 3 maart bij ondergetekende te worden gedeponeerd, waarna vanaf maan
dag 7 maart 1966 aan de houders van de aangemelde stukken het hun toe
komende bedrag ter beschikking zal worden gesteld.
De gelegenheid om van het bod gebruik te'maken blijft openstaan tot
31 mei 1966.
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vrijdag
25 februari van 10 tot 5 uur
zaterdag 26 februari „
10 „ 5 uur
zondag

27 februari

„

10 „

5 uur

maandag 28 februari

„

10 „

DRIE UUR

CATALOGUS uitsluitend verkrijgbaar tiidens de
kijkdagen ad ƒ 1,—.
VEILINGDIRECTIE:
C. K. R. van Spengen, Makelaar.Veilinghouder
Kerkbrink 23 te Hilversum, tel. (02950).47328

VLAER & KOL

en 43728.
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