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KRAKER KOOPT
KRAAKHUISJE

(Van een onzer
verslaggevers)

DELFT— Met de uitroep
;,m*jn"- en na betaling van
tienduizend gulden is een
jonge - Delftenaar ; gisteren
eigenaar geworden van een
kraakhuisje, waarin hij al
twee jaar met vijf vrienden
gratis woont.

■'. „Wij hebben-. er voor' ge-
spaard," zo legde hij gisteren
de. verbaasde * huisjesmelkers
uit, die zich: in.; een zaaltje,
aan de Delftse Beestenmarkt
hadden verzameld , voor } de
verkoop' van het huisje.'

De nieuwe. eigenaar heeft
het huisje twee jaar geleden
gekraakt en het geld voor de
huur in de spaarpot gestopt.

Donderdag
taxi-gesprek
op stadhuis
' (Van een onzer verslaggevers)

'" ROTTERDAM* —'"Een dele'gaT
tic van Rotterdamse taxichauf-
feurs ■ gaat; donderdagmiddag op
het stadhuis' praten met burge-
meester 'Thomassen,yyethouder
C. C. L.'. Folak |van '/Verkeer en;
hoofdcommissaris van politie L."-
Wolters.;De"burgemeester s heeft j
de"-chauffeurs.-*voor.' de-bespre-

'„' king, uitgenodigd : naar aanleidI ding van de gebeurtenissen! van. afgelopen I zaterdagavond op de1 's-Gravehdykwal. Een Portugese'
f. zeeman 'die', een " taxichauffeur, had .neergeslagen, ;werd toen-
|' bijna gelyncht door te hulp'ge-

schoten collega s, In. éen brief aan' de: directie
van de-.Taxi Telefoon Centrale■:* schrijft, burgemeester .'.Thomas-'. - sen: '!„Het- eigenmachtig t öptre-,

.den .van 'die . '„eigen
rechter",- willen-■>'spelen,]-, is:. in

■ strijd met onze rechtsregels. De-
| handelwijze;" van - deCchauffeurs
j:'die: bij' ■ het incident''. waren ■: be-

53 trokken, moet dan ook-onaan-\■ e vaardbaar worden genoemd.".? "'■'"
',: ■■■', . (ZIE'PAG. '13)'

Verolme -
winst van
27 miljoen

SFEER VAN WANTROUWEN BIJ
RIJN-SCHELDE-VEROLME

Stoelendans
inscheepsbouw

(Van onze soc.-econ.
redactie)'

ROTTERDAM —Bij ons
grootste scheepsbouwbedrijf
bet Rijn-Schelde-Veroïme-
concern, is een enerverende
stoelendans aan de gang. Ze-
ker tien kandidaten strijden
om zes zetels in de. te vor-
men Raad van Bestuur.-Ondanks wekenlang durend
-O.v.erleg. kamde ; RaacL. van,,.
Commissarissen "maar niet
tot .een beslissing komen;
Gisteravond had . :de: - klap
moeten vallen, maar-bok toen
werd men het niet eens.' ;

Inmiddels begint het. personeel
in, .de - afzonderlijke i\ bedrijven
krachtig aan te dringen op een
snelle beslissing. Vooral het hogere
kader lijdt onder een sfeer van
wantrouwen. en onzekerheid die
groeit naarmate de directiezetels
langer onbezet blijven. Om een
dreigende storm te - bezweren heeft
president' commissaris Drs. J. de
Vries voor donderdag deputaties uit
del. ondernemingsraden bü zich
ontboden. ' -'"...... \,. \ -'. :'."..■.

De enige man die zeker van zijn,
plaats is,- lijkt president-directeur
J.:W. A. Langenberg te zijn. Vanuit
het. vroegere Rijn-Schelde-bedrijf
zijn verder de belangrijkste kandi-
daten de directeuren ir. J. C. van
Reenen, ir. J. Bout en (mogelijk
als opvolger van,7de. .heer. Van
Reenen, ir. M. C. van Veen)'."" 'Van de Verolme-kant worden ir.
Van der Meer, ir. Maingay en de
heren Schwencke en Rijke naar vo- .
ren > geschoven. De gunstige" be-'"
drijfsresultaten van Verolme zou-
den, de zelfbewustheid van de
Verolme-aanspraken zeer verster-
ken. Over 1971 wordt een bedrijfs-
winst van 27 miljoen gulden ver-
wacht.'

Van buiten
Zware kandidaten van buiten de

bedrijven zijn voorts drs. P. J. Vos,
eöpnoom van de. Metaalbedrijfs-
txJMd NW en de heer J. van Rijn,
dw,,als firmant van het Accoun-
tantsbureau Moret & Limperg aan
de"- fusievoorbereiding heeft meege-
werkt. , .-. In het fusterapport destijds door
de. Commissie Winsemius uitge-
bracht, staat over de te benoemen
directeuren alleen, dat de aanwij-
zing' zal geschieden" „naar be-
kwaamheid van de betrokkenen" en.
„zo mogelijk" met inachtneming
van een representatie van beide
eomcems.

weer
De Bilt verwacht tot morgen-

avond : ''/S'ïy'Zy.
" WEINIG VERANDERING

Overwegend droog weer met veel
bewolking en plaatselijk mist.
Minimumtemperaturen van, plus
X tot' min 2 graden,' maxima onge-
veer 4 graden. Weinig wind. -. ",

zon - '."'.'maan -op onder op onder
1'dm. 08.25 .16.33 15.22 07.38

Betaald medeleven
UTRECHT (ANP) '— Het NKV-

blad Ruim . Zicht signaleert de
handelwijze van een .huisarts. die
b"j een weduwe vlak nadat haar
man was overleden vier keer kwam
informeren hoe het met haar ging.
Later stuurde hij haar'een reke-
ning voor vier visites. De Landelij-
ke Huisartsen Verenienging noemt
deze handelwijze 'onverdedigbaar.

Minister in de knel

Onderwijs
,witheet'

-.r. ;(V^n ; éen ,'dnzer.''Verslaggevers) f."'.'
UTRECHT . — Een ;„Kuip"; vol

mensen-heeft het de minister-van
Onderwijs duidelijk gemaakt. Hij
kan beter gaan. In de grootste.vak-
bondsdemonstratie die na de oorlog
\3(Sit'ïh'öns land is gehóudén/-hoór~
de de onderwijsminister gisteravond
ih de Irenehal,.van '-de'Jaarbeurs in
Utrecht 30.000'mensen zingen:;'Van
Veen, ga heen', '-'■ :''e Vóór de "deuren.stonden nog: eens
15.000-mensen te trappelen om
naar binnen te gaan; Verder zaten
de binnenstad en het
verkeersplein Oudenrijn ..potdicht
met boze onderwijsmensen. j ..'■■.

" Vanaf het jstartsein raakten de
gemoederen in.Utrecht' zo' verhit,
dat de prominente onderwijsmen-
sen die zouden spreken zich nauwé-

iijksl -fiieèi'"*''vérSfaanbaat; konden
maken. 'Een- geschrokken- minister
Van Veen, moest zich; samen met
zijn ' staatssecretaris , Schelfhoüt,
omringd door ordebewakers en on-
der luid boe-geroep, Uit ■ de>voeten
maken. ,' s.-.'y , ' -' '. ■
"'Later,-na: een".!afkóelingspauze,
bleek de minister;het toch. eenyiu-r.
dieke'". bijeenkomst -te hebbén 'gê-:
vonden, i-die -Mem aantoont-, dafe'de,
jnensen,''.uit,.het.- .onderwijsveld de-
zeïfde wensen' heonèrïaJs'ifc;'!.;?* *'*»"'»■■
"ABOP-voorzitter Evert Steenber-

gen was teleurgesteld datO'7l zo
tumultueus 7was ■ verlopen,» al kon.
hü zijn vreugde «ver een dergelijke
onverwacht grote opkomst van te-
gen de 50.000, mensen maar met
moeite bedwingen.; *"" J'V.V7 -.;

Minister 'Van Ween., gaat..af
door een zijdeur .' " '■■ 77' : '■''.

Het kind is'in '71 ..net zo de
dupe als in '17, zo.wil deze
demonstrante in . woord en
beeld duidelijk maken.

'Wilde' tijd
is voorbij
Het damesvoetbal ■;£ £ .&'
is een -officiële 'KNVB-aangelegenheid ;
geworden. ' Maar * . 'bij de eerste officiële
wedstrijd (tussen de '.''
voormalige ,',wilde". ,' i "";
elftallen. Nederland A—'
rest van Nederland)
viel ook.al het
eerste slachtoffer.'
Voetballerina Sof ie
Grenda -kwam enkele
minuten voor tijd, ' 7"na het afleveren van .
een flinke kopbal,' ' .
zo ongelukkig ten val,
dat ze een sleutelbeen.
brak.'1 ; '.»■ -. '

MINI-OORLOG OM
DRIE EILANDJES. TEHERAN"(AP) — Troepen van Iran hebben vanmorgen

' drie eilandjes in de Perzische Golf bezet. Premier Hoveida
heeft. dat in het. parlement bekendgemaakt. Tachtig jaar, geleden werden deze eilandjes — Graftombe 1, Graftombe 2
en Aboe lYloesa — door Iran verlaten. .. -, " . " ■'Engeland, dat. dit jaar nog zijn troepen terugtrekt uit de, Perzische Golf, voert al " jaren - onderhandelingen over. deze
eilandjes met de sjeikdommen; Kas-Oel-Chaina en j Sjara,
die deze stukjes grondgebied opeisen. Het was overigens be-
kend dat Iran er eveneens aanspraken, op maakte en van
zins was om ze, desnoods met gewelaV'..te bezetten. ;

Hexachloro-
feen mag
| DEN HAAG — Het
gebruik van hexachlo-
rofeen in " zeep,. tand-
pasta en deodorants
blijft :in Nederland
voorlopig, vrij. De ge-
neeskundige inspectie
zegt dat niet is geble-
ken ' dat de stof scha-
delijk is; In de VS is
Ralph Nader een kruis-
tocht : tegen'; hexachlo-,
rofeen' begonnen;" Er
zouden ; hersenbescha-
digingen , door ont-
staan.- i ".'■;. '', i .-. ';■■■ -

Vier jaar meer dan eis

Robert v. S.:
twaalf jaar

*;.Yan's^ëfin7ohzer7,v.erslaggeve.rs).■-. ARNHEM''4£2£o£ert.van, S. ;(22)7 die"ta\mei#twee:Belgische
tot>iwa"alf

jaar';geva^>g#.i|-ftraJTyDat.'betekent:dat...hij vier■ -jaar. laiiger'
moet..uitzïttéf&pl4 de;auditéur-iHilitair'mr. .Van'- den-Berkhof
bij de. "»djgsïafih.: iruAraiftém twee- weken-jgeleden, ge-
vraagd v ' ■', " -'.--r-l &■ ■■?■'-..;. -<;,*':■-.-"'■'■.>'" ;
s■ f terbeschikkingstelling", die hij
WjrwS**f^Hgeëist,7maakté de ikrijgsraad een

proe.£tijd..yan drie jaar.',;- ■ 77,..;;:,';.. '*%// -.:-.''

kan alleen worden ,opgelegd
als 'het':;belang .van dey'ópenbare
orde, een. verpleging-vraagtyNuiwe
weten- dat-'die verpleging pas
gevangenisstraf kan.ingaan.~ls het
opleggen*'van," tbr."een . prognose
waartoe.de. krijgsraad', zich niet-in

staat acht,' zo verklaarde president
mr. Korteweg, vanmorgen. \ >"■ ■
V;Van'S-izalzijn straf uitzitten ,in
héb.-.. ■ rijkspsychopatenasiel .'; (Mes-

dagasiel) waar. een; medische be-
handeling mogelijk blijft.' "";■-.; "

■'.'Mr. Korteweg zei dat de krijgs-
raad niet geaarzeld zou hebben om
Robert van S. de volle twintig jaar,
die voor doodslag staat, op te leg-
gen- als niet de psychiaters hadden
gerapporteerd-dat;de jongeman in
de nacht. (2'op 5 mei) dat hij-twee
Belgische "'' politiemannen 7 dood-
schoot in . een ziekelijke toestand
verkeerde. 'Een. toestand' van een
frontsoldaat onder spervuur,' . zei
mr.Korteweg. ■ ;' - ■ ~ \ '.. '-.'-.'. ■, ,VanS.; die de straf (bovendien
ontslag.uit militaire- dienstj ïkreeg
wegens., tweemaal doodslag,:. twee-
maal poging tot doodslag en meerT
maten gepleegde'.diefsta'7 kan' bin-
nen,tien dagen hoger.beroep aan-
tekenen.' -'7"i?;-; - '-'- v- "'--■■"-"■'-':
.Dé auditeur-militair heeft hoger

beroep aangetekend tegen" het -von-
nis.:' '-.'■"■"'■ iöyj ' ■ '■> : "'.-..': i
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Steinlen's

stort
uw hart
eens
uit

; Tk vraag me af wat u van
■"- plan bent met al het werk
van Steinlen's 2e Procedure,
waarover heel wat min of meer
grappige dingen in" Journaaren
Dagwerk in HVV hebben ge-
staan.. -Wordt het' nog. ergens
geëxposeerd,'-. heeft u het 7 al
weggegooid, of is het al van-

■ : zelf zoekgeraakt?.
.■ ';:Br* heb hier. acht knipseltjes

voor' me liggen en ik weet ze-
ker dat er veel vaker over ge-
schreven moet: zijn. Misschien
kan'iemand mij aan de overi-

ge.; "publikaties".'.: helpen. ; Dan ■: ,
maak'ik er een boekje van, ■'■Dat zal'dan het enige zijn: wat
er over ;\ is van : iets. dat"7 geen -■"...
enkele lezer van Het Vrije Volk;;■:-.'
ooit op were grootte heeft; ge-7^

;>Of - was het dan toch f het "".:-;
werk' van een van uw :rêdac-"' ■'

teuren? .:t9BBRHRBBVB|
Corrle Hendriks- zelf■ misschien,'..
of Leo Jacobs? ..Toch jammer:
hoor,; dat u' er niet een: fraaier
slot aan gemaakt heeft, y:.'

8'RÖLF;KONING, ' 77 .'
Bakkenes 23, . , , '"-. v.„ ~ .... . y /:......... ■■■ -.' ~ -.:>:-■'Zaandam. . > ';"■■-■■'; '.-"-V "

(Uw veronderstelling dat al het..,
werk van Steinlen zoek oj.we-.y-
gegooid zou zijn; in onjuist. _Heiy
wordt '■ zorgvuldig i bewaard;, totTp,-.;
zich een: gelegenheid \ voordoef '-'""'■■
er iets mee te doen'(een expo-'. ,

' sitie houden bijvoorbeeld. Merk-
waardig is, dat - Steinlen;. zich
nog altijd lhult - in: anonimiteit.
Hebt u wellichtïeen vermoeden'
of zekerheid, wie zich achter die:
naam' verschuilt? -i-""■"Redachtie -HVV.) :': :'"■:/.\-: ~-'.' T<

VROUWEN, VERENIGT U!
T\e opvatting dat emancipatie en
-k.het huishouden niet of nau-
welijks kunnen samengaan, -is
helaas wijd verbreid. Dat deze ver-

keerde gedachte bij heel wat vrou-
wen sterk leeft blijkt wel uit het
onderzoek dat de arts H. G. M. van
der Velden heeft verricht onder 538
huisvrouwen. Dit onderzoek heeft
uitgewezen dat er bij werkende
vrouwen minder psychische moei-"
lijkheden voorkomen dan bij huis-
vrouwen.

Volgens mij hoeft het goed ver-
zorgen van het gezin, . waarvoor
toch de meeste huisvrouwen geko-

zen'hebben toen zij trouwden, niet
afstompend te zijn. Alle werk, mits
met liefde en toewijding verricht,
is zinvol en geeft bevrediging. Juist
de huisvrouwen kunnen in deze tijd
van milieuvervuiling cri geestelijke
verwording enorm veel goed doen.

Het is hoog tijd dat wij nu eens
ophouden met discrimineren en dat
alle vrouwen zich verenigen in een
strijd voor een gezonder . leefkli-
maat en een betere toekomst voor
de jeugd. -'"','.
M. DE VISSER-AMELING,
Stadhouderslaan . 299, Slikkerveer.

HET SOCIALISME VAN DE PVDA (2)
"fyTaaa: aanleiding van het stukje
■V* van de heer De Geus (HW 24
november) wil ik hem het volgende
sseggen:

Als alle socialisten weg zouden
lopen blijven de a-socialisten over.
Zij kunnen dan zonder rem hun
onverzadigbare geldhohger stilten.

En wat dat dan wordt. ,
Ook zegt' u dat u geen bewonde-

ring voor. drs. Den TJyl heeft. Uw
goed recht," maar ik vind dat "nie-
mand mooier sprookjes vertelt".'y-

U maakt zich druk over de naam
Troelstraoord. Namen verbeteren

r^^m^f/faoafm^^f^mKm^fÊmmjffmgf^wK
de. wereld niet; daar zijn ■daden i-
voor nodig. 7 '.."'". y; : y ;'""■, ''■■" j

Daarna zegt u dat u1geen socia- j
list. kunt blijven inde;PvdA.' U-i
kunt altijd en overal socialist blij- 1
ven, in gedragen gesprek; alleen;;
met weglopen gaat het niet! , ."";

Akselsekreek 8 '"'■-.
Rotterdam-26. '" |

Ontvoering
", het lezen van het krante-

nbericht (24 november) over de
dramatische' ontvoering concludeer

ï ik dat een, persfotograaf .wel een
.'mobilofoon :>in zijn ■■ auto heeft' en

een patrouillerende rijkspolitieman
niet.;Dan " komt de vraag op wat
er met al het geld van belasting

-. en bekeuringen gebeurt. .
■' J. H." SCHWIER,

Insulindestraat 151, Rotterdam.

Cardiogram
TVTelke optimist. achtte het . ook
" alweer wenselijk dat bü alle.. mannen, boven de 55 jaar minstens■éénmaal per. jaar een hartonder-

zoek werd gedaan? .
Ik kon pas zes weken, nadat

mijn: huisdokter .me geadviseerd
;had een cardiogram te laten;ma-
kken,-, in-het.' Iksia-Ztekenhuis] te-
recht,

"7Nu.is-.het .'/.inmiddels. ruim..vier
weken' geleden, dat het 'cardiogram
gemaakt werd,*, en' nog steeds heeft

' de; huisarts: geen j':■ uitslag j ontvan-.'gen ''"y; ''-■"-: :<!.;.*■
G.P. VINKE," .-- " ' 'Wolph. bocht'2so A,V '7>7 i.YX
Rotterdam.,. ' ... r;''::

Smidt contra
Van Tijn...,..,.. ;■ '■ ,;,.-,,- "■■-.■' ':Tn HVV van 23/11 schrijft opnieuw

■ "*- de'* heer':'Smidt 0.a.: "'„Mensen ;,'
die op denigrerende wijze ander-:mans overtuiging neerhalen," enz.:Hoe denken de „zingende mensen"
als de heer Smidt. over de ontzet-
tende haat die vanaf de kansels

" is gepredikt t.o.v.'joden en commu-
nisten; over'- godsdienstoorlogen,. waarin onschuldige mensen werden
vermoord? ;De - historieboeken van
het christendom druipen van het
bloed, maar deze „zingende meh-

Psen".zijn zelf direct op hun lange
tenen getrapt.

H. VAN RESTEREN,
Walravenstraat 71b, Rotterdam.

(Het wordt tijd de discussie * j
ot>er de ',". aanval op . Van Tijn in. \..'' deze rubriek ,',nu maar ■ eens te: \■'-fsluiten!'Redactie HVV').''.f:

-. yr ■■"■'.: " " ."""*

j■' uw'brief dient ,".«;" bel:nopt mogelijk te zijn " i'| te laiigo briewn wordeö üöut ous bekort ! ||
I * anonieme brieven gaan de pruüenmand in ' ii " brieven op rijm zijn leuk. maar onhanteerbaar in de- I

I* hoe sneller uw reactie op een actuele gebeurtenis komt, || hoe me?»' belaügslf"Hi»g" ervoor aol fcijn j

Afkomst niet
verloochenen
TTet is mij de laatste tijd opge-■ -*■ vallen dat uw berichtgeving
zich wat neutraal laat lezen.

■Een bericht: in uw blad"van; 26"
november over .de ..: aankoop; van i
anti-tankwapens : voor ’ 50.000.000
staat heel klein te lezen op pagina
7.'Laat uw blad een krachtiger ge- 'luid laten horen over de onvrede

' van de door de regering genomen
besluiten. . ' .-" * '..',:.«'

~'. V moet uw afkomst niet verloo-.chenen, maar wees eerlijk en open-I hartig als redactie. Er is de laatste; Jaren al zoveel verloren gegaan.'

;J.;P. VAN SANTEN, '* 1
:L. Vechelstraat 109, Brielle.

BEROEPSVOETBAL
Het zal iedereen nu wel duidelijk

zijn . dat beroepsvoetbal met
sport niets, maar dan ook niets,
meer te maken heeft. Het is. een
keihard bedrijf, waarbij niet, de
sport, maar alleen geld de enige
'belangrijke factor is.'■- y , 7;

''■ Het wordt dan ook hoog tijd dat
de overheid zich eens met het be-
roepsvoetbal gaat bemoeien, |ten
einde aan de steeds groter worden-
de verruwing van de spelers en ook
van het publiek grondig en voor-
goed een einde te maken.' : ■■

C. H. DEN HAAN 'Geraniumstraat 12A
Rotterdam-25.

Werkloosheid
Opstand van werklozen-in Engeland, zoals Ik gisteren (26/11) zag ta

Achter het Nieuws, is iets wat ook Nederland te wachten staat.
Ik vrees dat we nog ergere toestanden dan in 1930 krijgen. Er zal actie

moeten worden gevoerd. -i

W. VROOMMAN
Plantagestraat 10, Rotterdam-16.

Breek
hier
uw
hoofd
eens
over

KRUISWOORDRAADSEL
Horizontaal;
1 breekbaar, 6 zintuigen, 9kleur, 10 regelmaat. 11 knol.13 plaats In Gelderland, 15sisruisvoßel, 17 sterke drank,

18 «treek. 1» plaat* In N-Brabant, 21 Europeaan, 23
vemroermiddel, 26 planten-
geslacht, 29 strook, 30 Ja-panse ■ drank. 31 gemene
weide, 34 vooreetael, 36 wa-terdier. 36 Friese mans-naam, 40 bevestigde, 41Turks bevelhebber.. 4S wor-

tel. 45 godin der : verblin-
ding. 46 bloeiwiize. 47 voor-zetsel, 48 wild zwijn, 49 vo-
gelverbliif. 50 rivier in Rus-
land.■ Vertikaal:

1 onderpand, 2 stad In N-
Afrika, 3 zeepoplossing, 4geur, 5 richting, 6 lofdicht,
7 klingelt, 8 middag, 12 be-
kende opera, 14 korthaar, 16
plaats, 20 Europese taal, 22
kwajongen, 24 meisjesnaam,
25 proper. 26 schaakterm, 27
vogeleigenschan, 32 rivier in
Duitsland, 33 nevel. 35 dus

(Lat.), 36 snelheid, 37
hoofddeksel, 38 zoogdieren.
39 eenmaal, 41 slede, 42 deelvan fornuis. 44 vochtig. 46
ogenblik.

OPLOSSING VORIGE
PUZEEL:

Horizontaal:
1 varen. 2 Maria, 11 dode

12 Adam. 14 rh, 16 ee(g. 17gel, 18 co. 19 aal, 21 nevel.23 dol, 24 trol, 26 rijn, 27
lade. 28 stron. 30 malen. 31Pin. 32 min, 33 begin. 37
agaat, , 41 .aria. 42 var. 44

ende. 45 ros, 46 waren, 48
Sem. 49 os, 50 til, 51 gat, 53re, 54 mees, 55 Eton. 57 mal-
le. 58 Noren. "Vertikaal:

2 Ad. 3 roe, 4 eden, 5neger, 6 magen, 7 adel, 8
ral. 9 lm. 10 krats. 13 kolen,
15 hart. 18 code, 20 lor, 22
vüg, 23 dal. 25 Sofia, 27 lan-ge, 29 piw,30Mla, 33 barok,
34' eros, 35 eis, 36 nar. 38Ans, 39 ader, 40 temen, 42
valse. 43 regen. 46 wiel, 47
NATO. 50 tel, 52 tor. 54 ma.56 ne. ..-; -i - "

koud

WAT REGEN.Een langgerekte depressie
3trekt zich. uit van Schotland
tot de Middellandse Zee. Het er-
mee samenhangende regenge-
bied dat, vanmorgen vooral in
het westelijk deel van de Britse
eilanden flink wat neerslag ver-
oorzaakte,' komt maar langzaam
naderbij. Vandaag blijft het dan
ook vrijwel. de hele dag droog,
daarna zijn toch wel enkele uit-
lopers van dit natte gebied te
verwachten. Vooral in Zeeland, en Zuid-Holland kan het hier.

k.
'--

;* - ' „■'.'- '.:':....'-

en; daar wat gaan regenen.
Plaatselijk doet zich mist voor.
In de rest van het land blijft
het weer vermoedelijk overwe-
gend droog. ■ Boven Rusland
heeft zich een krachtig hoge-
drukgebied van 1035 millibar
opgebouwd, dat echter niet iri
staat is een belangrijk winter-
offensief te ontketenen. In het
gebied zelf komt nog niet meerdan lichte tot matige vorst voor.
De Zweedse weerkundigen ver-
wachten voor ■ de eerstkomendevijf dagen dat ook het weer in
Scandinavië aan de zachte kant
zal blijven bij zuidelijke wind..In de afgelopen nacht heeft het

': ""■ ■ ; '"'■ ■ ' ' ' S '

hier en' daar wat gevroren, -l
tot -2 graden Celsius. Ook int
Engeland kwamen rapporten
over enkele graden nachtvorst.
De luchtdruk Rotterdam van-morgen 9 uur: 1004 millibar
(753 millimeter), tendens onver-
anderd; verwachting voor mor-gen: meer bewolking met kans
op wat regen, vooral in Zeeland
en Zuid-Holland.. Zwakke 'tot
matige zuidoostelijke wind, tem-
peratuurmaxima 5 tot 6 graden,
's nachts alleen in het binnen-
land nog wat lichte vorst mo-
gelijk. Verdere vooruitzichten:weinig verandering.

Weerrapporten van hedenmorgen
7 uur en max.-temp. gisteren

Amsterdam licht bew. ■.: sDe Bilt - mist "-, 8Deelen half bew. 7Eelde mist 8Eindhoven . mist 8Den Helder licht bew. g
Rotterdam onbewolkt. ■'.. 8Twente " mist - ," ".' 7Vlissingen " onbewolkt ""> 9"Zuid-Limburg regen 7Aberdeen geheel bew. 3Athene half bew. n.o.Barcelona > geheel bew. 14Berlijn geheel bew. 6
Bordeaux zwaar bew. 10Brussel geheel bew.. 8Frankfort geheel bew. ' "' '"' 2 'Genève zwaarbew. 5Helsinki geheel bew. 2Innsbrnck ' mist 3Kopenhagen geheel bew. . 5Lissabon regenbui 16Londen onbewolkt " '5Luxemburg geheel bew. 383»51Madrid half bew. 12Malaga half bew. 16Mallorca onbewolkt ' 12Munchen geheel bew. 6Jfice licht bew. 13£ariis regen 3
«*on,e , licht bew. .'.'; 8I? . ,. . reSen " 18Stockholm onweer ' 17"Wenen motregen " ,j,"n 4 j
Aunch motregen 1Locarno geheel bew. 4Casa Blanca . regen 5Las Palmas onbewolkt .":;'. 18'JIstanboel , Iaagh. mist 11-,Las Palmas half bew. 15Tel Aviv licht bew. n.o.
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GASTARBEIDERS MO ESTEN
GROTE SOMMEN BETALEN
VOOR WERKVERGUNNINGEN

Corruptie-
procestegenwerver

Van onze speciale verslaggever RIEN ROBIJNS
CASABLANCA — De directeur van het Nederlandse

wervingsbureau in Casablanca, Simon Evert Jongejan, is
enige tijd geleden ontslagen, „omdat de hele ■corruptiezaak
met zijn medewerker Herman van Roven zich onderzijn
vleugels heeft afgespeeld." Dit hoor ik van mr. J. W. S.
Pabon, hoofd van het directoraat-generaal voor de arbeids-
voorziening.

Tegen Van Royen zelf begint deze week een groot corruptie-
proces in Casablanca. Daar zal hij samen met een kleine hon-
derd anderen terechtstaan in wat hier wordt genoemd:.het
paspoortenschandaal.

Volgens ■de Marokkaanse autori-
teiten heeft Herman - van - Royen
het volgende op zijn geweten: hij
zou zon 600 tot 800 Marokkanen

’ 1000,- hebben laten ' betalen I in
ruil voor' een werkvergunning in
Nederland. Hij zou daar met vier
vaste ronselaars die hij persoonlijk
in dienst had, en met Ue medewer-
king ■ van verschillende directeuren
van, Marokaanse'. arbeidsbureaus
vele duizenden aan hebben ver-

Hip'zou: voorts Marokkaanse
ambtenaren; hebben omgekocht om
aan paspoorten te komen voor de
door hem afgeperste Marokkanen.
Deze ambtenaren staan met hem

' - ' S,. &. JOHG&JAN-. v-S'
.;'-,. ■ y..-y-:..-y'yy.;■■■■;■ "'.

■y/^: :H;-VAN:ROYEN- . ..'.
y ■"'""- <; :-; "■■'.. .'.-'" '

Stempel
Het, was voor Van Royen niet.

moeilijk om aan een visumstempel
voor de paspoorten te komen;; zon

i stempel ywas vrijwel permanent
aanewizg op .'t jwervingsbüreau in

iCasablanca. Mr. Pabon': van het
7ministerie van' Sociale Zaken-zegt
ime: „Wij beschouwen dit-als eenIramp. Een schok die we maar moe-
lijk kunnen verwerken.; We,hadden

idit niet durven denken."'y'~"!.''7 ;.

Enkele maanden geleden had mi-
nister Boerma van Sociale Zaken
nog geantwoord op vragen van Nel
Barendrecht (p.v.d.a.) die ze stelde
na een aantal onthullingen in Het
Vrije Volk, dat hij weliswaar van
klachten over Van Royen had ge-
hoord, maar dat een maandenlang
onderzoek niets had opgeleverd.;

Wet op vuile
lucht later:
februari '72... ..... .j - v .DEN HAAG — De wet op de
luchtverontreiniging zal niet;- per
1 januari zoals plan, maar: eerst
midden februari van het volgend
jaar worden ingevoerd. Minister
Stuyt zegt dat het gecompliceerde
karakter van de wet vertraging
oplevert. " 1 ."

Koffer vol
Toen vanuit Nederland niets

handelingen van Van Royen een
handelingen van V an Royen een
eind te maken, arresteerde de Ma-
rokkaanse politie dë Nederlandse
ambtenaar. In zijn huis vond men
een koffer 'vol paspoorten en een
kaartsysteem," waarin nauwkeurig
stond, welke Marokkanen 'Van
Royen aan het afbetalen waren
voor een baan in ons land.

■ Gisteren is in Casablanca de
heer Harberts, vroeger werkzaam
bij de Scheepvaart Vereniging Zuid
in Rotterdam, aangekomen. Hij
wordt het nieuwe hoofd van het
wervingsbureau.

Curd Jürgens
gaat scheiden

HAMBURG (AP) — De West-
duitse acteur Curd Jürgens gaat
scheiden van zijn vrouw ' Simone
Bicheron, met wie hij 13 jaar, ge-
trouwd is geweest. Jürgens is 56,
zijn vrouw, een vroegere manne-
quin, 34. Het was Jürgens', vierde
huwelijk,.

Overlevenden uit Dacca:

'Pakistaanse
leger moordt
dorpen uit'

DACCA, NEW DELHI (AP, Reuter) — Het Pakistaanse leger'
heeft in de buurt van Dacca ongeveer 300 dorpsbewoners ver-
moord, zo melden overlevenden. De Pakistaanse troepen, ten
getale van ongeveer 500 man, zouden belast zijn geweest met 't
aanleggen van een verdedigingsgebied rpndom de stad. Daar-
toe werd een hele reeks van dorpen platgebrand of in'puin
geschoten.De soldaten wierpen handgranaten in de'huizen en
wie uit de brandende woningen wist te ontkomen, werd dood-
geschoten. ■ .-"',

Een fotograaf van Associated
Press heeft drie platgebrande dor-
pen bezocht, maar kreeg toen het
verbod opgelegd om nog andere
dorpen te bezoeken.

Pakistan heeft gisteren het ver-
lies toegegeven, van het dorp Ji-
bannager, een belangrijk strate-
gisch punt. Aanmerkelijke verhe-
zen en terreinverlies worden even-
eens toegegeven in het gebied van
Sylhet. Van 'Indiase kant worden

al meer dan 48 uur durende. felle
gevechten . gemeld rond de stad
Hilli. Indiase eenheden," gesteund
door tanks en artillerie, vechten
hier op Pakistaans gebied. Volgens
India zijn 'hier sinds 21 november
18 Pakistaanse tanks onschadelijk
gemaakt. .

President Jahja Khan van. Pa-
kistan heeft in een boodschap aan
Oe Thant voorgesteld ,waarnemers
van de Verenigde Naties te statio-
neren langs de grens met India,

STEEKPROEF ONDER WERKNEMERS

Bereidheid tot matiging
(Van onze sociaal-economische redactie)

DEN HAAG/AMSTERDAM — Drie -van de vier werknemers
zijn bereid volgend I jaar; alleengenoegen te nemen met een
loonstijging die de prijsstijgingen dekt.;. Dit .blijkt uit een
steekproef onder bijna 1200-werknemers; die het NIPO in op-
dracht van. het Verbond van Nederlandse Ondernemingen
heeft gehouden. -...', - -.'.-,- ."■' ' 7- ,'::'-

'Ruim tachtig percent' denkt. dat
het volgend j jaar met onze econo-
mie■ niet goed■ zal gaen: Bijna ne-
gentig percent .'. van' hen grondvest
deze sombere -kijk. een op een toe-
nemende.: werkloosheid.. Bedrijfs-
sluitingen, inflatie en-, "prijsstijgin-
gen worden eveneens veel genoemd.

"'| Overigens .blijkt... de;)bereidheid
om te matigen in belangrijke mate
overeen_te stemmen met-de inko-
mensverwachtingen'"voor,* 1972. 84
percent;■■ denkt., dat.% het; inkomen,minder of hooguit .everweêl omhoog
zal gaan als de prijzen..',. ' /'"',*?;.-y

..Uit. de cijfers biijkt. voorts dat de
inwoners van de Randstad somber-
der zijn dan dié van de ïandprovin-'.
cies.- pok: de. inwoners vari'grotere
steden hebben' een;, aanmerkelijk
somberderkijk op het jaar1972.

Het' NW-zégt in. een.'commen-
taar- niet verbaasd te zijn" over. de
globale cijfers', 'de suggestieve, op-
bouw van" de vragenreeks in aan-
merking'nemend.', ':'!-;'...*v '-"y7'

Dodelijke val
glaszetters

S "AMSTELVEEN -;, (ANP) .— De
Katwijkse ' glaszetters ' J.." de." Mol
(51) en 'W. Schooneveld ;(25) .zijn
gisteren* tijdens werkzaamheden
aan een flatgebouw in aanbouw te
Amstelveen' van.de ' tiende etage
omlaag ! gestort 'en om ' het' leven
gekomen: .' ■ ''-"■ y.7 - . " *.^7;7".'.7
;.De mannen bevonden zich op een-

met,een hek beveiligd plankier aan
de buitenzijde,van het gebouw. Sa-
men met. twee collega's die binnen
stonden,'fwaren: ze bezig met het
inzetten van een grote ruit; Op een
gegeven moment'kantelde de ruit
en■ drukte' de slachtoffers van het
plankier, jZe maakten een " val van
36 meter. De, heer de Mol was "op
slag dood: Jde - heer Schooneveld
overleed enige tijd later in het, VU-
ziekenhuis.'. y'-y 7"'?.~'-'-'*7 '"''

Metaalbondenstandvastig
, (Van onze soc. econ.'redactie) ■ .-/. UTRECHT De metaalvakbon-. den houden vast aan de: óorspron-,

kelijk. ingediende 7 cao-voorstellen;
Het: overleg.' dat.' morgen',.na 'eeri
schorsing! van ■ twee weken fwordt
hervat zal weer een gesloten front
van ■ werknemersorganisaties geven.
Dit. bleek in ; een ' gisteravond ge-
houden gezamenlijk beraad van de
bonden. . De . Metaalbedrijfsbond

'NW; brak de onderhandelingen op
16 november af, om eerst i nieuw

'overleg met leden eh kaderleden té
plegen.': De katholieke * én. christe-
lijke zusterorganisaties toonden zich
hierover zeer gebelgd. ;,.'■ '"

Voorzitter Grcenevelt van de Me-
aalbedrijfsbond NW, noemde ' dé

opschorting van de onderhandelin-
gen achteraf.,zeer zinvol. . ~- ■' -7Volgens..hem is er in die tussen-
tijd' meer-klaarheid-gekomen:over
de werkelijke betekenis van de me-
taalvoorstellen; nu Planbureau di-

Prof. ~Van den .Beid . zijn
aanvakelijke ; becijfering ' dat de
loonkosten ■; 13,5 : percent , zouden
stijgen heeft ingetrokken.'; >■

De gesprekken' met de achterban
hebben .daar ; meer ■ duidelijkheid
verschaft. ,Onze mensen zagen door
de bomen het bos niet meer,' aldus
Groenevelty die verder zei dat ',de
geringe onderhandelingsmarge die
we hadden' door' het overleg1, met
leden;en kamerleden zeker ,- niet
verruimd is.' ',

ONDERZOEK WIJST UIT:

AMSTERDAMS
DRINKWATER
LEKKERDER

(Van een onzer verslaggevers)- AMSTERDAM men lek-
kerder dan dat:uit de Rotterdamse kraani Dit heeft het on-:
derzoekbureau „Inter/View" N.V.'',uit 'Amsterdam- ontdekt," dat
honderd Amsterdamse en honderd; Rotterdamse huisvrouwen
de twee soortenwater heeft laten drinken zonder dat, ze de y

Tweederde van de vrouwen koos
het. Amsterdamse , Tyater', 'twintig
percent het Rotterdamse en ""vijf-,
tien percent had geen voorkeur; De
voorkeur voor, het " Amsterdamse
water is wat groter bij de Amster-
damse huisvrouwen dan bij -haar
Rotterdamse collega's,', maar- ook
bij de laatste groep werd in de
meerderheid'(6o pet) het Amster-
damse water gekozen. , ■ : .;,
■ -Dè: negatieve oordelen over het
Rotterdamse water waren: chloor-
smaak, medicijnsmaak, zouter,
grondsmaak..,.-.' ' '■ '7:- Elf percent van de Rotterdamse
ondervraagden'oordeelde heel sim-
pel: 'Het isRotterdams water.

Het onderzoekbureau heeft de
huisvrouwen twee keer de glaasjes
water te drinken gegeven. Achten-
veertig percent van hen bleef beide
keren het Amsterdamse water pre-
fereren, en slechts acht percent
oordeelde consequent over het'Rot-
terdamse drinkwater. ■ '..', Vooral bij.de Amsterdamse/on-
dervraagden is" de. groep' groot (34
pet) die de ene keer Rotterdams en
de andere keerAmsterdams koos.
.Het grootste deel van hen (26 pet)
koos de éérste keer voor het Rot-
terdamse water. .'lnter-View' con-
cludeert hieruit dat men bij de eer-
ste kennismaking dit 'vreemde' wa-
ter -kennelijk: nogal aantrekkelijk
vond,77- - :7,';ji'-"-' ]>" J: -.
Kerken steunen
'huizen-plan'
■>r ■ . - ■ JL ..- "' "-ROTTERDAM — De grote ker-
ken en het' humanistisch verbond
steunen het 'goedkope-huizen'-plan
van VARA's ombudsman Van Dam,

7De rooms-katholieke - bisschop-
pen, de synodes van de Gerefor-
meerde en- de JHervormde.- Kerken
en "de. doen een 'drin-
gend/beroep', op allen die.'sociaal-
economische,';'verantwoordelijkheid
dragen, mee te werken aan het ter
beschikking /stellen van een half
percent van, de loonstijging yoor
sociale woningbouw.. "-

/ -/ : ;].;]:. (ADVERTENTIE) '-'

Mevrouw Schorrepol-Kok
(„Zingende Huisvrouw van
Loppersum") werft bosjesnieuwe
iYrijeVolk abonneesdoor te 'v "beloven dat ze met zingen stopt.

; 7(Vreemd; sommige mensen hoeven bijna
7 niets te doen voor;de leuke, verrassing die"
; het wervenvan 'nnieuwe abonnee oplevert'

Hoe meerabonnees, hoe meer verrassingen.
yl: Probeer 't eens; op uw manier. Uzelf abön-y'
y heren mag natuurlijk ook.) v ."' -■ ■■■■■■ ■ H WaardebonB ■ ■ B ■ ■ ■ fl *g
-" H'; Olkwil. iemandabonneren op hetVrijeVolk. '. '.'}-' :'■■".'.,

B. LJ Ikwil mezelfabonneren.' . . ■ ." '— HetVrije Volkkomt deeerste 2weken gratis.Daamahet liefst"betaling: ;'7 _'7
J-Jperkwartaal;Dpermaand.'(Aahkruisenwat uWenst.) _,\' " 'H B ".**

m Straat ■,;„ ;,„',,„, ',' ' '; ~ „„'„.,. ~_ ; „,;.,'.,„',' _ ,:;';
mm ~.- Plaats .7. .'.....i..„^:m7__ "'" "' :' ' '~,'7 ~„ ; ' ",' _
Q■. Ik abonneer:Kfaam ~ ~', 2.-.,- ■„;„...,.„. ,;;,i"- -n-n- .„„ ~.,„; .■ mg

'fl Straat....—"...:-.. ",.'..'' '. ■ '"''.'■ ; '"' 77_' U!i 'fl 'i~
■.. Plaats ...„...; 7ï.7.U~_m

l_„"..','lij ; „..„.„....
fl ''. b ' " ,'-''''".:'"".'.■ .■■■ ";-.:'-,-,.j""-■-. ■"'_!
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(ADVERTENTIE) \ i

f. "'■'■■'■" De excellente weergave,
de technische volmaaktheid

en tijdloze stijl van

TANDBERG
geluidsapparatuur worden U thans
in onzegeluidsstudio's gepresenteerd.
Noorse produkten met wereldreputatie

voor hetkritische publiek. 'Wij adviseren U - geheel naar Uw J. keus - bij de samenstelling van een

' Tandberg-combinatie. Gedurende
ónze expositie worden normale in-
stallatïekosten niet intekening ge-
bracht.Aantrekkelijk prijsvoordeel

■' bij kontante betaling, inruil tegen
f goede kondittes.

Kunt U niet overdag? Maak een tele-
fonische afspraak voordeavonduren!

f I mm ÊM/éÉP sinds 1898

-rif*- (010> 3G3sooL^^d,enl"f Westersirfgét'42:'
piano's,vleugels, elektronische orgels , ~Westersingel 44: " ■ /

Hi-Fi Stereo, televisie, afspeelapparatuur
LNwe Binnenweg 339: Uw platencentrurnj
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' (ADVERTENTIE) ;: y y''

Een overgelukkige tienerdociy
ter ziet U, als,ze op 5 decem-'

" ber-deze snoezige ;kapset'uit'
haar pakje tevoorschijn tovert.'-.'.'■
3-Delige kapset bestaande uit

' eeri royale handspiegel, een ste- -" vige:kam en een nylon héren.
j'borstel[."■[ Nu|in ■_' een *' luxe",- ge-

schenkverpakking en in 3 hippe'
kleurtjes voor"hog géén ander-, halve gulden. .777*'. 'ir-~>f'

':.': .:■:.'.'. '- * —Vyé^W

. Dinsdagavond om 6 uur begint
op de parterre de verkoop van
deze 3-delige kapset, bestaande

7 uit handspiegel, kam en borstel,'.; in dekleuren grben, geel en .
oranje in luxe geschenk-■ . ":'verpakking "■'■' -jm Mmf\, ...voor -. r (tn ,~TV'-. -.-;-..'- Ook maandagmorgen open ..'.

'*y?l* - ,'Gién tal; of schrift, best

. ,-' / ' ' - ,''-' ' ' ,'.:''. ,->■

3

"7(Van een onzer
verslaggevers) ; .

itOTTERDAM — Een
ontploffing heeft
maandag 't" huis van
de: 51-jarige mevrouw
A. F. Broerse aan de
Van ' Epenstraat y in.Rotterdam veranderd
in een onbewoonbare
puinhoop. De. vrouw
moest' met inwendige
kneuzingen en . twee-
degraads brandwonden
aan haar armen, be-
nen en hoofd in een
ziekenhuis worden op-
genomen, 'i
Zij was in' de badka-
mer kleren aan "het
schoonmaken met
benzine toen; de ge-
deeltelijk -';. verdampte, brandbare ;".'. vloeistof
explodeerde. De ont-

’ploffing . ontstond
waarschijnlijk doordat
het ,\ slachtoffer ; het
licht aanstak. -\
Het dak van het huis
kwam omlaag, het in-
terieur werd. vernield
en de wanden werden
zwaar beschadigd.;. ",'Er'.;brak ;brand i. uit,. maar de man van me-
vrouw..,*Broersé"?r" wist, hetËvuur snel;, tej.be-

idwingen. ■ «Toen, ■'!". de.
brandweer jkwam was
er niets ■ anders. meer
te doen dan puin rui-
men. .:" -: "7" ■-"''■--'.'



Paul Ehrlich luidt de
noodklok Hongerdood voor honderden miljoenen

door bevolkingsexplosie, tenzij...

door Piet Heil

Paul ■' Ehrlich :"■ heeft Neder-
land: bereikt.'Zijn ;:.boodschap
is niet prettig: voor tientallen,
honderden miljoenen'; mensen
is de hongerdood in de nabije
toekomst* onvermijdelijk. Maar
het*kan'nog'erger —7-totale
ontreddering,; van:jde. wereld.
En die is:misschien-nog;wél
te vermijden, maar;dan moe-
ten .we \ wél- erg , gauw; en s erg
ingrijpend a iets 't gaan '.; doen.
Ehrlich' verkondigt.: dat; '" we
binnenkort < zullen stikken' in
de mensenmassa. - '-' 7
-. Sinds" 1967.-'gaat de alarmklok
van deze professor in de biologie
over,. de jVerenigde Staten.', Zijn
klemmendste -,"" boek j 'De 'y, bevol-
kingsexplosie-had in dit voorjaar
al 22. herdrukken beleefd "toen de
herziene editie verscheen. De Ne-
derlandse vertaling .:- daarvan. |is
zojuist, verschenen. In zijn kielzog
is twee jaar geleden de politieike
ZPG <Zero Population Growth =
Bevolkingsgroei INul) f opgericht,
die:nu ,40.000 leden telt. Ehrlich:
Als het-er tien miljoen zijn, kun-
nen we de zaak nog redden.'Die
tien miljoen kbmen er in. elk ge-
val.' Maar het moet gauw. Als het
over tien Jaar is, dan zal het
ker te laat zijn
-Verschillende . onheilsprofeten

voorspellen dat de wereld ' aan
vervuiling zal bewijken. Ook Ehr-
lich "ziet het spook van de vervul-
ling,! maar. hij verwacht dat;'de.
hongerdood -op | nog jkortere ■ ter-
mijn zal toeslaan. Belde onheilen
g*an hand' in hand;—" het ene
alleen wat vlugger dan het:ande-
.re..'.. ''~'; ~' ■ >'- ":' 'ï*3f'

SIGNAAL: Politiemannen In To-
kio : houden -. geen - koffiepauze
meer 'maar zuurstofpauze. Sinds
in juni tijdens. een smogperiode
,8000 inwoners v.d. stad 't zieken-
huis in moesten, zijn in de stra-
ten zuurstofautomaten geplaatst,
waar naar adem snakkende per-
sonen een teugje kunnen ne-
men. *'' '- .' '- !V ■

I Wat Ehrlich heeft te vertellen
is in' wezen' even eenvoudig als
onweerlegbaar..'Als- de-wereldbe-
volking blijft groeien zoals hij nu
doet dan zullen we hoe dan ook
"te .eniger tijd aan die hoeveelheid
mensen bezwijken.'Tot 1850 ver»
dubbelde de wereldbevolking - in
200 Jaar, in*l93o was het 80 Jaar,
sindsdien ongeveer 35 Jaar. Beken
even uit: dat is over 300 Jaar een
wereldbevolking, van duizend mil-
jard. Dat is over 900 Jaar 60 mil-
joen miljard — of 100 mensen op
elke vierkante meter aardopper-
vlak (land en zee), jOnmogelijk
en absurd natuurlijk. Het zal niet
zover komen omdat al lang vóór
die tijd dé toestand katastrofaai
is. Niet over 300 jaar of 100. Het
is maar wat " Je 'katastrofaai'
noemt. Nu al is het zo dat in elk
jaar yan de komende tien Jaar
minstens tien miljoen mensen van
honger zullen sterven. Met ande-
re woorden: voor zover onze hui-
dige mogeliikheden reiken fa de
aarde op dit moment vol-— er
kan geen mens meer. bij. Maar
elk Amerkaantje dat' nu wordt
geboren, zal in zijn leven min-

stens 100.000 kubieke meter water
gebruiken,". .80.000 .liter, benzine,
5000,kilo ■ vlees, j14.000 liter melk.
Ehrlich:. Dat is geen baby;meer,
maar. een; superconsument. \ Elke
Amerikaanse baby méér heeft een
veel iverwoestender,, effect.: op, de
wereldvoorraaden > dan-'een hele
massa'■■ Aziatische - kinderen. "'.■ Ak
consument en als vervuiler. \ "' :-„

SIGNAAL: -.- Een' gestorven ■ > vér-'
keersagent. in Parijs ■ Week .bij
onderzoek tongen .te 'hebben, die
als ■'dorre bladeren , waren -■ ver-
schrompeld door uitlaatgassen.;-—

Stelling . vanV" Ehrlich -is dan
ook," dat het drukken" van de be-
volking ;'in (en andere
rijken; landen) minstensszo;be-
langrijk is.als het inperken'van
bevolkingen'-. in ; ontwikkelingslan-
den, Daarbij is gezinsplanning en
geboortenbeperking niet voldoen-
de. Als ër;nu al geen mens meer
bij kan, houdt dit in' dat over de
hele' wereld; genomen de bevol-
king niét meer mag toenemen, -";

| Een gemiddelde ]van niet meer
dan ruim twee kinderen per gezin
zou nodig zijn om dit te verweze-,
lijken.' Maar de gemiddelde wen-;
sen van ouderparen (ook wanneer
'ze kun kindertal precies weten,te
regelen) gaan; hoger- '">.tot" 3,5 'in
ontwikkelde landen'en'4.tot 6 in
ontwikkelingslanden. Wie het dus
gooit'op'gezinsplanning en „de
ouders zelf kunnen" be-
slissen", komt er,niet. Op allerlei
manieren,' bijvoorbeeld door 'de
belastingmaatregelen,' zal pressie
.uitgeoefend. moeten worden -in
neerwaartse richting. Erg naar en
vrijheidbeperkend,. maar; v. net
recht ..van.;miljoenen hongerlij-
ders om te mogen leven valt ook
niet helemaal uit te vlakken.'Een
pijnlijke waarheid, waarvoor nog
lang niet _ genoeg. ogen' zijn: ge-
opend.;y- ";-;.. '; "■.-';■ ■-■'-'■'■;:■

SIGNAAL: In :*het B kathoUeke
werelddeel Zuid-Amerika met een
drie maal zo I grote bevolkings-
toename als Europa, met massalehonger en sterfte, komt in hetexplosiefst ■■ groeiende , land Co-lumbia (36.000 kinderen stervenper Jaar van de honger) in
augnstus 1968 zijne heiligheid depaus op bezoek. „Broeder Paulus,
smeken radeloze priesters, als u

'ons niet bijstaat in de strijd,
kunt - u beter - wegblijven." De
zeer heilige paus doet in Bogota
een uitdrukkelijk beroep op deregeringen om hun /(toch al be-'
perkte) ; programma's tot gezins-
beperking NIET .voort te zetten.
Voor miljoenen zal dit beteke-
nen: de dood door het dogma.

Overbevolking een > betrekkelijk
begrip — dat weet Ehrlich uiter-
aard ook.-Als«r ooit meer,(voed-
sel etc.) geproduceerd kan wor-
den dan de wereld verbruikt, dan
Is een grotere bevolking mogelijk.
Dan kunnen' weer „mensen fin
grote hoeveelheden7worden . ge-
produceerd ;; door.':, ongeschoolden
op dit gebied, die plezier in hun
werk hebben." Maar zover is het
nog lang niet.: „In 11966 nam de
wereldbevolking toe met ongeveer
70 miljoen jzielen, maar er * was
géén kompenserende toename van
voedselproductie.", - Overbevissing

van de oceaan;heeft, er,toe geleid,,
dat verleden;Jaar voor het eerst
minder' werd; gevangen * ondanks
betere vismethodes. '.'...
.;:En 'het zal .onvermijdelijk'zijn
om in de komende jaren geduren-
de enige tijdminder té gaan pro-;
duceren'"" Wat.:. we7 namelijk■'■''- nu
doen is op eenJ panische'manier*
de: landbouwopbrengsten vergro-
ten door massa's chemische mid-
delen te gebruiken';—:'.kunstmest,
insectenbeStrijdirigsmiddelen 7 als
DDT of Inderdaad. levert-
dat op dit moment meer op, maar
de bodem wordt er,zo''door,ver-;
ziekt dat de voedselproductie in
de'nabije; toekomst, er: door. zal,dalen.'.Het verhaal: dus . van ïde
kip met de gouden eieren. ,:/,7'.:"77

SIGNAAL: Time van 22 novem-
ber meldt dat op de Philippijnen
een nieuwe rijstsoort E (kweekre-.sultaat in; het: kader - van. de„groene revolutie"), buitengewo-
.ne goede - oogsten' heeft opgele-
verd. Daarbij zijn-echter zoveel
chemicaliën nodig, dat in de om-
ringende wateren del vis Is ge-"
storven. - Resultaat: meer;- rijst,'
maar voor de bevolking minder
eiwitten de ,voedselsituatie - is
verslechterd.. .' v ;:. '-.-->".■

7 De; bioloog Ehrich betoogt,'; dat
men . met de moderne landbouw-
methodes bezig is natuurlijke sys-
temen , te' vereenvoudigen, terwijl.
een levend natuurlijk gebied juist
wordt gekenmerkt door zijn" ver-

scheidehheid.' aan. '.invloeden, ■: ,< ge-
wassen,"'insecten);, die ;" elkaar..- in',
evenwicht -; houden.; Een )ingewik- '■-.
keld geheel dus. Je kunt het.ver-
eenvoudigen en dan tijdelijk meer
opbrengst|krijgen...Maar jejver-,
zwakt het-,gebied, daardoor/..het
wordt erg kwetsbaar cri de kans is!
groot dat de opbrenngsten' straks

gaan! Waar; de
systemen'" al >verpest 7zijn,;7 zegt
Ehrlich;. moeten<ze "weer hersteld
;worden.'.Dat kost' tijd-;misschien
één,- jaar; of .twintig.:ln. die' tijd
zullen- we.- genoegen" moeten' ne-'jnen J met f. mindere;opbrengsten.
Dat; is gruwelijk,' is dé
enige | manier | om: daarna\op een
gezonde.manier de landbouw| ver-;
der!voort.te zetten."(De landbouw
is tegenwoordig aan de chemische
middelen'if verslaafd"'; als :;". een■ junkie, aan, de. heroïne;'ook hier
is een moeizame ontwenningskuur
nodig -zegt Ehrlich); r. ' 7 ...; -; -','■. De stem.van de onheilsprofeet.
Hij: is i niet jonweersproken geble-
ven." Er, is op ;gewezen, dat; de
Voedselproductie tussen de derti-,
ger; jaren en heteind van de zes-
tiger ; jaren.dermate:. is. toegeno-
men.'dat in die tijd per hoofd van
dé (groeiende) bevolking vijf per-;
eént'. meer., voedsel beschikbaar
kwam., In India wordt tegenwoor-
dig zoveel geoogst, dat men in de
richting van "export 'begint :'te
denken: Wordt er, dan toch hon-
ger' geleden, dan zal' men. eerder,moeten.,vragen of dit. verband
houdt met kwesties als verdeling,
markten, prijzen'etc. dan;onder-
productie.' ~■"..; **""-. '"■.\- :■ " "i .. ■;. 7; -.. ■y■ ■'
yOok de DDT> en andere chemi-
sche jmiddelen,,vormen sblijkbaar
een zo ingewikkeld vraagstuk,,dat
mensen" van formaat |als' Mans-
holt y (tegen) 7enf de * Nobelprijs-,
winnaar; Borlaug j(voor)! lijnrecht
tegenover; elkaar . staan.'. Op | we-
reldwijde; schaal hoopt zich DDT
op' in.de weefsels van.' mens. en
dier. Dat is.een'geldige reden om
die stof..te,willen verbieden. Maar

grof gezegd is nog nooit een mens
aan : DDT-.vergiftiging, gestorven,
terwijl '.' er.: aantoonbaar ; massa's
mensen j: aan ' honger»sterven r. —waardoor Borlaug. ka,n zeggen dat
hij liever: mét *DDTf (etc.) X" de
hongerenden'.redt.'* Men..kan: zich
een ; tussenpositie .... voorstellen,'
waarbij" DDT wordt verboden in
landen,-die toch al■ goed gevoed
worden, terwijl het gebruik wordt
toegestaan. in 'die;twjh'»rt<>Ti ,waar
snelle --vergroting van landbouw-
opbrengsten ' een zaak" van leven
of dood is. ~..' .".'.- .'■ ■;■'■■

.— Natuurlijk kan de wereldbevol-
king niet blijven groeien naar ab-
surde getallen, maar wie zegt dat;
dit zal gebeuren? .Wat precies be-
paalt 'het - toe- - of,, afnemen van
het groeipercentage van een be-
volking? Waarom" daalt)het per-~
centagè in Hong Kong'én Singa-
pore, , waarom zag men: een \ tijd-
lang bevolkingsteruggang in lan-
den 'als Frankrijk* en <Zweden?
Een\ bijverschijnsel v, van " meer
welvaart? i Het,.eindelijk;overwin-
nen vanj een gewoonte," 'die eens
zinvol. was. om liefst véél kinde-
ren "te produceren;.- (waar, eens
veel kindersterfte ïheerste en -,nu
in veel mindere mate, of waar
'eens >. getalsterkte f werd 'gebruikt
om een positie te veroveren, zoals
bij de katholieken in Nederland)?
land)?"-7 j 10: : ". '7 :
'Dat alles weerlegt Ehrlich niet,

maar. omgekeerd is het vlammen-
de betoog van Ehrlich geen zoete
koek,: die kritiekloos geslikt kan
worden.' * Hij "" slaakt een alarm-
kreet, en alarmkreten zijn zelden
volledige ■< verhandelingen.:.' Wat
niet wegneemt, dat ze nodig kun-
nen zijn.';' . '' 7 ' "■■

De: bevolkingsexplosie — Dr Paul
Ehrlich '-.;<v..'7'""." -.'■ "'""''"■Uitg." Elsevier; en de Raad voor
Milieudefensie in , samenwerking
met Friends of the earth. . " *..

LINKER
HOEK
NOOIT VAN
GEHOORD (2)
Waarom- gaat de Bond van

';. Wetenschappelijke Arbeiders
„waar noodzakelijk en waar mo-
gelijk" met, de,, vakbeweging' sa-
menwerken? ' Vrijdag werd "u op
deze plaats verslag gedaan.van
de pogingen om het antwoord te
weten te komen. ..-. ;.. "
'Vandaag het vervolg. Wéér het;

secretariaat van de BWA gebeld.
Meisjesstem: „Met de BWA.'7"■"■

1Wij: „Is Peter Cohen aanwe-
zig?".

Zij: „Wie? Eh, nee.' Misschien
thuis." : . "\ .:.-■-' 7 !■'.''

Wij'„Welk nummer?"
Zij: „794469." * - ■■' ..'-■
Het aangegeven nummer, ge-

draaid. .'.'■' .
Vrouwenstem: „Met mevrouw

De nrnln " ':I??tfiï(tiffóWM/P iWlf"
Wij: „Mevrouw De'Bruin zegt

u? Wij. draaiden dit nummer: in
de verwachting meneer Cohen te
krijgen." .

Zij: „Meneer Cohen zegt u? Die
ken ik niet. Die heeft.hier nooit
gewoond." [ ...,',

Wij: ' „Welk nummer heeft u
dan?,794469?- * ..'."'. ..V -7 -Zij: „Neen, dit. nummer v Is
791246." ' ' '..: '", ; '" "";-"'-.'

Opnieuw het aangegeven 'num-
mer gedraald. '\ -.'. . .

Vrouwenstem: . „Met , Cohen,
hallo." .... Wij: „Is meneer Cohen .thuis,
Peter Cohen?",..;.' .'" '■ ,■,.■:

Vrouwenstem (in de verte) '- „tIs vpor Jou;Peter.". ~; ' -y "r-i-f*

JPeter: „Ja. met Peter.Cohen.''I Wij: „Meneer Cohen, met Het.
Vrije -. Volk. Waarom " gaat;..de
BWA met.' de vakbeweging ; sa-
menwerken?". .'',* ' '■' '.-.';, '"'. '.')''.'.:,

Peter: „Ja," dat is nou verve-
lend. Dat staat precies in de conr
gresstukken. Maar die heeft u na-,
tuurlijk niet.'-Ik kan ze, u ,wel
toesturen."■I'wfökBÊQItÊÉtLfï&BËL^LU

Wij: „Wilt"' u dat doen?,' Dan
hebben we ze overmorgen."..-.-.'7'—-IPètèr: 7.Dat * zal ;Ik doen Ja.
Geeft u het adres maar."

Zodra de stukken er zijn hoort
u meer van. U ziet watwij
doen om u op de hoogte te bren-
gen. B9i

HINDER
tTet afdrukken van telefoonge-.
.""" sprekken kan hoogst instruc-
tief zijn. Het actiecomité Schiphol
Stop besefte.dit terdege toen het
op' de voorpagina van het" eerste
nummer, van de 'Schiphol-Stop-
krant een telefoongesprekje met
minister Drees - reproduceerde.
Van een gesprek kwam overigens
weinig terecht. Luistert u maar
mee: -■""■■. . -. . 7y"-; ''yf7:'!'

„Met Drees. j ■ "-'"■■■ ;*''' .
Met -.Van; Praag, excellentie;' ik

ben zo vrU u even'thuis'te bellen,
omdat...:. Dat stel Ik niet op prijs. Dan
heb Je geen leven meer als minis-
ter ■ j "'--;'"'" '"'■■"■■■<:

O, we hadden begrepen van een
van onze klagers, dat u Juist con-
tact .thuis.prefereerde, omdat u
van' mening was dat uw: ambte-
unaren u niet" goed" zouden voor-
lichten over de ernst van de toe-
stand hier. Maar goed — heeft ü"
onze brief, ontvangen? , ' !"„ "

■; Jazeker.' .' ," 7 ' 7., ■. : ■En zouden we een gesprek; met
u kunnen v0eren?,..,.,.'

Nu," daar voel ik niet veel'voor,
u staat ongunstig bekend.

Hoezo? ..;'■ . ~ .VI y'.'. ": .-,:.■y ü hindert mensen hier in' Den
Haag.'.U.' verspreidt de telefoon-
nummers.. Dat is hoogst onfat-:
sóenlijk.".*.*;; '">.7. .--\ - 7
..-,■ En zo fijaat: het nos,' enige tijd;
door. De redactie van de Schip-
hol-Stop-krant: tekent er, nog bij
aan dat; huns inziens een salaris
van ’ 121:400 *■per Jaar;: (nog ex-
clusief ’ 8800 sociale \ lasten) ■, wat
extra,-verplichtingen oplegt,, zoals
thuis opgebeld kunnen en willen
worden, -en . dat.,de minister. het
kennelijk niet "rietjes vindt* „om
ónze volksvertegenwoordigers die
wi) kiezen en de ambtenaren die
wij betalen : een \ overlast aan te
doen die in geen verhouding staat
tot de ellende1 die men thans on-
dervindt in Zwanenburg en Bui-
tenveldfirt."! I'illiiJl*ll|ll"M|*iyp||il||j'j|i|
'Watons Juist opviel ih het tele-

foongesprek met Drees,'is dat de
opbeller; zich zo:netjes' gedraagt,
tot en met het voorwereldlijke ge-
bruik van" de telkens 'weer " „af-
geschafte" I maar'/ door' de' meeste
ministers! toch telkens weer7mét
groot igemak > geaccepteerde"term

Wasfi Tell zal
gewroken
worden

door

Pieter
de Vink

In -augustus 'van. dit*jaar voor-
spelde " het'!Franse dagblad' Le

Monde i het: politieke. i einde - van
dé Jordaanse minister-president
Wasfi Teil.;Het. is er niet: van
gekomen. Wasfi Teil bleef opzijn
post,,: tot, hy ;afgelopen 'zondag
werd ■;doodgeschoten; * zijn abso-
lute einde in iederopzicht.' ':y.' .
; Opnieuw -■ is de verlammende
verdeeldheid *,■ binnen "' hét ' Arabi-
sche kamp glashelder,; aan '" het
daglicht- getreden.7 Immers, 7de
moord■ op, deze ■. Arabier: , was '■ het
werk. van Arabieren,'van Pale-
stijnen. Dat" hoeft overigens nie-
mand te verbazen, want de Jor-
daanse " regeringsleider.: was voor
het Palestijnse ..verzet het sym-
bool van terreur en uitroeiing. Hij
was het,' die; in oktober:van het
vorig Jaar, toen het'Jordaanse le-
ger . zijn; uiterst. wrede'; veldtocht
tegen;, de' Palestijnse;"guerrilla-
strijders nog maar net had beëin-
digd, koning. Hoessein adviseerde
ook de laatste resten van het Pa-
lestijnse verzet in Jordanië op' te
ruimen. Hi), zou de „ Jordaanse
monarch"hebben "geadviseerd toe
te slaan, 'anders bent u.uw ko-
ninkrijk kwijt' 7 . , *"; '"'■'. "..'. :'

Toen Hoessein hem, kort daar-
na, ten derde male voor het pre-
mierschap , opriep,:; verklaarde
Teil in minder dan een jaar tijds
deI verzetstrijders' van de .Jor-
daanse bodeni jte; zullen wegva-
gen. Die jwoorden lijkt hij jmaar
al: te -zeer-te hebber! waarge-
maakt. ;;. ...: ; .!■>....<"!,..; '":.■;■...
: Nu dan is deze Wasfi Teil dood,
vermoord > door.1 Palestljnen, die,
volgens :■ verklaringen.' ;van ;de
Egyptische politie, thuis horen in
de zogenaamde, "Zwarte Séptem-
ber-beweging". j Het jIs[ niet jgoed
duidelijk wat 'en ,wie" daarmee
wordt jaangeduid.: De7 benaming
"Zwarte September"., wordt door
Palestljnen gebruikt om de ge-
beurtenissen van ; september; 1970
aan te duiden, toen het Jordaanse
leger' de guerrillastrijders de. ge-
nadeslag' toebracht. Wraak lijkt
dan ook het motief voor de moord

op Wasfi Teil .te zijn geweest.
Een doorgaans goed ingelichte
Arabisch diplomaat in Den Haag
zei te geloven dat het. hier. om
een',/'wilde aktie" ging, waarvoor
het bevel niet was uitgegaan van
het overkoepelende ;■ commando
van de diverse "erkende"' Pale-
stijnse verzetsorganisaties. ' 'De moord op de Jordaanse
premier kwam enkele dagen na
het mislukken van de Jordaans-
Palestijnsé verzoeningsconféren-
tie ih het Saoedi-Arabische Djed-
dah. Deze besprekingen- hebben
drie rondes gekend, zonder dat de
partijen ook maar een stap dich-
ter bij elkaar zijn gekonten.

Het was'met name Wasfi Teil.
die zich sterk kantte tegen enige
concessie jegens de Palestijnse or:
ganisaties. Hij wilde Jasser Ara-
fat .en'de zijnen muilkorven, zó
sterk aan banden leggen dat zij
niet meer in staat zouden zijn
zelfstandig (dat wil zeggen zon-
der de'toestemming van Amman)
acties tegen Israël te' ohderne-'
men. : Een herstelde Palestijnse
guerrilla-beweging? Dat mag van
Amman, maar dan wel een derge-
lijke beweging die "Jordaans van
oorsprong en loyaliteit is".'-

Een dermate .vergaande Jor-
daanse controle is onacceptabel
voor El Fattah, met name voor de
harde vleugel van; Arrafats jver-
zetsorganisatie. En. het spreekt
vanzelf dat het i veel radicaler
Volksfront '.\soor de bevrijding van
Palestina.— de beweging van de
opzienbare vliegtuigkapingen —.
helemaal niet akkoord kon gaan
met wat zich in Djeddah afspeel-
de en zich zelfs bij voorbaat te-
gen een "verzoeningsconferentie
niet Jordanië verklaarde.

De verzoening bleef uit, de oor-
log tussen Fedayeen 'en Jorda-
niërs duurt voort, en zal in he-
vigheid toenemen. Of zoals een
van, de Palestijnse voormannen 't
zei: „De dialoog in Djeddah Is
afgesloten, hij zal niettemin op
andere wijze dan met woorden
worden voortgezet." Is de moord-
aanslag, op Wasfi Teil misschien
het begin van deze „dialoog met
andere middelen?" ;.;",'.■

Het wachten is nu op de reactie
van/Amman."' De- Jordaanse ko-
ning voelt zich sterk; In Djeddah
gaf hij geen duimbreed toe, zeker
als hij was van de stérk verzwak-
te positie van het Palestijnse ver-
zet In zijn land. Zijn. leger,' dat
achter de politiek van Wasfi Teil
stond, staat hoogstwaarschijnlijk
te trappelen om er opnieuw op
los te slaan. Zal Jordanië de ko-
mende weken weer eens het to-
neel wórden van Arabische wraak
enweerwraak? : ~.

' Waarnemers in Beiroet bewe-
ren, volgens de berichtgeving van
de : internationale | persbureaus,
dat er in heel Jordanië geen poli-
ticus te vinden zal, zijn die de
door Tel ingeluide politiek van
liquidatie van het Palestijnse ver-
zet zal durven voortzetten. Het
zou interessant zijn te weten op
grond waarvan deze deskundigen
tot die uitspraak komen. Voorals-
nog moet worden gevreesd dat er
een nieuw hoofdstuk zal worden
geschreven: van het al. zo dikke
boek van bloedige Arabische
broedertwisten. Zelf 6 Israëlische
commentatoren spreken met deer-
nis over het lot dat de Palestljnen
mogelijkerwijs te wachten.staat.

Overberoemdheden
(TVn het cru .te 'zeggen: voor üey oorlog mocht een goed boek
geen succes bij liet publiek heb-
ben.' . Er;. werd,' door; Menno ter
Braak, een onderscheid; gemaakt
tussen'echte schrijvers en Vertel-
lers', en"die vertellers waren de
auteurs van bestsellers Izoals A.
M. de Jong, A. den Doolaard, Jo-
han. Fabricius, Théun' de Vries,'
Verdienstelijke amuseurs maar
niet. de intellectuelen of; de dich-;
ters,;vóór. wie een elite van fijn-
proevers, de hoed; afnam. 7:.;.

Er was; in die jaren, één uit-
zondering; Arthur van Schéndel.
Hij. werd door de kritiek
acht;en door het publiek gelezen.
Romans ,' als; „Een Hollands dra-
ma',-en TDe waterman',behoorden;
volgens de mening. van die■ Jaren
dertig, tot:het beste;wat ooit *in
het Nederlands was geschreven. '
'. Erg gelukkig ; kon; je * met- dat
onderscheid;tussen 'literatuur' en
„lectuur" niet zijn.'Een: auteur
heeft een publiek nodig,, en zon-
der succes zouden de zo jong ge-
storven Ter Braak en Du Perron
het 'op den duur ook niet hebben
.uitgehouden.',-':' y '■:'.■;"'■ -7., Merkwaardig is dat na'de oor-
log y-ihet ■ - onderscheid, tussen
auteurs ;' van s succes en . auteurs
van ,',kwaliteit' totaal: is verdwe-
nen;;'Als je nu een criticus vraagt
wie,, de - belangrijkste,;- schrijvers
van onze jaren zijn," antwoordt hij
'aarzelloos:., Hermans,; Van ;het

Reve, Mulisch, Wolkers. En als je
het een: lezer vraagt, noemt hü
precies' dezelfde namen, aarzel-
loos. Je kunt geen tijdschrift op-
slaan :of' je ; vindt. een moeihjk
essay over Hermans," en tegelijk is
zijn laatste;roman. "Deengelbe-
iwaarder', nummer één op de best-
sellerlijst.'Zoiets zou;veertig jaar
geleden ondenkbaar zijn geweest.;
Ik weet niet hoe dat komt, het

zou dunkt me een interessant on-
derwerp; zijn voor;.een geleerd
h"°fr r'flK3fffiW6t^MWr%BrWM: In zekere zin is de ontwikkeling
plezierig. Per slot vinden wij al-
lanaal - dat " Hermans,; Van ■;■ het
Reve, Mulisch,' Wolkers schrijvers
van betekenis zijn, critici zowel als
lezers, en ér Is geen reden om te
betreuren dat zij roem en prestige
"kennen .tijdens -, hun ',leven.* Het
samengaan van kwaliteit en lees-
baarheid , is -jr onmiskenbaar ! een
winst, de ', literatuur,krijgt' daar-
door, een functie. die ■ zij, vroeger
nauwelijks had.''.''-ffi""jfeffiffiitttf** Maar het is gek om.te beden
ken dat over veertig jaar oris óór-
deel" vantijdgenoten ',',fout"j zal
blijken 'te';zijn.:,Wanneer er 'dan
nog gel,eefd en gelezen wordt en
een '" beetje *, teruggekeken " in dP
tijd zullen .: Hermans,' Van hel
Reve, Mulisch en Wolkers niet de
sterren zijn van onze jaren. Cou-
perus bleek eengroot romancier'
iaren nadat-hij slecht werd ver:
kocht, met : Nescio die. gewaar-
deerd en niet gelezen werd.'dwe-

pen de jongeren,. Leopold blijkt
een dichter die Boutens verre
overtrof.' .'/'O'.;'../.. Er zijn lange lijsten op te stel-
len van 'overschatte' en 'misken-
de' kunstenaars. Eén ding is ze-
ker: het oordeel,van onze tijd zal
over veertig jaar. niet meer gel-
den.*' Een '".. of andere ' Couperus,
Nescio, Leopold zal dan een .of
andere ; Herman Robbers, Jolian
de Meester,* P. C.. Boutens: van
zijn eerste plaats ' hebben-. ver-
drongen." i '

In de jaren dertig was het ge-
bruik ; dat de schrijvers die 'ver-
tellers' werden genoemd. zich te-
gen de kritiek' verzetten. Zij. be-
riepen zich' op hun succes. Nu
kwaliteit en succes< samengaan
hebben f- auteurs cnv critici ■ niet
zon dringende behoefte meer aan
ruzie.,' .

Met een schok van herkenning,
helemaal terug in de jaren■ der-
tig, las Ik een intervie* dat door
een' verslaggever * van Algemeen
Handelsblad-NRC.- is "■. afgenomen
aan Jan Wolkers.' Deze neeft een
twijfelachtige documentaire over
zich zelf samengesteld, ."Werkkle-
ding .. met veel plaatsjes, 'erg
ijdel en eigenlijk zonder een be-
hoorlijk thema., De; kritiek ,heeft
er,tamelijk afwijzend fop gerea-
geerd, en Jan Wolkers windt zich
ouderwets op.'Als In de jaren der-
tig suggereert hij dat critici mis-
lukkelingen rijn, gestrand na hun
eerste publikatie, en dat het ge-

- ":y ":" . ■ -'"'.:■; -.'■■"■ i-|;:77
zever van deze minne mannetjes
hem niets kan " schelen. Zo "■rea-
geerden indertijd Jan de Hartog
en wie niet op vervelende kritiek.

De tijd zal het leren, zegt men,
en dat >is duidelijk onzin, j Ons
oordeel van nu is even geldig als
het oordeel van over veertig jaar,
of even ongeldig. Maar somisch
is dat het oordeel van over;veer-
tig jaar zo volstrekt onvoorspel-
baar is. Zou iemand in de: Jaren
dertig; die Van Schendel Dewon-
derde hebben kunnen voorspellen
dat hij nu vrijwel vergeten is? En
kunnen; wij ons voorstellen dat
Hermans over veertig jaar,minder
Helga Ruebsamen? Nee, en; toch
aandacht,krijgt dan bijvoorbeeld
is het mogelijk! ; : ~y; ;■ ;'"' ;..'

i * " fl '. ' ' T^.^J',
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Minister had 't benauwd in Utrecht
Net
toen
het
leuk
werd,
moest
klas

naar
huis

(Van een oneer verslaggevers)

'.UTREdJ?" — Het leek een beetje op een echte school. Met
de boze onderwijzer die zijn — wat groot uitgevallen —
klas naar huiëj stuurt ("mdat de-kinderen stout zijn en de
meester niet helemaal laten uitpraten.
'/■ Utrecht staat nog overeind, dat.wel. Maar er hadden nog
eens honderd volgepakte Feijenoord-ku'pen buiten kunnen
staan, er hadden nog eens honderd Oudenrrjns potdicht kun-
nen zitten en misschien was er in dat geval zelfs een extra-
vloot van honderd maal honderd van 'onze jongens' nodig
geweest om demonstrerend Utrecht te ontzetten — voor het
gros van de 50.000 die gewapend met een ongemeen gevarieer-
de collectie kirrende politiefluiten, misthoorns, scheepstoeters,
pamfletten, plakkaten en spandoeken naar de Irenehal waren
gekomen om het 'afbraakministerie' Van Veen te kraken hoeft
het sinds gisteravond niet meer. " "yy-ifs'

Na tien minuten al de boel slui-
ten omdat de zaak tjokvol zit en
na amper drie kwartier opgekropte
emoties ventileren moeten horen
dat je weer op mag krassen: zon
O'7l-protest is 'krankzinnig' vindt
*n Vlaardingse kleuterleidster, die
voor kleinere klassen is gekomen,
'godgeklaagd' zegt een teleurge-
stelde Amsterdamse werkende jon-
gere, 'diepdroevig' constateert het
net uitgedoste ouderpaar uit het
noorden des lands, dat foeterend de
terugreis aanvaardt. 'We zijn hier
niet gekomen om naar huis ge-
stuurd te worden,' roept iemand
vanaf het podium, als duidelijk
wordt dat de organisatoren vast-
besloten zijn ermee te kappen
omdat ze de kolkende protestmassa
niet meer In bedwang kunnen hou-
den.

Buiten komt voor deze 'gore
streek' een tegenactie op gang. Een
kilometerslange stoet met naar
schatting zon 15.000 demonstran-
ten legt met een mars door Utrecht
zowat anderhalf uur de hele bin-
nenstad lam. Intussen rijden de
eerste bussen, die al ver voor acht
uur duizenden werkende jongeren,
studenten, scholieren, ouders, on-

derwijskrachten, vakbondsmensen
en actiegroepen voor de Jaarbeurs-
gebouwen en de aanpalende Vee-
markthallen hebben aangespoeld,
weer naar Zierikzee, Purmerend,
Gasseltenijerveen en tientallen
andere windrichtingen.

Binnen ('Een, twee, drie, vier,
komt er nog wat van') roept men
joelend om 'Actie,'Actie!' Andere
veelgehoorde yell: 'Van Veen, Van
Veen, ga heen. Klaterend applaus.
Een" vrouwenstem, met enkele nau-
welijks overkomende popakkoorden
op de achtergrond, probeert het en-
thousiasme van het volk dat radi-
caler is dan zijn leiders, te breken
met:' "Hier volgt., hier volgt een
mededeling. Om 23 minuten over 9
rijdt een extra trein naar ' Luid-
ruchtig boe-geroep, de stem ver-
dwijnt. .. V ',

De dranghekken bezwijken.

Alternatief
Het bord 'Staakt!' gaat de hoogte

in. De minister krijgt het benauwd.
De supermarktkarretjes , blijven
met niet aflatende ijver rondrijden,
volgestouwd met alternatieve in-
formatie. En niet alleen jongeren
kopen en lezen, ook het al wat

meer bezadigde schoolhoofd wil
meer weten. lemand heft een galg
en ■ het spandoek Van .Veen,
Schelfhout, De Brauw — Hang ze
aan een touw' in de lucht. Het bord
met 'Kapitalisme kapt onderwijs'
ligt op het ■ beton, vertrapt. De
dranghekken dreigen te bezwijken.
Een alternatieve Sint en' een stel
dito Pieten razen rond. .:.."".;

Het 180 troont nog steeds een
soort zwarte mammoet boven., de
hoofdenmassa's mee. Een oorverdo-
vend „Zon goeie hebben wij nog
niet gehad" wordt aangeheven.
Volgt weer een mededeling voor de
treinreizigers . (gebrul).. De politie

op straat zweet, kan hetniet meer
aan. Er valt geen auto meer weg te
wuiven. „Maak plaats voor . het
openbaar vervoer," wordt er geroe-
pen, maar het blijft bij een poging.
Andermaal drie — halfgevulde —bussen die -.vertrekken. Wi« wil
blijven, moet maar terugliften...'

In de Irenehal, rond kwart over
negen weer de mannenstem m de
microfoon: „Niet. iedereen; heeft
begrepen dat „ 0171 afgelopen. is."
lemand wil nog,met „een klem-
mend beroep" aan; de: regering-
Biesheuvel proberen de zaak af te
ronden. Discussies worden, aange-
kondigd, gaan weer niet. door.

Christelijke vakbondsman .Lanser
heeft het drie kwartier tevoren nog
vriendelijk geprobeerd: „Dames en
heren, jongens en meisjes" zo be-
gint hij opnieuw. Dat laatste wordt
met hoongelach ontvangen. ;;',■ 7"; *.
y Een minuut, of tien later, na veel
onderbrekingenals de 30.000 liever
daden willen dan de fraai gepolijs-
te woorden van'de heren die het
spreekgestoelte nog hebben kunnen
halen, een; andere" vrouwenstem:
„Ik " wil nog l één keer met Jullie
heel -hard, boe roepen, maar dan
moeten Jullie. Je kop ook dicht
houden."; De" stem wordt getrak-
teerd: op Vloeiende . fluitsalvo's.
Tegen tienen lijkt het verzet ge-
broken, de stekkers zijn uitgetrok-
ken". -.■''ï'V.-.V*. ■ '-.:,;"'*'. 't'

Internationale
'-„Ontzettend," hijgt een Randste-
delijk ; iemand, . „een uur geleden
nog dacht ik dat de Internationale
zou herleven, zoiets massaals heb
'ik ; nog nooit meegemaakt.: Nu
bloedt het allemaal dood." ;

AVRO's Jaap van Meekren krijgt
het wat rustiger. Er zijn even wat
woorden geweest met een groepje
zenuwachtige Jongeren, bij de trap
aan het podium. Hij drentelt '■ nog
wat zenuwachtig rond, zo meteen
moet de zaak rechtstreeks de ether
in. Er.'komt een telefoontje, decameraman wordt geïnstrueerd. -Het interview met de herver-
schenen minister Van Veen heeft
plaats te midden van het rumoer.
Achter de excellente heer: het

spandoek „Juf, Van Veen zit In de
boom", j Voorkant, bord „Vonhoff
heeft gelijk. Onderwijzers zijn ook
STOMMELINGEN, anders',, lieten
ze.',' zich Uniet zo . beetnemen * als
vanavond gebeurt". Het NOS-team
en nieuwslezer Fréd Emmer krijgen
even de kriebels. >Emmer fluistert
een NOS-er die al te opdringerige
mensen voor 'de AVRO-mierofoon
weg moet houden, toe dat hij er
„wel iets" op vindt. ,",Het toilet, dat
is ",,*t rustigst," suggereert een om-
stander. Het wordt;een ministerieel
vraaggesprek, 6 achter een klapta-
feltje. '-';:'" '?*''..' ..— ".'.'■

071 - en. onwh'ze demonstratie,
ondanks -meer geslaagde acties
gisteren elders In■ het land, | zoals
die van de Amsterdamse studenten
en de 30.000 hoofdstedelijke kleuter-
en basisandeirwijsleerlingen die een— demonstratief -' — ..uur eerder
naar huis mochten, de anti-bezui-
nlgingstocht van de academies gis-
termiddag In Den Haag en het nee
dat studenten en hoogleraren.van
dey Rotterdamse Economische
Hogeschool gisteren eveneens tegen
het onderwijsbeleid uitspraken.. PvdA-fraotieleider Joop 7. den
Uyl, met rood | omrande( oogjes bij
de uitgang . van de Irenehal:
„Alleen al die massale opkomst,
geweldig. De rest hier heeft me
wat gefrustreerd. Je moet bij zoiets
geen al lang bekende dingen gaan
verkondigen of Lanser vier getikte
velletjes laten voorlezen. Je moet
woorden laten horen: die. het
publiek In het hart grijpen." ■

Al 401 doden
door kapingen

LONDEN :(Reuter)'■.—,,De
316: vliegtuigkapingen, die de
wereld sinds 1930 heeft mee-
gemaakt, hebben aan 401
mensen het leven'gekost.

Tussen* 1930 en 1966■ werden' 55
vliegtuigen gekaapt. " De golf van
kapingen die daarna volgde, wijt
Peter Masefield, directeur. van dé
Britse vliegvelden, diei deze cijfers
gisteren op een symposium in Lon-
den noemde,;aan; een communis-

tisch congres -in .1966 in
Dit congres, waaraan communisten
uit drie werelddelen deelnamen,
besloot tot "export van terrorismeen ondermijning". ':.. "Masefield onthulde ook'dat het
Londense vliegveld Heathrow een
unieke. collectie pornografie bezit,
merendeels verzameld uit vuilnis-
bakken. ;; Passagiers deponeren"de
blaadjes heimelijk inde . vuilnis-
bakken - voor: ze; door de douanegaan, aldus Masefield. ..'.;.""" ""

Het Vrije Volk
commentaar

Ontbrekend
beleid

TTetonderwijsprotest is ondanks
~~..'; het chaotische einde,een
succes geweest. We moeten ja-
ren terug gaan om een demon-
stratie te vinden die 40.000 tot
45.000 mensen, uit alle hoeken
van het land op de been bracht.
Tot nu toe waren deze aantal-
len alleen Feijenoord beschoren— en "dan waren dat nog gro-
tendeels mensen uitde omgeving.

Het was jammer dat de orga-
nisatoren daartegen niet waren
opgewassen. Ze hadden kenne-
lijk gerekend op keurig luiste-
rende, leerkrachten maar waren
vergeten dat ook de leerlingen
zelf wilden protesteren. Wie op
een dergelijke" vergadering
spreekt over „inkadering van
het perspectief"(?), moet er
zich niet over verwonderen dat
men niet stillekens blijft luis-
teren;/ ~- t . "'.-'-.:",
'Het chaotische slot doet weinig

af aan de indrukwekkendheid
van het protest. De massale op-
komst bewijst het onbehagen in
ons. volk, ze toont ook aan dat
mensen zich niet alleen.'druk
maken om hun loon of salarismaar ook over de kwaliteit van
het onderwijs. En ook dat laat-
ste is bijzonder verheugend. .

De regering staat ongetwijfeld
voor een , moeilijke . taak. Dekosten van het onderwijs zijn
de afgelopen jaren met grote
sprongen gestegen. Dat tempo
kan eenvoudig niet worden vol-gehouden. Maar de regering is
er kennelijk niet in- geslaagd
duidelijk te maken dat ze een
werkelijk beleid. voert, dat jzehaar aandacht*" concentreert op,
de groepen die in de afgelopenjaren tekort gekomen zijn. ;

We hebben al eerder gezegd:
bezuinigingen op 't hoger on-derwijs zijn, hoe vervelend ook,
onvermijdelijk. Voorrang moeten|nu hebben het kleuteronderwijs,
het, basisonderwijs,' het onder-
wijs aan de werkende jongeren.
Daar liggen op het ogenblik"de
grootste tekortkomingen.;.. Ook een regering kan ■ ■ nietverder springen dan haar pols-
stok lang is. Dat is juist Maarwe kunnen ons niet aan de in-druk onttrekken dat er ook aande conditie van de" polsstok-
springer nog heel wat ontbreekt.

BRITSE VISSERS
BANG VOOR
CONCURRENTIE

LONDEN (Reuter). —'De Britsevissers vrezen *n gewelddadige con-
currentie met; hun collega's vanhet vasteland, Indien er bU de
toetreding van Engeland.tot. de
EEG ' aan "de visserijzone van 12
zeemijl getornd wordt. Gisteren
hebben.ze,voor de BBC gezegd datze bereid zijn hun rechten desnoodsmet geweld te verdedigen. ■
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'Mensenenpoen -maar
de kansen
worden
verspeeld'

'IK JAN CREMER': TE
GROOTVOORHETNRT

door LEO JACOBS

„Voor Jan is dit erger dan voor mij," zegt de toneelschrijver
Gerben Hellinga. Samen metzijn vriend en collega-auteur
Jan Cremer zou hij met het Nieuw Rotterdams Toneel de
rockerette „IK JAN CREMER" maken. En zoals wij gisteren
al In een deel van onzeoplage berichtten, is nu definitief be-
sloten dat dat allemaal geen doorgang vindt.

"Het was tenslotte zijn rockeret-
te, ,én hij had er zich veel. van
voorgesteld. Bovendien is Jan een
gevoelige jongen. Ik zelf? Natuur-
lijk vind ik het ook jammer, maar
in dit vak raak je wel gewend aan
die dingen. Ik denk altijd maar: de
aanhouder wint. Ik ben nu druk
bezig aan een toneelstuk, dat ik
weer helemaal alleen maak."

Over de oorzaken van het niet
doorgaan is de zakelijk leider van
het NRT, Marius Kip, kort en dui-
delijk. "Het kwam natuurlijk ook
door de plotselinge veranderingen
In de structuur van het gezelschap
en het vertrek van John van de
Rest, maar de voornaamste reden
Is toch wel de enorme omvang van
deaeproduktie."

De heer Kip vervolgt: "Zon pro-
duktie zou minstens twee jaar on-
afgebroken gespeeld moeten wor-
den, en dat is onmogelijk mét een
repertoire-gezelschap als het onze,
dat verplicht is een bepaald aantal
stukken per seizoen uit te brengen.
Een gezelschap als het NRT is
daarvoor ook niet bedoeld. Jammer,
Want ik zag de produktie wel. zit-
ten.' ' '.'-..'■ -

"Maar toen wij er aan begon-
nen," aldus de heer Kip, "hadden
wij. deze gigantische opzet niet
voorzien. Het zou hoogstens te rea-
liseren zijn in bijvoorbeeld ; een
Holland Festival. Ja, want zonder
subsidie is die rockerette' nauwe-
lijks te doen. Daarom is dit besluit
in overleg met de auteurs geval-
len." ■

i JAN CREMER.... Jane .... ' GERBENHELLINGA.... jammer.voor Jan .... MARIUS.KIP.... nie£ voorzien .... 'JOHN:VAN DE REST. .7 .niei" beschikbaar ....

Samen tegen
apartheid

AMSTERDAM ', (ANP)" ,-' ":Dé
Stichting Comité' Zuid-Afrika,' het
Defensie and Aid Fund Nederland,
dè studentenwerkgroep . Pluto en
het studentencomité ZuideUjk
Afrika hebben zich laten opgaan in
dé Anti-Apartheidsbeweging Neder-
land (AABN). .

De AABN wil niet'alleen tegen
de apartheid in Zuid-Afrika strij-
den, maaf ook tegen structuren in
Nederland, die apartheid steunen.
Het blad van de AABN, het Anti-
aparthêlds Nieuws (voorheen Zuid-
Afrika Bulletin) zal eens in de
twee maanden verschijnen (adres:
Frissénstein 232, Amsterdam).

Lietdevolle
valse
aangifte

(Van een onzer verslaggevers)

HOEK VAN HOLLAND — Om
haar op geld beluste Duitse min-
naar aan zich te binden heeft de
45-jarige Amsterdamse F. O. een
valse aangifte gedaan. Tevergeefs:
ze is haar vriend kwijt en moet zich
binnenkort voor de rechter verant-
woorden.

De Amsterdamse had dê Duitser
verteld dat ze 125.000 gulden, die ze
had gewonnen in de Duitse i lotto,
in Hoek van Holland óp een ,bank
had gezet. Om haar verhaal geloof-
waardig te maken' schafte ztj zich
'n auto van ’ 12.000 en diverse an-
dere zaken tèr waarde van duizen-
den guldens aan. Toen deDuitser t'
geld toch wel ééns wilde zien ging
zijn ■; vriendin naar de bank. Daar
bleek men va<n niets '" te weten,
waarop de Amsterdamse op -aan-
drang van ■ haar vriend aangifte
deed van verduistering bij de po-

Hoewel de vrouw . aanvankelijk
bleef volhouden, bekende zij ten
slotte de lottoprijs verzonnen - te

Twijfelachtig
Zakelijk zijn de auteurs het met

het NRT eens, geworden. Dat ver-.
klaren zowel de heer Hellinga als
de" heer Kip." Dat, is al een heel
ding. "Als de uitvoering trouwens
wèl was doorgegaan," meent Hel-
linga, "dan was dat waarschijnlijk
gebeurd onder tamelijk twijfel-
achtige omstandigheden. Het ge-
zelschap was zich steeds te weinig
bewust waar het aan begon."

"Toen zij onze synopsis lazen,"
gaat Hellinga verder, "zagen zij
.weinig moeilijkheden. Men ging
akkoord met alles, en toen hebben
wij dat stuk gemaakt. Ja, en. toen
moest" het gezelschap aan het
werk, en als men het dan werkelijk ,
moet,gaan doen — dan ziet men
het. vaak weer even anders. Het
bleek een te zware last voor het■NRT."

Volkstoneel
„Het was 'n'traditioneel theater-

stuk, met veel trekken van het
ouderwetse volkstoneel. Nee, met
Zappa's "200 Motels" vertoonde het
geen enkele verwantschap. Ik be-

wonder die man enorm, maar niet-
temin, was ons stuk geen Zappa-
achtige happening. Het was, wèl af,
voor zover een stuk dan ook ooit af
is, natuurlijk." ■' -'"Deze hele geschiedenis \ maakt
weer eens overduidelijk, dat de tijd
van het repertoire-toneel helemaal
voorbij is. Ik ben ook niet voor de
vrije produkties trouwens. Het plan-
Van lersel, dat voorzag in een gro-
te pot waarin alle acteurs. en
schouwburgen en verder personeel
gingen, moest eindelijk eens gerea-
liseerd kunnen worden."

De politiek
"Diekans heeft in Rotterdam be-

staan, en door de politiek is die
kans gemist. Jammer, want in Rot-
terdam zijn mensen en er is poen.
Maar met een hypocriet beroep op

"' sociale belangen zijn nu enige poli-
tici bezig de laatste mogelijkheden
te verspelen. Het zit ook wel in de
mentaliteit van' veel toneelspe-

lers."

' "Dat zijn vaak te:zeer middle
class-burgermensen. Alles bij. el-
kaar is de toestand zo verziekt, dat

het brengen van goed toneel in Ne-
derland meer zou zijn dan een ar-
tistieke activiteit. Dat zou een poli-
tieke daad van de eerste orde zijn.
En er is geen stad in Nederland,
waar daarvoor het klimaat zo gun-
stig was als Rotterdam. Maar het,
zal nu wel weer even duren."

LOT CARNISSE
GRIENDEN
NOG ONZEKER

(Van, een onzer verslaggevers)

RHOON .■"— De toekomst van de .Carnisse Grienden blijft
onzeker. De gemeenteraad van Rhoon heeft maandagavond
het bestemmingsplan „Klein Profijt en Carnisse Grienden"
vastgesteld. Daarbij is echter één voorbehoud. gemaakt: de
aanlegvergunning voor het griendengebied mag > slechts', met
goedkeuring van de gemeenteraad worden verleend. ,
"En dat,' aldus, burgemeester J.Bos
'betekent in elk geval tijdwinst. Nu
kan nog worden bekeken of er een
mogelijkheid is de grienden als na-
tuurgebied, te behouden.". .
B. en W.' van Rhoon blijven overi-
gens met het ■ actiecomité 'Redt de
Carnisse Grienden' van ' mening
verschillen over . de wenselijkheid
van opspuiting van het , gebied.
Volgens het college valt te vrezen;
dat door het regelmatig onder wa-
ter. lopen van het terrein op den;
duur het hele wilgenbestand zal:
wegrotten. Op: grond van bij het[
Recreatieschap Oude Maas inge-
wonnen inlichtingen menen B. m

W. dat opspuiting het behoud van
de grienden 'zou kunnen zijn, ter-
wijl het actiecomité juist vindt dat
dit het gebied te veel zou aantasten.

B. en W. verklaarden maandag-
avond zich te zullen blijven verzet-
ten tegen woningbouw in het ge-
deelte van Rhoon ten zuidwesten
van de Rotterdamse wijk Pen-
drecht. Volgens " het" college dóet
Rotterdams wethouder. Jettinghoff
in een beleidsnota suggesties in die
richting. Burgemeester Bos gaf te
kennen meer te voelen voor wo*
ningbouw in Rhoon-Noord, v waar-
van ook Rijnmond en Gedeputeerde
Staten voorstander zijn. 7 '

Cremer zelf
Omdat een moeite mij te veel is

als het er om gaat het de lezers
naar de' zin te maken, heb ik nog
geprobeerd de grote Cremer zelf te
bereiken, die. zich van ' het New
Yorkse Chelsea-hotel naar Hotel
New Vork heeft verplaatst,: samen
met de hem thans vergezellende
beeldschone Jane Onrust-Green-
wood. MM

Jane, die een zeer begaafd teke-
nares is, heeft' Jan blijkbaar geïn-
spreerd om het ook weer eens in
de beeldende kunst te?*, proberen.
Daar .is hij zijn kunstenaarsloop-
baan tenslotte„ begonnen. Voor de
Haagse galerie Arta maakte hij
twee litho's, ieder in een serie van
80 exemplaren, -in ■ zes en ' zeven
kleuren. Zij kosten respectievelijk

’ 75,- en ’ 85,- en samen ’ 145.

Minister heeft te veel haast
Drees oneens met
kamercommissie
;-"y7DEN-HAAG,(ANP)1— Er is een conflict ontstaan tussen
£ minister W. Drees jr. van Verkeer en Waterstaat en de bijzon-
dere kamercommissie over een wetsontwerp over een buislei-
| dingënstraatvan Pernis via Noord-Brabant naar de Schelde.
V. .'De minister wil alles geregeld hebben vóór Kerstmis, de kamercommissie
.vindt dat zij meer tijd nodig heeft, namelijk tot het' eind van het kerst-
reces van de Kamer. HSHHffI

De _ bijzondere kamercommissie
gaf zich bijzonder veel moeite voor
het ■ verkrijgen. van' inlichtingen.
Het Landbouwschap en verscheide-
ne organisaties die zich jbezighou-
den met het landschap en hét na-
tuurschoon, wendden zich tot de
commissie, met vele opmerkingen
waaruit bleek dat er zeer vele be-
langen met de aanleg van de bul-
zenstraat,', bestemd voor de petro-
;chemische' industrie in" de. Rijn-
mond, gemoeid' zijn. Zo kwam er
ook een alternatief tracé voor de
buizenstraatnaar voren.

De commissie meent dat zij meer
tijd nodig heeft dan minister Drees

haar voor deze materie wil geven.
Vandaag beslist de Kamer hoe snel
de kamercommissie klaar zal moe-
ten zijn.

Havens oostkust
VS werken weer

NEW VORK (AP) — De 45000
stakende havenarbeiders in de ha-
vens van de Amerikaanse oostkust
en dekust van de Golf van Mexico
zijn sinds gisteren weer aan het
werk. ~-. c

Het Witte Huis had vorige week
besloten de Taft-Hartleywet te
hanteren en de rechtbanken te ver-
zoeken de havenarbeiders te beve-
len hét werk te hervatten. Wat gis-
teren gebeurde. In de komende
„afkoelingsperiode." van 80 dagen
zal .worden gepoogd een regeling
tussen vakbonden en werkgevers te
treffen. Dé staking duurde al sinds
1 oktober.

'Soldaten in de
West: drugs en
prostituee's'

UTRECHT (ANP) — Veel
dienstplichtigen die in Suri-
name zitten gebruiken alco-
hol en drugs. Ongeveer 90
percent zou ten minste één
maal tijdens het verblijf naar
een prostituee gaan. De
meesten bezoeken hen gere-
geld.

Dit zijn enkele dingen die uit een
rapport van de Vereniging van
Dienstplichtige Militairen over Su-
riname blijken.

Over het veelvuldig bezoeken van
prostituée's zegt het rapport dat
met andere vrouwen praktisch geen
contact is te krijgen: .Normale
meisjes ontlopen je.' Gevolg is on-
der andere dat van de groep solda-
ten die in augustus met de ,Prins
der Nederlanden' terugkeerde in
Nederland zon 30 percent aan ge-
slachtsziekten zou hebben; gele-
den.
" De vlucht in alcohol en drugs,

die in Suriname zeer eenvoudig en
zeer goedkoop te krijgen zijn, wordt
volgens het rapport veroorzaakt
door klimaat, eenzaamheid en
heimwee. Ongeveer de helft van de
Nederlandse dienstplichtigen zou
soft drugs gebruiken.

Andere punten uit het rapport
zijn, dat de legering in de kampe-
menten slecht is, soms 30 man op
één kamer en dat er weinig contact
is met de burgerbevolking. Er is 'n
duidelijke afkeer van Nederlandse
soldaten, vooral inParamaribo.
De vrije tijdskleding v.d. soldaten
vindt de VVDM koloniaal aan-
doen. De in de tropen niet onge-
bruikelijke T-shirts, korte broeken
en slippers zijn uit den boze.

Wel te spreken is de VVDM over
de welzijnszorg. Toch is het zo dat
tijdschriften en kranten blijven
steken bij het kader en de dienst-
plichtigen zelden een actuele krant
te zien krijgen, maar er zijn tal
van mogelijkheden op het gebied,
van sport, recreatie, dansavonden,
excursies.

Twee mensen
verbrand bij
autobotsing

VEENDAM (ANP) — De 44-Jari-
ge G. A. Kappenburg uit Maassluis
en de 23-Jarige Rotterdammer J. H.

de Jonge zijn gistermorgen levend
verbrand in een auto, die op rijks-
weg 33 tussen Veendam en Barne-
veld was aangereden door 'een uit
de koers geraakte wagen. De jbe-
stuurder hiervan, de 41-jarige J.
Oldenburger uit Stadskanaal werd
op slag gedood. Zijn auto was
stuurloos geworden na een botsing
met een inhalende tegenligger.

Bij een verkeersongeluk in
Wythmen, bij Zwolle, zijn gisteren
twee bouwvakkers om het leven
gekomen. ZIJ zaten met drie colle-
ga's in een auto, die hen naar huis
zou brengen. Eén van die drie werd
zwaargewond. "' .. .-
-7 Nog vier mensen verloren giste-
ren in het verkeer het leven: in
Ouddorp een 58-jarige Beverwijker
na een autobotsing met een
vrachtwagen; op de weg Apel-
doorn—Zwolle een 19-Jarige jon-
geman uit Vaassen, die met zijn
auto slipte en op een tankwagen
reed; in Deventer een 23-jarige au-
tomobilist bij het oprijden van een
voorrangsweg waar een vrachtwa-
gen, hem greep; en in Eindhoven
een 60-Jarige voetgangster uit Val-
kenswaard. Zij werd door een auto
aangereden. -;.".!'’.

Nationale Ballet terug uit Rusland
Terug op Schiphol: choreograaf/artistiek leider Rudi van Dantzig (achter) en het Nationale
Ballet. Drie weken hebben ze lauweren geoogst in Rusland, waar 42.500 Russen hen in 19 voor-
stellingen zagen dansen. Van links naar rechts de danseressen Jessica Fólkerts, Olga de Haas
en Helena Drijden. 7 ' -'■' .■

(ADVERTENTIE) \

Het nieuwste mode-snufje op
paraplu-gebied, een doorzich- ■" tige koepelplu waaronder U be-
slist droog blijft. Een leuk Sint-
kado, vindt U ook niet?
Transparante koepelparaplu,
die Uw hoofd en schouders te-
gen de regen beschermt 'en

' U een onbelemmerd uitzicht ■biedt. U koopt 'm nu bij ons
niet voor f 8,95 maar voon
nog gééntwee rijksdaalders.

Dinsdagavond om 6 uur begint
op de parterre de verkoop van
deze transparante koepelpara-
plu, die U beslist afdoende te-
gen deregen beschermt,
nu heel voor- mm f%g%
delig M HÖ

voor Bmr^L
Ook maandagmorgen open

'<■ ' Gein tel. of schrift, best

'ÊUÉ3ES3

(ADVERTENTIE)

" i

löt-g beter
BJM3ER

uwfoto-film-vakman

Alleenvertegenwoordiging voor Nederland:
N.V.Willemvan Rijn, Postbus8005,Amsterdam

Profiteer vooral
met Sint, Kerst
en Oud en Nieuw
van uw

.'t; Scheelt weer aardig als u met de feestdagen
naar uwfamilie of vrienden kunt voor de halve
prijsvan een enkelereis.

En straks weer twee dagen
gratisreizen in januari
Kies uit elke dinsdag, woensdag, donderdag of
zaterdag (behalve zaterdag 1 januari).

Kortom, een plezierig bezit, zon 65+kaart
waarmee u dagelijks voordeligkunt reizen.

■En mocht u hem nog nie.t hebben, 't is ook voor
een goede gever een origineel cadeau..
Jaarkaart65+ f 50.-,voor een echtpaar f 75.--uit met NS

(ADVERTENTIE)

geefietsvan
deslyten..

hij maakt er een ï|3l|ïll!Sfillfc
fijn cadeau van! I(Jlf^lßsj§|ï|.
qêschénkverpakklng) ' "^gS^^P^^^ë-
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Broer

Hoessein
liepookgevaar

CAIRO (Reuter, AFP, AP) — De moordenaars van de
Jordonse premier Wasfi Teil hebben al eerder geprobeerd
de broer van koning Hoessein te doden. Het had moeten ge-
beuren toen prins Hassan in Pakistan was.

De vier Palestijnen, die In Cairo het 'executiepeloton' vorm-
den, waren achter hem aan gereisd. Door de strenge veilig-
heidsmaatregelen kregen ze echter geen kans.

Dti is door een der Palestljnen,
Ezzat Achmed Rabah, verteld aan
'n lid van het Openbaar Ministe-
rie in Cairo. Rabah is een 27-jarige
student aan de Amerikaanse uni-
versiteit in Beiroet. De arrestanten
zeiden ook, dat ze Wasfi Teil zes
maanden lang hebben achtervolgd
eer ze hem in zijn hotel in Cairo te
pakken kregen.

Teil is intussen met veel eerbe-
toon op de koninklijke begraaf-
plaats in Amman begraven. In
tranen volgde koning Hoessein de
baar. Als opvolger van Teil is be-
noemd de 46-jarige Achmad Lozl,
tot dusver minister van financiën.
De nieuwe premier is onmiddellijk
naar Caïro vertrokken. .

De organisatie „Zwarte septem-
ber', waartoe-de moordenaars zeg-
gen te behoren, zou een geheime
afdeling zijn van de verzetsorgani-
satie El Fatah, zo luidt een mening
uit Beiroet. - ~
Warenhuizen
lokken
diefstal uit

(Van onze soc. econ. redactie)

UTRECHT — „De gelegenheid
maakt de dief en nergens wordt
zoveel gelegenheid gegeven als in
het grootwinkelbedrijf: het zijn de
warenhuizen, zelfbedieningszaken
en grote kledingmagazijnen waar
door de geraffineerde en vaak we-
tenschappelijk uitgekiende manier
van uitstallen diefstal, praktisch
wordt uitgelokt."

Dit commentaar geeft het Neder-
lands Katholiek Vakverbond op de
recente uitspraak van Bijenkorf-di-
recteur drs J. Bons dat winkeldief-
stallen in de prijs worden doorbe-
rekend en dat daarom de gemeen-
schap tegen de winkeldiefstallen
zal moeten optreden. De winkel-
diefstallen zullen niet alleen uit
commerciële overwegingen maar
vooral ook uit sociale overwegingen
moeten worden teruggedrongen,
zegt het NK.V

Coloradopartij in
Uruguay sterker

MONTEVIDEO (AP, Reuter) —De minister van Landbouw in Uru-
guay, Juan Bodaberry, zegt dat de
Coloradopartij ( de „roden") de pre-
sidentsverkiezingen heeft gewonnen.
Dit zou betekenen dat hij zelf pre-
sident zal worden, als opvolger van
zijn geestverwant Pacheco.

Uit het kamp der „witten" wordt
deze bewering echter tegengespro-
ken aangezien — naar men zegt —het tellen der stemmen erg lang-
zaam gaat en hun 'kandidaat Al-
dunate steeds meer inloopt.

Toch ziet het ernaar uit dat de
Colorados gaan winnen en dat Bo-
daberry president zal worden. Hoe-
wel Prente Amplio, het brede linkse
front, in Montevideo veel stemmen
heeft gekregen, is de aanhang op 't
platteland onvoldoende

Ook levenslang
voor Manson

LOS ANGELES (AP) — De reeds
acht keer ter dood veroordeelde
Charles Manson, de leider van de
hippie-familie die de Sharon Tate-
moorden pleegde, heeft er gisteren
in Los Angeles nog eens levenslang
bflgekregen. Dit wegens de moord
twee jaar geleden op een stuntman
uit Hollywood en op eeri musicus.

BARZEL OOK CDU-
LIJSTAANVOERDER

(Van onze correspondent)
BONN — Rainer Barzel (48) is gisteravond officieel tot CU U-lijstaan-

voerder voor de parlementsverkiezingen van 1973 benoemd. Dit gebeurde
nadat Franz Josef Strauss de voorzitter van de Beierse zusterpartij CSU,
zijn goedkeuring had gegeven aan deze formele beslissing.

Barzel was enkele maanden geleden al tot voorzitter van de CDU ge-
kozen en iedereen in Bonn verwachtte dat hij daarmee bok automatisch
tot kandidaat voor het bondskanselierschap zou worden uitgeroepen.

Barzels toezegging dat' Strauss vanzelfsprekend een belangrijke post
in een eventuele CDU-regering zal krijgen, wijst erop dat de conservatieve
CSU-voorzitter een grote invloed op de lijstaanvoerder uitoefent.

Strauss, zo wordt in Bonn beweerd, zal Barzel voorschrijven welke poli-
tieke koers bij moet varen en welke mannen hij in zijn schaduwkabinet
moet opnemen. '>. . - '";-':."

NKV: Bakkenist
lijkt op Colijn

(Van onze sociaal-economische redactie)
UTRECHT — 'De Colijn van de loonpolitiek', zónoemt het

NKV de voorzitter van het Nederlands Verbond van Onder-
nemingen, drs. S. C. Bakkenist.

De vakcentrale be-
schuldigt de werkgeversvoorzitter
ervan „Ja" te zeggen tegen 'n be-
ginsel, maar "neen" tegen de con-
sequenties ervan. Het NKV '---lt
hiermee op het feit, dat in de laat-
ste SER-vergac* i alle leden het
eens waren over een mogelijke
loonstijging van 4,6 percent, maar
dat de heer Bakkenist zich verzette
tegen een cijfervoorbeeld waarin
dit nader werd uitgewerkt. ; 'Een nadere toelichting van het
VNO ontkent dit. Volgens dit ver-
bond is er "verwarring" ontstaan.
De heer Bakkenist bedoelde tot
uitdrukking ,te brengen, dat de
doelstelling — een beperking van— op zichzelf onvoldoende is. Te-
gen een voorbeeld heeft het VNO
de loonkostenstijging tot 12 percent
bezwaren omdat.dit een eigen le-
ven zou gaan leiden en aldus een
doelstellend karakter zou krijgen.

Meer voor

VN-topman
NEW VORK (Reuter) — De VN-

secretaris-generaal krijgt per jaar
12.500 dollar meer in zijn loonzakje,
zo heeft de Algemene Vergadering
van de VN gisteren besloten. Het
nieuwe salaris wordt 62.500 dollar
(’ 218.750). Het pensioen van Oe
Thant, die aan het eind van. dit
jaar aftreedt, wordt verdubbeld.
Het bedraagt de helft wi sün
aieuwe jaarsalaris.^

Moskou zou acties
van Sadat tegen
Israël goedkeuren

WASHINGTON, TEL "AVIV (AP) . — ,President Sadat van
Egypte zou onlangs tijdens zijn bezoek aan Moskou van de
Russen toestemming hebben gekregen om beperkte militaire
acties tegen Israël te beginnen als voor het eind van dit jaar
de onderhandelingen geen resultaat zouden hebben. Dit meldt
het Amerikaanse blad U.S. News and World Report.- Sadat zou verder de verzekering

hebben gewenst, dat bü zon mili-
taire actie verloren gegaan Rus-
sisch materiaal, zal worden ver-
vangen. Volgens het blad is vooral
verontrustend dat bij de Jongste
wapenzendingsn ook vliegtuigen
waren — vermoedelijk tien — met
raketten voor het bestoken van
gronddoelen. Dat zou een nieuw
element brengen in het conflict ih
het midden-oosten.

In Israël is verklaard, dat het
leger van Egypte niet sterk genoeg
is om het Suezkanaal over te ste-
ken. Het zou hoogstens door een
klein deel van de linie kunnen bre-
ken. Verwacht wordt dan ook, dat
bij . hervatting van de-oorlog er
voornamelijk artillerieduels uitge-
vochten zullen wordenen dat com-
mando-overvallen zullen worden
ondernomen.

Compromis
van VS om
geldcrisis
op te lossen

(Van onze soc.-econ. redactie)
ROME — De Verenigde Staten

hebben hun voornaamste handels-
partners een compromis voorge-
steld om de financiële crisis op te
lossen. Het plan is vandaag Inge-
diend bij de vergadering van de
ministers van financiën van de
"tien" rijke landen. Volgens som-
mige bronnen behelst het Ameri-
kaanse plan een opwaardering van
de munteenheden van de Europese
en Japanse munteenheden met ge-
middeld 11 percent' waarbij de
Amerikanen hun extra invoertoe-
slag van 10 percent zouden intrek-
ken. De Japanse yen zou in Ameri-
kaanse ogen het meest omhoog
moeten.

Europees
personeel
in staking. BRUSSEL (ANP) —Sinds gis-
termiddag staakt al het Europese
personeel in Brussel. Alles bij el-
kaar (het personeel van de minis-
terraad, van het Economisch en
Sociaal Comité en van de Europese
Commissie) is dat 5000 tot 6000
man. Ook het personeel van het
Europese parlement in Luxemburg
heeft besloten te gaan staken, en
wel van woensdagmiddag tot vrij-
dagmorgen. De staking in Brussel
geldt voor 48 uur.

De stakers willen inspraak in het
salarissenbeleid en een salarisver-
hoging van 11,6percent.

Rondom het gebouw van de Eu-
ropese Commissie en dat van de
ministerraad is een tamelijk sterke
politiemacht samengetrokken. De
raad heeft voor het voornaamste
werk personeel "gevorderd", wat
bij de stakers weer In slechte aarde
is gevallen.

Schaap overgenomen
(Van onze soc.-econ. redactie)

ROTTERDAM — R. s. Stokvisen Zonen zal tegen een niet nader
te noemen bedrag alle aandelen
overnemen van de N. V. Schaap in
Rotterdam, importeur van machi-
nes en gereedschappen voor de
metaalindustrie. Het bedrijf zal
onder de huidige directie worden
voortgezet en de overname heeft
geen gevolgen voor het personeel,
aldus een mededeling.

Amsterdam praat
over raffinaderij
(Van onze soc.-econ. redactie)
AMSTERDAM — Amsterdam is

weer in gesprek met een oliemaat-
schappij voor de vestiging van een
nieuwe.raffinaderij bij de hoofd-
stad. Het i's dit keer Amoco, die
ook voelhoorns heeft uitgestoken in
België en Duitsland. In Amster-
dam is nog steeds plaats voor extra
roffirmgecanaciteit. De pijpleiding
van Rotterdam -,naar' Amsterdam
waardoor de ruwe olie naar de hui-
dige Mobil-raffinaderii wordt aan-
gevoerd heeft "pc voldoende ruim-
te. Amoco zon een raffi'noderH met
een capaciteit van 4 a 5 miljoen
ton willen bouwen. .

ENGELSE
AUTOWEG
EEN CHAOS
yeven mensen zijn gistermorgen
.. om het leven gekomen, meer
dan vijftig gewond toen in dichte
mist, aan'beide kanten van de
autoweg M 1 bij Luton (50 km ten
noorden van Londen) honderden
auto's op elkaar vlogen.

De ' chaos was onbeschrijfelijk.
„Het lijkt wel of er hier een lucht-
xanval is geweest," zei een van de
■edders.

Het 'duurde zes uur voor politie
in brandweer doden, gewonden en
beknelden uit de wrakstukken had
■jehaaldï

Bij een soortgelijke kettingbot-
sing in de mist, twee manden gele-
den in het graafschap Cheshire,
kwamen 11 mensen om het leven
in werden 60 gewond.

5 maanden
voor
'harddrug'-
gebruik

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM — De gerechtsho-

ven van Amsterdam en Den Haag
zullen zich in december en Januari
beraden over de vraag of het bezit
en gebruik en de handel in hasjiesj
volgens de opiumwet strafbaar is.

Kernvaag hierbij is of hasj af-
tomstig is van de gedroogde toppen
van de vruchtdragende, bloeiende
cannabis sativaL.

De Rotterdamse rechtbank twij-
felde hieraan en sprak enkele han-
delaren in hasjiesj op de letter van
de wet vrij. De Amsterdamse
rechtbank legde na deze opzienba-
rende vonnissen toch in een paar
zaken weer gevangenisstraffen, op.
De Amsterdamse rechtbank vond
dat de bedoeling van de wet, afge-
zien van de technische details, dui-
delijk was. Een.van deze Amster-
dammers is bij het* hof in appel
gegaan. De Rotterdammers komen
in Januari voor het Haagse hof.,En
daarna natuurlijk de Hoge Raad,'
zei de Rotterdamse rechtbankpre-
sident mr. A. R. Jolles vanochtend
toen de 19-Jarige tekenaar George
K. weer eens wegens gebruik van
.harddrugs' terecht stond.

Officier van Justitie Niessen zei:
,Als deze verdachte niet snel van
de drugs afkomt, dan heeft hij nog
maar kort te leven.' Overeenkom-
stig dé eis veroordeelde de recht-
bank K. onmiddellijk tot 5 maan-
den gevangenisstraf met aftrek van
voorarrest, waarvan drie maanden
voorwaardelijk. Na de straf zal hij
een ontwenningskuur krijgen.

Lang-haar-
ruzje op
chr. school

(Van een onzer verslaggevers)
RANDWIJK — William Janssen,

de lagere-school-leerling-met-de-
lahge-haren uit het Betuwse
Randwijk heeft gisteren geen straf-
regel hoeven te schrijven. Zijn
moeder heeft hem na het dreige-
ment van schoolhoofd Koster „ha-
ren eraf of strafpehnen" ook niet
naar de kapper gestuurd.

Nee, gisterochtend werd hij bot-
weg door onderwijzer Versteeg van
de christelijke lagere school van
Randwijk geweigerd. Nu niet om
zijn lange haren, maar omdat zijn
moeder in een krant geschreven
zou hebben, dat de kinderen als
„schoonhouders van het schoolge-
bouw uitgebuit worden". ... -»■,

Inmiddels moeten nu nog twee
andere langharige leerlingen van
het schoolhoofd naar de kapper.
Maar ook deze ouders weigeren.

Zigeunerfamilie
nu op boerderij

DEVENTER (ANP) — De zigeu-
nerfamilie Bergerie (25 personen)
die onlangs formeel door het mi-
nisterie van Justitie werd uitgewe-
zen, heeft nu van de gemeente De-
venter een boerderij toegewezen ge-
kregen. y"7y ■'*"; ".' " :

Het terrein waarop de boerderij
staat is bestemd voor uitbreiding
van de gemeente, maar het zal nog
minstens vijf jaar duren voor de
boerderij gesloopt zal worden.

China-reis
Nixon

WASHINGTON (Reuter/AP) —Het 'nu al „historisch" genoemde
bezoek van president Nixon aan de
Chinese Volksrepubliek, zal op 21
februari beginnen, zo heeft het
Witte Kuis bekendgemaakt.,. Na
China .zal, de Amerikaanse. presi-
dent de Sowjet-Unie bezoeken.

(ADVERTENTIE),
HUMEURIG
DOOR ■SLECHTE SPIJS-
VERTERING?
Wellicht is uw galtoevoer onvol-
doende - en die is onontbeerlijk
voor een goede spijsverteringenhet
regelmatig functioneren van uw
ingewanden. Te weinig gal brengt
de werking ervan in de war. U gaat
zich loom en onprettig voelen en
wordt daardoor humeurig. Doe de
kuur met zachte Carters Pilletjes.
Zij wekken de gal op en zorgen vooreen goede toevoer ervan in de dar-men: U voeltzich dan weer prettig,
opgelucht en in een beter humeur.

CARTERS
PILLETJES

Import Benelux: N.V. Odol Company Amsterdam

Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw.Warme huiselijkheid. De vrouwHl ürVaxJ 'S nu' meer c"an ooit' ce spi waar k'J na a" es om draait.
lllJ"ük.AV Haast vanzelfsprekend dat Libelle met tips, ideeën en suggesties daar

ook helemaal op inhaakt.

\.<!Lï\&/W "'■'" Modegids metfeestelijke ktedingvoof Act.... | JU">/<»^| |
"'V»^B^W^';':-' "'. Hanige vlug-klaar recepten na al dal zoet/','*' I * V.^Aw/1 1\iS'

&téBfë.. > =» <■» .AM Hfe W;".. 7., :#. te#s|^

(ADVERTENTIE)

NEDERLANDSCHE IvIIDDENSTANDSBANK"

ê Embéuth
umwo tMAawtM(Hmlumgatiï

(ADVERTENTIE)

In de winter zitten we vaak veel .
meer thuis dan anders, maak.
van die gelegenheidgebruik om
Uw meubelen in een nieuw
jaste steken.
Een aanbiedingdraion, jacquard
en plat weefsel meubelstof in
tientallen interieurkleuren en
alle 130 cm breed. Deze stof-
fen uit de .serie van.boven de
f 10,-, nu bij ons door elkaar
per meter voor nog géén vier
gulden.

Dinsdagavond om 6 uur begint
op de 1e etage de verkoop van
deze draion, jacquard en plat
weefsel meubelstoffen in tien-
tallenkleuren, 130cm
breed, door elkaar
per meter /rtitf\

voor -""ST wV

Ook maandagmorgen open
Ifjjjl Géén tel. of schrift best. I
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KANS VOOR SCHRIJVERS

Cruijff
nieuwe
captain

Van onze verslaggever JEN VLIETSTRA

ZEIST — Wim van Hanegem mag woensdag in het Olym-
pisch Stadion geen aanvoerder zijn van het Nederlands Elftal,
dat daar tegen de sterke Schotten aantreedt. Piet Keizer wil
het niet. Ergo:.. Johan Cruijfi, onbetwist Neerlands grootste
voetbaltalent, zal de captains-armband dragen.

Bondscoach dr. Frantisek Fadrhonc gaf een mooie verklaring voor die
keuze: „Johan is niet alleen ome topspeler, hij heeft ook overwicht op zijn

ploeggenoten en hij is de exponent van de jonge generatie, die Oranje in

het finale-toernooi van het Wereldkampioenschap moet brengen

Die benoeming van Johan Cruijff
is er één geheel naar mijn zin, al-
thans zolang Rinus Israël om dis-
ciplinaire redenen geen aanvoerder
mag zijn. Hij is inderdaad een
manneke, dat niet alleen uitste-
kend voetbalt, maar dat tijdens de
wedstrijd zijn makkers - ook vele
goede aanwijzingen geeft. Hij is bo-
vendien Neerlands duurst betaalde
voetballer. En als één speler van
het huidige team menselijkerwijs
mag rekenen op: een plaats in de
ploeg voor 1974, is hij het.,",

Volkomen akkoord dus met de
keuze ten gunste van Johan, die de
bondscoach waarschijnlijk niet ge-
heel in zn \ eentje heeft gedaan.
Maar dr. Fadrhonc moet er verder
geen fabeltjes bij vertellen. Want
een fabeltje is het als hij zegt, dat
Wim van Hanegem in de wedstrijd
tegen Zuid-Slavië te Split ietwat
gebukt ging onder het
schap. De doctor kan me nog méér
vertellen. Er moet een heel wat
zwaardere last dan een aanvoer-
derschap op de schouders van Wil-

lem gelegd'worden om hem gebukt

Broertje dood
Dr. Fadrhonc moet ook niet ver-

tellen, dat Piet Keizer niet meer op
het aanvoerderschap had gerekend
omdat Wim '.van Hanegem weer
was opgesteld en dat hij daarom
Johan. Cruijff heeft aangewezen.
Piet — door schade en schande
toch al niet zo gek op het Neder-
lands Elftal — heeft eenvoudig een
broertje dood aan een band rond de
mouw van een Oranjeshirt.

De bondscoach had nog een paar
verrassingen in petto., De eerste
was, dat hij eindelijk de Twente-
naar Piet Schrijvers een kans geeft
om zich ook eens in het Nederlands
Elftal waar te maken. En dat nog
wel in een wedstrijd, waarin hij op
heel wat werk mag rekenen. Een
fijne en volkomen verdiende Sin-
terklaasverrassing voor Piet.

Voor de achterhoede handhaafde
dr. Fadrhonc het viertal, dat hal-
verwege deze maand tegen Luxem-
burg weinig inspannend werk kreeg
op te knappen: Venneker, Huls-
hoff, Israël en Krol. Het is allen
gegund nu eens in een echt zwaar
karwei hun capaciteiten te tonen,
al heeft m.i. ene dr. Fadrhonc al-
lerminst onbekende Dick Schneider
minstens evenveel recht op ■ zulk
een kans als Ruud Krol.

Een vleugelback-duo Schneider-
Venneker of Schneider-Suurbier
lijkt me een. nóg duidelijker expo-
nent van het moderne Nedrelandse
voetbal dan een vleugel-back-duo
Krol-Venneker, hoe hoog ik Krol's
kwaliteiten ook schat.

In vergelijking met de ploeg, die
tegen Luxemburg speelde, . een
compleet nieuwe middenveld-be-
zetting: Van Hanegem-Neeskens
inplaats van Mühren-Jansen. Er
lijken me wedstrijden denkbaar,
waarin ik ze■; alle vier wel op' het
middenveld zou willen zien. \ Als
het er Fadrhonc om gaat zijn beste
Oranjeklanten zoveel mogelijk in
actie te houden: akkoord! Neeskens
en'Van Hanegem lijken. me naast
elkaar' minstens..' even' interessant
als tegenover elkaar. '_ .

Wim Jansen — nog steeds in de
groei naar zijn : oude vorm "—' zal
begrip hebben voor dr. Fadrhonc's
keuze. Hopelijk Gerrie Mühren ook,
al zal het hem waarschijnlijk meer. moeite kosten, omdat hij weet, dat

" hu' tegen Luxemburg de ster van
het middenveld was en dat bij be-

OPSTELLING
ZEIST — De keus van dr. Fa-

drhonc was: Schrijvers (FC Twen-
te); Venneker (Sparta), Hulshoff
(Ajax), Israël (Feijenoord), Krol
(Ajax); Neeskens (Ajax), Van Ha-
negem (Feijenoord); Wery (Feijen-
oord), Jeuring (FC Twente) ; of
Hoekema (PSV), Cruijff (Ajax),
Keizer cAjaxi. &JB

DUBBELE GOALS
VOOR INTER

FRANKFORT ': (ANP)'. —': Mocht
de uitslag van de ontmoeting to-
rn . Borussia MG en Inter Milan
dezelfde zijn in het voordeel van de
„thuisclub" als in het eerste duel
(4—2),. dan zullen':eventuele doel-
punten van de Italiaanse kampioen
in de noodzakelijk geworden verlen-
ging dubbel tellen.

. Dit besluit. van; de" UEFA ■ heel .
-neteen krachtige; protesten van
Westduitse voetbalbond tot gevolg
gehad:, „Het betreft hier het over-
spelen .van een eerste wedstrijd en
niet een tweede duel zoals de Unie
stelt. De onderhavige regels zijn al-
dus niet van toepassing".;.

Docherty zit niet bij de koffers neer
Van onze verslaggever

LOET VAN SCHELLEBEEK

AMSTERDAM — Het mag dan
waar zijn dat Tommy Dooherty het
Schotse voetbal in de lift heeft ge-
holpen 7— gistermiddag stond ook
hij machteloos, toen in het statige
hotel Schiller aan het Rembrandt-
plein de lift weigerde te.: werken,
juist;op het moment dat; daar. de
Schotse voetbalselectie arriveerde.

Enfin,: „The Doe" is er de man
niet naar, om in zulke gevallen erg
lang bij de pakken of, in dit geval
de koffers, te blijven neerzitten.
Hij gaf; zelf het goede voorbeeld
door zijn spullen op te pakken en
soepel de trappen naar zijn kamer

te -beklimmen;'" zijn geselecteerden
volgden schoorvoetend. „The Boss"
is immers nog steeds de baas.yy >'

Tommy \Dochérty ". (43) ; Schots
bondscoach sinds onder zijn free-
lance-leiding ;zowel ":van ■' Portugal
(2—l)'. als van België (1—0)' werd
gewonnen,: leidde ; maandagmiddag
18;. spelers langs V. de ; Schiphol-
douane. Daarbijj zulke,'L ook:in ons
land, bekend geworden vedetten als
jimmy Johnstone, David Hay (bei-

den'"Celtic) " en; Leeds United-aan-
voerderi;-. Billy >; Bremnery '„Vlo"
Johnstone is door Dochérty weer in
zijn; oude ..waardigheid.t hersteld,
nadat.; de -'.vorige , Schotse bonds-
coach Bobby Brown hem— Cel-
tie's schier, ongrijpbare,' roodharige

balkunstenaar — pardoes had la-
ten vallen „omdat hij niet paste in
het systeem.":.'-;' £■?%■"

" Zuinig met woorden, zoals het
een' rechtgeaard' Schot betaamd,
wilde' Dochérty .; (voor vier ;' jaar
benoemd; hij moet Schotland naar
de :WK '74 :voeren) weinig meer
kwijt dan de gebruikelijke compli-
menten: „Voetbal in Nederland
staat Europees gezien op een hoog
niveau.". Feijenoord en Ajax, " daar
behoeft men ons in Schotland niets
van te vertellen. Wij weten er al-
les van sinds zij Celtic met de neus
op de feiten hebben gedrukt.".7 " -

En: „Cruijff - en Keizer, ja, die
namen ken ik. Wij weten wat ons

woensdagavond te wachten staat."
Dochérty en zijn mannen beschou-
wen de vriendschappelijke inter-
land tegen Nederland geenszins als
een „uitje". In normale ,doen is
„The Doe' daar al te eerzuchtig
voor, maar nu Nederland-Schot-
land de eerste kans is om zich „of-
ficieel"; waar te maken, komt er
helemaal , geen toegeeflijk glim-
lachje over zijn gelaat. De selec-
tie: Hay, Wilson, Colquhoun, Stan-
ton, Jardine, Graham, Johnstoine,
Bremner, O'Hare, Cropley, Gray,
Buchan,. Murray, Hansen, Gray,
Delglish,".--, Cromack, Gemmell.
Dochérty.. wordt ~ geassisteerd door
trainer John Mc Niven. , ..'.';

Oranje-elf

Stevige
avond-
huppel
in het
Stadion

ter past bij de speelwijze van zijn
mede-AJacieden Cruijff en ■Keizer
dan Van Hanegem.

In de voorhoede eindelijk Jan

Jeuring in de spits als hij geen last
heeft van zijn pas genezen. bles-
sure. Héél' terecht! Oekie Hoekema
vervangt hem als hij niet kan spe-

len.". Die : beslissing blijft verbazing
wekken omdat Hoekema in zn
eigen PSV niet zeker is van een
plaats in de keurploeg. Maar het is
wèl een beslissing, die. het gave,
trouwe karakter van de bondscoach
belicht," zoals ook deI nieuwbakken
aanvoerder Johan Cruijff met veel
nadruk zei. ;.. '.:

"Hoekema heeft tegen Luxem-
burg zijn vooral storende taak goed
vervuld," meent dr." Fadrhonc. "Als
Jeuring niet beschikbaar is en Bel-
gië-ganger Jan Mulder evenmin,
ken ik geen betere Nederlandse ty-
pische " spits dan Hoekema. En ik
voel er weinig voor alleen voor een
elftal door elkaar te gaan gooien."

Het Sclwtse nationale elftal, dat morgenavond tegen
Oranje speelt, arriveerde gisteren in Amsterdam en
kreeg koud na het uitpakken van de koffers reeds de
opdracht van Doclierty zich warm te draaien op het
hoofdveldvan het stadion.. ;'r ', .1 y ' y—3 ' '

Hier is hij: „Onze nieuwe aanvoerder".

Andersom
Rest de - terugkeer van Henk

Wery, die tegen Luxemburg niet
meespeelde omdat hn' wellicht niet
geheel fit was. Of liever, de verkie-
zing van Henk"" Wery boven Theo
Pahlplatz. Me dunkt,. dat hier' de
grotere internationale routine van
de uit vorm zijnde, minder intelli-

gent voetballende Feijenoorder de
voorrang heeft gekregen op de gro-
tere bedeesdheid van de beter in
vorm zijnde en. met meer overleg
spelende Twentenaar.. Mijn keuze
zou precies andersom geweest zijn.

Maar al met al kan dr. Fadrhonc
woensdagavond toch een! hoeveel-
heid voetbaltalent de wei insturen,
waar de Schotten.en de verwachte
35.000 toeschouwers wellicht van
zullen opkijken, f* ~J.

TOTO
Den Haag—Telstar■Sparta—Utrecht
Excels—Feijenoord
Groningen—MVV
NAC—Go Ahead E
NEC—Vitesse. \ .
VVV—Graafschap
3VV—Volewij ckers
ATagèning.—Heerenv
AZ'67—Heracles :.
HVC—-Veendam
DFC—PEC Zw.'
FSC—Eindiwven

GEMMILL
BLEEF STEKEN

AMSTERDAM — Archie Gem-
mill, de Schotse linksbuiten, volgde
niet het trapsgewijze spoor dat
Tommy Dochérty in Schiller aan-
wees. De speler van. Derby County
was zelfs helemaal niet in Amster-
dam. Op weg naar," het vliegveld
van Derby ontsnapte de lucht door
een lekkage uit een van de banden
van zijn sportwagen die opeens niet
meer pijlsnel was. Gemmill miste
de aansluiting naar Glasgow, het
.vertrekpunt voor de Schotse equipe.
Hij komt nu op eigen gelegenheid
naar Amsterdam.

INZELL/KARUIZAWA (ANP) —De Amerikaan Neil Blatchford was
gisteren op de snelle piste van In-
zell de Noorse schaatselite op de
sprint te raja af in de uitstekende
tijd van 39,3 sec. Johan Lind kwam
hieraan 0,2 sec. te kort.'.■,";■ "7.7'^

De Japanse schaatstop wil nu de
Olympische Winterspelen in eigen
huis worden gehouden wel wat la-
ten zien. Dat blijkt uit de op de na-
tionale wedstrijden in Karuizawa
geregistreerde tijden. Mutsuhlda
Maeda noteerde voor de 1500 meter
2.06,8, een prestatie die Ard Schenk
en Kees Verkerk, de specialisten op
deze afstand, toch niet aan het
schrikken zal hebben gebracht.

(ADVERTENTIE)

kadottp
Als u een vrouw eens écht wilt
verrassen, denkdan aan groeibrillant.
Het ideale systeem om langzaam-aan
en zonder hoge-kosten-ineens een .
kostbaar sieraad met een grote brillant
te krijgen.

heetman^
edelsleenkundige f.g.a.
diamantexpert g.La. ■' lijnbaan 92 tal. 116670 ' ■

■ oostzeedijk 155 tal. 122344
\ rotterdam -
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luxe letter, melk of puur/190 gram ~ 175 :
grote letter, melk ofpüur/95 gram 89
kleine letter, melk/50 gram:;, , 49
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Ook in het veld komt Jan van Beveren na Piet Schrijvers „De Vlo", terug van internationaal weggeweestWim van Hanegem deelt vlot handtekeningen uit



Miljoenvoor
renstal

door ARTHUR VAN RIJSWIJK

WASSENAAR — „Te koop elf koersklare paarden, drie fok-
merries, twee veulens, opstallen en fokkerij. Te bevragen bij
Piet Schoonheim." Een advertentie in telegramstijl die wel-
haast per omgaande werd beantwoord door superslager Ger
deKroes die het hele spul wel van de Rotterdamse groothan-
delaar in kolen en aanverwante zaken wilde overnemen.v;77
Om misverstand te vermijden: De

paarden gaan niet door de slacht-
molen. De,Kroes is sinds verleden
jaar in de drafsport geïnteresseerd.
Hij pakte de zaken meteen groot-
scheeps aan Voordat dé Insiders be-
seften wat er aan de hand was had
De Kroes tien paarden in training
bij Joep Dekkers. Daar heeft hij
nu de klasserijke rossinanten van
Schoonheim aan toegevoegd.

Vandaag is het contract getekend.
Het bedrag dat De Kroes moet be-
talen wordt angstvallig geheim ge-
houden, maar kenners hebben.be-
rekend dat het om het lieve som-
metje van ongeveer een miljoen
gulden gaat. Ja, de biefstuk wordt
duur betaald.'

Ook nadat de transactie zijn wet-
telijke beslag had gekregen bleven
de betrokkenen zseer zwijgzaam. Van
Schoonheim was men dat wel ge-
wend, hij liet nimmer het achterste
v.d. tong zien de Kroes, anders de

vriendelijkheid zelve,; wenste -nu
geen enkel commentaar, te" ver-
schaffen. Dat kwam wel,' zeer be-
knopt, van zijn eerste.jockey Ro-
bert' Wetemans: „We hebben heel»
wat goeds in huis gehaald. Reken
maar dat we een best seizoen gaan
maken1."

Dat Piet Schoonheim zijn hele
hippische hebben en houden van de
hand heeft gedaan was voor de in-
gewijden niet zon grote verrassing.
Ook verleden jaar was er;sprake
van afstoting van stal „De Bloe-
mert", met De Kroes eveneens als
gegadigde. : Schoonheim heeft als
reden voor de verkoop zijn licha-
melijke gesteldheid opgegeven.. Dat wordt niet algemeen. aan-
vaard. Onenigheid met de Stichting
Nederlandse Draf- en Rensport zou
de voornaamste oorzaak zijn.'Trai-
ner Francois Delbrassinne: „Hij Is
de laatste drie jaar maar een paar
keer op Dulndigt geweest. Verleden
jaar won zijn paard Golden BlazeS
de " derby maar Schoonheim heeft
deze triomf niet gezien. Hij moest
het van mij vernemen.". Mocht deze voor de Nederlandse
paardenwereld recordverkoop dan
geen algemene verbazing wekken,
voor Delbrassinne was dit wel het
geval: „Voor my was het een com-
plete verrassing. Van de ene dag
op de andere sta je op straat. Het
zal voor mij en m'n schoonzoon,
eerste stalknecht.in „De Bloemert",
wel de WW worden. Drie jaar heb
ik voor Schoonheim gewerkt, ik
mocht niets voor een ander doen.
Dat betekent helemaal opnieuw be-
ginnen. Waar haal Ik zo gauw een
andere baas vandaan?"

(Van onze sportredactie)

ROTTERDAM — De Rotterdam-
se badmintonclubs hebben alle drie
een grote overwinning behaald.
Metro 1 verpletterde Velsen 1 met
B—o, DC Rotterdam 1 en 2 wonnen
beide met 7—1."

De éérste helft van de competitie
zit er op. Metro heeft 7 punten uit
7 wedstrijden behaald, een uitste-
kend resultaat voor de in de tweede
klasse debuterende Rotterdammers.

Rotterdam 1 kwam in de derde
klasse' met drie punten voor. Zelf
won het van. het Amersfoortse
KBVA en concurrenten Aristo en
DXC speelden tegen elkaar gelijk.

*AttilaLadinsky was gehoorzaam
(Van onze sportredactie)

ROTTERDAM — Attila Ladinsky
kon niet anders dan gehoorzamen.
De gisteravond voorgoed in Rot-
terdam aangekomen "* Hongaar
moest in het, hotel ' Het . Witte
Paard van Feijenoord-bestuurder
Dingeman Kardux- verplicht rusten
en gedisciplineerd. verdween hij
met zijn verloofde Karin Trhhholt
aan de ene en een zware handtas
aan de andere arm naar boven.'

„Die jongen is doodop," verklaar-
de transfercommissie-lid Kardux
'Hij heeft een lange reis achter de
rug en door het inpakken van zijn
bagage gisternacht maar . weinig
geslapen. Hij moet nu rust hebben.
Dinsdag moet hij weer meetrai-
nen.' '- Attila Ladinsky en aanstaande
bruid waren gistermorgen in gezel-
schap van zijn landgenoten Bekeffy
(makelaar van beroep) en Janos
Bedly (trainer van Rot Weiss Es-
sen) vanuit Essen naar Rotterdam
gereden en hadden aan het einde
van de middag de laatste; (ander-
half uur durende) bespreking met
manager Guus Brox gevoerd., 'Het ging voornamelijk om de
huisvesting,' verklaarde Bekeffy na
beëindiging, 'Attila en Karin wil-
len zo snel mogelijk trouwen en
nog sneller een woning. Feijenoord
zal daarvoor zorgen .— men kon
alleen nog niet zeggen . waar en
:wanneer. Het moet ook een beetje
in de buurt zijn, omdat Attila geen
auto bezit. - Vandaar ook . dat ze
voorlopig in Rotterdam-Zuid loge-
ren.

In Feijenoord-kringen heeft men
goede , hoop, dat Ladinsky — die
overigens in het geheel geen ver-
moeide indruk maakte en bet
avondlijke spreekverbod een tikje
verbaasd ervaarde — na 15 'lecem-
ber gerechtigd zal zijn om voor
Feijenoord te spelen. Men heeft
toestemming nodig van de Duitse
voetbalbond — Ladinsky was con-
tractueel verbonden aan Rot Weiss
Essen — en volgens manager Brox
moet deze inwilliging binnenkort
loskomen. Ik juich echter niet
voordat ik het zeker weet,' ver-
klaarde hij. ■;■

Karin en Attila moesten gauw naar bed.

Dubbele voetballuchtbrug
naar West-Berlijn

BONN — Voor het grootste voet-
J>alspektakel van dit" jaar zullen
morgen twee luchtbruggen naar
West-Berlijn worden gebouwd: één
voor 4000 Italiaanse en één voor
10.000 Westduitse supporters van
de beide rivalen in de Europese be-
kerstrijd, Inter Milaan en Borussia
Mönchen-Gladbach...

Voor de WestberUjnse politie zal
de krachtmeting een ware vuur-
proef worden. Vijfhonderd agenten
zullen het; veld in het Olympische
stadion omzomen en honderd re-
chercheurs zullen tussen de 85.000
toeschouwers op de tribunes oplet-
ten '■' of niemand f handtastelijk
wordt of een ander voorwerp dan
een verdwaalde. bal in het jstrijd-
perk gooit.: .'. . '

" De wedstrijd tussen Inter Milaan
en Borussia is de derde die de twee
landskampioenen moeten spelen.
De eerste iin "■ Mönchen-Gladbach
eindigde met de. korfbalzege 7—l,
maar werd geannuleerd omdat een
onbekende toeschouwer met een
coca; colablikje de Italiaanse aan-
valler. Boninsegna buiten gevecht
had gesteld of In elk geval op het
idee had gebracht zich per bran-
card uit het veld te laten dragen.

De: Europese; voetbalbond, had
daarop Borussia gestraft met een
geldboete van " 10.000 Zwitserse
franks, het ongeldig verklaren van
dt. monsterzeg* en de herhaling

van de thuiswedstrijd op vreemd,
minstens honderd kilometer .'van
Mönchen-Gladbach verwijderd ter-
rein: De uitgangspositie voor deze
wedstrijd in West-Berlijn is niet zo
gunstig voor de West-Duitsers om-
dat ze in Miiaan met 4—2 ten on-

■ De keus van .West-Berlijn heeft
in West-Duitsland ; een enorme
reiskoorts veroorzaakt. Tienduizend
voetballiefhebbers 'uit het. westen
van7de bondsrepubliek vliegen
morgen naar West-Berlijn. Alle
chartermachines zijn uitverkocht.
Omdat er enorm gedrang op het
vliegveld Tempelhof dreigt te ont-
staan, schreef een l directeur van
een reisbureau uit Düsseldorf een
brief aan de Oostduitse partijleider
Honecker met het verzoek om op
het Oostberlijnse vliegveld Schö-
nefeld te mogen landen. Per telex
kwam Honecker's antwoord: "Ik
heb opdracht gegeven uw wens In
te willigen." , --.:7y-y 7'

In West-Berlijn hebben taxi-
chauffeurs aangeboden de 400Q
Inter-supporters die met 32 straal-
vliegtuigen uit Italië komen gratis
met huurauto's, van het vliegveld
naar het stadion te brengen. Toen
vorige week in West-Berlijn de
voorverkoop begon waren 70.000
van de in totaal 85.000 beschikbare
toegangsbiljetten binnen drie uur
uitverkocht. Op de " zwarte markt
worden nu kaarten tot DM 600

verkocht hoewel de Westduitse te-
levisie de wedstrijd direct uitzendt.
'y De meeste" angst jheeft men''in
West-Berlijn voor incidenten die in
de; vooral door- de Boulevardpers
gevoede atmosfeer van chauvinis-
me en '-- anti-Italiaanse gevoelens,
gemakkelijk kunnen ontstaan. De
3—4-nederlaag die het \ Westduitse
elftal in 1970 in Mexico tegen Italië

leed en de Germaanse voetballers
uit de finale van;het wereldkam-
pioenschap hield, zit veel Duitsers
nog erg hoog. Het vonnis van de
Europese voetbalbond de 7—l-over-
winning te annuleren heeft de
stemming er niet beter op gemaakt.

Maar de aanvoerder van Müchen
Gladbach, Günther Netzer heeft
twee beweringen die daar hét;be-
wijs voor moesten leveren pertinent
ontkend. Het is niet waar, aldus
Netzer, dat Ik mijn Ferrarl sport-
wagen van de hand heb gedaan, en
evenmin is het Juist dat ik. twee
Italiaanse barkeepers die iin mijn
discotheek werken heb ontslagen.
In het Olympische stadion in West-
BerHjn zullen morgenavond echter
alleen bier en frisdranken in kar-
tonnen bekers ' worden geserveerd.

VROUW
STEEDS
MEER
'MANS'

(Van onze sportredactie)
DEN HAAG — De vrouw als op-

komend wezen in het' voetbalbe-
drijf.-het'wordt hoog tijd'dat aan
dit onderwerp eens een jdissertatie
wordt gewijd. Want de man heeft
het in deze tak van sport niet al-
leen meer voor het zeggen.'. '■'■.':

Een fluitiste is bij jeugdwedstrij-
den 'een 'reeds lang | geaccepteerde
verschijning,'een vrouw achter een

bestuurstafel wordt tegenwoordig
ook niet meer als een curiositeit
beschouwd, voetballende dames
worden evenmin bekeken alsof het
bewoonsters van andere planeten
betreft. ■:.,". 7 ""'''■ ■..'*"■'

Toch ligt er nog terrein braak
voor de vrouw. Bij FC Den Haag is
inmiddels aan de o ntginning be-
gonnen want daar zijn drie dames
met - het . KNVB-diploma voor
jeugdleidster! op zak aan de slag
gegaan. Zij brengen de welpen de
beginselen van de hogere voetbal-
kunde bij. Mevrouw Connie v. d.
Plas: (30) doet dit nu een "jaar,
Loesje Boon en Martha Groenewolt
zijn als zodanig een paar maanden
bedrijvig.- . 7

Het drietal houdt het bij deze
groep. Connie v. d. Plas: 'Bij de
junioren zou de wederzijdse uitstra-
lingskracht der. sexen wellicht een
te grote rol gaan spelen. Dat geldt
vooral' Loesje en Martha die met
haar 19 jaar ook te weinig over-
wicht op de klas zouden hebben.

SPORT-
KIEKJES
van
ZAMORA

Fadrhonc
TT'adrhonc —'de bondscoach van
" de KNVB — en de dames, die

kortelings met hun niet te verzadi-
gen voetbaldrift bij de KNVB zijn
ondergeschoven, 't Zijn toch maar
twee problemen, waarmee je als
sportjournalist van de ene dag op
de andere te maken krijgt.

Eerst dr. Fadrhonc. De man moet
langzamerhand een beklagens-
waardig ' leven leiden. En toch is
hij zon-aardige man. Hij is ook
zeer vakkundig. Helaas is hij voor
topvoetballers niet meer de man
van deze tijd. Ze nemen hem zo nu
en dan zelfs in de maling. Mede
daarom kan hij eenvoudig niet
meer de bondscoach van de KNVB
blijven"

"Pke bond der sportbonden wil ernst
~, maken van de kans om einde-
lijk het Nederlands Elftal naar het
finale-toernooi van de wereldkam-
pioenschappen voetbal te leiden.
Dat kan. Hij heeft er de voetbal-
lers voor, jonge, telentrijke en eer-
zuchtige knapen. Zo die kans er
ooit was, is die kans er nu. Qua
voetbal staat Nederland niet
slechts aan de top van Europa,
maar zelfs aan de top van de we-
reld, 't Gaat er.' slechts om deze
stelling waar te maken.

Daar is een totale bundeling van
krachten voor nodig. Daarvoor is
vooraj nodig een totaal onderling
vertrouwen tussen de —pak weg —vijftien tot dertig spelers, die uit-
eindelijk worden opgeroepen'om
het karwei te klaren, en tussen de
spelers enerzijds en de leiding —verpersoniseerd in de bondscoach— anderzijds. Dit vertrouwen nu is
er op dit ogenblik, niet. Helaas niet.

Kijk, het Is heel fideel van de
nieuwe aanvoerder van het Neder-
lands Elftal Johan Cruijff, als hij
van de bondscoach gewaagt, dat
deze een kerel is, die voor zijn be-
slissingen staat. Maar als hij zich
daarna laat ontvallen, dat hij met
een dergelijke opmerking de sport-
journalisten aardig in de knip
heeft, ben ik al weg. Dan moet ook
dr. Fadrhonc weg zijn en niet meer
wachten op de beslissing, die het
bestuur van de KNVB in zijn
eerstvolgende vergadering zal ne-
men. Daarvoor is dr. Fadrhonc te
groot en te goed— -
TXe dames hebben zich glstermid-,

dag min of meer officieel bij
de KNVB laten inlijven. Een hele
massa.mensen was daartoe opge-
roepen om aan de hand van een
wedstrijd tussen het A- en: het B-
team van de voormalige dames-
voetbalbond te getuigen, .dat het
hier om een serieuze taak gaat,
Gert van der Hoest was er hoogst
persoonlijk de pleitbezorger van,
gesecondeerd door een hele rits ge-
renommeerde KNVB-ers.

T aten we 't er voorlopig over eensAj zijn, dat . het hier . nog maar
gaat om het zeer prille'begin van
een serieuze zaak. jAI heeft Gert
dan net van de dames een zilveren
blad gekregen omdat hij Abraham
heeft gezien.'Al staat Wil Veltman
dan onvervaard in doel, hoewel ze
daags tevoren met haar brommer
onder een auto is geschoven. ;A1
loopt Rachel Hokke uit Zuid-Beij-
erland als moeder van twee kinde-
ren tussen dié dames van 15 tot '26
jaar mee te voetballen.. En 'al
breekt Sophie Grenda, ten aan-
",,""we van iedereen een sleutel-
been. l'ÏV,;A>r' '<''"''■■; "■"'' -

Connie, hoesje en Martha: leraressen in de voetbalkunde.OranjesMrt gaat voorlopig In de damesgarderobe.
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=| *wl Leverancier van de Keizer 1=

= !—"ZiHt Sauskom Malmalson ===

Een bekroning van-hun vakmanschap was het voor Chrlstofle, =— toen In 1852 Napoleon 111 een zilveren statieservies bestelde. == Sindsdien levert Christofle keizerlijke kwaliteit, u vindt dit terug t==■ in model Malmaison en acht andere stijlserviezen bij F& M. , , =z
== Vraag onze uitgebreide brochure in prachtige kleurendruk.
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Rober Wetemans: „We hebben nu een beste stal."
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l/'.-ï '. y'-:"".'.:- Zuiglobletten |. yyj
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GEEF 'N SNÖEZEPOES!
'' * ~-:: 'Wt, " '^*-■ "yy * -~'*'' '' . ■'n Heerlijk warm pantoffeitje,: $F?%"!ss*T'; j «j£v" £3van angora-nylon. i^^^^^^^^^^^^^^In verleidelijke.kleuren: j* /

s , ,*-'
bleu, rosé en rood. M^^^^^^^^^^^^^l

fott^l Binnenweff 10,MeuweBinnenweg379,Groene Hilledijk272,Putse-laan 230,KatendrechtseLagedyk 428, SchiedamHoogstraat 2,VlaardingenLiesvfdl6a,l)ordTechtVoorstraat262,BredAKarrestraat27,'rabw:eHeiwel-straat7o,Ven Haag Spuistraat 14,Leyweg63.f,Lelden Haarlemmerstraats3" '
_
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VROOM & DREESMANN
"j pand Hoogstraat heeft in haar Lonchroom plaats voor een '-"

I . *; ! ." :.- 7 ; Leeftijd vanaf 18 jaar "
"...- voor bet verrichten van diversewerkzaamheden

"'7y':■'"'." i ; ; ter assistentievan de koks. :7;>:7' ';l:Z

pannenwasser
■y.'t'yy ;"'-' :'r '-■ V;

'-- --'■ 7".; ; > Leeftijd vanaf 22 jaar "i 7".:. ■- ' voor schoonmaakwerkzaamheden in de kokskeuken.
ti;^fe?^T*,en* * «r'plials'voor nu v

-' - ,;Leeftijd vanaf 21 jaar, ü .-
De taak zal bestaan uit hetklaarmaken van "

".■;■■ ■. . 'opgenomen bestellingen. ,y
Geboden worden gunstige werktijden en diverseJ : sociale arbeidsvoorzieningen. 'Solliciteren bij de personeelsdiénst,7 .77 "y 7 7 Hoogstraat 185 te Rotterdam/dagelijks van 10.00-12.00 uur en van 14.30-17.00 uur.

5 december
m*-:' ..*: liï^^^^^.;:: ..«i:«i^^m

' : "" «..*£"'■» '"*>" :'i i^*\\^®s«®7«--vaJ^#6ls
>'.'" ü \< ■''■'■^^:''^'^*i*ira»KaWHl

Li...* --.'" '.-.C.,..,''j.':y'/-~y-'.'-"yZ ""' ■j,***^
,**r »'.'.■. .' :....:'..7i& vsÉft^^.^^^Ê^È^^fMêM-jiM-: WJÊ

Stel ut gezicht van de . V Sonykubusradio. Lijkt ook 7 7 Sommige Klazen vinden dit y" l Waar lijkt deze radio nou :" "ontvanger voor, Hö maakt diey. in de verste verte.niet op een ~,* radiootje misschien nóg Iplliger,". weer op? . . .'.'-, y
als radio verklede schoenendoos ". radio.'Heeft meer weg;van een;; 7, "_.. .'tDoet sterk denken- .■.-'■ L. De ontvangerziet er ;
open en d'f komt eeij blokkendoos. Wat op zichzelf '..;.":.'aan onze blokkendoos; maar dan waarschijnlijk een gigantischemysterieuze plastic doos uit natuurlijk al een giller is.' ~."■ " 7 .in een verrassende schuine elektrische shaver in en strijkt ;".v, 'y; , "*" U ziet'em denken „Wat Maar wat misschien nog.'"'",. versie. '-■[ '- ... '.-..- peinzend over zn kin. """-'-.
moet ik met een plastic doos?". leuker is: dr komt nóg een ,/7 '; Ook de prijs is trouwefis - .Tot-ie op de knop 'drukt.' "7 ".'y...:-: Dat blijkt even later. Hij ~ prima geluidje uit ook. , .'; 7' cciisurprise voor" een radio van - Want tjonge," wat-een: trekt er aan en huppekee..., y SonyTß-1823. y ny--r-;7"-;dêze kwaliteit:;/ 65,-7 '7 y, - "allemachtig-mooi geluidkomt er
muziek. .7. :. y '.;,* Middengolf." In rood, groen of7.-:.-. 77'Sony TCR-1826." ':''":"!!":■""'-"■ dan uit, .'-".".''.'--^'."■'■';. ':: .:.',' "'... .Tóch een.radio. wit. ’ 59,-. .... .- - % .--:-Middengolf. In blauw of wit. - Geen wonder, eenkeramisch -"- ■;

;
, Giller nietwaar? . : \S.:7.' i "■''-' "■''". . Sony TR-1825J Middengolf. ;" - ;'" "' * ■'"''

;■.:-V ;'y. 7''M 7-. >^;JJ^';: ■> ; f^^2^^ ': selektiviteit. Sony TR-1829; ,; 'In groen, geel of rood, ’ 79,-. ' ■■; ■■;"■■"■■■ ' V>7 : ■ "jl^f=!g^!f[;;-''Middengolf.' In notenhnnt,': ■'.

Gek geschenk,voor zaken- ,'■"; KLAAS-KORTING ’ 40,-. K' ';;:;_7"n"Sublieme;surrealistische:, :'- - Of wat dacht uvan ditX'.:?,.' ''"Vy; '"'/"man of manager: " ' 77 De Sony wekradio: Geestig ; 7 surprise is dit futuristische '.■[. geintje; Uit de kartonnen radio 7-' '".; .De Sony bureauradio met -.; geschenk voor iemand met. een ■■''7;kompas.'^/.-.^xy.'. .'7 :'■'} ,;> ';;■]komt een sigarendoos.'- ; ....: "'.'"'> .schuifpbtmetérs..; :-' ■; :; 7; . oehtendhumeur:.Want dey.; 7.."._0f is 't een kilometertellër ?'" Zo'nsjièlce sierdoos voor op het ' v'y'V.-.-"""': ■ Leuk óm op kantoor mee té ■'.-"■ patiënt springt 6 december. '"'.'.:.■ . .-" Of gewoon een épidactylo-"'""'"■'bureau." 1'" '■-■'■'■. .... ■' -iyiy-'ï' :
blitzen.'Enne,'niks zo goed, 7y .-'Dankusinterklaasje' zingend graaf?: ,-,'.. |\ / '.; ,De ontvanger drukt.'y;, :..":'7. tegen de gevreesde manager-, - . zn bed uit.';, ■■''. 7 .."..;"■; ',-■ Nee, "t is eénrr.:.rra:.. juist ' "nieuwsgierig op de knop - '■-'■.':;.- '.-
ziekte als een ontspannen. ', " '...,-. Als u zelf niet lekker;! "f. 'ja..: radio. Een hele goeie nog;',", (zouden er ook nog zn favoriete 7
muziekje op z,'n tijd. >-.-,. opstaat, koopt ver méteen twee ..". welAWaarop-alle"populaire- ,y "bolknaks in zitten?);-. deksel <: y'. -'.

Sony TR-1835. .■_ y ■;.-."".- ; 7De hier afgeheelde kost .-:.'<".,.-"middengolfstations zeer\y '.['i->y"y springt; radio speelt.
Middengolf. In notenhout,’ 99,-. ": normaal ’ 255,- maar vanaf nu 7 'uitstekend doorkomen.'7';- 'T- ;/ '. En npg'nprachtig nicotine-- '.'.

'".y :: ."". '■ ■<■'.'■: krijgt u'em voor./ 215,-7 - 7 Sóny; TR-1824.' In rood of .'" arm geluid ook.;;;; '" ,' 1" ■ ',' '"-',
. Sony BFG:s9WA;;Middengolf; 7 wit.'’,7s,'-.-,"'. ' , ' V* " ~.. Sony .TFMrIB49W".'"FM en :7 , '... y *■:;: en FMrln'.wit,1 zwart of róód. 'y/ : ]*.::l>'.!, 7 7"7yü' / 7;. 1 '. -. .middengolf. In'notenhout'met ' ;-" -'■'..--.

Importeur: BrandstederElectrónicsN.V. Jan van'Gehtstraat 119.,'Te1.: 02968 -; 50 56* en 55 51* Badhoevedorp..: ■■;..'■' '--4 >:";.'
' ■'■ -Filiaal;Grómngèri:,Oslaweg-99a;- te1.:'^50Vi23047/12'5648V7 J '\*.'y^f-H7y;C'!7 :-v*"';-'';'' ' ' ;7 '
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Op 25 november 1971 ging
na een goed besteed leven
van ons heen, op de leeftijd
van 80 jaar, mijn beste man,
onze vader,en grootvader.
, y GEERT VAN BEEK ."."'

Voorburg::
M. van Beek-~v .rV .".ï'Grundel. Amsterdam: -~--'-*■".W -* A. Oosterhuis-" .■■-.-■-."'; van Beek

'".-■'-"A.' R. Oosterhuis ■" ' -: Pieter ,; :".. '-

Roel :
'■ 'Aerdenhout: '.-

G: van Beek
...' W. C. van Beek-

i■. .... ~.-.. ,je Bruyn- .Wieger... Meike
Voorburg, 29 nov. 1971.
Sonneburghlaan 4.
Huize „Sonneburgh",
kamer 536.
De crematie heeft heden in
alle stilte plaatsgehad ih het
crematorium Ockenburgh .te
's-Gravenhage (Lsd.).

Hiermede betuigen wij u allen
onze oprechte dank . voor de
grote en zeer gewaardeerde be-
langstelling die wij hebben mo-
gen ondervinden na het heen-
gaan van mijn lieve vrouw,
onze moeder en dochter .

KOK CASTELEIN .
Namens de familie:. ' J. Castelein
Irene
en moeder 'Crooswijkseweg93a, R'dam.

f" '"-"'■ ;''■■'/■'" '."'.■ '"- .' »"':''7'-'''7'-':-:'. ;'->'.^".; "■ '':":■''4... ■■ . .... . ' .....■; .-.. -"■ ,■. ■*■ ... ........ ..'ü.ï^. w..jß

Dooi- een noodlottig ongeval is tot onze diepe droef-
heid van ons weggenomen, mijn lieve zorgzame vrouw, .onze lieve dochter, kleindochter, zuster, behuwdzuster,.
tante en nicht
HENDRIKA ADRIANA DE GELDER-KOOTE
op de leeftijd van 33 jaar
en nujn lief dochtertje, ons kleinkind, achterkleinkind
en nichtje

MONIQUE SIMONE
op de leeftijd van 10 jaar. ,

Vancouver: M. de Gelder
Rotterdam: B. Koote

'::i ">'.'".■. . M.J. Koote-Ardon: M.P. de Gelder
H. de Gelder-Back ". ;"; en verdere familie

Vancouver, 27 november 1971.'Corresp.-adres: Kleine Visserijstraat 71a,Rotterdam.
De overledenen zün opgebaard in derouwkamer „Silen- 1
tium", aan de Mathenesserlaan 486 te Rotterdam..
Bezoek: woensdag en donderdag van 19.00—19.30 uur.

" De begrafenis in het familiegraf zal plaatshebben
vrijdag 3 december op de Ned., Hervormde begraaf-
plaats Oud-Kralingen, Kralingseweg 334.
Vertrek vanaf Kleine Visserijstraat 71 om 12.15 uur.
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" ' ': " ._' -_7 _"' ' *
'———-. '..Jl—/_,■—- ',l ' MMIBBJWBIII _L; (" j

" .; '. -i,,*,,, ■. ' - :-p-"-■=--."" ?*7'--- ■'■*--;: . . .-Eentuniek boetiekje in u-w warenhuis, waar u aparte, " '7 "

!,.■; --- (i "' *-■ 11 '"'- : ;' [ ."Zo staan er uit Italië afkomstige whiskyflessenj' die : ■'.'';.''"'"-■'- yï
" y -y 7. jl 'c II «omkleed zijn met echt leder. Uit het zelfde land.komen -■''""" ~~ 7ï
Z "'"."-' \jSSsN. B lil " trouwens ook die prachtige dierfiguren van echt zilver. : ' :
" ''-.-'■'.'"':'" ■" ■' lllff*"" 't i Duitsland is vertegenwoordigdmet een keurkollektie " 'Z

" iftfl&tlk '^!< '"■*">" - "r~s=:"IIIlil i "
Eveneens van onze oosterburen komt dievoortreffelijke " . ,;

"" \X''< '-'■', '■' llliii 1 " serie kunststof schalen en bladen. In 4 einde-kleuren: .: ' /^~N
"-,i * '"" """ N. sfflÊlA »Sb-— I" wit, oranje, rood en zwart.- .-., ,- .. ■* ■ .'■ :— \ , .-;§/>; """: tr**" '■■'■■, .■■■"■« pjpW 1-: Frankrijk is het moederlandvan al die geweldig " flj ; V': '’’,-* "" -;;.y -J IS 1 " dekoratieve bloemenvazen.van verchroomd metaal. : —< :

" '-'..'"" QP^~"*"""~——-—:":::===siai»§il BI i "
En uit Engelandkomt wel iets.heel ongewoons: ""■ ;:, y.■ "

J ■'■ . " ' p* «««««a*-- ,jj H; presse-papiers, waarin brokstukken verwerkt zijn van de" './.'* . *
; . . /v/ W* Bridge", kompleet met",c*èrtiflkaat vanc

" '*' «

*..' "■"' .""-i'ü ziet hét: de Idea-boetiek heeft voor elkwatwils. -, ; | ' ;
' '■■' ■*■ '■'■■ ' '■■ " ' ■'->'" iar nl°et. u gewoon even langs gaan. ?.o dicht bij : jsaL'.'.}'■■ ■ ;';'.'.:,-i. -j ] '

'St.NtcolamfóldernogmfJ? : : Voor mensen met hartewensen . '" : :
j Vraag er aaneven om bij de Z ; _ ■ . , « . ;
; bestuurder van één van onze '. '. HÊSËÊÉw Hsn S3(kH WtkM '"Zbèzorgwager*. Bij heeft er Z . W^%mi €5* .OWWi£i OWHA ;
;jre»wej/ ',:'.:', "de schatkamer van St.-Mcolaas Eotterdam - Hoogstraat i

" ■ * " i ,- "

in^t^Ü^T "Alles voor hetkantoor".
W „.,;.; 7 Aertvan Nèsstraat 25 -Rotterdam

Praktische St.-Hicolaas-geschenkentips
+ VULPENHOUDERS "-*- LUXE BUREAUSETS
■£■ BALLPOINTS 7y;7 TELEFOONKLAPPERS
+■ DOCUMENTENKOFFERS '\+ en nog veel meer!

<£ 7'n UW BONTMANTEL
fjlïf hangt bij de furshop

1' ' " ■-.■ ' : ..■."■-■
'*^SV-X „ i Komt u maar eens kijken naar de
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Taxiwereld op zoek naar verklaringen en excuses:

'Veel chauffeurs schrokken
welachteraf'

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM —- .„Er zijn echt heel wat taxichauffeurs, die achteraf geschrokken zijn

van wat er zaterdagnacht op de 's-Gravendijkwal is gebéurd." Chauffeurs Aad Tobeck en
Ton Dielen komen, wanneer ze twee dagen na de woelige uren in het Rotterdamse cen-
trum de balans opmaken van de gebeurtenis tot de conclusie dat de zaak van hun dooreen
Portugees aangevallen collega P. Dekker doorenkele factoren aardig uit de hand is gelo-. „Door de enorme publieke
belangstelling werdv het een
veel, langduriger,;' zaak dan
eigenlijk de.bedoeling ,was.
We wilden.alleen de Portu-
gees zijn verdiende loon ge-
ven voor het aanvallen van
ónze collega,", zeggen de twee
taxibestuurders die beiden de
belegering : van ";de -.bar
A Pataio meemaakten.*

■ ■ Aad Tobeck wijst als tweede oor-
zaak voor het ontsporen van de
wraakoefening: de houding van de
politie aan. Volgens hem was die
vrijwel gelijktijdig \ met de chauf-
feurs met drie agenten in de bar
aanwezig. 'Ze stonden .'. tegenover
vier chauffeurs. Wanneer ze snel
gereageerd hadden, zouden ze de
Portugees hebben kunnen meene-
men en afvoeren naar een politie-
auto vóór de grote massa'op de 's
Gravendijfcwal was gearriveerd. In
plaats daarvan namen-ze'een af-
wachtende houding aan en begon-
nen ze; een zinloos debat met onze
mensen.' i77:;77 '".'":■

Taxichauffeur Aad Tobeckr „De politie had
door sneller ingrijpen heel wat narigheid kun-
nen voorkomen."

Collega Ton Dielen: „Wij hebben heel begrij-
pelijk gereageerd op het neerslaan van onze
collega.",:

„Alleen brandpaaltjes-inspraak"

CROOSWIJK VOELT
ZICHBEDROGEN

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Op ondubbelzin-
nige wijze heeft t voorlopig wijk-
orgaan Crooswijk in een open brief
aan B. en W. te kennen gegeven op
het stuk van de sloop van 173 wo-
ningen en bedrijfspanden door het
college „belazerd te zijn."

Het wijkorgaan vewijt B. en W.
„brandpaaltjes-inspraak". Het be-
doelt daarmee inspraak over aller-
lei minder belangrijke zaken, zoals
groenstrookjes en,parkeerplaatsjes.
'.dver werkelijk belangrijke-onder--
werpen worden we aan het lijntje
gehouden, aldus het wijkorgaan'in
de vier foliovellen tellende brief.

Uitgebreid gaat het - wijkorgaan
in op de desbetreffende ontrui-
mings- en afbraakplannen, waar-
over, op verzoek van het college
advies is uitgebracht. Het wijkor-
gaan voegde daar een lijstje met
wensen bij. Eerste punt: Sanering
is slechts geoorloofd wanneer er een
passende vervangende woonruimte
aanwezig is in Crooswijk.

Een reactie van B. en W. bleef
uit, evenals op 'n tweede brief van

hét wijkorgaan met de gegevens
van een enquête.*
Het college reageerde wel op een
derde schrijven, maar niet volgens

verwachtingen van het wijkor-
gaan. Vandaar dat nu in de open
brief wordt gesteld:

„ü hebt de euvele moed ons te
schreven dat de ontruiming en.af-
braak definitief doorgang zullen
vinden. De conclusie hieruit is dat
het wijkorgaan en de buurtbewo-
ners ten onrechte hebben gemeend

.deze, plannen:;-met in-,

spraak"van alle belanghebbenden
zou kunnen worden beslist." :y:: s 7

Het wijkorgaan ontving wel een
brief van de directeur van de dienst
van ; Stadsontwikkeling met'ï het
verzoek suggesties te doen voor be-
stemming van de terreinen, die na
de " sloop van . de" desbetreffende
panden zullen. vrijkomen. Reactie
van heit wijkorgaan in de open
brief-aan B. en W.: „Dat is niet he.
soort inspraak dat wij willen heb-
ben. Wij eisen op dit moment nog
maar een ding en dat is de bouw
van nieuwe woningen op : de open-
gevallen terreinen.". "..

Oude
Westen
brengt
slooplied in
de strijd
(Van een onzer verslagge-

vers)

ROTTERDAM — "Als de
hele straat'het wil, staat de
machtigste bulldozer stil."

Met deze woorden uit het
speciaal voor deze gelegen-
heid gecomponeerde sloop-
lied begon de actiegroep Het
Oude Westen gisteravond om
teven uur de strijd tegen de
sloop die volgens hen het
noordelijk deel van de wijk
bedreigt.

Met een geluidswagen
werden de bewoners opge-
roepen zich bij de stoet aan
te sluiten, en mee- te demon-
streren tegen de gemeente-
lijke plannen.' Leden van de
actiegroep deelden aan -de
vele belangstellenden pam-
fletten uit met informatie
over de geheime sloopplan-
nen van de gemeente.

De start van de actie werd
gefilmd door een ploeg van
de Vara actualiteitenrubriek
Achter het Nieuws, die onder
leiding van Pier Tania een
hele dag in het Oude Westen
heeft gewerkt.

F. W. Krieger:
protest tegen
hervorming
conservatorium

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM —f De heer P. W.

Krieger protesteert"- in een open
brief aan de gemeenteraad tegen de
zijn inziens ondemocratische be-
stuurshervorming bij het Rotter-
dams Conservatorium, waarbij le-
raren, studenten en musici niet
betrokken 'zijn. "Aan de werkwijze
van B. en W. en de commissia van
Kunstzaken lag wederom het' ge-
heimhoudingsprincipe ten grond-
slag", zo schrijft de heer Krieger.

Eén agent
Volgens de politie klopt de lezing

van .de chauffeur.-. niet.' Er-; zou
slechts;één politieman, hoofdagent
Lagerwaard, mee naar binnen zijn
gegaan. Hij wist de:jeeman, die al
enkele klappen had opgelopen voor
de politie binnenkwam, met ge-
trokken pistool van zijn belagers te
bevrijden. ' 7- -, " . '-■| Dat de woede van -de te hulp
geroepen collega's bijna catastrofa-
le yormen heeft aangenomen wordt
door de chauffeurs Tobeck en Die-
len ook geweten aan het optreden
van sommige collega's. 'Ten slotte
vind je overal kaf onder het koten.

Dat Is bij de, taxichauffeurs -haast
niet te vermijden door het heersen-
de personeelsgebrek.' .

De gebeurtenissen van zaterdag
worden : door de Rotterdamse
chauffeurs In hun schaarse vrije
ogenblikken druk besproken. Op
Katendrecht vertelt taxirijder
Henk rond middernacht dat het te
hulp snellen van de in nood verke-
rende collega zuiver spontaan was.
Ook. hi) komt met, kritiek op de
politie. :y'. ; -fv'?y' : -■ -'Wij hadden rond middernacht
bijna overeenstemming bereikt me*
hoofdinspecteur Van Straten over
de wijze waarop de Portugees zou
worden. afgevoerd. Juist op dat
ogenblik werden agenten te paard
Ingezet, die een charge uitvoerden
op het publiek. Daarbij werden ook
taxi's beschadigd. Dat' deed "de
stemming onder de chauffeurs he-
lemaal omslaan.

Veertarieven hoger
(Van een onzer verslaggevers)

".DEN HAAG De taüeveh van
de veren Puttershoek-Groote Lindt
en " Bergambacht-Streefkerk" gaan
omhoog.-.Voor het Bergambachtse
veer komen de nieuwe prijzen neer
op een verhoging van gemiddeld 24
percent, de tarieven ih Puttershóek
zullen;. ongeveer , twaalf - percent
stijgen. Gedeputeerde; Staten .-; van
Zuid-Holland ■ hebben Provinciale
Staten voorgesteld met ;dezé wij-
zigingen in te stemmen. "

Gesprek
'■Deze mening wordt gedeeld door

directeur R. J. Verhave van .de
Taxi Telefooncentrale. Het totale
beeld van wat gebeurd is kan vol-
gens hem pas scherp warden ge-
steld na het gesprek donderdag
niet de gemeentelijke autoriteiten.
'Bovendien gaan we met de mensen
die het eerst bij de zaak betrokken
waren praten en ze vragen naar
het politiebureau West te gaan om
tegenover de recherche een verkla-
ring af te leggen.'

Veel plannen onuitgevoerd

Rotterdam kan 't
niet bijbenen

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — De gemeente Rotterdam Is in het bijna
verstreken jaar,nog niet toegekomen aan het uitvoeren.van
een aantal plannen die samen ruim zeventig miljoen gulden
zouden hebben gekost. Dit blijkt uit de Investeringsnota van
B. en W., waarin een overzicht wordt gegeven van de te ver-
wachten uitgaven"tot en met 1976.;
' Er zijn een paar algemene oorza-
ken aan te wijzen voor het achter-
bleven van de Investeringen in

' 1971 ten opzichte van de ramingen.
"Zo" zijn plannen jvertraagd; door
noodzakelijke samenspraak met
andere gemeenten of door het uit-
blijven van een toezegging van
rijksbijdragen. '-;■':7. -—y'7

Ook het wijzigen van de oor-
spronkelijke plannen of het wach-
ten " op financieringsmiddelen voor
nieuwe werken veroorzaken een
uitstel," schrijven B. en W. in hun
nota. Een aantal plannen in" de
sector sport én recreatie bleek niet
tijdig klaar te zijn, Bij de sector
openbare werken was al gerekend
op een gedeeltelijke uitvoering van
de metro naar Ommoord en de
Willemstunnel. '

De| Bank voor Nederlandsche
Gemeenten zal de gemeente Rot-
terdam dit Jaar rond de vijfhon-
derd miljoen lenen. Dat jis onge-
veer .voldoende. om de,werken te
financieren die wel voor,uitvoering
gereed zijn. yy'y-y'."'.

Voor de komende jaren wordt ge-
probeerd . telkens hoogstens tien
percent meer te investeren dan het
Jaar ervoor. Maar of daarmee vier-
keiijk ook meer gedaan kan worden
is de vraag," omdat de prijsstijgin-
gen in 1972 al op 9% percent wor-
den geschat.. Voor het eerst hebben B. en W.
ook een schatting gegeven van de
Jaarlijkse jlasten die . de geplande
investeringen meebrengen. Van ge-
bouwen, installaties, verkeersvoor-
zleningen enz. moeten immers
vanaf het moment dat ze worden
gebruikt worden betaald: rente en
aflossing van het geleende kapi-
taal,- personeelskosten, y onder-
houdskosten e.d.

Daar staan vaak maar gedeelte-
lijk inkomsten tegen over, zodat de
rest moet, worden betaald uit. de
algemene pot. Ook nu weer blijkt
dat die pot ontoereikend gevuld zal
zijn, omdat Rotterdam te weinig
geld uit Den Haag ontvangt. Daar
moet Den Haag dus verandering in
brengen, betogen B. en W. nog-
maals. ~, . ...

Inmiddels zijn er nog wel moge-
lijkheden : om-zelf voor wat meer
inkomsten te zorgen. Zo kunnen de
tarieven van de nutsbedrijven nog
wel wat worden verhoogd. Ook
geeft de in te voeren belasting op
onroerend goed . extra-inkomsten.
Maar B. en W. willen deze extra-
inkomsten beslist niet .gebruiken
om gaten te stoppen. De„ winsten
van,het Energiebedrijf mogen dus

niet gebruikt worden om de tekor-
ten op het openbaar vervoer en het
onderwijs goed te maken — daar-
voor moet het rijk maar over de
brug komen. De bedoeling is die
winsten te gebruiken voor het wel-
zijnvan de burgers.
..; Hetzelfde geldt volgens B. en W.
voor de verzwaring van de belas-
tingdruk: niet bestemmen voor uit-
gaven die een gemeente per sé
moet doen, maar voor extraatjes.

Provincie:

NOG GEEN
BEHOEFTE
AAN 'MEE-
STURENDE
BURGERS'

(Van een onzer verslaggevers)
yDEN HAAG — Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland menen
dat aan uit burgers samengestelde
„provinciale. bestuurscommissies"
nu geen behoefte is. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft de
provincies enige tijd geleden om
hun oordeel over het instellen van
dergelijke commissies gevraagd,
nadat een drietal leden van de
Tweede Kamer er in vragen op had
aangedrongen. ".De kamerleden verwezen in hun
vragen naar het instituut van: de
gemeentelijke bestuurscommissie,
die model zou moeten staan voor
de provinciale commissies. . Juist
het experiment met die gemeente-
lijke icommissies, ingesteld om,; de
afstand tussen burgers en bestuur
te verkleinen, is volgens GS echter
nauwelijks van de grond' gekomen.
Het ; college . adviseert Provinciale
Staten dan ook zijn gereserveerde
standpunt over te nemen. GS vin-
den niettemin dat,'voor het geval
bestuurscommissies voor de provin-
cie in de toekomst wel zinvol blij-
ken, door een wetswijziging de mo-
gelijkheid tot 't instellen van der-
gelijke organen moet worden ge-
schapen.

Bijna-oudste
uurwerk
in Brielle

Alleen Engeland bezit een
torenuurwerk dat nog ouder
is dan dit, in het Trompmu-
seum van Den Briel. Het is
een torenuurwerk met Pla-
netenkooi van 450 jaar oud.
In 1914 schonk «de Herv.
Kerk te Nieuwenhoorn
(Voorne) het I uurwerk als
„oud roest" aan Den Briel.
Daar is het herontdekt bij
de restauratie van de1 oude
Provoost.

Twee restaurateurs hebben
het enkele maanden lang
onder handen genomen.

Rijnmond:
Kan zand naar
Oostvoorne?

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — .Het "dagelijks
bestuur van Rijnmond heeft B. en
W- van Rotterdam gevraagd of een
deel,van het zand dat beschikbaar
komt bij; het werk aan de Maas-
vlakte ■kan worden gestort in het
Oostvoornse Meer., Het Rijnmond-
bestuur heeft dit geantwoord, op
vragen van het Rijnmondraadslid
mevrouw. B. J. van Gent-Vermeu-
len (p.v.d.a.).

Het ■ Oostvoornse Meer, dat een
recreatieve bestemming heeft, Is nu
te diep en daardoor te gevaarlijk.
jVan diverse zijden Is erop aange-
drongen zand van de Maasvlakte te
gebruiken voor het „verontdlepen"
van het meer.

(advertentie).
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DIEPZEEDUIKERS-HORLOGES,. 17en 25 steens Anker-uurwerk,
zwarts wijzerplaat met radium,

m/z datum, ook automatisch, .'
in prijzen van 55.- tot 425.-

Brunott
Winkelcentrum binnenweg «telefoon 1t.b6.15- rotterdam -

. (ADVERTENTIE)

."- . :
Ookkleine voetjeswillen 's win

yters "graag warm blijven..... dus
-dragen ze heerlijk warme pan-
..toffels..".» ;

Zoals deze leuke dierenpantof-
fels van acryl bont met warme- gebreidekraag. Het dierenkopje
heeft ogen, oortjes en snorha-

" ren van vilt. U koopt ze nu in
diversefijnekleuren enkombina-
ties voor nog géénvier gulden-.

Dinsdagavond om 6 uur begint
op de tussenverdiepingparterre

jjjde verkoop van deze warme
dierenpantoffeltjes van acryl
bont met gebreide kraag. In de
kleuren rosé, bleu en geel
en dé maten20t/m -.. 7 7
27, per paar /s3s"k "W"

Ookmaandagmorgen open
Géén tel, of fchrift. best
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N.V. ALGEMENE LECTUUR CENTRALE
Schiestraat 32-36, Rotterdam-3004,

telefoon 010—11.10.95

Als groothandelsbedrijf in couranten, tijdschriften en
boeken, bestemd voor de losse verkoop, breiden onze
activiteiten zich steeds meer uit.

In verband hiermede wensen wij onze. administratie
:te versterken met een

BOEKHOUDER
Zijn leeftijd zal liggen tussen 20 en 35 jaar en hij zal
ten minste in het bezit zijn van het Praktijkdiploma
Boekhouden.
Zijn taak zal o.m. omvatten het verzorgen van de
kostenadministratie en grootboek, alsmede admini-
stratieve controlewerkzaamheden.

Het salaris zal in overeenstemming zijn met de be-
langrijkheid van deze functie.
Gegadigden nodigen wü uit, bij voorkeur schriftelijk,
te reageren onder vermelding van opleiding en erva-ring t.a.v. de directie.

'■.'■'. i

BOEKHOUDER
Voor ons muziekbedrijf zoeken wij zo spoedig
mogelijk een krachtige en enthousiaste

.medewerker' die in een prettige sfeer onze
-':." 7'; administratie zelfstandig verzorgt.
"■':■"- :

', ~: Zij..die in het bezit zijn van het M.8.A.-
-.' diploma of hiervoor studeren, gelieven uit-

■'.' '■ gebreid7niet; opgave van verlangd salaris,
~, te:solliciteren'bÜ'directie

JOH. DE HEER NV.
:| ORGELS EN PIANO'S

OÖSTZEEDIJK 330 - ROTTERDAM.

HET VRIJE. VOLK 14

:§:sSsïy?W:"S

lIE ■ ."T- "7
If ' ~, r)

!Mt « ) *;V% l '"**■ «"C -fel- Xv- <r

«i«j;;« ;: !^ f̂fè^^^
constant verlovingsringen

:-..'', v»ndt u op de gezellige *en gastvrije "

I Ilte
IH I 1 -:: SlßlllßS ï * s bijzonder oreftig ringen - - -
"&',, ' '" kiezen uit zon eindeloze collectie.

' .'. ' .. * ,'. ' , ; '"""'" ~""*

Model Romance Model Claudia 590 Model TRB 222 -'Model TRH Model Klassiek 3,5 mm ModelTR 620218,-perpaor 193,-perpaar 324,- per stuk":; ; 232,-per paar i30,-per paar ~, 214,- per paar ■--.:■ "rj"

Model Klassiek Bmm ModelTRB 204 ModelTR 21 »"> Model Claudia 690 rosé ,'-'. Model TRB 221 Model Cloudia 890i 304,- per paar 357,-per stuk - 162,- per paar 233,-per paar , 214,-per stuk -.- 297,-per paar '

,?;:\:'7:;■;■■; <'■;■'.-;.- i'f.y: - -"'
':'>'".':" ...;, :::: "- ."■'">:■ ■;.-: ■-& ::&:?P*s%rotterdam, stadhuisplein 24-28,coolsinge! 50*amsferdam, kaIverstraat 121-123 ',

den haag, lange poten 9-11 *haaf'lem, grote houtstraat 63 -: ■;.-.-

p»*wip^iwj*'W'- |.'.l'fj^t*^ijV.i'y->'.j|W!lV; i-tivTy^yTy?.'-'.^'"?::;'"""""I."' '"'. ">^^'M^"'^<^"'^^-- ■ . '—"'"-' ':""Ty^

EgltPr ''ë'J^'id^if:'££ss" ■ ? - '<^^B^^^fe9ï'-^^^% ''*yl

Ook in en vfouw bH-ft vrouw;Zë oudt van'natuurlijke frisheid! ■/;:' '9.
f Vandaar dat Boldoot Eau de Cologne '■-'-;
f*^S|iV^-^lk V nooit verandert.'Naast'modieuze geurtjes blijft dit

waarin elke vrouw zichzelf herkent.

JBOICIOOt "I,^ Omdat een vrouwvrouwblijft.

I Sint Is in ditdure land |

| - fld&&t?il # stippels,ruitjes, 1
j§ ,: streepjes,bloemen, effen, I

IWM bleu, geel,reseda, kortom: overhemden |
7-in allekleuren j

aöKKeil. inelke -
* fgewenstekleur, passend bij elkkostuum ...'-.." -\.' |

ofpantalon "ffOo §
Gazan is ook geopend ' $
op alle extrakoopavonden diewettelijk zijn toegestaan.

KLEDINGMAKERS

Rotterdam Rotterdam-Sp. Polder Schiedam(Oude) Binnenweg 42 Bornissestraat 25Tei. 010-152727 . Hoogstraat 39-43Tel(Ho-HS2SI Bereikbaar van stationSchiedammet lijn40. TeL 010-266701 .Koopavond opvrijdag. , Koopavond opvrijdag. , Koopavond opdonderdag.

Wilt U bijverdienen ?
Wij vragen voor Vlaardingen enige

MEDEWERKERS
voor het bezorgen van "HET VRIJE; VOLK * ''~<■''mJÊ en Incasso.

Minimumleeftijd 16 jaar. .
Aanmelden: HET VRIJE VOLK - DAVER 2
VLAARDINGEN '- TELEFOON 010—34.20.70

In een van onze filialen te Rotter- y-—/- dam is een vacature voor:

EEN Ie ASSISTENT
(18 tot 25 jaar),;

Ervaring in het: kruideniersvak is gewenst.

Verdere opleiding, in, de winkel. en via bedrijfscur-
sussen. Goede promotiemogelijkheden,zjjn door de
snelle groei vari; ons* bedrijf'ruimschoots aanwezig.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals:

Schriftelijke sollicitaties te richten aan.de afdeling
Personeelszaken-filialen, Postbus 2 te Zaandam.
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Mening oude wijken en comité ProGastarbeiders:

,AFREMMEN VAN DE TOEVLOED
GASTARBEIDERSHELPTNIET'

(Van een onzer verslaggevers)

"ROTTERDAM' — .Het eventueel
afremmenvan de toevloed van bui-
tenlandse i werknemers - naar "ons
land zal geen soulaas.bieden .voor
de oude Rotterdamse wijken, de ge-
bieden die het meest, met het gast-,
arbeidersprobleem worstelen.'

\Dat is de mening van'de, wijkor-
ganen van elf Rotterdamse volks-
buurten en het. actiecomité Pro
Gastarbeiders. Op èen gisteravond
gehouden gezamenlijke; persconfe-
rentie ; voerden > zij; daarvoor ver-
schillende "bewijzen" aan. '.;

Volgens hen zal het tekort aan
arbeidskrachten van een;- bepaalde
klasse. blijven. groeien door. de. mi-
gratie !naar het■ oosten desI lands
als gevolg;van.het slechte leefkli-
maat in het' Rotterdamse gebied,
door "vergrijzingssymptomen". bin-nen grote delen van de industrie

rond Rotterdam en het versterken
van" de dienstverlenende sector in
de Rotterdamse agglomeratie,y

Voor de volksbuurteny komen
daar, aldus de wijkorganen en Pro
Gastarbeiders, dan nog de volgende'
factoren bij:

— in de eerste fase van het ver-
minderen - van de, landelijke werk-
gelegenheid zullen ; buitenlandse
werknemers na hun ontslag niet
teruggaan' naar hun geboorteland
maar. zich begeven naar de grote
steden in ons land,

— migratie van bewoners van de
volksbuurten, naar andere * delen
van de stad onder druk van te gro-
te aantallen vreemdelingen,— extra toestroming van vreem-
delingen door, toenemende \- discri-
minatie in de overige wijken, '■'■;';

—■ het aantal „blijvers" onder de
buitenlanders zal, van "10 "."percent
tot minstens 30 percent toenemen. Gastarbeiders eerlijk verdelen.

Met zeveneisennaarDenHaag
(Van een onzer verslaggevers) .
ROTTERDAM — Nog dit

jaar zullen vertegenwoordi-
gers van "elf oude ;Rotter-
damse volkswijken, en. het
actiecomité Pro Gastarbei-
ders samen met de wethou-
ders De Vos (Sociale Zaken
en Volksgezondheid) en Jet-
tinghoff (Volkshuisvesting)
in Den Haag het probleem
van de toenemende concen-
tratie van buitenlandse ar-
beiders in de. oude wijken
gaan aansnijden.-'

De wijken en Pro Gastarbeiders
zullen dan bij de betrokken mi-
nisters, hun zeven gezamenlijke
eisen op tafel leggen.". In deze
eisen wordt gevraagd om een on-
middellijke stopzetting van de
concentratie van buitenlandse
arbeiders in de volkswijken. De
pensions zullen „eerlijker" over
de verschillende woongebieden
moeten worden verspreid. .V."'";

Gevraagd .wordt verder onder
meer om een beperking van het
aantal pensioens tot maximaal
twee per straat, betere, voorlich-
ting van de kant van de overheid
aan gastarbeiders over hun rech-
ten en plichten en om het opleg-

gen van boetes aan bedrijven,
wanneer deze hun verplichtingen
en verantwoordelijkheden tegen-
over de buitenlandse werknemers,
met name op het gebied van de
huisvesting niet nakomen.;.;

Op een gezamenlijks persconfe-
rentie van .de elf wijken ;. (Afri-
kaanderwijk, Cool,". Delfshaven,
Feijenoord, Katendrecht, Middel-
land, '"■' Bospolder-Tussendijken,
Oude Westen, Crooswijk en
Spangen) en Pro Gastarbeiders
noemde men het gisteravond een
wonder dat de gettovorming in
de oude wijken nog steeds niet tot
grote uitbarstingen heeft geleid.

„Hieruit moge blijken dat de
autochtone bevolking een grote
verdraagzaamheid aan de dag
legt," aldus de heer Peul van het

wykcomité Delfshaven. En h\j liet
er direct op volgen: „Ik zou.willen
dat de verdraagzaamheid in de
nieuwe' wijken: net zö groot was,
dan zaten de oude wijken nu niet
met de'problemen* van de gast-
arbeiders." .y.

.De persconferentie yas - belegd
om-een einde te maken aan „het
vertekende beeld rond de situatie
in de volksbuurten", en om iets te
doen aan het tot op heden „vol-
komen ontbreken ; van * eerlijke
overheidsvoorlichting aan de be-
volking." '7 .',

De wijken en Pro Gastarbeiders
ergeren zich eraan, dat de over-
heid . bij het - benaderen van. hét
gastarbeidersprobleem nog" steeds
uitgaat. van: een;-; aantal van
106.000 buitenlandse werknemers

In ons land,"een cijfer:dat is ge-
baseerd op decemberl vorig jaar.
Dit aantal is; aldus de wijken en
Pro Gastarbeiders, inmiddels.uit-
gegroeid tot 300.000. (waaronder
ook zijn begrepen de Surinamers
en Antillianen). Hiervan zijn. er
40.000 in Rotterdam gevestigd en
daarvan weer ruim de helft iri de
elf genoemde wijken.

Relatief de meeste
ders zitten in de ," wijk Cool: (38
percent van de| totale bevolking).
Daarna volgden het Oude Westen
f25 ■ percent),. Nieuwe .Werk , (24
percent),: Crooswijk (23 percent),:
Middelland (22 '.percent),.Katen-
drecht.(2l percent);en Feijenoord
(20 percent). Per buurt vertonen
de percentages ;vreemdelingen in
sommige wijken al uitschieters tot
70 percent.,, ■;: y.~. ''"'.' .'.

LICHAAM
GEVONDEN

ROTTERDAM — Uit het water
langs het Haagseveer is vanmorgen
om half 10 't lijk opgedregd van de
70-jarige mevrouw J..van Houten-
Donkers. De vrouw had op 7 no-
vember haar huis aan de Adriana-
dwarsstraat ;in overspannen" toe-
ttend verlaten en werd sindsdien

vermist. .*-"-"..'

PER DAG 225

AUTO'SDOORROODLICHT

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM— Op het drukke kruispunt tussen,de rijks-
weg Rotterdam-Utrecht en de Prins Alexanderlaan in Rotter-
dam rijden dagelijks gemiddeld 225,automobilisten,door een
rood stoplicht. .■-■'-*.-.''' .>

;. Dit is gebleken bij een proef die de verkeerspolitie gedurende
een half jaar heeft genomen met een zogenaamde rood-licht
camera. , ' * V 7 ■:','.'■'■-

De ruim tweehonderd overtreders
kwamen er genadig af. Vanwege de
proef werden er nog geen proces-
sen-verbaal opgemaakt. '
jVanaf. 1 "december,wordt het op-

passen geblazen met het door het
rode licht rijden. Vanaf die datum
moet u een fikse boete betalen voor
het negeren van het stoplicht. De
camera, kosten 14.000gulden, maakt
van elke overtreder met een tussen-
poos van een seconde, twee foto's

Een nauwkeurige klok en de da-
tum waarop de kiekjes werden ge-
nomen komen tevens op de foto.
Aan de hand van al die gegevens
kunnen de processen-verbaal wor-
den opgemaakt. Ontevreden auto-
mobilisten die, het niet met de uit-
spraak van het apparaat eens ■ zijn
kunnen op het politiebureau zelf
de negatieven van hun overtreding
bekijken.

Momenteel staat er nog maar op
één kruispunt; in Rotterdam zon
dure camera opgesteld in een bui-
tenkast aan een paal even voor de
stoplichten. Een magnetisch veld
geeft aan .wanneer een auto door
rood licht rijdt en geeft een sein
naar de camera die automatisch
fotografeert.

Binnen afzienbare tijd worden er
nog vijf buitenkasten, kosten 2500
gulden per 6tuk, "aangeschaft. De
rood-lichtcamera , wordt afwisse-
lend in een van de kasten geplaatst.
De automobilist kan echter niet zien
in welke kast dei foto-unit zit ver-
borgen. Dat merkt hij I pas als het
te laat is aan het flitslicht van de
camera, i

ROTTERDAM — Op het bureau
Haagseveer meldde zich. , maan-
dagavond 'de 32-jarige loswerkman
W.V.,' die verklaarde vorige; week
te hebben ingebroken in het kan-
toor van de:N.V. Gispen. In het
kantoor had .hij twee ruiten ver-
nield en' -/ kasten' en, " bureaus over-
hoop gehaald zondei iets , van. zijn
gading t* vinden.'aw —■ ■

Door rood: de eerste foto van de'twee,

,Maatregel
lijkt op
slavenwet'

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM -7- Het actiecomité
Pro Gastarbeiders in Rotterdam* is
„zeer geschrokken" van de,plannen
van het ministerie :van' sociale.' za-
ken om in de.teekomst buitenland-,
se arbeidskrachten niet jlanger ..dan
twee jaar ;in ons land te laten wer-
ken.*' „Deze",'■maatregel.'fheeft 'het
uiterlijk van " aldus
het aptiecomite.,. y - ; "-.

""' In; een.;felle *. brief ". aan" minster
Boersma van sociale zaken' schrijft
"?ro Gastarbeiders mede namens de
Werkgroep 7Gastarbeiders ""Amsterr
dam, dat-dbor;deze'maatregel be-
wust ' een ;.; minderheidsgroepering
zal'".worden; geschapen(" die ? geheel
buiten de Nederlandse samenleving
blijft ..staan::De' spanningen tussen
Nederlanders y' én,': vreemdelingen'
nullen'; hierdoor < alleen"maar. .ver-
groot -* worden,7menen; I;de' brief-
schrijvers., ;i;. -.'. ?:

'■" De. integratie vany buitenlandse
werknemers;is,. aldus 1de; brief,') bij
eeri.verblijf van" twee jaar;in; ons
land immers onmogelijky;,daar.. de
buitenlander in die tijd amper zijn
rechten v en .; plichtenv' kan leren,
geen moeite meer zal doen om onze
taal machtig.te worden en niet zo-
ver ,zal komen. dat hij; ons totaal
verschillend '.\cultuurpatroon ♦, aan-
voelt." Bovendien,' zo gaat de; brief
verder,'zullen voor mensen die hier
maar twee jaar verblijven 'ook geen
extra '"-. voorzieningen. meer '" worden
getroffen '■■ zoals . scholing, vorming,
taallessen e.d.' c -y '--De '.maatregel 5 betekent volgens
Pro Gastarbeiders derhalve, dat de
buitenlandse y; werknemers nog
slechts "goed genoeg,zijn.om twee"
jaar. te helpen 'de Nederlandse eco-
nomie .. op ' peil i te houden,': en '■'. is
daardoor „onmenselijk", én „sociaal
absoluut onverantwoord". .

In;.een', perscommuniqué ;naar
aanleiding van de,brief aan minis-
ter jBoersma stelt het actiecomité
vast, dat „op het minsterie van so-
ciale zaken kennelijk niets in so-
ciale bewogenheid is geleerd" door
„de unieke gelegenheid om ontwik-
kelingswerk binnen onze grenzen te
doen" geheel te laten vervallen!".

Bromfietser
zwaar gewond

(Van een onzer verslaggevers)!
ROTTERDAM — Op de" ; kruising
Roohussenstraat-Pieter' de Hoogh-
brug-Heemraadssingel botste maan-
dagmiddag de- 40-jarige meterop-
nemer P. Rupke uit de De Vlie-
gerstraat * met zijn | brommer." eerst
tegen een bestelwagen en daarna
tegen een vrachtauto. Dé man, die
zwaar '.- hersenletsel opliep, " werd
naar het' Dykzigtziekenhuis ■ ge-
bracht.

Meisje
toegetakeld
".ROTTERDAM — Op het terrein

van de oude Ahoy'-hallen aan =de
Katshoek" heeft gisteravond de 32-

-'Jarige ; Rotterdamse 'y. kerstbomen-
grossier R. .van. G.: een; twaalfjarig
meisje.Zo. toegetakeld 'met een eind
hout met eén spijker dat het hoofd
van ". het jkind -; op' '" zeven"-*plaatsen
moest worden "gehecht.-""". . '. '"

■ Het: meisje „ maakte, volgens. de
grossier deel uit van "een groep jon-
gelui, die het op zijn op het terrein
opgeslagen '. voorraad '< ikerstbomen
had voorzien. De man 'verklaardete hebben geslagen," omdat hij zich
bedreigd voelde. . ■■ .-

Aanplakzuil Eerste prijzen

'. Mondharmonikavereniging 5. Mo-
dulatie heeft op het bondsconcours
ih': Beekbergen .vier/eerste - prijzen
behaald, t.w. "orkest:' 304 punten, 2e
klasse; -." Rita ':'. de /.Wilde,■ soliste,,306tó " pt/ hoofdklasse;. Mevr.' G." de
Wilde, ■'313 ;" pt, vf middenklasse '.' en
Ronnie ;' Schumacher, 308 pt, test-
klasse ,' '" - -- ".- ■.. ;a

Voor : wie i\ l
ookaanplak-,
ken . wil. .'kddsredac-i'
He, Slaakt 34.
Rotterdam,
of '147400, ■■''
toestel 172

IN DE STAD
MET
JAN MEIJER

Wat kan
Rotterdam
doen voor
Koekelare?

In'".: het gebouw van de
CJMV Timottieus aan. de
Boergoensestraat inyChar-"
lois is een jbazaar gehouden
ten' bate van het kerkje van
de .Evangelische ; Gemeente
te Koekelare,.:België.;Als ik
zon bericht lees, houdt'hét
me.vast:,''Wat'in 's hemels-
naam hebben we in Charlois
met het evangelische kerkje'
van Koekelare te 'maken? Is
er iets mis in ;Koekelare,
kunnen weer in Charlois of
elders wataan doen? . :>

Bij ons speurwerk naar het hoe
en'waarom van Koekelare, kwa-
men.we- terecht bij iets dat ons
tot" dusver volslagen '' onbekend
was.'. Wist u dat er jaarlijks 'n
vierhonderd |. Nederlanders.,"."bij
onze Zuiderburen, de patat- en
pintlievende i Belgen, op kruis-
tocht gaan? ' " .-«■"", Een kruistocht naar; het zen-
'dingsveld, S naar een ;; land —zo
zéggen de"kruisvaarders —. waar
de massa de naam van God al-
leen kent als stopwoord of vloek.
De vaarders besteden er hun va-'
kantiè; aan,' zingen,' lopen- met
spandoeken,; draaien' films, kort-
om: zij evangeliseren."""

Een van de kruisvaarders . (en

hij hééft al elf kruistochten ach-
ter de rug) is de zeer vriendelijke,
75-jarige heer J.'J.'de Haan, oud-
bankbeambte ; bij, de . achtens-
waardige goed-Rotterdamse Mee-
zen en, huii ,Zooneri,; voormalig
kerkvoogd van; de: Hillegondakerk
;in' Hillegersberg;- in (prille, Jaren
lid van de Hervormde: Jeugdraad
In Rotterdam, jenzovoorts,', enzo-
voorts, i y". --■ '■-
,/ In 1964 las hij - een. oproep om
naar België: ter .' kruisvaart te
gaan/. ;"I *" .':'■ ■. / /,'.".■ ■. 7 y
En; zoals.;èens; Godfried .van
Bouillon ; zijn edel , ros : besteeg,
klom ;J. '. 'J.7 de: Haan op ; zijn
brommer; eh reed van,Hillegers-
berg naar Waregem.777'y. ' */■Rotterdam kent; talloze.. loten
aan . zijn ':bloeiende 'i stam.''.",Een
daarvan is de Stichting,Fonds tot
Steun aan dé ;Belgische Evangeli-
sche Zending.: Vanwege zijn erva-
ringen bij ] Mees is,. de/ heeri De*.
Haan ér penningmeester vari.:Het
drie' leden tellend stichtingsbe-
stuur organiseerde de bazaar bij
Timotheus.'; De ;: opbrengst; was
twee mille, bruto..■-;....- ih'/.'".""■■ ", -"

Waarom hu aandacht Voor het
agrarische Koekelare dat.gelegen
is in de contreien van Nieuwpoórt
waar eens prins; Maurlts■'■ de.ge-
hate Spanjool:-. deed sneven?;: In
Koekelare,";■ jhoorde' ik,:' is ;■ een:uiterst, klein JEvangelisch Geméen-
tetje met ongeveer 'dertig leden
Het kerkt ini'n op invallen staand
varkenskot.|Maar -het"hééft,toch
een eigen predikant,'. die I.voorna-"
meiijk I leeft jvan de; döór'■ de' Bel-
gische staat: betaalde.
lessen,. Volgens' de grondwet varionze; buren moeten deze op >alle
scholen gegeven,worden,;elk kind
naar zijn eigen religie
,-: Dom'iné: W. Makkink staat" per

sé ; niet. bij. dé vleespotten van
Koekelare. De heer. De' Haan
schat': dat ;de herder van deze
kleine kudde, vader van" een ge-,
zin, hooguit ’ 275 per maand in
handen zal krijgen. -En daar
lachen "we in. Holland ; om. En
daar ben je wel even stil van.

Wat kan:men in.Charlois en
elders "., voor -'Koekelare ; doen?
Koekelare heeft een stukje grond
gekocht. Koekelare wil daarop
een, beter. kerkje en een behoor-
lijke : pastorie. Koekelare heeft
daartoe zélf veel geld bijgedra-
gen, onwaarschijnlijk veel geld,
maar Koekelare is klein, zó klein
dat het een beroep.op de buiten-
wereld moet; doen.' Vandaar dat
'de Rotterdamse" heer De Haan
Koekelare hoog in het hart heeft.

Deze IRotterdamse:kruisvaarder
lacht als ik die evangelisatie in'
België maar iets vreemds blijf
vinden. Stel je voor dat er ineens
een troep Vlamingen op de Cool-
singel.door middel van spandoe-
ken en microfoons hét. woord van

cardinaal Suenpens zou verkon-
digen.; . . , .

Devoetbalwedstrüd Nederland—
v o etbalwedstrijd Nederland—
België is allang als traditioneel
gebeuren afgeschaft. En , moeten
we dan...Veh.... zq nodig,,.; eh....

pp. godsdienstig gebied/.'..„eh,..;
ik ben maar/n leek, maar.-..:.Tn
11839-zijn *e'na'een onaangename
strijd ,weliswaar , uit; elkaar _ ge-
gaan, maar daarna is er toch een
mooiey vriendschap .gegroeid/ En
dan, kruisridders! ;.
.'-Ik ademde ' opgelucht toen ik
vernam dat de Belgische Evange-
lische Zending eigenlijk een Ame-
rikaanse erfenis is..' De nalaten-
schap van'de heer. Norton die tij-
dens, de Eerste' Wereldoorlog sa-
men met; zijn vrouw-in Engeland
aan '."Belgische -'soldaten \ bijbels

.*';. '.' ', ' '". 7 .' -.7:'7 Dé' Amerikanen zijn nog' steeds
■ictief in.het Belgische' zendings-
veld;y De j'Operatie '"■ Mobilisatie,
-jongelui -van. bijbelscholeh,'heeft
ih 'eeri'.oude'fabriek 'in Zavethem
een hoofdkwartier:|De bijbelken-
nis ; van.-.■ deze ' aspirant-Grahams
móet overweldigend - zijn/ Spmmi-
,gen7zegt:''J.:J.' de Haan, kennen
144; hoofdstukken .van dei bijbel
ait'-hun: hoofd.| De., vriendelijke
heerv-De■ Haan . vergeve: hét me,
maar dié.gedachten, van mij wer-
velen 7altijd.' .Wat": zou- ■ Pallieter
ervan, denken? Of. Tijl Uilenspie-
gel? 'En deLamme. Goedzak?

■:, Nog/ 'n' "'pee-es;.'.Wie,.nog■' een
paar- losse;centen' overheeft, voor
dat.'Kerkje ;.'in Koekelare■* kan ze
kwijt.bij het Fonds.tot: Stéuü aSn
de yßèlgische;'-Evangelische' ■ Zen-
ding/bankrekening Mees &'Hope
tf.V.; Blaak , 10,:Rotterdam,: Giro
nó.-i',2252060.'. Perin/7 St;'/'.Fonds
Steun; a/d 'Belg.■ Evang; -Zending.
Bergse Linker Rottekade 82,- Rot-
terdam 3014. Controle door.regis-
ter-accountaht.y * y-T'"'' 7';.?f'.7 :

Hier kerkt Koekelare.

J; J. de Haan.

Nieuw winkelpand
N/vyj. van: Békkum open morgen

aan de Goudsesingel 223 .'een' win-
kel , in:' steurizolen, -;bandages,'-kor-
setten, ■. verplegingsart'kelen, /medi-
sche instrumenten,-enz. ." ïM
Donors

■i Capellenaars. die - zich " als Idonor
willen opgeven bij * het Rode Kruis,
kunnen dat .vanavond/ tussen, 7, en
9,uur,:doen in de Dr. P. J. Hoede-
makerschool aari de Merellaan 356.
Het Rode Kruis rekent op zon 200
aanmeldingen.

VVV-informatie

.".Van . woensdag; 1 tot! en.met. za-
terdag , 4 december' staat de j"VVV-
bus, in i de. Prins;Alexanderpolder,
naast 1het'pand Marinus Bolkplein
.40.7 Informatrices; geven 7vóorlich-ting';.. over 7 toerisme en/recreatie.
Mciii kan 'er i ook ■ plaatsen Ireserve-
ren .voor Holidayonlce. De bus is
te betreden tussen 9en 21'uur. """/ ■;

Nieuw centrum... De commissie;Bouwactie:Rozen-
laan Centrum opent, woensdag om
acht ; uur. een 'ontmoetingscentrum
in de verbouwde Oranjekerk.
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" (ADVERTENTIE) i .,' ■

'"Rijden, rijden, in een wagen-
tje"..... datzingt Üw dochtertje
voor haar poppen, als de goed
heilignrian haar op 5 december
metdit schattige poppenwagen-
tje verwent.' "'Poppenwandelwagen met 'n
chroomkleurig metalen frame,
metalen wielen metrubber ban-'
den en een plastic zitje, dat aan
de buitenkant unikleurigen aan
de binnenkant gedessineerd is.
U koopt 'm nu van f 10,95
voor nog géén zeven gulden.

Dinsdagavond om 6 uur begint
op onze speelgoed-afdeling, 2e
etage, de verkoop van deze pop-
penwandelwagen met 'n meta-

_len frame/geheel inklapbaar,
.meteen leuk zitje en 4 . ". speelballetjes, 'JtktV AA£J OU

Ook maandagmorgen open
Géén- tal; of schrift, best

fjSM (ADVERTENTIE)



.'. ■ —

1 Dit houdt in dat wij de enorme voorraden, welke door de kolberts, regenjassen, winterjassen, autocoats. 7, . ';' 1 j
1 Verenigde Confectiebedrijven werden gecompleteerd;aan het ,/G I '1 Rotterdams publiek aanbieden. :' ' '^: £"regenmantels, wintermantels, japonnen,tuniek- en broekpakken. y

1 Heren- en damesconfectie van supérieure kwaliteit worden"nu .4; Ongeloomjk voordelige prijzen. We hebben weinigtijd. i
[| vanuit de fabriek direkt aan het publiek aangeboden tegen enorm Dus haast u! Doe uw voordeel met deze enorme korüngeru i
1 lageprijzen. Duizenden stuksherenconfectie, kostuums, pantalons, , ', " ' — :' f| >::. Herenkostuums Dameswintermantels -@*yv;;■'..'.. f| KolbertS :/."''"., vln deallerbestekwaliteiten, : 7y7 /Alleen deallerbeste III . In alle mogelijkevariëteiten, - / o.a. Terlenka, Trevlra, ,7 7" vy\ 77,,''*. kwaliteit, Scheerwol, lorcow nantalnn* ' . --' II1 zoals tweed, terlenka en - -'. ■■■-■"y zuiver scheerwol.Alle ".'..'-■ y. v- ;ry7 ,;tweeds,unies. *y7? '' 7.'''-I «JCliey-JdllldlUll* ~ , |l
| ,kamgaren ; y\ /\- - .j.u de grootste y;; 77 Tot en met maat 54 : ifólekleuren |l

| En niet duurder» .. /En niet duurderll ; 7En besHst niet duurderll v . . . f,l

I Én niet duurder!! '■■' En niet duurderll y.-v 1.'■■,':' »^i««——ii-i——«i^ifi———— ■ 1|
SSSSÊe" Zojuist ||I r ' 1

1 wintervoering :'*- vK "■■ Nieuw is dezojuist aangekomen enorme zending tUfliekpakkeil ',/.'■/yvS''" f|
M /Hk/Wlk :"* overhemden Lincoln en andere bekende merken. De nieuwstemodellen. Van IJ

1 #üt 1 Alles niet strijken.Dus alleen maar gemak. 1

I tó II Em. Hertzo I

*DAMES-MODEGRÓÖTHANDEL'
NOUVEAUTÉ C. KATZ N.V.

heeft in de " maand december" plaats Voor 7

VAKANTIËHÜLPEN
'-;/ (VUL) -" , " "-"voor het gereedmaken van de nieuwe,,

módischeT ""'*"."-"""-''" ~'■'"..voorjaarscollectie
Leeftijd 15—-20 jaar. ' "'.'

*~ Sollicitaties:? .; . >7y'
CONRADSTRAAT: 18,', Groothandelsgeb. E6,

ROTTERDAM, TELEFOON 010-11.98.25

HOOG LO^N
Word vertegenwoordiger.
Verdien ruim ’200,- per week.
Bent u fubrleks-, winkel- *of kantoorwerk moe ? , Onze *organisatie leidt op tot vertegenwoordiger, (verkoper bui- V
tendienst). \ Geen colportage. Geen diploma's nodig. Bij i
aanstelling direct vast loon plus auto. Vele vacante plaat-..
sen. Beroep en woonplaats onverschillig. Tevens mogelijk-
heid tot bijverdienste aangeboden. % ./ .;,"-..-,
Schrijf brief of briefkaart met'uw adres, leeftijd, beroep.':
Snel antwoord. Geheimh, verzekerd.
Brieven onder nr. ,B 989 aan het bureau van dit blad. ,-'

7Mf| SintNikolaas
JJB&; 'js' " ; gee!t uSÖv'■ ' een goede raad .v.

wfffflW1 KOOP NUTTIGE
.'GESCHENKEN

prachtige taMsetS y/, %?
Ontbijtlaken met 4 rf! ffk QE .vingerdoekjes Uér W
div.prijzen 16.951495 &Rs9

baddoek met was- gg gg
tandje ia luxe doos we- ; ■
f panty nylonkousen j ka

prima pasvorm Tl»3 paar voor '"-,'-.■:

flanellen- j|m* AC '
■"dames pyama's 12 "5

diverse dessins ; Aw».
brushed nylon "'-■- ' Ü AK'*'^damésnachthemdenß "O
reeds vanaf-".:-/7.,;■t'* 't damespullover II j§ 95

met langemouwen «*-* *'."";
nylon gewatteërde 7 ' !,
dames (lusters *n, ge
prachtige streep- ji(|B«

..dessins '"'/<",.

|||feiéfi'jag 7 Lr qz; meisjes pyamas gk w
y. reeds vanaf y ■ '■■■",' /--5.?;

"© prachtigekeperflanellen «g I-
#TO heren pyama's ö"» I
«üll If moderne streep-dessins 1
ffllllïl flanellen .;

jongenspyama's g@k
moderne streep-dessins vSj "w
vanaf ..'.';.-■' r.'**'-:?;, ."" "'"".'/"

:%'■->'■- - - - ■ '. ....,'

wl herenoverhemden 10 95
S.j- . prima pasvorm ; *" ZIET ONZE ETALAGES

EN 00K UKOOPT 1N..«

Kt>l'lfc:itï*AM.".' Vieraniöactttssiraat'y 139..f ■ ;'■'

'Burg. Baumannlcan 113, Nieuwe Binnenweg 281 "',Kleiweg . 107-109.. v.m. H'berg, - Schiedamseweg 195
Peppelweg 112, West-Kruiskade 61 ,

Katendrechtse Lagedijk 359—361
Beijerlandsclaan 118, Vlietlaan 53,

Groene HUledrJk 242, Meyenhage 318-320.

':'",-'■'."'''i'.7'. "." GOUDA: Markt 57 '■'"'.""
IJSSELMONDE: Winkelcentr. „Groot IJsselmonde"

Keizerswaard 95. — "SCHIEDAM: Hoogstraat 42, Van 't Hoffplein 8
VLAARDINGEN: Liesveld 2 ;

-WIJ NEMEN SPAARZEGELS IN BETALING AAN. .

EERSTE GECOMBINEERDE NEDERLANDSE
VEILIGHEIDSDIENST
BADHUISWEG 177, 'S-GRAVENHAGE, kan plaatsen in Rotterdam

in kantoorgebouw. '."
'."',' "'" ■ . Bruto-inkomen ’loBo,—per maand.

Vereist: " leeftijd 25—50 jaar. '■'.'. , ■'," Redelijke kennisder Engelse taa.l. ... ~'■

op afgesloten terrein... ■/, Bruto-inkomen ’ 1026,—per maand. "
Persoonlijk solliciteren op woensdag 1 december a.s. tussen 14—17 en 19-7-21 uur 7
In Café-Restaurant „City, Corner",* Jonker Fransstraat, hoek Goudsesingel.
U gelieve te vragen naar de heer E. D. de Goede.,"".

1
s'Si'S S' ;":*:'"!« Ü SiSx* ::*ï: '"i*:1:":" (" jij: .:":':'::": ii $"s■& '4%£*&*"& *%& ;Ik v Éfn eÜn dÉgliacrllt tlduf"? 1

' *
%

goed mei uw advertentie? |
l64is:§r"iiS::: '..^BSSS^^ii^SSSIi^^S^^SmSSSSS^iSi^S&S^SSS^SS^

Ónze
BOTER-

LETTERS
* Een traktatie!

Bestel nu!

GESPRONGEN-OF
SCHRALELIPPEN
Pijnlijk en ergerlijk: je voelt'
2e de hele dag. Gelukkig helpt'
Blistex - de nieuweamerikaan-1se lippencrème-direkt Blistex:
maakt je lippen zö weer gaaf
en zacht: jekunt weer gewoon
lachen.'. /T\ Q. i ..

„r a- u.■ ■ Ftnall6/T ;- Moderne "' " Vertrouwd Eenhippè'. .' Een gashaard ■< \ . ATAG

«raiénd. - .^nheid'V, ,„ , pa^aShe. ' '~ «**»>,. '.' „283,--- P-i =-, ruit en uitgekiende . 'kassieke ... tieners.,. .. - < "
|IWS»"i J;~?| warmteverdeling ■ uiwoenng. - : -rtffV * _j [

IliSSilslii y„7,„„'"' Met thermostaat fllsS>fil ' ;«3£j? -t |ISSrfX| l^ff^^3,«.ir'i:'c;*: ' Benraad BT/200 DRU Radialix 565- ."■■.'. P""H".' ; ¥ Ijl KMsX»öf>:3 -- »\ "M&iiL:AtagOxford' " 6200kcal/u ■,' ■ 7800 kcal/u .■'. ' Inruilkorting ."'■< „»„ ." Bocall2r ;'.";., ■ ~'. HOENSON 605 ". "' '"'.'/,''■"

' 7150kcal/u:.; = ' '=■"' '■■'A'"': ■ ■'-- ... . o,c . Hoenson2o2\ .'Neoklassiek;. '"'■„,",,<,-'. : 6300kcal/u '-" E.MJ. Revo;

' ~0„... : V.a.'47(J,- 996,-- -,'-."' 86 *. 6750kca1/u 6000kcal/u., 'NOBELBB , van 398- " 2500 koal/u
NU BIJ ONS /"HOéE/;' HOGE NU BIJ ONS .: van .798-..-. van 690-;" ; '.' v°°r:..,. . /,^18B:

648,- KORTING!. KORTINGI. | -480,- ;| . voor 598,- | voor 398,- | 280,- |, 348,--. ,| ,NU/48, ...
xmnó rnnnr ROTTERDAM I WIJ HAKEN IN OP AÜ.E PRIJZEN I; - " -y I VOOR ROTTERDAM-ZUID "-.'.'VOOR GROOT ROTTERDAM MET ONZE 10-40% KORTING. . ;" ■' "'' ' '' '''/"/I;;,/,,/'' "bifde Goudse. Eerlijke voorlichting. Vakkundigeplaatsing . I 5r j, öïï."'sinsei Lage aansluitkosten.Voor CV. Vraagadvies Tei.273358.
PlggjfeJ4lSil t5'136817 en onze specialeofferte. I
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te zien
DINSDAG 30 NOVEMBER

NEDERLAND I
NOS: 18.45 (Mevr). "De fabeltjeskrant"; 18.55
(kleur) Journaal; VARA: 19.05 (kleur) "Volgende pa-
tiënt". Michael Upton .ondervindt.. concurrentie van
mtß. Watt, de heks; i9.30:. (kleur). "Tik Tak Tor".
Vraag- en antwoordspelletje voor het hele gezin onder
leiding van Ruud Jans; NOS: 20.00 (kleur) Journaal;
VARA: 20.20 (kleur) "Klatergoud". Lex; van ■ Rlel
(Hans Boskamp) laat zich In de vierde aflevering van
zijn slechtste zijde zien. De oorzaak heet Solly, beli-
chaamd door -Willeke vanAmmelrooy; 21.40 (kleur)
"Mfcha Dichter speelt Beethoven". Uitvoering van
Beethovens Sonate in F.,-OPUS 57; 22.05 (kleur)
"Achter het nieuws", met o.m. (onder voorbehoud) een
reportage van Jaap Walvis over. de Surinamers In de
Bijlmermeer; NOS: 22.30 Stichting Socutera.' Filmpje
van het ministerie van CRM; 22.35 (kleur) Journaal;
22.40 Informatie schooltelevisie.

NEDERLAND II
NOS: 18.45 (kleur) "De fabeltjeskrant"; 18.55

(kleur) Journaal; NCRV: 19.05 (kleur) "Dier en'
vriend". Aandacht voor het 150-jarig bestaan van de
dlerengeneeskundige faculteit In Utrecht; 19.30 (kleur)
"De koerier van de keizerin": De staatsgreep; NOS:
20.00 (kleur) Journaal; NCRV: 20.20 "De familie
Mack". In het vierde deel speciale aandacht voor
Doris, de dochter van de wegens fraude veroordeelde
Robert Mack; 20.45 "Hier en nu", met ojn. de eerste
reportage die Rene Eybersen maakte rond de verkie-
zingen in Uruguay; 21.20 (kleur) "Arsène Lupin en de
schilderijen van Tornbüll". Lupin is in Duitsland blij-
ven hangen in van. Lord'Lewcastle. Hij
maakt zich ernstige zorgen over de schilderijencollec-
tie van de graaf van Tornbüll, die open en bloot aan
de muren hangt in het kasteel, dat voortdurend voor
toeristisch bezoek open staat; 22.10 "Ander nieuws";
NOS: 22.20 (kleur) Journaal; 22.25 "Den Haag van-
daag", parlementaire rubriek; Teleao: 22.30 Elemen-
taire economie (9)..

Van Veen: on-persoon

gezien

,Vs- kan er niets aan doen, het
heeSfc niet eens zoveel met tele-
visie te maken, maar voor mij
was minister van Onderwijs, mr.
C. van Veen, gisteren destervan
de avond. Hü - verscheen in
AVRO"s Televizier en het Jour-
naal, maar hij zou evengoed de
paukenist kunnen zijn geweest
bij de uitvoering van Tsjaj-
kowski's Remeo en Juilia door
het Concertgebouworkest (maar
dan wel het slaan op de verkeer-
de momenten), een keurder van
ham in het programma, over
vlees of de ongevaarlijke dorps-
gek in het dorp van Don Camillo
en Peppone.

Maar goed, dat was hij alle-
maal niet, hij is nu eenmaal de
minister»die verantwoordelijk is

voor vele onderwijsmiljarden,
nadat hij destijds door zijn
vriend Beernink, wiens adjunct-
gemeentesecretaris van Rijswijk
hij eens is geweest, als volslagen
onbekende in hogere Haagse
sferen is gehaald als staatssecre-
taris. Hij heeft daar in de resi-
dentie veel geleerd, want op de
suggestie.van Jaap vanMeekren,
dat hü voor het tumult van de
gigantische protestdemonstratie
tegen het onderwijsbeleid -in
Utrecht zou zijn weggevlucht,
antwoordde de man, als ware
hij de vorstin zelf: „Wij hebben
ons slechts teruggetrokken in de
rooksalon."

Mr. Van Veen is het voorbeeld
van een on-persooii, een figuur,
uit een Heer Bommelstrip of zo
men wil, het medium van een
buikspreker, die niets zelf zegt
of bedenkt, maar via.wie een
ander zijn. ideeën kan spuien.
Alles wat hi) zegt klinkt even
brallerig, maar je krijgt de in-
druk dat hij het ook niet kan

helpen; hij had eigenlijk gewoon
gemeentesecretaris willen blijven
van de vlek in Groningen waar
hij dat ambacht uitoefende.

Door zijn onbeholpenheid lijkt
hij onbescheiden; op Van Mee-
krens vraag ofhij zijn begroting
door de kamer denkt te krijgen,
antwoordt de goede man (ik
maak géén grapje!): „Ja, want
het is een goede begroting, een
goed beleid" en. de bedoeling van
de begroting omschrijf (hij al-
dus: „Het is een stuk sanering;
de onderwüswagen die in de
berm is vastgelopen, help ik weer
op weg."- Het heeft natuurlijk wel met
televisie te maken, anders dan
Ik u hierboven zei, want alteen
daardoor,leren wij onze .regeer-
ders zó kennen. Dat is hetwaar-
schijnlijk wat de liberale meneer
Van Dijk met zijn „parlemen-
taire omroep" wil voorkomen.

Televizier had van het onder-
wijsprotest veel werk gemaakt,
maar positiekiezen was er "uiter-
aard niet bij al was het al mooi
dat Hoogendijks zegje achter-
wege bleef. Marcel de Groot was
vreselijk drammerig en zeurde-
rig de moeder aan het onder-
vragen van de 9-jarige jongen
die vanwege zijn lange haar in
een of ander achterlijk dorp van
school wordt geweerd.

Fernandel was als Don Ca-
millo uiteraard weer een klasse
apart; dat gold nog niet voor
Bernard Haitink, maar de char-
mante manier waarop deze diri-
gent zijn gehoor een stukmuziek
uitlegde, doet wel veronderstel-
len dat hij zich, naast andere
voortreffelijkheden, tot een Ne-
derlandse Leonard Bernstein
kan gaan ontwikkelen.

De documentaire over devlees-
produktie van Gamma was een
nieuw bewijs voor de stelling dat
dit wetenschappelijk, magazine
zich moet gaan herbezinnen over
de formule. De meeste essen-
tiële punten bleven in|de lucht
hangen, de samenstellers leken
overgeleverd aan def deskundig-
heid der dskundigen en de bood-
schap die het programma "te
melden had werd mij niet dui-
delijk .Wel was het geheel voer
voor vegetariërs, vooral door
beelden van de varkensslachterij,
maar die zijn al afdoende door
Jan Cremer beschreven.

PHILIP VAN TIJN.

radiotelevisieradiotelevisieradiotelevisieradiotelevisie
WOENSDAG 1DECEMBER

- NEDERLAND 1 .'"
NOT: 10.45 Biologie in de brugklas;

11.10 The seventh key; 11.35—12.00 Van
Fétain tot de Gaulle. AVRO: 17.00
(kleur) De toverbal; 17.15—17.30
(kleur) Blelefelder Klnder Chor.

DINSDAG 30 NOVEMBER

DUITSLAND 1
17.10 (kleur) Van Icarus tot de Jet;

17.55 Journaal; 20.00 Journaal; 20.15
(kleur) Het mes (1); 21.15 Concert van
de meesters; 22.35 Journaal. :

DUITSLAND 2
17.30 Journaal; 17.35 (kleur) Mozaiek;

18.05 - (kleur) De draaischijf; 18.40
Duitsland, je Beieren; 19.10 ' (kleur)
Maxwell Smart; 19.45 Journaal; 20.15
(kleur) Sportspiegel; 21.00 (kleur) High
Chaparral; 21.50 (kleur) Olie voor de
economie van morgen; 22.35 Jour-
naal.

BELGIë NEDERLANDS
18.00 (kleur) De fabeltjeskrant; 18.05

(kleur) Catweazle; 18.30 Tienerklan-
ken; 19.05 Alledag; 19.35 Hier spreekt
men Nederlands: 19.43 Mededelingen;
19.45. Journaal; 20.10 (kleur) Wacht-
woord; 20.40 (kleur) Ik heb Raspoetin
gedood; 22.15 Gastprogramma; 22.45
Journaal.

DINSDAG 30 NOVEMBER

V RADIO- HILVERSUM 1
U J0 Nieuwsberichten; 17.32 (■)

Echo; 18.00 De-Boertjes van Buuten
o.l.v. Jo Budie; 18.19 Zendtijd politieke
partijen; 18.30 Nieuwsberichten; 18.41
Echo; 18.50 Voorbeschouwing; 19.00 (s)
Musicerende dilettanten; 19.30 Dood
doet leven; 19.45 De zingende kerk;
20.00 Als daar muziek ■voor is; 21.00

ük ..■■
Babel;' 22.00 (s) Frans Schubert, be-
kend-onbekend; 22.25 Overweging;
22.30 Nieuwsberichten; 22.38 Den Haag
vandaag; 22.50 Echo; 23.15 (s) Voer
voor vogels; 23.55 Nieuwsberichten.

HILVERSUM 2
17.55 Mededelingen; 18.00 Nieuwsbe-

richten; 18.11Radiojournaal; 18.20 Mo-
biel (vervolg); 19.00 (Stereo) De Ro-
mancers o.l.v. Gérard van Krevelen;
19.25 Paris vous parle door Jan Brusse;
19.30 Ritmo del sol; 20.00 Nieuwsbe-

richten; 20.05 ■. (Stereo) Wintertoer;
20.30 Niet spotten met rood haar; 21.10
(Stereo) . Herengracht . drie-drle-acht;
21.30 Hersengymnastiek; 22.00 (Stereo)
Jazz spectrum; 22.30 (Stereo) Van-
avond Iaat; 22.55 Mededelingen; 23.00
Nieuwsberichten; 23.10 Radiojournaal:
23.20 (Stereo) Vanavond 1 aat (ver-
volg); 23.55 Nieuwsberichten. ?;'■.<,

WOENSDAG 1 DECEMBER

HILVERSUM 1
TROS: 5.45 en 6.40 Weerbericht; 7.00

Nieuwsberichten; 7.02 (Stereo) Ontbljl
zo's; 7.30 Nieuwsberichten; 7.41 (Ste-
reo) Ontbijt zo's; 8.30 Nieuw berichten';
8.41 (Stereo) Ontbijt zo's (vervolg);
10.00 Shinx; 10.30 Niemvt ivrlchten:
10.33 Sphinx (vervol.}); 11.55 Medede-
lingen; KRO: 12.00 (Stereo) V.. twaali
tot twee; 12.30 Nieuwsberichten; 12.41
(St.) Van 12 tot 2 (VVV.). 14.0» Huis-

bezoek; NOS: 14.10 Van ta-ta tot totale
taal; 14.20 (Stereo) Aspecten; van de
kamermuziek; 114.5 Meer over' minder;..
15.20 Nieuwsberichten; 15.33' Meer over
minder (vervolg); NCRV: 16.45 (stereo)
Journaal, anno nul; "17.00 (Stereo)
NCRV-Vocaal Ensemble o.l.v. Marinus
Voorberg; OV'i 17.20 Vast en zeker.

;HILVERSUM 2 . 'VARA: 6.40. Weerbericht; 'V7.00
Nieuwsberichten; 7.20 (Stereo) Dag
woensdag!; VPRO: -7.54 . Deze ' dag;
VARA: 8.00 Nieuwsberichten; 8.11 Din-
gen van de dag; 8.22 (Stereo) Dag
woensdag, (vervolg); 9.00 Radioweek-
blad; 11.00 Nieuwsberichten; 11.03 Ra-
dioweekblad (vervolg); 12.00 Emmen-
Centraal; 13.00 Nieuwsberichten; 13.11
Dingen van de dag; 13.25 (Stereo) De
Jonge Flierefluiters o.l.v. Johan Jong;
13.45 Gesproken portret; 14.00 Speel-
ruimte; 16.00 Nieuwsberichten; 16.03
Speelruimte , (vervolg); 17.00 (Stereo)
Geef me de vijf; -; -;HILVERSUM 3 ' "

■ .
AVRO: 7.00 Nieuwsberichten;, 7.0:

Radiojournaal; 7.05 ; Jan Steenman;
8.00 Nieuwsberichten; 8.02 Jan Steen-
man (vervolg) 9.00 Nieuwsberichten:
9.03 De negen-uur-show; 10.00 Nieuws-
berichten; 10.03 Arbeidsvitaminen:
11.00 Nieuwsberichten; 11.03 Arbeidsvi-
taminen (vervolg); 12.00 Nieuwsberich-
ten; 12.03 Radiojournaal;. 12.06 Zet 'm
op; 13.00 Nieuwsberichten;; 13.03 Zet 'n-
op (vervolg); .'14.00 .Nieuwsberichten:
14.03' Supercleandreammachine; 15.00
Nieuwsberichten: 15.03 Cees van Zijt-
veld: 16.00 Nieuwsberichten; 16.03 Cee.<
van ZiJtveld (vervolg); 17.00 Nieuwsbe-
richten; 17.03 Radiojournaal: ' 11.06
Postbu»700. „-','.

Citroentje
'|. Dat - andere programma is „Ci-
troentje . met suiker",; een', gloed-
nieuwe televisieserie van Eli Asser,
met de succesvolle ploeg, (dat wil
zeggen:*het succesvolle toonaange-
vende drietal) van „'t Schaap met
de' s':pooten':, Adèle Bloemendaal,
Piet Romer en Leen Jongewaard.

En Bram van Erkel is er blij mee.
Niet omdat het een programma
voor volwassenen' is, maar omdat
hij de structuurwijziging bij. de

KRO als een gunstige ontwikke-
ling-ziet. ~ ./....:/'.'

Bij die omroepvereniging is de
„hokjesgeest" althans bij de televi-
sieregisseurs opgeheven. .

Alle KRO-regisseurs zijn onder-
gebracht in één grote pool. En zo
kan het gebeuren dat „kinderregis-
seur" < Bram van Erkel zich met
„Citroentje met suiker" gaat bezig-
houden, terwijl Nico Hiltrop („De
baron van'Münchhausen" en „Joop
ter ; Heul", om maar eens iets te
noemen) .de verantwoording gaat
dragen voor het nieuwe KRO-kin-
derprogramma dat in Januari van
starthoopt te gaan.

Bram van Erkel wil er nog niet
te veel over kwijt, maar wel dit:
„Het is een idee van Harry Geelen.
Hij heeft de legende van de Rat-
tenvanger van Hameien als uit-
gangspunt' genomen en daar een
vervolg op gecreëerd." ,"," V ■;■.--

Het verhaal eindigt als de.Rat-
tenvanger en de kinderen door de
bergwand . trekken. Harry vertelt
het vervolg: de gebeurtenissen ach-
ter de bergwand en de ontdekking
van de weg, want die is er. yï%' *;,

Tot nogtoe ■ gaat men voorlopig
uit van vijf afleveringen. Maar dat
kunnen er best meer worden. Het is
weer een programma met veel lied-
jes. En hoewel de pure sprookjes-
sfeer wordt vermeden (geen feeën
met puntmutsjes) zal deze nieuwe

serie,toch gericht zijn op een wat
Jonger publiek dat we bij „Oebele"
op het oog hadden. We mikken op
de jeugd van zeven - acht jaar."

VPRO, Paradiso en 9 Indonesischemusici
(Van onze. radio- en tv-redactie)
HILVERSUM-AMSTERDAM

De VPRO-radio organiseert woens-
dag in samenwerking met Paradiso
in Amsterdam een concert door ne-
gen musici, voor een'deel gevlucht
Vit Oost-Pakistan en voor een deel
uit India. Het concert wordt in na-
volging van dergelijke manifesta-
ties in Engeland gegeven onder de
titel „Concert in Sympathy".én'de
baten komen ten' goede aan ■ het

Vluchtelingencomité,. dat' evenals
hét, Aktiecomité Hulp Vluchtelin-
gen '.■'. Oost-Pakistan mede-verant-
woordelijk isvoor het concert/. De VPRO; betaalt de overtocht
van de musici, ' Paradiso stelt de
saai beschikbaar en pater Erfmei-
ter van het. Aktiecomité Hulp
Vluchtelingen',: Oost-Pakistan geeft
de musici onderdak.;;',/':

In Engeland jverden de concerten
georganiseerd onder auspiciën van

een comité van aanbeveling, waar-
in behalve twintig parlementsleden
en vele bekende musici ook de Ne-
derlandse prof. Tinbergen zitting
had. . .
De - VPRO-radio,; maakt. opnamen
van, het concert, die hoogstwaar-
schijnlijk volgende. week maandag
worden uitgezonden."
/ Het;' „Concert ï in; Sympathy" in
Paradiso aan de. Weteringschans in
Amsterdam begint om negen uur.

SCHOW
ENZO

Kerstmis
dit jaar: Einde van

Oebele

KOEN
WILDE
NIET
MEER,

EN
'AAGJE'

EN
'GEESJE'
KRIJGEN
BABY

door JAN CARMIGGELT

HILVERSUM — Het 'hupsakee".va,n het bij vrijwel alleleef-
tijdsgroepen bijzonder/populaire|KRO-televisieprogramm'a
„Oebele"zal op eerste kerstdag voor het laatst klinken/ . * y
'Ruim'drie seizoenen' lang heerste de'schepping van Bram van Erkel,

Harry Geelen en Joop Stokkermans op de Tdndermarkt". Een vrijwel on-
aantastbare positie op die, door de televisieorganisaties nogal mager be-
deelde markt. . Z'^YMïfêj

y.Oebele" heeft zich, vooral in het laatste seizoen, mogen verheugen in
een populariteit die soms zelfs de vorm van een „manie",aannam. Gram-
mofoonplaten, boeken, een eigen pagina in de KRO-gids „Studio" en ga zo
maar door.'■ '7 '■*

Toch komt er nu — eigenlijk wel
een beetje onverwacht —. een
abrupt einde aan het „Oebele"'-tiJd-
perk...' Op eerste kerstdag is t af-
scheid met een aflevering (de 31ste)

die zich voor een groot deel in het
pretpark „De Efteling" af zal spe-
len. ■ y." i .:"'' :■.**

Er klinkt weemoed in de stem van
regisseur-producer Bram van Erkel
als hy .uitlegt waarom het einde
van „Oebele" nabij is. * /., y'y

7,Eeh complex van oorzaken," zegt
hij. „Het belangrijkste is in feite
dat het medewerkersbestand ernstig
wordt aangetast. Willem Nijhof
Koen had lang geleden al aange-
kondigd dat hij er om persoonlijke
redenen mee wilde stoppen. Wieteke
van Dart (Aagje) is in verwachting,
net als MarjanBerk (Ceesje).

We zouden dus zeer binnenkort
met. een . zwaar gehavende ploeg
moeten - gaan.. werken, maar dat
komt erg vervelend over bij de kin-
deren. Dat kun je —- nu het om zo-
veel .' belangrijke' mensen gaat —niet doen. " v . ■ ■■

Ik had weliswaar, een alternatief
plan ingediend,: waarmee we, met
vervangers, dóórkonden gaan,maar
toen er nog eens bijkwam dat ik een
geheel ander programma te maken
krijg,.hebben we er toch maar een
punt achter gezet.'". '-'i.i&fsj

Wieteke van Dort-(zwanger) en Willem Nijholt (stopt om persoonlijke redenen)

Marjan Berk (zwanger)

BRAM VAN ERKEL.. kinderen trouw ..
Geen afscheid

. Bram van Erkel zegt 'We' en dat
doet hij niet zomaar. Het vertrek
van 'Oebele' ('We zijn nu aan de
laatste aflevering, bezig en dat is
toch wel een weemoedige affaire
hoor') en zijn bemoeienissen met
een ... 'volwassen' serie betekenen
niet zijn,afscheid van de jeugd.

'Welnee. Ik blijf betrokken bij de
produktie en- de voorbereiding van
jeugdprogramma's/; Ik ; blijf. 'klas-
sewerk' doen en - blijf meepraten
over de nieuwe plannen.' / -

Overigens zal het hongerige kij-
kerspubliek nog even moeten wach-
ten op de eerste aflevering van de
met veel enthousiasme tegemoetge-
ziene nieuwe : schepping van" - EU
Asser.

Aanvankelijk was 'Citroentje met
suiker' al in februari.van het vol-
gende jaar gepland, maar de KRO
heeft zich genoodzaakt gezien om
de nieuwe tv-serie definitief op te
schuiven naar. t. winterseizoen '72-
-"73, dat volgend. jaar oktober in-
gaat. ... . . .' ...

Redenen: de ziekte van Adèle
Bloemendaal en een lichte achter-
stand bij Eli Asser.
' De ouderen.-.-. zullen dus 'geduld
moeten betrachten.; De/jongeren
(maar zij niet; alleen) krijgen op
eerste kerstdag de glegenheld om
'Oebele' een waardig afscheid te
bezorgen. ;. -'-■:"''?_'.,;

y . ,'-■,:' (ADVERTENTIE)

Kado-plaat!
7. die heel speciale LP
84/ORIETEN FESTIJ

kost maar HfY „.

7". : (ADVERTENTIE) /p

Kado-plaat!
die heel speciale LP

841/ORIETEN FESTIJ
kost maar Hjf\ -m

(ADVERTENTIE)

Ditfehétiecept:;:
Kaasfonduevan ;
Nededandsekaas.
Caquelon Inwrijven metwat
knoflook. Dan 4. dlhalfdroge '" \witte wfjn In depan verwarmen
tot de wijn gaat bruisen.
Nu 600grfijngesneden Jon» ,;
belegen Goudsetoevoegen, goedroeren enweeraandekook
brengen. Binden met maïzena"
enopsmaak : ..i-.,,;»
afmaken met- 7J '■ . >v '■"■ "'zont, vwer, y l^J>" 'vV;
nootmuskaat ''
eneen kgJ.scheutje kirsch. 'JagF
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MARKOO Technisch Bureau.
Rep. van alle merken was-
machines en koelkasten ter
plaatse, met drie maanden ga-
rantie. Tel. 010-810289 tot tien
uur 's avonds. 'RELAX FILM EN LIVE SHOW,
na tel, afspr. Tel. 010-258671.
50 jaar ervaring In het repare-
ren van alle soorten BEDDEN
heeft Beddenmakeri] Hendrik-
sen. Vraagt óók eens prijs.
Oostplein 51, naast Het Vrije
Volk. Tel. 010—131992.
Te koop REISWIEG, box. kin-
derstoel en babyzitje. Bierens.
Vlagge'manstraat 19a. Rotter-
dam. Tel. 010—244608.
Te koop dozen VUURPIJLEN.
Te bevr B.erKpolderstraat 4 en
6, tel. 010—281040.

ZACHTBOARDPLAFONDS
verbouwing, wandbetimmering.
scheidingswanden, enz. Gebr,
Brans, tel. 010—144390—143471.
JALOEZIEëN V. EIGEN FA-
BRIEK GROTE KORTING DI-
VERSE VOUWDEUREN EN
WANDEN TEVENS MUGGEN-
HORREN EN DEUREN. Jaloe-
zieënfabriek „Zuid", tel. 010—
171884. Showroom; Hilledijk
202b. R'dam-Zuid, tel .010—
178800.
Te koop gevr. OLTEHAARDEN
gashaarden, Inboedels, eethoe-
ken, bankstellen, koelkasten en
radiomeubels enz. Bel de Es-
senburg, tel. 010—238364 ef
241979. - -
Wij zouden het er wel in willenpompen: Voor SCHRIJF-, TEL
en REKENMACHINES ' eerst
kijken bij AVEHA meer dan 500machines In voorraad. Prijzen
v.a. ’ 75,—. Zaterdags geopend.
AVEHA Importeurs v. kantoor-
machines; Schieweg 50, tel.
248437, Rotterdam.

S.G.A. T.TT.TiTPUT
plastic slipjes voorIAlle merken celstoflulera.

SINT EN PIET bij u thuis. Ten
bate kinderfeestje In Kralin-gen. Tel. 010—144730.
Dver voor al uw aansluitingen
LOODGIETERS hebben tijd
en reparaties en bij aansluitin-gen van gashaard de eerste 3meter gratis. Bel tel. 010—249062
—375936.

Te koop wegens omst. ZWART-
WIT TV zeer goede ontvangst.
1 paar NOREN maat 42 1 paar
VOETBALSCHOENEN maat 42,
2 Aquarlrlums 100x20x20. 45 x
25 x 25 met verw. Merxveld 74,
Rotterdam, tel. 803704. .
Te koop, aangeb.: Eikehouten
BUREAU, gezwaluwstaart en 3
HERENPAKKEN, maat S4.
Vroomman, Carnisselaan 8»b,
Rotterdam-Zuid.

Sollicitaties: Diergaardesingel 58, Rotterdam, tel. 010-118844.

Uniformbedrijven Kattenburg n.v.
Goudsesingel 162, Rotterdam

Wij zoeken voor ons atelier MODINETTES en voor onze snijzaal
COUPEUSES EN UTTSNIJDSTERS. Hoog loon, kerstgratificatie
en reiskostenvergoeding.. Ook ongeschoolden kunnen solliciteren.
wm*,ll *r*l'B2r*mmmmyÊaa^^aÊmm*aa*^BttmWËamm m
Kom even langs of bel 010-120015 en.vraag naar de heer Alke-
made. 33BS)SMCNHnsMHHB!SB^£M&z,3>4t1nH riMSHÉSHfII
Verzekeringskantoor zoekt ter uitbreiding van haar kantoorper-
soneel: BawnaiaMß

SERVEERSTER
voor directie

.7 .. (leeftijd 23-25 Jaar)

: SERVEERSTER
*'.' (leeftijd 17-22 Jaar) "7 "'

Goede honorering en tweemaal per jaar een extra uitkering31/2 week vakantie

' Werktijd 8.30-17.00 uur
.'Voor sollicitatier.\

AFD. PERSONEELSZAKEN
WESTERSTRAAT 3,

TEL. 010-114760, toestel 138
Het kantoor is gelegen nabij eindpunt Willemsplein (tramlijn5)enMetrostation Leuvehaven.

Handelszaken 'Discreet geldopnemen?
Bedragen tot 10.000 gulden. Te vereffenen in 12, 18, 24, 30, 36.' 48en 60 maanden. -: -.

Strikt vertrouwelijke Inlichtingen worden u gaarne telefonisch
(040-66633—25472, na kantoortijd 04105-3039) of schriftelijk (In
neutrale blanco envelop) verstrekt door:

St. Catharlnastraat 1, Eindhoven. Door de gemeente Eindhoven
geautoriseerd financieringskantoor. -.

~-,.■Vloerbedekking
kamerbreed en tegels. 'De
Slaapbankcentrale. - Industrie-
geb, Goudsesingel 66. Rotter-
dam. - ' ' " - -SLAAPBANKEN .
enorme'■', sortering. :" Vraag - fol-
ders. De . Slaapbankencentrale.'
Industrlegeb. ' Goudsesingel «6,
Rotterdam, Tel. 010—138018.

SLAAPKAMERS? ;
in - elke 'prijsklasse, ■■ Fabrieks-
toonzalen »Industrlegeb.. Goud-
sesingel 66. Rotterdam.

WANDMEUBELS
Alle maten. 1;Fabriekstoohzalen.
Industriegebouw, ■' Goudsesingel
66, R'dam.

Huizen, kamers,
vakantieverblijven
Werkend echtpaar zonder kin-
deren zoekt WONING onder de
huurwaarde "■ of ; inwoning te
R'dam-Z. Enige overname geen
bezwaar. Tel. 010-193526 tussen
9 en 10 uur vjn. ■■-.. . ■
Ambtenaar zoekt KOSTHUIS of
event. gemeub. KAMESR met
gebruik van " keuken. Alexan-
derpolder, - Ommoord, ' Kralln-
gen. Br. onder nr. B 988 Bur.
v.d.M.~.-■;.. .-■ .
Te huur kleine ZOLDERKAMER
gemeubileerd met douche en
tel., event. kostganger. Carms-
selaan 58, V. Meenen. - : ■■.■■.-
Werkman, 50 1. zoekt . net
KOSTHUIS, liefst bij vrouw al-
leen. Br. onder nr.'B 990 Bur.
v.d.bl. ■ .-.-■
A.s. echtpaar zoekt HUISJE
onder de huurwaarde event. totca. ’ 700 overname. Tel. 010-
-365054. ■ ' ■ : ■-

Prachtig gestoff. ETAGE, vlak-
bij een metro-station in ZuidGasverwarm. keuken, douche,
telefoon voor 2 dames. Tele-
foon na 18.00: 121975. Borg

’ 1500,—.

Nette KOSTGANGER gevraagd.
Met vol pension. Douche, tel.en cv. ' Tel. na 6 uur, 010—
179227. ■
Te huur aangeb. 3-KAMERWO-
NING 4( met huurmachtiging.
Enige overname. Tel. 010—
170760.Na 19 uur.
Te huur ZOLDERKAMER, met
gebruik .van keuken alleen voor
heer (1 . persoon) f 30,- per
week. ' -.
week. Genissen, Bloemstr. 129
B, Rotterdam.
ZITSLAAPKAMER aangeboden
voor direct "voor heer. B.b.h.h.
Tel. 010—236039. :""_-.

Kapsalon,
haarwerken,
schoonheids-
verzorging

■■'-. KAPSALON HéLèNE j*-- PERMANENT- .
Wij : brengen v.a. heden alle
permanenten -op ’ 12,50-■ com-
pleet .- mcl. BTW met. inbegrip
van. wassen, knippen.' watergol-
ven. . Gratis halen .en brengen
met luxe-auto voor permanent.
Kapsalon HéLène," Rembrandt-
laan 22. Schiedam, tel. 010—267170. . ■..-. ; ~ - i

Kleding, en:>7V schoeisel 'M'.yi
Blijvende luxe nu betaalbaar!!!
Korte en lange - BONTMAN-
TELS, . cravattes, bonthoeden
tegen zeer . lage, . betaalbare
prijzen. Vergelijkbaar 10 pet, 20
pet, 30 pet goedkoper! Met .3
Jaar garantie. Credietservice
mogelijk. Eigen ateliers. LA
REINE, Nederlands voordeligste
bontzaak. Jonker Fransstr. 75.
R'dam, tel. 010—110756. Komt u
van buiten de stad per bv,
trein of eigen I auto ,dan krijgt
u bij koop voor. 2 personen
reisgeld terug.

Goed idee ... voor Uw bont in
ieder geval kijken bij de groot-
ste en goedkoopste bontzaak v.
Nederland. Duizenden korte en
lange BONTMANTELS. BONT-
HOEDEN en COLLIERS tegen
aantrekkelijke lage .' betaalb.
pr.ü! Bont kopen is een zaak
van vertrouwen. . Een 3-Jarig
garantiecertificaat -is . dat ver-
trouwen waard. Meer waarborg
voor . bont. Desgewenst zeer
soepele kredietservice.. - DE
BONTKONING, Hoogstraat " 97,
Rotterdam-Centrum. Tel. 010—
117117. Bij aankoop krijgt O
algehele reiskosten voor 2 PER-
SONEN TERUGBETAALD. Vrij-
dagavond tot 9 uur geopend
Te koop pracht BRUIDSJAPON,
lang model en kroontje met 3V2
mtr. sleep, maat 40 en bijbeho-
rende schoenen maat 38. Niet
In R'dam gedragen. Prijs ’ 150.
Westphal, Schuilenburg 3d.
R'dam. Tel. 010—806916. ■'..-'" :
Te koop pracht BISAM BONT-
JAS flinke maat 46, tel. 010—
323082.. Radio, T.V.,

en pick-up
Te koon een RADIO-PICK-UP
COMBINATIE. Tel. 010-333923.

Vermist, enz.
VERLOREN zwarte DAMESTAS,
Statenslngel-Blijdorp. ' " Eigena-
resse zag" graag foto's, papiee-
ren en sleutels retour. Artis, St.
Andriesstraat 12c, Tel. 010—
276823. . ■ ■ '..' .:--.

Personeel biedt
7;' zich aan '.'"

Biedt zich aan SINT NICOLAASen: knecht "voor huisbezoek en
feestavonden, le 'klas costuum.
Tel. 010—123144.
Boekhouder door polio ernstig
invalide.' vraagt boekhouding
en-of loonadministratie. " Ook
belastingzaken. Accuraat' en
billijk. Hammerskjöldplaats 182,
8e etage, Rotterdam 14. , Tel.
010—206834. . . - ■ - .
Jongevrouw BIEDT ZICH AAN,
onverschillig wat. Tel. 010—
299270. ■--■' -' ' ■'-■■■"
CHAUFFEUR met eigen wagen
voor licht bestelwerk. Tel. 010—
178782. ■..'.. -■■■ ■■-.■■ - ;■",
Voor SINT en PIET op 4 en 5
dcc. In Schiedam, of Vlaardin-
gen -na 18.00 uur tel. 010—
340433. '.'- "'* '■"' ■' ■

Personeel -V ,-'
gevraagd

Danieskapsalon Recourt vraagt
le KAPSTER, PERMANENTRI-
CE' en LEERLING-KAPSTER.
Mevr. Groenendijk, Brink 1,
Rotterdam, tel. 190126.
Gevr. .'.

" 2 aank.
elektriciens

Voor burgerwerk :Fa. G. Hel-
bers. Herkingenstr. 25. R'dam-
Pendrecht. Tel. 010-804742.""■"<--
MEISJES! Schoon, prettig en
goed betalend werk. Wasserij
Nico Nijman, i Stadhouaerslaan
I—9;Schiedam. Tel. 269134.

Gevraagd
kantinemeisjes

Boven 18 Jaar v. diverse kanto-
ren

LOON ’ 140p.w.
Aanmelden Jacob Catsstraat 46,
R'dam. Tel. 010-289701. - '.ij ■ Gevraagd: ; *: .-",*'

all-röund
metselaar

Hoog loon, pl.tn.'l%"J.' werk.
Aanm.: Heemraadsslngel -233,
Rotterdam. Tel. 010—235595.

Gevraagd:

metSelaar-
Hoog loon plus len jaar.werk.
Aanmelden, Heemraadsingel
223. Rotterdam. Tel. 010—235595.»
Stoomwasserij v. Houdt, Wa-
terloosstraat < 66, tel. 138919,
vraagt nette JONGEN voor
hulp in de wasserij. Hoog loon.
Eerste KAPSTER en KAPSTER
gevraagd. Kapsalon Breur, Van
Speykstraat 156, tel. 010—361709.
na 18 uur 01857—763.

Te koop aangeboden Hi-Fl Ste-
reo COMBINATIE. Na 18.00 uur,
De Jong, Johan Maatraat 39,
R'dam.
De TELEVISIEDOKTER repa-
reert vanavond uw TV nog, 3
mnd. garantie. Tel. 010—240747.
TV-ANTENNES door specialis-
ten geplaats le en 2* net v.a.
f 100,-. Tel. 010—256201. .;.'..' ':
Te koop stereo-PICKUP met 2
geluidsboxjes. 2 ' mnd. . oud,
merk Lenco met 12 LP's en 6
singles. Nieuwprijs ’ 450,- voor

’ 195,-.,Tel. 010—278252 na 18.00
uur. ...

TELEVISIE-RADIO ■ v'<
TV, Philips, Erres. Philips, Erres
radio v.a. ’ 89. Bandrecorders.,
stofzuigers ’9B. Rijwielen,
haarden, - verlichting, . enz.
Bankstellen vanaf ’3ll, alaap-
banken ’325, . mod. eethoek
1 199. Amerikaans bet. systeem.

L. Voogt, Schiekade. 122, tel.
242414. ..-"■■ - ■ ..
Zacht geprijsde ' TEEVEETJES
vindt u in het occasion-filiaalvan Radio CORRECT, Benthui-
zerstr. 105, R'dam-Noord. tel.
010—245316. De zaak vol radio-,
hi-fi-, - tv-occasions. maar . dan
met Correct-garantie! 'Radio Vlaardingen
Van Hogendorplaan - 47, , ookvoor wasmachines en koelkas-
ten.

Muziek-
instrumenten

Wrj vragen te koop alle soortenMUZIEKINSTRUMENTEN, ver-
sterkers, orgels. Contante af-wikkeling. Tel. 010—193906.

Rijwielen en
bromfietsen

WILLY VAN GENT heeft zenog, die geweldige VOUWFIET-
SEN geheel compleet voor
slechts / 125,—.
WILLY VAN GENT bezorgt ueen ongekende St.-Nïcolaassur-
prise tot 5 dcc. 1971 de nieuw-ste SOLEX met voorvering,eardan (dus geen ketting ofrol), schtjfremmen, volautoma-
tisch, enz. van ’ 520, — voor’320.—, mcl. BTW. met behoudvan volle ■ service en garantie
Dit kan . en doet alléén Willy
van Gent, Bergweg 220, Rotter-
dam. Tel. 010—248283—283806.
Te koop PUCH, i.g.st. ’175,—
Tel. 010—162322. ' ■ .
ZüNDAPP bj. '71. alles ver-
chroomd. Spotkoopje. Tel. 010-
-119544. -'- - ■'■-■ .
Te koop mooie ZüNDAPP. J.Ponsen, Prins Hendrikkade
1348,Rotterdam (1).
Te koon KINDERFIETSJE vanB—l 2 jr. l.pr.st. Welpen enverk. 2 PADVINDERKOS-
TUUMS. Enkele cocktailjurken,tel. 010—158669. v

Kennismaking en
huwelijk

Welke vrouw tussen 35-45, m.
woning, zou weer gelukkig wil-len zijn met heer, 41 J. met
auto, kinderen geen bezwaar.Brieven onder nr 'BA 4429
b.v.d.bl. . ■ .-'....'■. . ■:<.
Nette JONGEMAN 21 ' Jaar.z.s.k.m. net MEISJE 18 tot 22Jaar. Br. met foto onder crew.retour. B 996 bur.v.d.bl.
Heer 33 J., gesch., zoekt langs
deze onsympath. weg een LIE-
VE EENVOUDIGE .-. VROUW.
Leeft. pim. 30 jr. Kind geen
bezwaar. Foto o.e.r. B 997.
NETTE HEER, 32 Jaar, goede
positie, l.b.v. auto . z.s.k.m.
MEISJE OF JONGE VROUW.
Br. onder nr. B 1003 Bur.v.d.bl.
Weduwe, 58 Jaar, z.k.m. netteHEER, 55—65 j. Br. onder hr. B998 Bur.v.d.bl. . - ' ...'.,-.--,
Weduwe, 57 Jr, blond, z.k.m.
nette HEER. Leeftijd 50—58 J.Br. onder nr. 999 Bur.v.d.bl. .

EEN NETTE GESCHEIDEN
VROUW 32 jaar, met 2 kinde-
ren, zoekt langs deze onsym-
pathieke weg, 'n nette man,
lft. tot 40 Jaar. Liefst weduw-
naar of vrijgezel. Alleen brie-ven met foto worden op ere-
woord beantwoord. Br. onder
no. B 1005.

AUTORIJSCHOOL BOOSEN.
Lest In VW, begmcursus f SS.
Losse léssen f 9,50. Koolvlsweg
699, Hoogvliet, tel. 010—167677.

Amusement en
bijeenkomsten

PRACHT FEESTZAAL te huur
voor bruiloften -en recepties.
Telef,, 010—286657. ' - .
SINT en PIET met jarenlange
ervaring, -. hebben nog tijd be-
schikbaar om b!J u langs te
komen op 4 en 5 dcc. Inl. tel.
010—268370. ___7^_2_

■ Voor al uw feestavonden ',',.. 'deStadellaV
'7 Tel. 010—323579. "Dieren en planten

KENNEL ELZA biedt"aan vele
soorten rashonden, ook volwas-sen, - hulshondjes vanaf . ’ 25,-.
Onder . garantie en - allen " in-
geënt.■ Gouderaksedljk.1, Gou-
da. Tel. 01820—19923. Ook 's
avonds en zondags. . - -«-""

f "
DWERGPOEDELTJE 11'a Jaar
teef . ’ 200. Duitse herders fors
gebouwd v.a.. ’ 100. Holl. her-
ders ’ 80. gekr. collies ’6O. Poe-
deltjes f 60. Spanleltjes, fokkies,
teefjes, pekineesjes, pinchertjes
f 45. Hulsh. v.a. ’ 25. Met lnen-
tingsbewijs v.d. Berg, Sportlaan
24, Rotterdam. 010—193959.
Prachtige - oranje COCKERSPA-
NIELTJES, ' kerngezond met
inentingspapieren. Spotprijs,
geen handelaren. Tel. 010—250941 . '■ ' --'—'■
Nest mooie St. BERNARDS, 8
weken, ’ 265,—. Develssluis 32,
Heerjansdam, 41 km van R'dam-
Z. Tel. 01857-370.
Te koop AMAZONE PAPEGAAI
met kooi, handtam. Roomeyer,
Brederodestraat 788, .. R'dam-
Spangen. "'..'■ -Te koon middenslag POEDEL 10
maanden oud, f 125,—. Tele-
foon 010—123762..
Te koop wegens omstandigh.
JONG HONDJE, 15 weken oud.
Te bevr. W. Oud, Riland. .
Bathstraat 96, . R'dam-Pen-
drecht. - - - : "DUITSE HERDER teef. 10 mnd.
met stamboom en inöntings-
pap. Tel. 010—199668. Bellen na
18.00u.
Van fokker enkele schattige
BEDLINGTON TERRIËR PUPS
te koop, (schaaphondjes). Ver-
haren niet. lief van karakter.
Tevens bijzonder mooie REU
van 11 mnd. Alle nuszulver en
met prima stamboom enz. Al-
leen goede liefhebber». Tel.
010—133431. ' ■

LET OP
Voor de feestdagen grote uit-
verkoop. Vele soorten Jonge
RASHONDEN tegen spotprijzen.
Alle met garantie en rljkainen-
tlngsbewijs. Komt era overtuigt
u. Kennel Elza, Gouderaksedljk
1, Gouda. Tel. 01820—19923. Ro-
tonde . Stolwtjkersluis., Ook "'■avonds.
Te koop JONGE DALMATTNER.
Inl. tel. 01890—2532.

Vaartuigen
EEN ST. NICOLAAS-

SURPRISE
EEN DROOMKANS 'Fraaie snelle speedboten lengte

3.70 m. mooi afgewerkt. Prijs
’2375,—. Nu tijdelijk /1850,—
Financiering ~ mogelijk. Gratis
winterstalling.,,. ■ Gelderblom
Bootimport . 's-Gravenweg 28,
Nleuwerkerk a.d. IJssel. Tel:
01803—2920.

Autoverhuur
REKLAME AANBIEDING.'. Te
huur: VW's bouwj. 1970-1971.

’ 9,— per dag, plus 9 et. per
km. Fa. Trimp AUTOVER-
HUUR, Schieweg 85C, Rotter-
dam. Tel. 010—240127. - Pil.'
Slinge ■■ 232, ' Rotterdam-Zuid.
Tel. 010—804380.
Garage Mekan VERHUURT uit-
sluitend luxe nieuwe VW 1300,
model 1971, per das, per week,
ook op langere termijn. Stein-
wegstraat 28, R'dam-Z. Telef.
010—274016. na 18.00 uur: Pol-
derstraat 97. tel. 010—172874.

AUTO VERKOPEN? .
'" PLAATS ' EEN ZAAIER!

Antiek -
Te koop: Klassieke KROON,
klassieke st. SCHEMERLAMP
met onyse voet. Ant. TRAP-
NAAIMACHINE Singer. C. A.
Buitenhuis, Oranjeboomstraat
153, R'dam.

Diversen
Non stop draalen we SEX-
FILMS bij 2 films zien porno-
blad gratis. Winkelwaarde
f 12,50. Ook verkoop van films,
halve prijs. Zaaemolendrlft 16
Tel. 010—245759.
Aangeb. de le 11 delen van de

nw. OOSTHOEK-ENCTCL.
laatste 4 delen ook verkrijgbaar,
nieuwprijs ’ 6250,— per d.; we-
gens omstandigheden f4O,- p.d.
A. W. Kragten, Meppelweg 985,
Den Haag<-Tel. 070—652374.

Te koop gevr. moderne

BANKSTELLEN
Versleten bekleding geen be-
zwaar. Uitsluitend losse kus-
sens. Tel. 010-278252. Na 18 00
uur. .

Kunstgebitten-
reparaties '..-.

Binnen een half uur klaar
B.T.V. Heer Kerstantstraat 37.
(t.o. Bergweg Ziekenhuis), tel.
010—281397 en 284228. Ook za-
terdags geopend van 9—14.00
uur. 'KUNSTGEBITTEN REPA R A-
TIES. Klaar terwijl u wacht.
Claes de Vrieselaan 15. Dage-
lijks geopend van 8 tot 18 uur
Zaterdags van 9 tot 14 uur. Tel,
010—236419 en 234014.

Zachtboardplafonds
Witten, schilderen, behangen
en timmerwerk, als bijverdiens-
ten , 'Tel 010—168978 b.g.g.
166577." '

Te koop POPPENHUIS met
toebehoren. Poppewagen eneen Judopak pim. 10 Jaar. Tel.
010—238505, Van Aken.

Sint Nicolaas
SEXFEEST

In de ossewei \;
Vr. 3 dcc S i

Tijdig plaatsbespr.l '"Ossewelstr 32b,
R'dam

Tel. 255948

OSSEWEI
elke woensdag- en vr.-avond

Van 9-12 u. Grootste porno-
live-show met vele attr. Osse-
welstr 32, R'dam. Tel. 255948.

-OSSEWEI
tjl.V.

Vanaf 12 u v.m. geopend. Osso-
weistr 32b R'dam. Tel. 010—
255948.

Pornografie?
SENSATIONEEL NIEUW IN
NEDERLAND! WIJ zenden V 2
originele bladen In discrete
verpakking tegen betaling van

’10,- aan biljetten of betaal-
cheque te sturen aan Wilgen-
burg, Postbus 61017, R'dam.
Metaalhandel biedt de HOOG-
STE - DAGPRIJZEN voor oude
metalen zoals koper, lood, zink,
enz, enz. Tel. 010—170932.
OLIEHAARD te koop merk
Coleman, Rubroekstraat 71,
R'dam. . " . :
Aangeb. TROUWJAPON mét
toebehoren. Tel. 010-800146.
Te koop POLAROID CAMERA
(Swinger). T.e.a.b. met kas. L.
Koehoorn, Nijverheidstraat 88a.
tel. 270730, na 18uur.
Te koon 2-pers. OPKLAPBED
met gordijnen ’35. Klnderwa-
gen 3 in 1 ’75. Tel. 010—258638.
Voor een van onze cliënten
zoeken wl] te koop een enigs-
zins gevorderde 'verzameling
van Nederland en gebieden,
verder te kpoo gevr. verzame-
lingen en losse parti]en. Brie-
ven aan fa. Verboom en Zn. le
Zeeuwse postzegelhandel.
Walstr. 26 of postbus 5. Vlissln-
gen. ■

Te koon GASINSTALLATIE.
Tel. 010—232554.

Wegens teleurstelling KOEL-
STRA KINDERWAGEN plus
baby-uitzet plus relswleg ’175.
Den Dekker, le Wandeloord-
dwarsstraat 25b, Rotterdam.
tel. 010—144101. "'
Te koon gevr. hele of gedeeltel.
INBOEDELS, kelder- en zolder-
opruimingen. Antiek,' kristallen
vazen en schilderijen. De Haan.
Peppelweg 89. Rotterdam. Tel.
010—186178. ■
Oude haard weg
Tel. 010-321776

ZACHTBOARDPLAFONDS met
garantie.

DeKim
BAS JUNGERIUSSTRAAT 64.
tel. 010—273248, Na 180.0 uur
323967. Nu ook Doe-het-zelf-
winkel.

Wilt u discreet

relaxen. 010-199668
ZONDERDRALEN
komen wij uw oude

haard halen
010-280529

Gevraagd KAPSTER voor vrij-
dag, zaterdas. J. v. Doorn. 2e
Kosestraat 32, Rotterdam. Tel.
010—278182.

Gevraagd:

O metselaar
Hoog loon, pim. Ui, J. werk,
Aanm. Heemraadsslngel 233,
Botteixiam. Tel. 010—235595.
Gevr. LEERLING-VERKOOP-
S TE B L E VENSMIDDELEN-
BEDB. Deelen, Bergweg 280,
Rotterdam, tel. 010—281695.
Hotel 't Wapen van Marion
Oostvoorne 01885—2480, vraagt
gevorderd LEERL.-KELNER.
Enige talenkennis gewenst, mo-
f extern. . -Gevraagd BUFFETJUFFROUW
voor om de dag. Melodij Bar,
Veerlaan 82, R'dam. Tel. 010—
273098. < ■ . .■■«..-.■■-■■
Geroutineerde PONSTYPISTE
gevraagd. In Ommoord voor
hele dagen. Alfa Numeriek.
Tel. 010—214875.
Welke gepensioneerde VAKMAN
wil timmerman op de dag as-
sisteren. - T.n.o.t.k. loon. Moet
beslist vakman zijn, hoofdza-
kelijk binnenwerk. Na 7 uur,
Telefoon '"
Restaurant „LA B O N N E
AUBERGE" vraagt een MEDE-
WERKSTER voor de admini-
stratie (eventueel voor halve
dagen), die over de nodige type-
vaardigheid beschikt. . Mulo-
Mavo-diploma is niet vereist,
doch strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties na telefonische af-
spraak 010-129567-129381, Hoog-
straat 147,Rotterdam.
Restaurant „LA BONNE
AUBERGE" vraagt mal; of vrl.
AF WA S S ER-SCHOONMAKER
voor de avonduren van 6 uur
nm. tot ca. 11 uur n.m. Zon-
dags gesloten Tel. 010-129567-
-129381, Hoogstr. 147, Rotter-
dam,
Gevr. Jonge CAPE-KELNER Tn
buurtcaf*. Tel. 010-134256.- Gevra^e-d

jongekok
serveerster

Restaurant Hul Inn.' Welssen-
bruchlaan 2. H'berg. tel. 010—
223489. ." ■-
„Prins Hendriks Oord" te La-
ge Vuureche (herstellingsoord
voor 30 personen) vraagt

Eerstekookster
(in- of extern). Bekendheid m.
diëten*is Het
huis ligt .-mistig t.o.v. Hilver-
sum, Soest, Amsterdam. Salarie
afhankelijk van leeftijd, oplei-
ding en ervaring. Sollicitaties
aan de directie: dhr. en mevr.
Eenhoorn, Soestdijkerweg 17,
Lage Vuursche. Tel. 02156—352.
TIMMERMAN/MEUBELMA-
Hoog'loon Reeweg 20, Rotter-
dam-Zuid. Tel. 010—296888.
Toeatel 13.
Gevraagd HULP In de HUIS-
HOUDING in klein gezin met
nieuw huis voorzien van alle
gemakken te R'dam-Alexander-
stad. Lieven de KeUstr. 42. Tel.
010—201474. ■

Gevraagd nette
,:* keukenjuffrouw
van 9 tot 6 uur. Zon- en feest-
dagen vrij. Café de Goede Ree,
Westewagenstraat 62, telefoon
010—119410.

GELD
voor ledereen. Tel. 020—120808, ,".:,;:
Persoonlijke LENING en finan-
ciering in 6 uur klaar. Geopend
van 9.00 tot 21.' uur Tel. 010
293487 b.g.g. 01850—23628.
.MADJOE" : FINANCIERIN-

GEN ,
Pers. lening ’ 2000 tot ’ 25000.
Fin. ’ 5.000, tot ’ 1000000:
financiering’ 500 tot ’ 100000.
Alle hypotheken, discrete be-
handeling. "■■ ■ , ...
Inlichtingen, , Hóoidrift 36b,
Rotterdam, tel. 239633 na 6 uur
294074 of 259252.
Fa. P. v. d. JAGT. FINANCIE-RINGEN. Dorpsweg 70, Rotter-dam.. Tel. 010-277760 , (na 6.00
uur 010—801874, 01804—6290,
010—274338). Financiering voor
auto's, caravans, vaartuigen,
tractoren, e.d. Pers. leningen.
TermUn 12 t.e.m., 60 maanden.

Meubelen en
huisraad

KOOPJE! Weg. omst. modern
BANKSTEL, 2 mnd oud, gehee.
origineel - Skal met losse kus-sens. Nog niet gebruikt. Nieuw-
prijs ■ ’ 845,- ■ voor S 395,-. Tel.
010—278252, na 18.00 uur .
Grote partij karpetten

350 'stuks alle denkbare matenkleuren en dessins ruim 20 net.
beneden de normale prils.
Pracht tapijttegels 50 x 50 van

’ 7,98 voor ’5,98. Trap- of gang-
lopers 70 cm. br.. van " ’ 24,50voor ’15,98 p.m. Sisal lopers 50cm br. ’5.35 70 cm. ’7,25 p.m.
Grote ' collectie tafelkleden en
lopers.-Smyrna tafelkleed f94.98Balaflex tegels voor keukensenz. 24.5 x 24.5 cm. ’0.29 per
stuk per doos 100 st. ’25—Grote partij traproeden ruim 50pet. goedkoper., Nog vele anderekoop]es.te veel om op te noe-men. G. Lubbeïs, Noordmolen-
straat 30. Rotterdam. Tel. 010—
285840," le Pijnackerstraat 128—
132. Tel, 010—246182. ." ■

Meubelinruil
Bl] ons de hoogste prijs voor
"Jw oude meubelen Dij aankoop
van nieuwe. Vraag vrijblijvend
huisbezoek of prospectus ' Tet
010—25.75.09 Groenewegen Adt
Milderstr 14. 1 Rotterdam-West
FABRIKANI overtrekt nu Üw
bankstel voor oljzonder lage
rijs. Ook Inruil mogelijk
Vraag vrijblijvend. nulßbezoek
Tel. 010—28.34.63: na 18 00 uur
010—20 46.27
UNIEKE KANS! De grootste en
goedkoopste meubelfabriek van
Nederland. 10.000 m 2bankstel-
len, kasten, slaapbanken, wo-
ningtextiel. Levert op zeer soe-
pele krediet-service.. Ook aan
ongehuwden. Postbus 1547. Rr'-
terdam. ' ■ " ■- ■:

Te koop BANKSTEL, orig. skai,
groen met beige kussens. / 295.
TOU 010—165331. ■ ■ "- 'lEDEREEN een . krediet tot
/ 3000 zonder borg direct te
verkrijgen voor aanschaf van
meubelen en woningtextiel.
Ook zij die gaan trouwen en
allen die dringend meubelen
willen kopen. Vraagt gratis fol-
der met uitvoerige Inlichtingen
bij Postbus 1083,Rotterdam.
MEUBELEN, KARPETTEN, gor-
dijnen, bedden tegen' .contant-
prijzen. Desgewenst gem. beta-
ling. D. J. Metz v.h. Metz en
Metz, Prétorlalaan 47. Rotter-
dam. Tel. 010—270310. <
GRATIS vrijbl. TAXATIE bij U
thuis. Enorm veel geld voor nw
oude meubelen bij aankoop
van nieuwe. Zeer soepele aan-
betaling mogelijk. Vraag gerust
zónder enige verplichtingen in-
lichtingen aan Postbus 1547,
Rotterdam, of tel. 117115.

BANKSTELLEN
modern en klassiek'

Fabrlekstoonzalen, ■ Industriege-
bouw, Goudsesingel 66, Rotter-
dam. - ■ '■' " -'■'■ -■
Te koop wortelnoten DRES-
SOIR en ■ dito theemeubel,
t.e.a.b. W. Teeuw, Minstreelstr.
67, R'dam (Noord). .; .
Te koop skai, BANKSTEL +
keukentafel, t.e.a.b. Tel. 010—
121130. '.■;■■ ;'■ ■ ' "
Skai. BANKSTEL, tafel, vloer-
kleed, salonkast, racefiets m. 4
veTsn. Bontmantel'bisam. Tel.
010—133670. " ."■ "- 't ■'.■■■"■

Met spoed gevraagd twee

buffet juffrouwen
voor 4 dagen per week. Persoonlijk aanmelden: .: "' PICO-BAR, Raadhuisplein 1.Roozenburg.

Gevr. inR'dam tegen 1 jan. a.s.
hulp in dehuishouding voor dag en nacht

bij echtpaar in verzorgingsflat. Beiden gezond.
Eigenkamer met'cv. Meerdere hulp aanwezig. 1

Brieven onder nr. 8991 v.d. blad of telefonisch
010-224909 bij voorkeur tussen 19.00-20.00 uur._____

vraagt met spoed l .
I: isolatie-plaatwerkers

Tel. 010-258391 of 146711, na 18.00 uur 321443 of 280893.

7 Baan met toekomst
voor Jongeman (met minimaal mavo-diploma), die wil.worden
opgeleid tot ; "■ ■

Voor een knaap met gevoel voor commercie is dit een unieke kans
om naar deze attractieve baan, die uitzicht geeft op een uitste-
kende honorering te solliciteren.' Uitstekende ; personeelsvoor-

-7 Këurkoop Postorders
Hoek Hilledijk/Paul Krugerstraat, 5 min. lopen van metrostation
Rijnhaven. Soll. t.a.v. de heer Loch. . ~ . . ■'.: -V

f j A. Ladage Jr. vraagt voor zo spoedig mogelijk

een vlot meisje
voor zijn friteswagen, 4-daagse werkweek. Zeer hoog loon.

' Tel. soli: alleen woensdag tot 19.00 uur tel. 01899-4620. -
Wevers Autobedrijven N.V., off. Renault agent v.a.'Ridderkerk
tot a.d. Noordzee bezuiden Nw. Maas en Waterweg vraagt voor

die wij.iia een korte lnwerkperiode willen belasten met de werk-

WU bieden een prettige werkkring in een niet al te grote werk-
plaats. BIJ gebleken geschiktheid hoog 100n...;

Soll. aan ons hoofdbedrijf Motorstraat 24-30, R'dam. i
Tel. 010-172525/ dhr. Wevers,'of 's avonds na 18.00uur 01804-2021.

Gevraagd uitsluitend
leerling-autoplaatwerkers

Overdag tel. 010-236636, ria l 9 uur 354095.

Charm. VROUW, "28 JAAR,
z.k.m. heer voor gezellige om-
gang. Leeftijd tot 45 Jaar.
Br., on. no. B 1004, b.v.d.bl.
Graag wil ik kennismaken met
een VLOTTE JONGE VROUW,
zelf ben ik blond, en ik heb
blauwe ogen, mijn Ift. is 30
Jr. Wie schrijft mij eens en
sluit a.u.b. een foto in!! (Ook
heb -een fijne, ruime flat en
een mooie auto). Br. ond. no.
no. B 1002, v.d. bl.
Heer, 52 Jr„ . met eigen huis,,
zoekt kennismaking met nette
DAME. Brieven onder no. B
1001.
Jongeman, 35 jaar, gescheiden,
met woning, vast werk en auto,
zoekt lieve VROUW om de
feestdagen . gezellig door te
brengen en nieuw leven te.be-
ginnen. Een kind geen bezwaar.
Zelfs van harte welkom. Wie
durft te schrijven? Br. ond. nr.
B 995 bur. v.d. bl. 'Bejaarde vrouw zoekt bejaarde
VROUW om gezamenlijk een-
zaamheid op te lossen. Geen
huur, geen meub. meebrengen.Eigen kamer benedenhuis. Br.
ond. nr. B 993 bur v.d. bl.
Ik ben eenzaam en zoek een
goede PARTNER. Elly, 28,
slank, geduldig. Huw. Bern.
Helga von Hall, . Rotterdam
(W). Hooidrift 116a. Tel. 010—
259118, Geldrop (b. Eindhoven),
Witte de Withstr. 7. Tel. 04903—
2232. ■ ■ - - -■■ ■ --- ■ '■

NETTE VROUW 57 j., volslank,
niet onknap, z.k.m. NETTE
MAN voor gezellige 'omgang.
Brieven onder nr. 992 bur. v.d.
blad.
NETTE WEDUWE 55 jr. zoekt
vriendschap met NETTE HEER
of dame. Br. onder no BA4430
bur. v.d. blad.,
Lessen en clubs

SPECIALE AANBIEDING VAN
AUTORK. 3HOOL Drlve-lnn.
Ie les halve prijs, per volledigecursus 10 pet. korting. Tel aan-
melden H. Verburg. tel. 010—
232447. . ■ .. ■"
5 AUTORIJLESSEN VOOR
’27,50. Vervolg en losse lessen
f9,- BTW Inbegrepen VW Auto-
rijschoolcombinatie DE CEN-
TRALE Rotterdam. Schermlaan
23a, Tel 258739.
Autorijschool..'.. "BISH" gratis
theorie. Losse lessen. Cursus

’ 125. (10 rljuren). Inschrijving
leerl. Hoogvliet, 010—160133 eto
Spjjkenisse e.o. 01880-7574. -

Points-club
presenteert dagelijks doorlo-
pende Duitse pomofllmvoorstel-
lingen. Elke woensdagavond
film en live-show. Aanvang 9 u.
Gelegenheid tot relaxen aanwe-
zig. Hudsonplein 4 R.otterdam.
Tel. 010—238438. : .
-Autorijschool
Dettingmeyer

(110,- per cursus. Losse lessen
f 13,-. Lest In Opel Rekord 17CC
Wordt : thuis gehaald en ' ge-
bracht. Tel. 01804—8342. Ook in
Rotterdam. '~"".'-.

PORNOGRAFIE?
Wij draaien de gehele dag de echte porno-f ilms
in kleur en .. .Elles verwent ü graag met een. Express, Heemraadstr. 12. Rotterdam

* Tel. 010-239044
v Wilma heet u van harte welkom tijdens haar

doorlopende filmvoorstelling
van de echte porno-films tn kleur op groot scherm.

Boutlque Express, Nieuwe Binnenweg 361. Rotterdam
,_'-.-: Tel. 010-239519.

Filmclub Rotterdam. Aelbrechtskade 159 biedt u alle dagen
non-stopvertoon van seksfllms op ware grootte Geopend van 11.00-
-17.00 uur en van 20.00—23.00 uur. Maandag, woensdag en vrijdag
speciale avond met llve-shows. aanvana 20 30 uur . Gratis con-
sumpties worden U aangeboden door onze charmante topless-

*trls NU OOK '8 MIDDAGS UVE-SHOWS Inlichtingen: 010—
183224 Ol 010—271444.

KOOPJES!
Alleen deze week uit FAILLIS-
SEMENTS-VERKOPING grote
partij bankstellen voor de helft
van de Bekleed met
org. skai en le kwaliteit meu-
belstof.
Van ’ 465,- voor ’ 249,-
Van ’ 545,- voor ’ 299,-
Van ’ 625,- voor ’ 359,-
Van:74s,— "■. ■ voor ’ 395,-
Van ’865,- ' voor „ ’445,-
Van/995,- voor ’495,-
Alleen bij Noorlander, Hille-
straat 12, bij Metro-station
Rijnhaven, dag. geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Vrijdags tot
21.00 uur. . ■ ■
Een pracht-SALONKAST, ge-
kost ’825,- met formlcadeuren,
t.e.a.b. Wegens plaatsgebrek.
Tel. 010—286793.
Te koop een OLIEKACHEL,
prijs ’lOO,- l.pr.st.'B, Koring,
Korianderstr 57, R'dam. Tel.
010—169496.
Zwart skai BANKSTEL l.z.g.st.,

’ 150. Tel. 010-142879.
DESSO TAPIJTTEGELS korti
tild gebruikt op showroom. 50 x
50 ’ 2,75 per stuk. Verder nieu-
we tegels om los te lefegen ny-
lon. Magneet 40 x 40 vanaf
f 1,95 Idem, 10 kleuren 50 x 50
per stuk ’3,50. Haartapijttegels
zware kwaliteit 6 kleuren 50 x
50 p.s. ’ 4,50, dikke hoogpolige
tapijttegels vele kleuren vanaf
14,95 per st. Originele Berber
tanijttegels alleen bij ons f5.85
p.st. -■,""■/ ■ ' :
Dagelijks van 10—18 uur. Vrij-
dag koopavond. Spanjaardstr.
41. Rotterdam. ■■ - -

Gevr. 4- a 5-KAMERWONING.max. huur f 375,-. Geen over-
name. Br. ond. no. 994 bur. v.d.
blad.
Huisje onder de huurwaarde
aangeboden in het oude Noor-
den, - overname ' verplicht. Tel.
010—240523. 'Aangeboden - HUISJE ONDER
DE HUURWAARDE, overname
’.900. Zonder kontanten onno-
dig te reflecteren. Tel. 245626
na 18uur. ■ '■"
Wie ■ helpt: ons aan een 4-ka-
merwoning in Rotterdam-Zuid.

’ 300 beloning. Hulsman. Hen-
drik de Keijzerstr. 69. Rotter-
dam. tel. ■ ■ - - .

I'.'KN (JOFI)fc TIP:- I.KESÏ OP 2AAIF.RSI

Woningruil
Heeft u lets ■te /ervoeren?
Meubilair etc. Ook kleine ver-
huizingen, bel dan 010—244344,
bestel- en transportbedrijf P.
NELISSE en ZN. CV. Van der
Schellingstraat 8, Rotterdam.
WONINGRUIL. Aangeboden: 3-
K A MERWONING, beneden.
Gevr. 3- of 4-kamerwonlng. J.
W. Vermeulen, HEEMSTEE-
STR. 218, R'dam.
lets te VERVOEREN? Of te
VERHUIZEN? Neem een
FLUKS. Ook België «n Luxem-
burg. Tel. 010—172875, Rotter-
dam. - '. .'-- ' " "Rullen 4-KAMERFLAT te
Hoogvliet, wijk - Nleuw-Enge-
land,. le woonlaag. Voor; 5-ka-
merwonlng, omg. - Dorpsweg.
Tel. 010—166644. -..-- ■■-
Aangeboden ruime 3-KAMER-
FLAT in Amsterdam met C.V.,
huur / 176,65 p.m. Gevr. 3 of
4-kamerwoning . te "■ Rotterdam,
geen hogere huur.: Tel. 020—
173315, na 1 uur 010—201520..
VERHUIZINGEN door : geheel
Europa. Ruime opslag voor
Inboedels. CastelUns. '■ Telefoon
010—808707. Vraag vrljbl. prtjs-

KAMERBREED TAPIJT
ALLE BEKENDE MERKEN: 200 cm - 300 cm -366 cm - 380 cm -390 cm - 400 cm en 450 cm breed, vanaf ’ 49,50 per meter. Eventu-
eel soepele betallngsmogelijkheld. "ffUf

R:OMPLETE WONINGINRICHTING

er Fransstr.' 41-43, Rotterdam, tel. 010-123462—143786.

HEEFT UW TV HET BEGEVEN?
Bel twee-drie-vler-vljf-zes-ze-
ven. Na 5 Ir. bil Phlllos komen
wij nu vanavond nog bil u
thuis rep. Klank plus beeld
Beufrelsdijk 139. Rotterdam.
TV-REPARATIES dag-, avond-
en weekendservlce Reparatie
en plaatsing van alle anten-
nesystemen, ook voor kleu-
ren-televlsie Technisch Bu-
reau DE JONG. 010—810816.
277448 en 01897—3397
TELEVISIE of 'antenne defect?
Radio Wolf repareert direct.
Tel. 145451. na 18.00 u. tel. 010—
115385. - 'T UNER-VERSTERKER ’ 378.
Telefunken-lmperial St. 1500. 2
X u. watt in" noten of witte
kast. Bijpassende . luidsprekers
’7O (normale prijs ’500). Weer
.een stereo-truc je van Radio TV
Hl-Fl CORRECT, Zaagmolenstr.
102—114. R'dam, tel. 010-288813.
Even halen! De bekende
TOMPSON AUTORADIO geheel
compleet ’ 59,50, lange antenne
erbij voor ’ 11,90 .Gratis hulp
bij inbouw. Saris Radio, Berg-
selaan 380,Rotterdam.
61 om GROOTBEELD-TV, be-
kende merken, ’ 499. ’ 496 ’ 538.
Nu als novemberaanbledlng v.a.

’ 9 p.wefck. Saris-Radio. Bergse-
laan 380, Rotterdam. Inruilmo-
gelljk. ■■ ...:■"-.-■■"-■ -..-
TV DEFECT? Bel een vertrouwd
bedrijf. Bel Electronlc Service
Tldemanstr. 28, tel. 258904 na 6
uur 375238. Ook voor kleuren-
tv. ■■■ -.-■■■-

Eddy gebeld?.
Uw tv In : een wip goedkoop
hersteld. Tel. . 010—289653
Avondservice 010—252393.
TELEFUNKEN televisie. 61 cm
beeld, ’ 498; Aristona, 01 cm
/ 549; Blaupunkt 61 cm .’ 598.
Weer een. paar. voorbeelden van
Correct's lage-prijs-politiek. Het
adres is nog steeds Zaagmolen-
str. 102—114. R'dam-Noord, tel.
010—288813. waar lage prijs en
service reeds meer. dan 30 laar
wet zijn.
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| FABRIEKSVERKOOP I
|j Grote opschudding in Rotterdam 1
I PANTY-NYLONS ... . . 0.49 I
I KOSTUUMS. . . . . -Sï 79.- 1I CORDUROY FANTALONS «eqc IW Wereldberoemd merk -. . ."/■v',

,\.,..JL3i«ID m

I DAMESMANTELS oo I11 Enorme keus in tweed én effen kleuren ~ v.a. ;.y'd*Ji"" *. Ei
i AUTOCOATS ""' oc- I

|| DINSDAG-, WOENSDAG-, DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND 11

| NIEUWE BINNENWEG 34 - ROTTERDAM ||

".■■"", "■» *i e e » * " b J»"»>.«;b'.t.«/i>;t i ■ s
Tarief: voor de landelijke combinatie . f 0,79 per ram per kolomvoor cd. Groot Rotterdam .... ’ 0,60 per mm per kolom
PoraxMt 1 of 2 kolom. Mlnimumformaat 10 nun. MogetijkheM

tot gebruik van groter lettertype. lHrTfßlili
Bewljsnummere alleen op verzoek ' tegen - betaling van / «.30.- De bovengenoemde. prijzen zijn exelnslef B.T.W.
Telefoon Rotterdam 14.74.11 (3 lijnen) en 14.42.11' (3 lijnen)'Schiedam 26.87.98 - Vlaardingen 3420.70
Van 17.60 uur tot 20.30 uur uitsluitend onder nr. 010-H.4t.11.
WIJ aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scnade Tan
welke aard ook, ontstaan door het niet. niet tijdig of onjuist

'..,-...*.;', f". plaatsen van advertenties.
Voor fouten In telefonisch opgegeven advertenties, alsmede voor
fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdracht-
gever, behoeft de ultgeefster geen tegemoetkoming te verlenen Sn
de vorm van reductie dan wel gehele of gedeeltelijke herplaatsing.

IVoor klachten omtrent bezorging te Rotterdam j
-7 gelieve U uitsluitend te bellen 14.74.00. I



SPECIAAL
VOORU

SCHITTEREND
FEUILLETON,
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KO(O)P-
ZORGEN

èn meer komt het voor, dat uitgevers, in plaats
van één of twee peperdure boeken, een boek in

goedkope afleveringen op de markt brengen. De ge-
dachte, daarachter is niet onlogisch: weinigen zullen
een boek van zeg tweehonderd guldenkopen, heel wat
méér zullen door de knieën gaan voor een wekelijks
deeltje van enkele guldens.

Meulenhoff Bruna N.V.
brengt ook zon!feuilletonboek
op de markt: World of Wild-
life. Het is een Engelse uitga-
ve, niet vertaald, maar wel
met een overvloed aan schit-
terende kleurenfoto's. Met
name bedreigde diersoorten
worden erinten tonele gevoerd,
met ctesKundige beschrijvingen
en .-pakkende verhalen ■ over
leefgewoonten, jachtmethoden
en dergelijke.

Elke week zal er een nieuw
deel .verschijnen: twintig pa-
gina's voor ’ 3,40 Bij wijze van
introductie krijgt men de eer-
ste twee delen samen voor
’3,40.

Vóór n die pegulanten neer-
telt, moet u echter wel even
goed overwegen waar u aan
begint. Er gaan 150 (honderd-
vijftig) wekelijkse afleverin-
gen komen. Dat betekent 149
(de eerste is immers gratis) x
’3,40, is ’506,60. Daarbij ko-
men dan nog de verzamelban-

den. Een band voor vijftien
afleveringen kost ’14,90 U
hebt er voor de hele serie tien
nodig, dat is ’ 149,— In totaal
zal het standaardwerk dus

’655,60 gaan kosten.
Wie dit aspect onder de loep

neemt, zal met enige be-
vreemding kijken naar de
prijzen die Engelsen voor deze
delen moeten neertellen. Dat
is namelijk 20 pennies oftewel

’ 1,72 De verzamelbanden kos-
ten in Engeland 1.10 pound of
tewel ’ 9,50

Vanwaar dat enorme prijs-
verschil? 'Door de vracht- en
verwerkingskosten, deelde ons
een woordvoerder van Meu-
lenhoff mee. Het zou wel eens
heel wat voordeliger kunnen
zijn als u een abonnement
nam bij de Engelse uitgever.

Denkt u erover in uw keu-
ken een raamventilator aan te
brengen om al die bak- en
braadluchtjes te beteugelen?
Weet dan, dat de capaciteit
van de meeste raamventilato-
ren schromelijk tekort schiet,
zelfs voor de kleinste keu-
kens.

De Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek concludeert
dit, na 12 raamventilatoren,
die In Nederland worden ver-
kocht, te hebben onderzocht.
De ventilatoren die bij wind-
stilte (de gunstigste omstan-
digheid) werden beproefd, ge-
ven een veel te hoge opgave
van de capaciteit. Dat vermo-
gen werd sterk verminderd bij
meer wind. '■'■.',..'

Wie een goed geventileerde
keuken wil hebben, doet er
daarom beter aan te zoeken in

de richting van de muur- of
wasemkanaalventilatoren, al-
dus de stichting in een bro-
chure. Door storting van ’ 1,75
op' giro 1477321 of door bij-
plakking van ’1,75 aan post-
zegels kunt ü de gegevens over
raamventilatoren van, de
Stichting VWO, Spui 27, Den
Haag krijgen.

Pas op als u Sinterklaas-
cadeautjes in gaat slaan: er is
weer veel'gevaarlijk kinder-
speelgoed te koop. Dit waar-
schuwt de Consumentenbond,
die een aantal speelgoedwin-
kels en warenhuizen heeft af-
gestroopt.. In de Consumen-
tengids van december attentie
voor: rammelaars met ijzer-
draad, kraaltjes of kogeltjes,
poppen- 'én dieren met losse
ogen en levensgevaarlijke
doppen op sommis stapelspeel-
goed.. Het wordt tijd dat er een
speelgoedbesluit komt, waar-
door de keuringsdiensten van
waren doeltreffender tegen de
verkoop gevaarlijk speel-,
goed kunnen optreden, vindt
de Consumentenbond.. ..'. ."
"Een tricot herenpyjama, die
niet krimpt — probeer die
maar eens te vinden. De Con-
sumentenbond had er ë heel-
wat moeite mee. Meer dan de
helft van de pyjama's die de
bond onderzocht, kromp sterk,
vooral aan de shirt.- Van de
pasvorm bleef dus \ weinig
over.

Verscheidene pyjama's gaven
bovendien af op ander was-
goed of liepen door. De onder-
zoekers kwamen er ook achter,
dat veel pyjama's in bed af-
geven.

Een andere sombere bevin-
ding: de. maataanduiding is
een volslagen chaos. Ze ble-
ken pyjama's voor een man
met (kostuum) maat 50 maar
liefst zes aanduidingen te
hebben.

Slechts 5 van de 15 door de
Consumentenbond onderzochte
tafelmodel koelkasten met
twee sterren bezitten een vol-
doende koel- en vrieseffect.
Bij deze kasten moet In de
vriesrulmte een temperatuur
van min 12 graden Celsius
worden gehaald, terwijl de
temperatuur in de koelruimte
niet beneden de 0 graden mag
komen. Dit om diepvries-
produkten enkele weken .te
kunnen bewaren.

Bij een omgevingstempera-
tuur van 32 graden lukte dit
bij alle kasten, maar bij 16
graden vielen er tien kasten
door de, mand. Bovendien
blijkt, dat de fabrikanten ons
vaak bedotten: de inhoud van
de koelkasten wordt door hen
meestal veel te hoog opgege-
ven. Btj btjna de helft van de
onderzochte kasten was de in-
houd wel een kwart lager.

Wie een tafelmodel koelkast
wil aanschaffen, raadplege de
consumentengids van decem-
ber.

Milde
Sint
geeft
strips
aan
ieder
kind

HINT
VOOR
SINT

Als milde Sinterklazen heb-
■"" ben de uitgevers - precies
op het goede moment — een
flink aantal boeken met strips
en cartoons op de markt ge-
bracht. Een ware weldaad te-
genover alle grote en kleine
aanhangers van de-tekenpen-
cultuur.

Een uitgave die veel Jeugd-
sentiment zal oproepen is die
van DICK BOS. Hoeveel van
die kleine boekjes zullen er

indertijd door woedende on-
derwijzers in beslag zijn geno-
men ?Nu kunnen we ze einde-
lijk straffeloos verslinden. In
het boek (uitg. .De ARBEI-
DERSPERS, ’ 8,50) zijn de
eerste vier Dick Bos-verhalen
van tekenaar-auteur Maz
(Alfred Mazure) verzameld.

Wat vooral opvalt aan deze
oer-strip zijn de onberispelijke
krachttermen van de onover-
winnelijke held:.„Verdraaid!"
en „Grote goedheid" zijn wel
de grofste.

Nog zon dierbaar oudje in
de striphistorie: SJORS VAN
DE REBELLEN-CLUB, door
Frans Piet. Een kleine negen-
tig van de allereerste strips
zijn door uitgeverij Skarabee
verzameld in een boekje
(’6.90).

Het .is nog een .. ouderwets
ventje, ■ deze - Sjors met zn
ruitjespet of, matrozenmuts, en
van Sjimmie is nog.geen spra-
ke. Zijn ietwat melige avon-
tuurtjes spelen zich allemaal
dicht bij huis af, 't leest heel
lekker weg.

In de PEANUTS-serie zijn
in een. daverende klap" vier
nieuwe deeltjes tegelijk ver-
schenen: 5. Kijk, daar heb Je

Snoopy, 6. Incasseren, Charlie
Brown, 7. Hup, CharlieBrown
en 8. Goeie ouwe Snoopy. De

avontuurtjes van het hondje
met de gevoelige ziel en de al
te bijdehandte kinderen zijn
gedrukt op verschillende kleu-

rén papier. Dat maakt de
strips niet beter. Alleen' (dié
op hét violette papier), minder
goed leesbaar. Overigens maar

’ 2.95. per deeltje ■ (uitg. Bru-
na). "■-■■'"".

Eén stel nieuwe striphelden
is geboren: PALING EN KO.
Het boek met hun | eerste
avontuur — „Het atoomsul-
faat" — is net uit (uitg. De
Vrijbuiter, ’2.95). '.'. ~ 7 ,

Tekenaar en tekstschrijver
is de Spanjaard F. Ibanez. Hij

blijkt vooral een klei in het
tekenen van dieren — die in
dit verhaal een grote rol spe-
len. Het tweede deel, „De
jacht op de zwarte bende", zal
dezer dagen uitkomen.

Onder de titel VADER EN
ZOON ZETTEN DOOR is een
nieuw deel uitgekomen met
avonturen van de vader en
zoon die Peter van Straten te-
kende en schreef voor Het Pa-
rool. Het is een ijzersterke se-
rie (uitg. Van Gennep,
’5,90).

i Wie springt er niet een gat
in de lucht als hij WIBO in
zn schoentje. vindt? Meulen-
hoff verzamelde een aantal

van de tekeningen dié Wlbo
(Wim Boost) in de afgelopen
twintig jaar maakte voor de
voorpagina — links onderin
van De Volkskrant. De reeks
prentjes laat zien hoe zijn
stijl zich verfijnde en toespits-
te. Het boekje heeft "In de
hoek gedrukt", kost ’7,90 en
is - uitgegeven door Meulen-
hoff.

Ook het werk van een ande-re befaamde vaderlandse
kunstenaar, tekenaar Willem
(Malsen) is bijeen gebracht in
een boek: "De vrolijke relf-
moord". Willem tekende en
schreef een aantal korte
stripverhaaltjes waarin - nogal
cynisch de spot wordt gedre-
ven met sex, milieutoestanden
en burgerlijkheid. Een paar
titels: De tieten van Rita,
Maak meer vuilnis. Dik van
Dalen en de bezwangeraar.
Niet zozeer lectuur voor onder
de kerstboom (uitg. Van Gen-
nep, ’9,90).

7 Jaap Vegter schreef en te-
kende een aantal strips voor
de achterpagina van Sextant,
het blad van de NVSH. Een
aantal daarvan is bijeen ge-
bracht in een smakelijk boek-
je dat de titel kreeg "Niet
doen, kleine man!". Uitg.
NVSH, ’6,50.

" Cartoons van de Fransman
Raymond Peynet zijn verza-
meld in een boekje dat de
titel kreeg "Ik hou van Jou".
Het is een bloemzoet soort
humor, dat af en toe dè nel-
ging tot het hanteren van het
zoutvat oproept. Zo Hevig
lief, weet u wel. Uitg. De
Boekerij, ’ 8,90.

Wie, wat is God?
„God is de man die de kin-

dertjes maakt — wat een
rotbaantje."

„God kan van alles zijn,
alleen geen meisje."

" „God lijkt op Sinterklaas,
alleen de hele tijd."

Een paar citaten uit het
boekje met de tot hijgen lei-
dende titel „Ik weet niet wie
God is, dat hebben we nog
niet gehad." Het bevat kin-
dérultspraken, verzameld door
Eric: Marshall en Stuart
Hample. Ze werden vertaald
door Marlies Hagers, en uitge-
geven met erg goede tekenin-
gen van SJaf Nix. Een aardig
cadeautje voor ’2,95 (uitg.
Bruna).

ZE HIELDEN ZON DROEVIG PRAATJE...

'DUS NÁM IK EEN
ABONNEMENT'

TTet waren zulke aardige
»?■*■■*■ jongens. Ze zelden dat
ze student waren, en, omdat
ze uit Suriname kwamen, dag
in dag uit werden gediscrimi-
neerd. Ze hielden zon droevig
praatje, dat ik medelijden
met.ze kreeg. Dus nam ik een
abonnement op Neue Mode."

Mevrouw J. M. van Luik uit
Slikkerveer ' moet | een . klein
hartje hebben, maar een grote.
portëmonnaie. Want nu, twee
maanden nadat ze haar abon-
nement op het Duitse mode-
blad heeft opgezegd, krügt ze
tot haar verbazing girokaartjes
thuis gestuurd. Of ze maar

even ■ 't abonnementsgeld voor
het nieuwe kwartaal, mèt aan-
maningskösten, wil overmaken
op giro 1143500.ten name van
Heinrich Bauer Verlag

„Ik heb ze verschillende ma-
len . geschreven en ze gezegd,
dat ik m'n abonnement al lang
heb j opgezegd. Maar ze. laten

niets van zich horen, behalve
dan die girokaartjes. Ik" word
er wel kregelig van. Ik ben niet
van plan zomaar te betalen."

Mevrouw Van Luik liet zich
in september vorig jaar aan de
deur verleiden tot een abonne-
ment op Neue Mode. "Maar ik
wil slechts een abonnement
voor een half jaar," had 21e dè
colporteurop het hart gedrukt.

Een paar weken later kreeg
mevrouw Van Luik een door-
slag van het contract, dat ze
had getekend, thuis. Tenmin-
ste, dat dacht ze. Ze vond het
wel wat vreemd dat dit con-
tract opeens sprak van een
abonnement van een vol jaai-
en dat er helemaal geen
handtekeningen op, stonden.
Ze legde zich er maar bij neer
en ontving (zonder énige re-
gelmaat) in één jaar 12 num-
mers van het blad. Op tijd
betaalde ze vier kwartalen
haar abonnementsgeld.

In augustus van dit jaar,
een maand voor het verstrij-
ken van het contract, zegde ze
haar abonnement op, precies
volgens de voorwaarden in het
contract. Ze deed dat aangete-
kend, om er helemaal zeker
van ta zjjn dat er niets mis zou
gaan. ,

Ze stond er dan ook van ver-
steld, toen ze toch eén accept-
girokaart met het bedrag voor
het nieuwe kwartaal in de bus
kreeg. Ze moet ’9,30 betalen,
plus ’ 26,80 „aanmaningskos-
ten". Ze kan zich niet herin-
neren ooit te zijn aangemaand
Het blad van oktober kreeg ze
nog wel thuis, maar dat heeft
ze linea recta teruggestuurd.
En nu wacht ze maar af, bang
dat ér op een kwade dag een
deurwaarder bij haar aankomt
bellen.

Mevrouw Van Luiks situatie
is niet uniek. Veel meer huis-
vrouwen zaten en zitten in het-
zelfde schuitje, dat door het
onzichtbare Heinrlch Bauer
Verlag wordt bestuurd.

VARA's Koning Klant heeft
al gewaarschuwd voor deprak-
tijken van deze verkopers van
het Duitse modeblad. „Er is
maar één antwoord op derge-
lijke gevallen," zegt men~b;j
Koning Klant. „En dat is: die
girokaarten gewoon weggooien.
Niet op reageren, als je je
abonnement al hebt opgezegd.
Er kunnen dan na verloop van
tijd twee dingen gebeuren. Of
er komt een deurwaarder. Aan
hém kunnen de slachtoffers
het hele geval uitleggen. Of
men hoort er nooit meer iets
van."

Het Vrije Volk
HOROSCOOP
HOROSCOOP VOOR WOENSDAG
1DECEMBER:

RAM 21MAART
20APRIL

RAM: Lieve Ram, u schiet de
ene bok na de andere. Dit tot
groot ongenoegen van uw omge-
ving, die dat bovendien nietvan
u gewend Is. De zaak kan met
een sisser aflopen, maar voor
hetzelfde geld ontstaat er een
geweldige deining rond onze
rammen. Ze hebben dat voorna-
melijk zelf in de hand. ■. ■ '

21APRIL
20MEISTIER

STIER: Het Is eigenlijk niet de
tijd van het jaar om verliefd te
worden, maar toch gaat er bij
sommige stieren (niet allemaal!)
lets gloeien. Het voorwerp van
uw liefde (zo zullen we dat maar
even noemen) is óf een steenbok
óf een ram : U beperkt zich dus
min. of meer tot uw soortgeno-
ten). , -y.:. '. ,■

TWEELINGEN 21MEI
21 JUNI

TW EKLINGEN: Tweelingen
hebben vandaag de nelging om
'lies zo te draaien dat ze steeds
;elljk krijgen. Met dit spelletje
loopt u natuurlijk het risico
link op de bek te vallen. Voor
iet zover Is komt u echter tot
ukeer (hoe kunnen we dat zo
lekijken hè).

22 JUNI
22 JULIKREEFT

'KREEFT: U bent de week
dermate fors gestart dat u nu
reeds tekenen van vermoeidheid
begint te vertonen. Hoog tijd om
in te binden! Van werken gaan
tenslotte de beste paarden ln de
vernieling en. daarvoor achten we
de tijd nog nietrijp.

LEEUW23 JULI
23AUG.

LEEUW: u moet samenwerken
met mensen die ' het woord
EIGENWIJS roet % hoofdletters
schrijven. Het laat zich raden
dat een aantal leeuwen fors van
zich af zal knauwen, Voor de restIs het best een plezierige dag, die
ondanks het bovenstaande veelpersoonlijke voldoening zal ge-ven.

23 AUG.
23SEPT.MAAGD

MAAGD :Ga de moeilijkheden
niet uit de weg, maar pak ze bijkop en staart en gooi ze ver vanu af. lemand die u lang heeft■remist duikt plotseling weer inuw leven op. Wanneer ook dezevoor moeilijkheden zorgt
wordt dezelfde oplossing als bo-ven aangeraden.

WEEGSCHAAL23SEPTEMBER - 23 OKTOBER
WEEGSCHAAL: Haastwark is ervandaag niet bij. Rustig, wel-overwogen, op uw gemak wordt

de zaak van alle kanten bekeken
en als er nog tijd over Is wordt
er lets aan gedaan. En anders Is
er morgen weer 'n dag. Woens-
dagavond vraagt lemand u om
geld. Niet geven.

SCHORPIOEN
23OKTOBER. - 22 NOVEMBER

SCHORPIOEN: Opdat de
schorpioenen geen buitensporige
verwachtingen gaan koesterenvoor de rest van de week: dit isuw topdag. Als er bijzondere
plannen verwezenlijkt moeten
worden dan zal dat vandaag
moeten gebeuren. Van uitstel
komen rampen.

22 NOV.
22DEC.BOOGSCHUTTER

BOOGSCHUTTER: Een inter-
menselijke relatie ( u ziet, we
houden ons weer aardig op devlakte) krijgt een forse knauw.
Gelukkig ligt de schuld daarvanhelemaal niet bij u, maar dat
maakt de zaak niet minder droe-
vig. Woensdagavond kan er mi»-
schien nog lete gered worden.

STEENBOK 22DEC.
20JAN.

STEENBOK: Verdeel uw eigen
energie, maar spaar ook ander-mans energie niet. Vel» handen
maken licht werk, nietwaar.Woensdagavond laaien de llef-
desgevoelens op. tot ongekend»
hoogte. (Nicolaas Beets zou m»dit niet hebben kunnen, verbete-ren). ' ' ~.. ■,/'.., ..;

21 JAN.
19 FEB.WATERMAN

WATERMAN: st*ek uw neus
niet in zaken waar u geen kaasvan heeft gegeten. Er zijn ge-
noeg mensen die dat doen. Daar
hoeft u echt niet meer bij. Ver-
geet overigens geen Sinterklaas-
inkopen te doen, want ander»ondermijnt u 's lands economie.

19 FEBRUARI
20MAARTVISSEN

VISSEN: Wat moeten we u nog
vertellen. 0 weet het immer» al-lemaal al en bent zo eigenwijsom u vandaag van des» horo-scoop niets aan te trekken. We
hoeven u wel niet te vertellendat u van een kouwe kermis
thuiskomt (we PAKKEN m Boewel).

Tekening en tekst: Dolle MinaDOL & MINA
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OPEL KADETT de luxe, te eig„
bj. '68, metallic silver, le lak.
Schadevrij. - Onderh.-papieren
ter inzage. Als nw, ’ 3650,-. Tel.
110-204024.' ". . > .. -.-:,"

Autobedrijf
Fr. Hofstede

biedt aan onder 100 pet garan-
tie, ook op arbeidsloon en on-
derdelen 3 mnd. of. 15.000 km:

FORD CORTINA '67 ’ 1450
FORD CORTINA 7,67 ’ 1850
FORD CORTINA ■ '69 ’ 3950
OPEL KADETTy-"''y''69 ’3950
OPEL KADETT '68 ’2950
VW VARIANT '68 ’ 3250
VW 1600 '68 ’ 2450
PEUGEOT 204 7 '66 ’2460
VOLVO Spcvt als,nieuw 1966,- ’ 4750
SIMCA SPECIAL 1501 '88 ’3450
SIMCA 1500 '68 ’ 2950
FORD 15M TS coupé '66 ’ 2250
CHEVROLET CHEVELLE '67

’ 3250
FIAT 850 . '69 ’ 2950
FIAT 850 . '68 ’2250
RENAULT 10 Major '67 ’ 1850
FORD TAUNUS 12M Caravan
1967 ’ 1950
VW. 1300 automaat '68 ’3450
BMW 1800 . '66 ’ 1750
RAMBLER lets aparts 8-cil. au-
tomaat, 2-drs, sportcoupé '68

’ 6250

'■' Inrullafdeling

FORD CORTINA GT '66 ’ 1250
SIMCA 1300 '65 ’ 450
TAUNUS 12 super '65 ’ 250
TAUNUS 12M TS Coupé '66
’1750

Flnanc. in één" dag gereed.

Eigen fin. Bankrelatie aanwe-
zig. Zonder aanbetaling rijden
v.a. ’5O p.m. 6, 12, 24, 36, 48

Autobedrijf
Fr. Hofstede

Bloklandstraat ■ 107, Zijstraat
Benthulzerstraat, telefoon 010-
-241373, verlichte showroom.

Speciale aanbieding gloednieuwe
autobanden

metfabrieksgarantie
,-, Groep 1: per stuk’34

520x12: 550x12;
lerken: Fiat 600 en 850, NSÜ 4, DAF 600 enz. enz.

Groep 2: per stuk’ 39,50yy;; '}'yy
520x12 tubeless; 550x12 tubelees; 560x12; 500x13 tubeless; 560x13;
voor merken: Opel Kadett A. Simca 1000, NSU 1000, Cortina:._-_ 1200 enz., *.-; . --.■ ; "'.-";'-. ,"'i:'.''-;

Groep 3: per stuk ’45 -y7y*
590x13: 560x13 tubeless; 600x13 tubeless; 560x15 tubeless;

voor merken: Taunus 12Men 15M,Simca en Cortina 1300 en 1500

Groep 4: per stuk ’ 50
590x13 tubeless; 600x13 tubeless;

voor merken: Opel Record, Taunus 17M, .Wartburg, enz.

P]; : Groep 5: per stuk’55
640x13 tubeless; 600x15 tubeless; ,i ».'...'.voor merken: Opel Caravan, Taunus 20M, VW 1500en 1600 enz.:

ISi^ï ; '£■■'% .-o- j. '11 j ,'
Kadiaalbanden

;;;;l Groep 6: per stuk’ 40
1355813; SR 15; 1355R14; 1455R12:voor merken: Renault 4L,RlO, DAF 33, Citroen 2 CV enz.

Groep 7: per stuk’ 50
1555R12, 1555R13, 1455R14, 1455R13:voor merken: Fiat 850, Simca 1000, DAF 44-55 enz, ... .-

'")y'?.v Groep 8: perstuk’ 57,50 J ■'"". ;'■'■
1455R10tubeless; 1555R12tubeless; 1555R13 tubeless; 165SR1S;

"-"■" 1655R14; . «i ~ ■ ....voor merken: Vauxhall Viva, Austin 1100 en Seven, Opel KadettCoupé enz..
PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW EN MONTAGE- '** ' *'\ '.'

P. J.vanDijk -Autobanden
VREDESTEIN - PNEÜMANT - GOODTEAR - KLEBER < *
v'; '.-■? MTCHELIN ";.''.

UITLIJNEN ENBALANCEREN \7-,

Tollensstraat 65-67-69,Rotterdam
Tel. 010-285559 en 242964. ''.";""

Zaterdags tot 1 uur geopend.

Te koop aangeb. ALFA ROMEO
GTV, i.z.g.st. zeer veel acces-
soires, km^t.'sl.ooo. Vaste prils
’4500. Tel. 010—126923 na 20.00
uur tel. 010—212517. 'VW VARIANT, type '68, i.g.st„
keuring en lange proefrit toe-
gestaan. Vraagprijs ’2250,-. Tel.
010-165828.

FIAT 125
bj. f». Prijs ’ 1750. Paarlstraat
27 B, tel. 010-278976. ■... ■ 'OPEL REKORD CARAVAN 1700.
Billijke prijs. Tel. 010-161693.

OPEL 1700
BJ. '69. Prijs ’ 3450. G. J.' V. 'd.
Meer, Rosestr. 310A, R'dam.'
Te koop MERCEDES 190 D, b],
'62 mét pas gereviseerde motor,
rijdt als nieuw en verkeert
l.g.st. Spotprijs ’ 950. Zwederstr.
BA, bovenste bel, R'dam.
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Te koop CHEVROLET Impala
Sportmodel. Tel. 010—232554.
Van part. te koop CHEVROLET
IMPALA. Prijs n.o.t.k. Super
sport type '66, 2 pedalen.' pook
versnell. remmen-stuurbekr. in-
terieur rood Skal-leer, regel-
knop linker zijspiegel, stereo
radio, luchthoom 1 en 3 tonig.
Te bevr." N. Nijkamp, Schoon-
derlooetraat 40A, R'dam.

Te koop RENAULT 4 motorisch
i.pr.st. Prijs ’7OO. Landmanstr.
30A. Tal.' 010-293023.'J' J'Te koop VW 1300 bj., '69 L-
blauw' goed onderh. km.st.
20.000. Tel. 010—166441.
Te koop SIMCA 1000 1966 ml.
tel. 010—272209 ■ -
Te koop VW de Luxe '62. Vaste
prijs ’400,— Loopt prima. C.
Stuy, Vegellnsoord 38, Rotter-
dam-IJsselmonde : " ,
Wegens aanschaf auto te koop
YAMAHA BROMFIETS, 3 mnd.
oud. Z.g.a.n. Tel. 010—321255.
Te koop FIAT 850, bj. eind "66,

’ 1500;— C. B. van Dlnte, Mo-
lenstraat 118, Schiebroek.
OPEL KAPITaN, '66,- i.g.st., m.
radio, ’ 1450,— Statensingel 72a,
Tel. 010—244776.
Wegens aanschaf grotere wagen
RENAULT 8 type 11032, bj. '67,
i.g.st. met ace Boreelstr. 10 B,
BUJdorp. . .
Te koop van part. VW 1500
geen roest, ’595,— Te bevr.
tussen 17 en 20 uur. Coolse-
straat, 75 a. Rotterdam. ' ■

Het is te gek
Een autoverz. W.A. v.a. f 75,-
-en een A.R. v.a. f 160,—.

RonL. Halen
Tel. 010—185887 Gespreide be-
taling mog. Ook 's avonds.

Garage v ;
Bleiswijk

Bleiswijkstfaat 28 "':-,
Rotterdam-Noord," z ijs tra at
Bergweg. Tel. 246611. Ook voor
gespreide betalingen.
12 FORDS 12-15-17 MbJ. '66 tot
"69 ...
4 FIATS 125 bj. '67 tot '69
3 FIATS 124 bj. '68 tot '69
3 CORTINA'S de Luxe, bj. "67
tot '68' ■■' -' ":".-'':-■■'' '3 OPELS 1700 deLuxebJ. '65
tot '66
8 STATIONCARS bj. '65 tot '68
1 PEUGEOT 404 Fam. Diesel,
bi. I!>CT
1PEUGEOT 4Ö4 - bj. '67
1 CHEVROLET MALIBU 4-
deurs bj. '65
1 CHEVROLETHIPAIiA2-deu,*

chevrolet malibu I-
deurs bj. '65
1 CHEVROLET IMPALA 2-deurs
coupé . W. '65
1 CHEVROLET
STATIONCAR . bj. '65
2 FIATS Coupé 1500-850 bj..'67
1FLAT 850 bj. '66
1 FORD ESCORT d» Lux»; bj.
'68
2 VOLKSWAGENS 1300-1600
TL ■ bj. '66 tot '68
1 VOLKSWAGEN Per», bus. bj.
'68 '1 FORD MUSTANG CABRI-
OLET '■ bj. '65
1 PONTIAC LEMANS, bj. 1967
1 OLDSMOBILE Cutlass F 85.
bj. '65
3 OPELS KADETT, bj. '66 tot
'68 "
2 OPELS KADETT - Station-
cars" bj. '67 tot '68
1 CITROëN DS 21 nieuw
model bj.'67
1 CITROëN AMI 6 bj. '66
2 FORDS TRANSIT BESTEL,
bj. i' '' "- - '67
1 FORD TRANSIT Dubbellucht
met huif bj. '67
1 MERCEDES BESTEL DIE-
SEL ~ «J» 'cc
Tevens nog divers» ! andere
merken voorradig. - ■ ■ -

Bij Automobielbedrijf 'MANTA4

.7 scbiet u zevenmaal raak
':■■ Half jaar garantie of 20.000 km.

Goedkope aanbiedingen van gebruikte auto's
Hoge inruilwaarde van uw auto

77 . Fin. met ’ 50 contant
Auto's zijn gekeurd en getest
ANWB-keuring toegestaan

10 pet korting op alle wagens
VW 411 LE 1970. 31.000 S 4500
VW PONTON 1600 1968 . ;. ' ’2750
VW KARMANN GHIA 1964 - ’llOO
OPEL REKORD 2-drs. 1968 1 3400
OPEL REKORD 4-drs 1967 ’ 3300
OPEL REKORD 2-drs 1967 . ;.,' ";'%.:...-!,:, /3300
OPEL REKORD 2-drs 1966 ' / 1700
OPEL REKORD CARAVAN 1966'7,'\7.' '. 'f 1700
FORD 1»!COMBI 1967 -.' ’2300
FORD TAUNUS 12M 1965 ’ 650
FORD TAUNUS TRANSITBÜS, gesloten 1967 ’ 1500
FORD CORTTNA 1965 -* - -. <:" f 500
FIAT AUTOBIANCHI PRIMULA 1968 ’2300
DAFFODIL 1965 f' 600
SIMCA 1301 GL 1968* :'" f1650
INRUIL DAF .ï,*.*'"'■ f 25°

Benedenstraat 139, Rotterdam, Msselmonde. tel. 010-195738

ledere dag geopend van 14.00-21.30 uur. Zaterdags tot 18.00 uur.
Zondags gesloten. . ; '.-..<;"' \ ;,'u' '.'" ■-..GROOTHANDELSSUPERMARKT

Content ~met «en serienieuwe automobielen in alle prijsklassen.

' . 10.000 KM SCHRIFTELIJKE GARANTIE

INRUIL EN DIRECTE FINANCIERING MOGELIJK
EVT. OOK ZONDER VOORUITBETALING

y.yy ledere eUëntkrijgt een gratis radio
77 en een stel kokosmatten.

Ook voor verhuur zonder chsuffeur.

CHEVROLET Impala Coupe 1966 ’3850

FIAT 850 Spider Cabriolet 1968 ’3450

VAUXHALL VIVA 1970 ’4450
FORD TAUNUS 15M TS Coupé 1967 .' 3250
OPEL Kadett Caravan 1967. ■"■■ ’2450

FORD Mustang 1969 *! ■ "~~* . ’ 7250

DAF 44
1

196a
> "' -. ,'y -~ " / 2950

WARTBURG 1969 ''' " r ;"""-', ,'<" .' ■ ’ 1950
VW 1300 Kever 1968 -. ’ 2750
VW 1600 TL 1967- ' "'■'■ ’2950
FORD Cortina 2600 1969 . '.:?"/' ’3250
CITROëN Aml 8 1970 / 4350
CORTINA 1600 L 1970 ’3950
CORTINA 1300 L 1970 t3950
AUSTIN 1300 Countryman 1968 ’2950
OPEL Kadett 1967 ’2950
FORD TAUNUS 17M TS 1989 " ’4750
OPEL Kadett 1969 . .. :. -X. s '"' ’3950
OPEL Admiral 1970 . ’8950
TAUNUS 12M 1969 '■-; , -' ’3950
VW Kever Automatic 1969 ’ 2950
SIMCA 1000 GLS 1970 .’ 4250
PEUGEOT 504 1970 : ,-;:f: ’7250
SKALDIA 408 1967 - y :>":.' ’1950
FIAT 850 Coupé 1968 ï ■*-: : ’3450
SIMCA 1301 de Luxe 1970 '.': y.'y ’5250
FORD Escort de Luxe 1969 :M-\-: "■ ’3950
FORD TAUNUS 12M Coupé 1966 ",-"'- - ’ 1650
FORD TAUNUS 12M TS 1970 -.','.!,';, ’4250
RAMBLER Cabriolet 1968 .. ; -lr. ’5450
SIMCA 1501 Tourist 1968 . :'"'/li;.-' '~

;J'! : p- ■ . , . ’3750
VW Kever 1967 ’2250
FORD Taunus 12M Stationcar 1966 ’ 1650
MORRIS Gllder 1968 ’ 3250
SIMCA 1301 Stationcar 1969 .-,- '- ■■■ Z 3250
RENAULT 4L 1968 ’2350
'■' A' - .', ■''- ' '■■"■ /.''.-. /■

,'■;.' y- - DOOR INRUIL VERKREGEN:
PEUGEOT 404 D 1966 " V.-■"'"■ " ’ 750
SPEEDBOOT met motor 30 PK, trailer en afstandbesturing ’ 1750

Verder keuze uit diverse inruilauto's vanaf f 250.

OVERSCHnSSEWEG 152, SCHIEDAM
;(Speansepolder), tel. 371918, 5 lijnen.

ACHTER STATION SCHIEDAM

WIJ ZIJN VAN 10 UUR GEOPEND.
Voor verhuur tot 9 uur 's avonds geopend.

HET VRIJE VOLK

Te koop VW '62, mot. '64, kl.
.rood. Polsterstraat 28d. Spijke-

nlsse. ' : ' 'Te koop TAUNUS 17M. BJ. Juli
'67, klokgaaf, rijdt prima. Prijs
f 1450. Tel. 010-254491.

DEKA - TRANSPORTMAATSCHAPPIJ N.V.
Rotterdam - Westplein 2 - Telefoon 13.49.40

Op onze afdeling EXPEDITIE-IMPORT vragen wij
een mnl. of vri.

AANKOMEND
EXPEDIËNT

Ü.L.O.- of gelijkwaardige opleiding vereist, type-
diploma gewenst.

GEBODEN WORDT:', " ■'.
een aantrekkelijk salaris alsmede goede secundaire
arbeidsvoorwaarden/'.*- ' " - 7-
Vakantie minimaal lff dagen per kalenderjaar. Werk-
tijden maandag t.m. vrijdag van 08.15—12.15 uur en
13.00-7-17.00 uur.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling,na telefonische
afspraak te richten aan de afdeling Personeelszaken
van bovengenoemde vennootschap/ '

Te koop STA-CARAVAN, 7 tt)
lang, 1 jaar oud, merk Blue
Bird, staanplaats camping He-
keltje Rijsbergen. C. v. d. Lljt-
gaarden Tasmanstraat 33. Bre-
da. Tel. 01600-45989.

EXTRA AANBIEDING: verkoop
van onze laatste showcaravans
OMAR Oase en Sahara, beide
type '2 slaapkamers, kortingen
f 1000,- tot f 2500.- gratis ver-
voer. Bezoek het showterreinvan - caravan-import PRINS
ALEXANDER, - langs rijksweg
Rotterdam—Gouda. Neem via
afslag Capelle a-d IJssel de
Hoofdweg ■ evenwijdig ' aan
rijksweg E — richting Nieuwer-
kerk. Telef. 010—332323.

Foto, film, optiek
SEX-FILMS???

Vertoon, verhuur, verkoop, le
Jerichostra-' 68. R'dam. Dag
11.00-18.00 u rel. 010-137863.
ledere dag.

yj yrFilmclub
Angeliqué

Vanaf . heden ledere' dag ge-
opend: van 11.00 tot 01.00 aur.Verkoop en verhuur' van films
Tevens ledere avond van 21.00
tot 01.00 uur geluidsfilms strip-
tease en live-shows

Jan Sonjéstr. 33a
Rotterdam-Centrum, tel. 010-

Weg. dienst te koop aangeb.
FIAT 850 Coupé 8-12-65, prijs
n.o.t.k. Hilgers, Spaansebocht
35a, R'dam'. Na 18.00uur: , ' ■■■ '.'■
AUTOSLOPERIJ W. LUBBERS.
Grote sortering auto-onderde-
len. Vele merken v.a. '55 tot '68.
Hoofdweg 157, telefoon voor 6
uur 201554 - 203722. na 6 uur
335548 - 256111. Zaterdags aehele
dag geopend. . ■ "Voor goedkope reparatie en re-
visie* aan alle merken, speciaal
VW en FIAT. Verkoop motorenen onderdelen. Oranjeboomstr.
363c, R'dam. Tel, 010—179116.
Reparatie en serv.. Zinkerwee
29a, R'dam. Tel. 010—279360.
Te koop FORD TAUNUS 1600 L,
bj '71: Opel Rekord 1900 bj '71;
Opel - Kadett Caravan bj '70:
Opel Kad. de Luxe, bj. '66; 2x
Opel Kadett bj '65; Opel Kadett
bj. '66. Te bevr.: J.'Meeuwsen,
Bree 31, Rotterdam-Vreewijk.
Financiering mogelijk....

Te koop aangeb. VW 1600 bj '67vam le eig. ’ 1600,—. C. Veen-
hulzen, Vlietkade 23b, R'dam.
Te koop RAMBLER Ren. BJ.

'65, Billijke prijs. Schipper,
Zoomstraat 35, Rotterdam.
Te koop aangeb. SIMCA 900 bj
'63, prijs ’ 325, — Inl. 01880—
5413. - ■ y^^^
DAF 33 te k., bj. '67, i.z.g.st.,
Oldegaarde 694. tel. 010—806158.

Caravans
CARAVAN ■ TAXI verzorgt het
vervoer van uw caravan.' Tel.

omst. DAF 33 *71J Koopje.
Tel. 010—238555. ■ -■■
AUSTIN SEVEN 850 de luxe,
1969, i.g.st.. Kl, wit met ANWB-
rapport, le eig. Alblasserdam
01859-4012, ■-■"■.'

VWiPONTON '65 i.g.st.'- Even-
tueel prijs : n.o-t.k. Kusters.
Strevelsweg 41, Rotterdam.
Te koop FORD CORTINA 1300
de ■ Luxe, t.e.a.b. Choplnstraat
2b, Vlaardingen

.Te koop FORD CORTINA 1500
1965,.- i.g.st.' Geen roest, Prijs
’650,— Buizerdstraat 32, Vlaar-
dingen-Holy. 'Auto verkopen?
Snel en > contant geld. Burge-
meester Hofftnanplein 43b. Tel.
010—124113. . ■' ■ ' ■ ■" - -WISSELBANDN.V.
Autobanden' en accu's. Balan-
ceren en repareren. Allerlaagste
prijzen. . ■_ Ook zaterdags. ge-
opend. Rotterdam-Felienoord.
Persoonsdam 16, Tel. 010—276400
Schiedam Raam 26 (IOOm ach-
ter stadhuis) Tel. 010—268351.

: Autosloperij VOS ■'
Hogeweg 6, Ridderkerk, tele-
foon sloper!,; 01804—5262, privé
na 18 ü. " 010—194506. vraeet
sloopauto's te koop.- . ■'■- *. ...
Te koop FIAT 850. bj. '66. 64.000
km. Vraagprijs ’lOOO. C. van
Jeveren, Baarsweg 301, Hoog-
vliet.;,-..: ■ _.."■ . ■ ■
Te koop VW 1200 i.g.st., ’BOO.
Tel. 010-190366. ■-■ -Autobedrijf

V V.d.'Zalm"- *■■ -. biedt aan met origineel 'Bovag
Garantiebewijs

R 16 TS, type 1969 ’ 5500
OPEL REKORD 1968 ■ f 4500
OPEL 1900 L type 1968 ’ 4250
OPEL KADETT 1969 ' f 4600
KADETT CARAVAN 1968 ’ 3500
CORTINA 1600 GT 1968 ’ 3950
CORTINA ESTATE 1969 " ’3950
CORTINA ESTATE 1968 '’3250
CORTINA 1967. , " : . ’ 2450
CORTINA 1968 . ' ’ 2950
TAUNUS 17M 1968 ’ 4250
TAUNUS 12M 1969 f 4250
12M COMBI '67 en '67 v.a.

-."- ' ■' < I- 2450
TAUNUS 12M model 196,"r ’ 2450
SUNBEAM IMP. '69 . -f 3500
MORRIS 850 MINI 1968 't 2950
VW 1300 1968 ..." .f3250
FORD CORSAIR 4-d 1967 f 2500
KADETT Coupé 1965 ’ 1450
OPEL KADETT 1964 " ’ 750
AMI BREAK type 1966 ".,' ’ 750
FIATIIOO 1966 .-, .-";":’ 750,-

Adm. de Ruyterweg 16—18 (bij
Jonker Fransstraat), Rotter-
dam, tel. 010-122904.. Geopend
van 10.00—21.00 uur.

K' Auto-
verzekering

Hoge no-claim: 1 ir. schadevrij
25 pet. Gr. Kraanwagen en taxi
bil schade. Tot 15 Jr geen keu-
ring. Speciaal ambt.tarier.
Ass.-kant. Mertens, Honlnger-
dljk 69, Rotterdam. Tel. 138729.
RENAULT R 16, 1966, 76.000 km,
prima auto, van le eig.

■f 2300,—.Tel. 010—286368.
Te "koop l.z.g.st. verkerende
DAF 31, bj dcc. '64. Vraagprijs

’ 550,-. V.d. Velde, Agniesse-
straat 31. R'dam. _■_
FIAT 850 met nw. motor, bj '65
vr.pr.- ’ 1000,—, oi rullen v. een
grotere. Tel. 010—163287.
Te koop VW 1962, i.g«t., nw.
motor.'T.e.a.b. na 16.30. Manse,
Wim. Beukelßzoonstmat 32a,
R'dam. -' ";' -Te -koop OPEL REKORD 1700,
bj 365 ’lloo,—. Tel. 010—325835.
TAUNUS- - 12M zeer goed
f 1950.—.Kruijt, Maldenburg 18.
R'dajn. __
AUTOVERZEKERING
AUTO'S tot ’ 8000,-. WA Euro-
pa*f 165,-. Part. gebr. extra
korting. Ambtenaren ongekend
lage premie. Ass. kantoor J. G.
Bra/nd, Mathenesserweg 47a,
R'dam. Telefoon 371057.

3 Wees wijs
kodp uw Citroen bU

*H.v.d.Meys
Cit*oën ID, DS, Dyajne, 2 CV,
Amf. Slooponderdelen, ruilen,
flnanc. 's Avonds geopend. Mo-
lerawaterweg 35, R'dam, tel.
OlOt-244486.

;Quick service
en Autobedrijf
f" OOST

Bl|at"afl,n met 3'mnd. voli. ga-
rantie. Inruil en vlotte ftnanc.
Elk* -deskundig onderzoek in
onse modern Ingerichte garage
m<è. ot elders. Merk-Super-
benzlne 3 cent korting. Door-smeren en olleverversen en alle
reparaties tot 's avonds 9.30.
OPEL KADETT '65 ’ 950
OPEL Rekord 1900 L'6B ’4450
OPEL Caravan de L '66 ’ 1850
OPEL Kadett Caravan '67 ’ 2450
VWi 1600 TL '67 " ’ 2750
SIMCA 1301 LS '69 ’3450
SIMCA 1500 Spec. '67 ’ 2300
FORD Cortina de L '68 ’2750
FIAT 1100 D '66 ’ 875
NSO Prinz de L '67 ’ 1050
BMjW 1800 de L. '66 . ’ 1750.
TRIUMPH Sport '64 radte ’ 675
Dagelijks geopend van 7 uur
v.ng|. tot 9.30 n.m. Zaterdags
vaa, 8 tot 5 uur. Quick Service
enji Autober. Oost, Brede HJL-LEI>IJK - 96, tegenover, metro-
Btaltlqa Rijnhaven. R'dam-Zuld.

* "■:' Merkaccu's *.:■_"'.:
1 ' 30 pet. kórtti«r,« _Ruilservlce dynamo's»y En startmotoren.:if.;7?
"s .
* iTeéen vaste prijzen

Auto-Rent N.V.. ■ 3.'- - y ■ ,v\ -■:■■■";.....
"Jan v. Avennesstr. 40—46
i_. Te1..010-258616 .-■-.

ZATERDAGS OPEN '■ ',■Westerkade 9.
Tel. 010-363285

Rotterdam. I

COMPLETE UITLATEN. 30 oct.
korting of «rratis montage. Auto-
Rent N.V..Jan v. Avennesstr.
40. Rotterdam.1 Telef.' 010—258616. Zaterdags seonend.

E.R.A.D.
EERSTEROTTERDAMSE

AUTOWRAKKENDIENST
; ;Tel ÖÏO-200998r 205041

Wi) halen uw autowrak, en geven u een vernletlgingsverklarin
DB BEKENDE GELE AUTO'S. Na 18.00 uur 010-230877 - 333837.'

Automobielbedrijf P. v. d. Berg,
Feijenoordkade 7A, - Rotterdam,
biedt aan met Bovag-garantie-
bewljs OPEL REKORD 1700 bj.
'69. ’ 4750.— Tel. 010—171204.

r i OSLja Welke intelligente vertegenwoordiger, die f* y*

["'■.-■ UT méér in zn mars heeft, neemt de uitdaging '""';-.".,
n aan ? Bent u bereid voor eigenrisico te
M y : werken ? Lijkt u een maandinkomen van I v l:

I J Belt u dan woensdag 1 december 03406- il
f| I 2236 tussen 9en 6 uur, zodat wij een :. ;,/
L 'm afspraak met u kunnen maken voor het ÊÊmf y] verstrekkenvan uitvoerige inlichtingen. |§§|
[\ . j Ukunt ook schriftelijk solliciteren onder | ]
ÈyS y ""*■ 8987 bureau van ditblad. ff||f|

Dameslaarzen
Crush-leder . ■;. i "i" i» iij»i
glanzend - " 'l-J 'in zwart j ij 111 1
en bruin. , ] i| Ijl I.Twee riteen. ! il /’ /
Zeer modieus. il!"///' '39.95 j | I

Zwart nappa-
leder of bruin, JlTy!' 'hunting suède
met warme II Xjk vilt
voering, voor ||- — J| Wfl-als het echt - H I! (ff
koud is. 69.95 B jf flli, Bi \v«,\

Dit zijn slechts twee■ voorbeelden uit onze grote -■ -collectie. ,

Part. biedt aan zijn in nwe.
staat verk>~ènde SIMCA 1500
GLS. type '67. f 1250. Tel. ml.
010-233138. -■ <:■■ '■:
Te k. Dodge Dart. GT, Juli '66,
met radio,: als nieuw. 1 1650.
Tel. 010-273156. ' - 'SIMCA met nieuwe motor,
35.000 km, slaapbanken, groen
skai bekleed. Papieren ter inza-
ge. T.e.a.b. Tel. 010-236039. - :

MOOIEKEUKENS

Spoelelementen met roest-
vrijstalen bovenblad, 2
onderkasten 100x50x85cm.
vanaf f. 198,-
Enorme sortering aanrech-
ten met kunststof of
roestvrijstalen boven-,
bladen, maten 120x50 -150x50- 150x60- 170x55- 200x55 en 220x55 cm..
Reeds vanaf f. 349 *"WANDKASTEN y
in vele afmetingen, maten
50-60-100-120en 150cm.
Vanaf f .49,50
SERVJESKASTEN
of WERKKASTEN

I Vanaf , f. 149.-
PRACHTIGE
BUFFETTEN

Keus uitniet minder dan 30
modellen in de maten van
80-100-120-130-140-150-
-160 en 180 cm breed in
diversekleuren i* ll' 'ï.
f h.*(',;v,'„ Vanaf f. 198,-
Wif importeren recht-
streeks uit Duitsland'
Alles direkt uitvoorraad
leverbaar! *<4spMKJ*|£
Kom eens kijken bij : -
Rotterdam Meent 7-9
bij de Goudsesingel
Telefoon 010-12 5893

I /Grote magazijnverkoop i
PANTALONS .. . . . . . . v.a. 7.98 I
GEWATTEERDE DUSTERS ... . 9.95 1
KOSTUUMS. . . . v.a. 39.- I
DAMES-REGENMANTELS . . . v.a. 9.75 1
MEISJESMANTELS "''' W*"; 1
maat 116 tot 140 "* «Üf*/.""" M

DINSDAG-, WOENSDAG-, DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND ||
KOOPAVOND KJ

BEIJERLANDSELAAN 80 - ROTTERDAM II

Sheüand
bei^etsQ

Hoog sluitende, <^A^.ribgebreide Shetland mêiw^^vMÈlJ^^^^Kdoorknooppull van I-K . ' Mm -.'j\
zuiver scheerwol. f' WËWmÊmsk M^ i: ~m

Draag jeop je blote lijf mmslÊÊof lekker nonchalant / f. Mi *#op een T-shirt. mf?ffMW*\sf%Wl WÊMÊIn kleuren die nu / / lij*l

de voorkeur hebben: / /, i , ' <greengrey, dusty pink, Ja /! ■'f H^l«coffee, port, copper, / \ ' i .''blue. r>\J <„ '27." \ i

bervoets \ ÉRKiBulgersteyn, Beijerlandselaan, »",-1 &' ’ ' ■!Rotterdam . i5*.»7;'3 t'-KW'J
k Broersvest, Schiedam -.".-.■'" .. 1 Hl. HIU.. ,U.UJ. PB—WW—M—
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Auto's, motoren, scooters



Scheepstijdingen
Nieuwe Waterweg
Aangekomen

29 NOVEMBER
Pesht Rus Waalh 15 slakken

Pakhoed -Colchester Eng Margrieth ECT j
atg Hafa ... :,,.,. .-.

Europlc Ferry Eng Beneluxhstg
TFS

JofrigoNoor 3e Katdam DEKA ''..'
vlees H en Veder ' ..- -.;.

Sassaby Eng Waalh p 7 EUR i.
stg Gen Steam

Mini FinVldgn NM.Volgt
Agamemnon Griek Botlek"

Verolme 10 ldg v. Ommeren
Bischofsteln Dts Rijnh HAL stg

HAL , „i -.
Marland Pan Werf N Waterweg .Schiedam ldg Lenders
Belgrano Dts Waalh 98 graan

Olie Scheepvrt -Traquair Eng Brltt ICI olie -.
Burger

Bernd Dts Europoort Gulf
Smeeroliestelger ldg Hansa
Worms

Alchimist Kiel Dts Dordt olie
Maurits " \ .Glendalough: eng Waalh 27 , -magnesium Van Ommeren'- .-"

Adele-J dts Dordt Zeeh stg
Sanara

Signe Tholstrup deen Pernis
ASF ldg Soetermeer Fekkes

Darss o-dts Schiehaven ldg
Holland stg Pakhoed -Kytilus eng Europoort Shell 104
olie Van Ommeren v

Vavajo Somallland le Eemh
Deltapoort ldg Allround 'Hudson Venture eng Europoort
Chevron 2 olie olie Sch

Qran Canaria griek Merweh M
Pr stg Muller- ;■

Harry Lewis dts Shell Pernis
35aldg GEFO -Lutro noor Maash Hanno stg | -James Smith :: . ■Elntracht dts Rijnh paal 4 ldg .Van Weelde

Epic Colocotronis griek Europ .Chevron 1 olie OSB ■ -'~-■Saintmary lib Botlek Esso 2 olie
Van Uden

Rijsurn dts Parkk Sanara
Bani noor Botlek Fr Sw erts

Montaan
Bell Valiant dts Britth Bell stg

Bell line
Damianos lib Europoort Mobll

wz ldg Ruys
Ek noor Botlek NM 6 ldg

Pakhoed
Dumos dêen Waalh RHB zink v

Ommeren
Plato dts Dordt hout

Lehnkering
Spurven deen Parkk hout

OAL , 'Euroliner eng Margrieth ECT
stg Ruys

Theofllos J Vatis Botlek NM 3
olie Alpina -aaelic Ferry eng Beneluxh TFS
Stg TFS .

Persimoncore Israël Beatrixh
Persimoncore Israël Beatrixh M

Pr bananen Muller
Feder Lysgaard dts Botlek Pakt

9 ldg Van Omeren
Johann Wessels dts (sleepbt)

Schiedam werf De Jong Van
Ommeren met sleep Mulus IV
dts. |■ i

Otello zweed Botlek Pakt 6 ldg
Trias -Alchimist Flensburg dts Botlek
Pan ocean Chemie Hamb | -Lloyd ■.

Wespe dts Pernis Shell'34 ldg V
Weelde , > ..

Echo dtsRijnh Oosterom hout !
Sanana—-*~ - -■"—KSgt

Modena noor Vlaard NM olie
Arned

Wieiand dts Merdljk hout
Wamb

SO NOVEMBER
Bell Venture Dts Brlttanniah

Bell stg Bell Lijn
HellbronnL Dts Wilhelmlnak

lds Rotterdam stg MullerTevega Cypr Lloydk Javakurk
Ant Veder

Najade Dts Schieh M Pr 2 stg J
Smith

Bulkern Liner Dts Botlek boei 1

" ldg GEFO . *.'-- - —'Mcdi Sun Lib Maash Hanno stg
i J Smith

Kolomna Rus Waalh Pakh stg
Pakhoed

Decimal Dts Merweh Vijfv stg
Ruys

Evgeniy Anufriev Rus Waalh p
2 Pakhoed stg Pakhoed

Bremer Flagge Dts Merweh
■Vijfv stg Wambersie ■ . >San ■ Joaquln Valley Zweed'
Beatrixh M Pr Wambersie

Teviot Eng Brittanniah ICI
Burger

Ragna Dts Alexanderh ECT stg
Sealand

Chemical Sprinter Dts Botlek N

' M 5 ldg Broere
City of Guildford Eng Merweh

" Seaport H en Schuurman
Authority Eng Pernis Shell 10

" ldg Trias
Krasriokamsk Rus Waalh pier 6

THB ldg Pakhoed
Stadt Elsfleth Dts Europoort. RWS steen KS D ...
Anna Gerdes Dts Dord papier

Wambersie - *"".' '■'
Transamerica Dts Waalh M Pr

stg Rijn en Zee
Helisoma Eng Pernis Shell 32

ldg Van Ommeren 's
Dynas Lib Dord Zeeh erts

DEKA
Boribana Deen Maash THB stg;Cornelder ■" - ..'.■■:. *■"-:,

Nederlandse schepen
Abel Tasman 29 500 o St 'Helena '■"
Achilles 29 v Londen' n „

Grenada
Aeneas 29 te Amster :;""''
Alcetas 30 teRott
Algol 29 40 nno Xp Verdische

Eil ! " ■
Alkes 29 255 nno Ilha do Sal
Ampenan 1 teKawasakl verw
Amstelland 29 v Hamburg n

Amst' "■ ; .Amstelsluis 30 700 no St
Helena :

Amstelveen 29 65 zw Cape
Leeuwin

Amstelveld 29 250 zzo Albany
Amyntas p3O 200 w Kreta
Anco Spray 29 v Punta Cardon
n Guayanilla

Ares 30 te Prt Plata
Artemis 29 teSavannah
Asmidiske 30 te Liverpool " - .
Atlantic Star 29 100 no Xp

Race
Balong 29 360 o Chagos

Archipel
Banda 29 v Freetown n Pointe

Noire : '-.-,,lo"V
Banggai 29 420wnw Flores
Barrad Foam 30 v Tenerife Las

Palmas
Batjan sinds 23-11 ten anker

Labuan .
Batu 29 250 zo Monrovia
Bawean 29 400 ono Beira
Benealen 28 te Amster
Billiton 29 330 w Walvisbay
Broeas 30 v Livorna nCadiz
Bovenkerk 29 v Barcelona n

Marseille
Calchas 30 te Rott
Carchester 29 400 zzw Cape

Verde " .. ;r '■ ;
Cartago 29 t Udde" valla N

Tela :- - .' "' . .. .
Castilla 29 1120 ozo Bermuda
Ceres 29 te Cristobal
Chevron ' Eindhoven I 29 v

FredericianKopenhagen
Chiron 29 v Willemstad n- Barbados ' - ■ ■Choluteco 29 120 no Cuba
Coppename 29 430 ozo Tehuan- tapec - - - ■-"'.*
Deitadrecht-29 GdtaSk n-TTSX"-
Ba 30 v Auckland nLybtleton
Gaasterdijk 28 te Longbeach
Gaasterland 29 v Reeife n ,

Santos -' " " i ■.'- -Ganymedes 59 v Kingston 1 te
PtoBarrlos ... .'.

Gerd Oldendorff 29 95' n -

Laspalmas
Gloria Marls 30 te Hamburg
Goeree 29 1000 ono Nw-- Amsterdam Eil , . /-'
Graveland 30 v ■ Ilheus n :

Reeife
Grebbedijk 30 teRott
Grenland 20 v/Los Angeles n- Tokyo ' . ■ ~. - . .
Hercules 29 v Aruba n "

Paranam
Hermes 29 380 ono Flores
Ho 1e n d r e ch t, 27 270 n

Sambrero >'.'-- a
Jason 29 v Nickerle n

Paramaribo
Karachi 30 te Bahrein 'KatsedlJk 29 200 zw Azoren
Ladon 28 te Beyrouth J
Laertes 29 630 zo Mauritius
La Libella 29 100 n Las

Palmas
Leersurn 27 ,v..' Singapore n

Durban
Leonidas 27 te Messina
Lion of ' Judah 29 140 o

■ Lourenco Marques
Loire Lloyd 29 te Apia
Loppersum 29 380 tiw Azoren
Lycaon 30 te Labuan
Machaon 29 Liverpool ;
Magas 28 te Ventspils
Marathon 28 te Pto Cabello
Mercurius 29 70 n Sanmiguel
Mersey Lloyd 29 520 z St

Helena '.
Mitras 39 te Barcelona
Moordrecht 2 909 zw Kaap Punt

Aguna N Stockhton
Musi Lloyd 28 50 zo Acapulco
Mynias 30 te Cadlz vrw
Neder Elbe 29 ten Anker Abud

Habi
NedLloyd Kyoto 29 150 zw

Luderitzbay
Ned LLoyd Katwijk 30 200 zo
" Hongkong
NedLloyd Niger 29 t Dakar
Neder Rhone 29 600 z Ceylong
Nijkerk 30 te hmburg
Oranjenassau 29 v Paramaribo .

n Gergetown
Ossendrecht 29 540 nnw

Trinidad
Ouwerkerk 29 60 zw Finisterre
Palamedes 29 1000 no BarbadosiPallas 30 teRhodos vrw
Parthenon 28 te Pto Limon
Pendrecht 27 v Detroit n

Montreal
Phldias 30 te Rhodos vrw
Philetas p3O Gibraltar n

Ashdod
Polydorus p 29 Xp Agulhas n

Le Havre .
Pooldrecht 30 te Kaapstad
Poolster 29 310 nw Kaap

Verdische Eil -Prinses Margriet 29 v Plymouth
n Amster -Putten 20 v Visakhapatnam n
Calcutta

Radja 29 950 ozo Bermuda
Rott 29 60 ozo Townsville l'■■-.'■
Rijn 29 200 z Port au Prlnce
Rijnborg 29 te Kotka 'V- '. -
Saf Ocean Adelaide 29 450 zzw -

AdelaideSchelde Lloyd 29 110 wnw
Schiekerk 29 1260 w Los

Angelels ■ "Seine LLoyd 29 te Napels
Servaaskerk 30 te Rott "Socrates 28 teKingston -Stad' Den ■ Haag 30 te 'Kopenhagen verw
Stad Gouda 27 v St Crolx n

San Juan
Stad Utrecht 28 780 nw

Azoren
Steenkerk 29 v Kaapstad n

Rott - : ;. -..-. ■'■. '-:*>: :i'
Straat Clarence.3o vLyttelton anr Dunedin -,— -j .;-'':■
Straat Fraklln 29 v Abidjan-n"..*'

Walvisbay
Str Honshu 29 v Penang n

Mauritius .. ■■'.■' ".-. .'->.,,>'..'-;- ■-
STraat Johore 28 te ColomboStraat Kobe 27 v Mombasa n

.?-*- - £v . .:.,.,
"Straat" Kö"rea'**s9 200"*a "'■ '"

Seychellen ■Straat Luanda 20 v Wellington
n Sydney . - ' ':■s.. ■■ '.

Straat Luzon.. 29 -. 240 ;'■ zzw ■ ..,
Adelaide *" ■'■ ' *-'. -Str Le Maire 29 te'Reunlon

Straat iMozambiaue. 29 Rede

'Pointenoire
Straat Tanga 27 teDurban
Talamanca 30 350 wzw

Acapulco - 'T- .■ ■Tana Haiq 29 600 o Ascension
Tanamo 29 225 wnw 225 wnw

Kingston - ,■■-.- r-
Thaletas 30 te Duinkerken:. 1 -/
Thameshaven 29 v Santos n ■Buenos Aires --■■-'■ ■Thuredrecht 30 te Bremen
Tinto 29 te ArmueUes - r
Tjiliwong 27 te Zanzibar 'Tjlmanuk 30 te Bangkok
Trident Amsterdam 29 1000no' ,

Barbados
Trident Rotterdam 29 780 wzw ,
■ Azoren' -, ■: --■. ,
Ulysses 29 te Moengo.Walcheren 30 .340 no

Amsterdam EU
Waterland vrm 1 v Bremen n

Amst
Wissekerk' 29 375 -10 St .

Helena -'. , . ...
Westerkerk 29 190 zw Saigon
Witmarsam "29 460 nno

Fernando Noronha "Woensdrecht 29 200 o Belle
Isle

Zaanland 29 v Redife n ■Santos
Zonnekerk 29 17 w Xp

Vincent

Het Vrije Volk
Directie: drs. H. Claus en
E. Messer.
Administratie en redactie:
Slaak 34, Rotterdam, tele-
foon 010-147400.
Gironummer voor abonne-
mentsgelden: 206300 (alleen
viastortings-acceptgirolcaar-
ten). | -
KASCREN: 10.00-12.00 u. en

13.00-15.00uur.
Abonnementsprijzen:
per maand / 6,70
per kwartaal /19,80
losse nummers / 0,30
Voor. bezorging in onder-
staande agentschappen zie
de ernaast vermelde adres-
sen. (Abonnees in andere
agentschappen gelieven het
hoofdkantoor te berichten.)
Capelle a. d. IJssel: Reiger-
laan 189, tel. 010—336787, van
18.30—19.30 uur. Zaterdags
van 17.00—18.00 uur.
Deift: Wallerstraat 22, tus-
sen 18.00 en 19.00 uur, tele-
foon 01730—30917.
Dordrecht: Spuiweg 30, tel.
01850—35452.
Maandag t.e.m. vrijdag
Van 9.00—19.00 uur, zater-
dags van 17.00—18.00 uur.
Gorinchem: Verl. Pompstr.
25, tel. 01830—23333.
Den Raag: Paul Krugerlaan
518-53, tel. 070—656833 tot
19.30 uur; , zaterdags van
17.00—18.00 uur. ■ ■ , ■ -,
Hoogvliet en Meeuwenplaat:
tel. 010—147400 van 8.30 tot
19.30 uur, ' zaterdags van
8.30 tot 18.00 uur.
Krimpen aan de Lek: Zell-
makersstraat 19, tel. 01807—
5342. . : ;'"
Krimpen a. d, IJssel: Pa-
trijzenstraat 1, tel. 01807—
3057.
Maassluis: Burg. Schwartz-
laan 157, tel. 01899—6517 van
18.30 tot 19.30 uur. zater-
dags van 17.00 tot 18.00 uur.
Ridderkerk: Staringlaan 6,
tel. 01804—5535. Na 17.00 uur
Rotterdam: Slaak 34, telef.
010—147400 van 8.30—19.30 u.
Zaterdags^van 8.30—18.00 u.
Schiedam: Passage 20, tel.
010-268798-265205 van 9.00 tot
17.00 uur, van 17.00 tot 19.30
uur 010—147400. Zaterdags
van 8.30 tot 18.00 uur 010—
147400.
Sliedrecht: Thorbeckelaan 73,
tel. 01840—4185.
Spijkenisse: Nachtegaalstraat

! 12, telefoon 01880—5468. Na
17.00 uur. iHriT
Utrecht: Bremstraat 57, tel.
030—445070 tot 19.00 uur:
zaterdags tot 18.00 uur.
Vlaardingen: Dayer 2, telef.
010-342070 van 9.00 tot 17.00
uur, van 17.00 tot 19.30 uur
010-147400, zaterdags van
8.30 tot 18.00 uur 010-147400.
Zwijndrecht: tel.01850—35452
van 18.00 tot 19.00 uur. Za-
terdags van 17.00 tot 18.00
uur.

Tankvaart
Abida 1 t.h.v.Kaapstad verw
Alkmaar 28 v Singapore n'Mirt ■
Anna Broere 30 te Antw
Antilla Cape 30 78 o

Mozambique
Arca 29 440 zo Mombasa
Avedrecht 30 v Umm Said
Bastiaan Borere p3O Ouessant n

Milfordhaven
Camita vrm 2 v Stanlow n
Capiluna 30 200 z Karachi y
Capiluna 29 110 ono Muscat 1 _

te Bombay vrw
Capulonix p 29 Xp Blanc r, »!

Mena : - ■■>.',
Chevron Amsterdam 29 235 w

La Roehelle
Chevron Delfzijl 29 v Rott n

Frederica
Chevron Kentucky 30 150 o -Madeire
Chevron Nederland 3 te

Singapore
Clnulla 29 1000 w Bermuda
Dallia 29 400 z Canarische eilDilo'ma 30 200 zzw Adelaide .
Dion p 29 Las Palmas n Mena
Dosina 30 200 zzw Adelaide
Dutch Engineer 29 v Rott n

Runcorn
Dutch Mate 30 te Teesport.V-"
Dutch Spirit 27 v Rott n

Birkenhead ' 'r
Esso Den Haag p 20 Lissabon n

Le Havre
Esso Europoort 29 250 w

Casablanca - 'Forest HUI 29 80 z Ras al
Hadd :--.":

Gulf Italian 29 v Escravos n
Rott ' -.. - ;~.L>.:

Gulf Swede 29 v Huelva n Las- .
Palmas

Jacobus Broere p3O dDudgeon n
Antwerpen

Kaap Hoorn 30 v Curacao n ..'Cristobal - - '.
Kalydon 29 400 nnoAzoren . .-
Kara 29 330 ono Receife
Katelysia 28 te Durban
Kenia 30 te Durban
Kermla 29 80 w Napels
Kerml 2 te Banlas vrw , .
Khasiella 30 te Shellhaven ,
Koratia 30 v Bandar Mashur n

Can EU : . " '-■-','
Kryptos vrm 29 v Hamble n 'Plymouth'
Kylix 29 v Rott n Frederica
Lovellia 29 540 ono Midway
Macoma p 29 Las Plamas n

Rott
Mare Alturn 29 v Shellhaven n

Stanlow
Mare Stlentum 30 teRott
Metuia 29 v Kharg n Mena
Mijdrecht 29 ta Moron
Naess Courier 29 v Philadelphia

n Istanboul
Patr o 29 120 zw Asdension
Philippia p 30 Ouessant n

Hamburg :',"i: ■;
Philippia 1 te Hamburg vrw
Tamara 29 500 o Jacksonville
Vasum 28 teKobe-
Vltrea 29 Ï2O no ParamariboRott Kabulia 2te Honolulu

vrw -."'..
Vivipara p3O KUria Maria'Mura'

n Mena ': - ■'
Vlieland 29 63 w Xp Palmas
Zaria P3O Messina n Durban

Kustvaart
Accress 29 teRott ' " ■ \'"-\Adlne 29 v Newhaven n Le:Havre .... ,
All Damhof 30 te Rott
All Teekman 30 te Delfzijl ;-'"?„.
Alme 27 te Amster " ' '■'"»'■Ank Winsemius,3o te

Bremerhaven ..-—.'.. '- .
Anneherfurth 29 10 no Bizertan

Benghazl
Apollo-l .29 v, Rott " nl-''-.".'.

Aberdeen
Adara 30 110 nw Fortaleza n V-

Richmónd*.- ."' """Arctic 30 940 o Bishoprock' . .'.'
Aruba 30 15 no' Noordhinder
Atlantide 30 teLeixous V.;:f
Audacia 30 te Londen .:'.
Batavier 30 85-nno Villano n .■ Brest " : -,'. .; ;-:■■' ■■-.
Barendsz :"29 'Casquets' n . ''

Hamburg. ■"";;.,
Berend N,. 30"; Ouessant '*n "

■ ' Leixous - - '"■Brage 30 te Fellxstowe
Barrad Wave 29 250 zw Scillys
Bierurn 29 Pantellaria n

Piraeus c' '- * '.'.,
Birka 29 rede Savona' ...
Bloemgracht 27 v Pasajes n

" Antw :";.-.'■ "'. . . ;-,
Boekanier 29 t.a."Washbay '-,' ' :Bloemgracht 29 Ouessant' n

Antwerpen
Bonny p .27 Harlingen n
■' IJmuiden:' ■'; ■ - -: ■■■-.' ' -Bothnia 30 te Harlingen'. -■'.. ''■'.■'Brage 29 te Felixstowe . (
Breehelle 29 v -Rott n- Barcelona \-Breeveertien'"' 29 20 zzw ~.Landsend n Liverpool '-.
Breevoort 28 te Antw
Breezand 30 te Antw .~"V >X
Bil 11 enbur g h 30 te:Middeiesbro
Brouwersgracht 29 v Gdynia nr
■ Hamina - ■ ' :■■ . \
Calvijn30 te Utrecht
Capella 29 v :. Vliss n :. Middelburg " .'.-->';'"-■>.:;-
Carebeka-T( 27 v Pórticcl n*■Savona 'Carebeka-IV 27 v Liverpool' n '■ New Castle
Carebeka-V 27 te Majorca "'■Carebeka VI 30 Bristolkanaai n

Pasajes >'"■"■Constance 30 Haisbro.n
Amster .> - ■~.-.- y 5

Coi-al Acrópora 30150 nnw 'Turbo "'"'■" "■-'"- ' '""'-'" * '■-'''.Cornelia-B-II 30 teRott - ' ..
Deborah 27 te Londen v .'
Deo Duce 30.v Rott ri 1
Deo Gloria p 27 Vllss n'-,'...,,.■ Engeland
Diana v 28 te L ONDEN
Dintelborg 29 te Amsterdam
Domburgh 29 teRott ■Dorthea 29 60 nno Villano
Duvhe p 30 Brunsb n Lorlent
Edda 30 te Goole
Eemsmond 29 Xp Blanc n.

Tunis . ;■ ■
Eerbeek 30 Belle Isle n
Eelectron 30 te Ipswich
Embla 30 te Terneuzen
Energie 30 te Leith
Esbeek 30 Finsegolf n CadizEsperance 30 te Feversham
Expansa 30 Dover N Bremen
Favoriet 29 Sandette n. "Gdynia —- - '■"
Ferocia p 28 Vliss n Londen
Ferocia p 28 Vliss n Londen
Fiducia H 30 te Colchestfcr'
Finlandia 26 v Amster Nr

Rucorn . :"'■",;' 7"'-*'
Geestsluis 30' te Maassluis.
Geulborg 28 te Antwerpen
Greta 29 Hoek van Hollandn

Runcorn
Gretina Holwerda' 30 Piraeus n §Gruno 28 te Antwerpen
Hado p 29 Sete n Sunderland
Hagno 29 v Rott n le Havre
Heemskerk 30 v Rott - n

Birkenhead
Harma p 30Kiel n Nykopmg :
Hondsbosch 28 te Amsterdam :
Houtman 30 te Londen
Inspecteur Mellema p 29 Tory

Island n Casablanca "Ipswich Progress 30 teRott
G001e... i

Ipswich Purpos e 30 té
Ipswich Geestduin - 30 te
Ipswich ..-■ ■-

Jacob Teekman 27 v Delfzijl n v.
Jaguar 29-Güernsy n Bremen -Jal Exporter 29 Xp Bon n
"- Lissabon
Jenjo 29 v Harlingen n.'.

Emmeloord ■■-■" --
Johanna Buitelaar 29 Silleiro
Jutland 29 120 no Vllano n ~,

VUlagarcia , -i -'y -.'i-

Junó 29 vRott n Oriënt
Kate 30 te Ipswich
Ketty 29 200;o Gibraltar: n
: Shorehamv" "-. .- ~, ~ :
Kirsten Smits 30 Gt Yarmouth.
" nRott - '"Kortenaer 29 teRott :
Kroonborg 27 v Delfzijl n

' Stenungsund -.
Ladey Jane 29 30 Bürllngs n

Milfordhaven
La Paloma 3 Ov Rotterdam n ;

Amsterdam ■
Laura 29 120 n Las Palmas n

Abidjan
Leidsegracht 29 te Kemi
Leo Folaris 29 teRott ■■■
Leuvehaven Pass 29 'nr

Trelleborg
Louise, 27 v Delfzijl n

Colchester
Lijnbaahsgracht p 29 Mallorca

n Port San Louis du Rhone
Malacia. 30 te Londen j
Marian Maria 29 Kreta n, . ,

Lattakia 'Mars ■ p 28 Harlingen n" -Doetinchem
Menna 27 te Delfzijl . .
Meteoor 29 Ouessant'. n ' ' ■■Bremerhaven:
Metropole p 27 Vlissingen n- zee. . -
Mint'aka-N 29 180 no Villano n

Bordeaux
Naerebout 27 v Bayonne nr

Holy Head
Nassauborg 30 te Zaandam
Nieuwland 29 Fin sterre n, Lissabon
Noordstad 30 Le'Havre. n St.■ Malo ,-..-.-.
Norwind 30 te Huil
Olive 27 te Gent
Paciflc 28 60 zw Barcelona n

Marsellle- . . ■ ~Paridora p 29 Drogheda
Phecda 29 v'Agadir nKenltra
Pirola 27 te Sables d'olonne
Plancius' Pass 29 Bruns nr -HohenhoemP ROTON 30 Lowestoft n

Gunnes
Provincia 30 te Terneuzen .'
Rapid 27 te Aniwerpenroerborg

2*B te Antwerpen
Realengracht 30 Xp San

Sebastian n Pt St Louise du
Rhone

Rochab 29 150 no Madeira n
Canarische eil

Salvinia 27 v New Port Mon n
Par ,

Schieborg 30te Delfzül
Schiehaven 30 teRoven '

Schippersgracht 29 teKemi
spaarnest room p 28

Vlissingen '.
Spes Major 28 te Gent ''.'. '.■'-.'
Stella Antaris p 29 Boülogne n

Rott
Tanny 28 te Londen
Thea 29 Ibiza n Irvin
Timca 29 te Karshamn
Tinda 30 Noordhinder ' ;'
Tor Francia 27 te Poissy
Trlnitas 27 te Antwerpen . , .
Trio 27 te Meppel
Tromp 27 te Pasajes
Tycha" 29 Beachyhead inV.,. Londen ■ . ,". /::.■:,
Uden 27 v Gibraltar nr

Varberg
Valkenswaard 29 Wight n

Dover
Vanguard 20 te Oss
Vechtborg 27 te Delfzijl
Vedette 30 teKing Lyn
Viking 30 te Dordr
Westerdok 27 vn Harlingen n
* Leith . ' ~.-r','. "?'
Westropa 29 Xp Colonne n '

Portsmouth

Westridge 30 te Londen- .; ■'. '. ,
Wim-30 25 w Algiers n
i Stavanger ~.',,.. ~.".
Wijmers 28 te Oporto' ■'■. '.
Zeeburgh 30 kp Grisnez n
Rott . ■Zwaantiena 27 te Delfzijl v. ■■- '.

Zwartwater 29 Cherbourg n
Rott

APOTHEKEN
ROTTERDAM, . ; .:,>..{ i„".
Lange waarneming: Vrijdagavond van 17.30 tot 24 uur, zater-

dag, zon- en feestdagen van 0-24 uur en verder tot de
volgende werkdag 8 uur.

RECHTER MAASOEVER: Brans, Nieuwe Binnenweg 420, tel.
251130; Exler, Noordplein 51, tel. 241288; Lansberg, West

.Kruiskade 73, tel. 125546.
LINKER MAASOEVER: Van der Laan, Bloemfonteinstraat.. 97, tel. 273766; Wolf, Breeplein 6, tel. 191166.

'Kortewaarneming: Maandag tot en met donderdag 17.30—21 u.

"RECHTER MAASOEVER: Dr. De Keuning, Bergselaan 275, tel.

" . 244710; Van Lennep, Mathenesserdijk 102. tel. 151364; Wage-
naar, Boezemsingel 69, tel. 136495; Exler, Bergse Dorpsstraat.. 101, tel. 181883. -.:,.;

LINKER MAASOEVER: Van der Laan, Bloemfonteinstraat 97,
.:': -tel: - 373766: Copec, Kerstendijk 153, tel. 193733; Roodzant,
"" Plein 1953 nr. 65, tel. 805129; Wolf, Breeplein 6, tel. 291166*.
Taxi Telefoon Centrale 147700 of 139200. ,s Nachts te bellen voorspoedrecepten na uitvallen van openbaar vervoer, zo eigen

.Avond- en weekenddienst v. vrijdag tot vrijdag: Van der Bree-
-';. gen, Pr. Margrietsraat 12-14, tel. 2570. .

Te R'dam verwacht
Butaseis Spaans 4 ACM ■Frostfonn Noor 6 ACM /
Isla De Mouro Spaans 1 ACM
Marquisien Frans 1 ACM .
Magelaan Frans 5 ACM ■ ■Martiniquiais Frans 3 ACM
Bio Corrientes Arg 3 ACN'
Sambeze Frans 4 ACM
Sydfonn Noor 3 ACM...
Tamames Spaans 2'ACM - ■*■'

WATERSTANDEN
Dinsdag 30 nov. . >.?■-- . ; V,\
Konstanz 262—1. Rheinfelden

183+9, Straatsburg 1172+8. Plit-
tersdorf 319+15, Maxau 362+8.
Plochingen 132+2. Mannheim
170+1. Steinbach 129+6. Mainz
196+3, Bingen -106+8. Kaub
124+10. Treir 294+39. Koblenz
153+17. Keulen 108+6. Ruhrort
278+7. Loblth 901+5. Panner-
dense kop 874+3. Nijmegen
700—1. IJsselkop 842—2, Eefde
IJssel 360—8, Deventer, 242—6.
Monsin 5480—14, ■" Borgharen'
3972+24, Belfeld 1164+5. Grave
bendenen de sluis 508+3. '.
I De minste waterdiepten in de
vaai-geul heden vermeld oP. de
waarschuwingsborden, zijn in
centimeters: Nilmegen-St. An-
dries 330: Amerongen 260.

HOOG WATER
1 DECEMBER

letij 2e tij
Hoek van Holland i.ll 13.37
Scheveningen 1.29 13.53
Goedereede 1.18 13.34
Maassluis 2.05- .14.18
Vlaardingen . 2.37 14.53
Schiedam . 2.54 15.10
Rotterdam 3.07 15.23
Dordrecht 4.02 16.28

WISSELKOERSEN
29 NOVEMBER

Amerik. doil. . 3.30—3.30$
Engels pond . . 8.221—8.231
Canad. doll. . ZSatr—3.29A
Franse frank . 59.87J—59.921
Belgische fr. . 7.15i—7.16 .
Duitse mark . 99.97—99:84
Zweedse kr. . 66.82—66.87
Zwitserse fr. . 83.53—83.58
Italiaanse lire ; 54.04J—54.09J
Deense kroon . 45.72-445.77
Noorse kroon . 48.33J—48.38J
Oostenr. sch. . 13.705—13.715

Agenda
ROTTERDAM,bioscopen
ARENA, tel' 2i0750- Michael Strogoff, de koerier van de tsaar,

14 Jr, 2, 7, 9.30 uur. .- -,- ■;' '.-■ ... - ' "-■■ ■

CALYPSO, tel. 131855: Blue movie, 18 Jr, 2.30, 7.30, 9.45 uur. ■ ■CENTRAAL, tel. 138210: Sèx a contant, 18. Jr, 2, 7. 9.15 uur. ;' ~'

«INEAC (Bijenkorf), tel. 12113Ö: Daniel, 18 Jr, 5.30, 7.30, 9.30 n.
CINEAC (Beurs) tel. 138082::De moord vond gisteren plaats, U525
..■ jr, 9.30,, H.30, i.30,.3.30, 5.30, 7.30, 9.30 uur; ,: ,; '■ i£X
CINERAMA .."'tel: 115300:. John'wayne is Big jake. 14 Jr, 1.45 wJJjas

7.45 üür. "">■ .:.'--. - .:>: -y :.' ~'.....' . ..' ',—rr
COLGSSEUM, tel. 190352: Catch 22, 18 Jr,2 en 8 uur, wo. alleen fT- 8 uur. - ' vyïJ&mïßgK.; "■""-
CORSO, tel =121110 Ben-Hur a 1„ 1.30, 7.30 uur. *^%
GRAND, te1j'233365: ElCid, 14 jr,2enBuur. ' '■'.-■ " '7> fei.HARMONIE,"teI. 271204: Sla.een kruis en sterf,-14 jr, 3, 7,
.■uur alleen ma . -' . - - ,":''-';
KRITERION. tel!' 128615: The honeymoonkUlers, 18 Jr, J.30, 7.30,""''£. .9.45 uur. ,' ~, . .''.'" '7~"X
LUMIÈRÉ" tel. '117755: Mad.dogs and, Englishmen, a.1., 2, 7, 9.30.ycfuur. ''.'"> '.'..'.'.-.'. .y,Ti7>
METRO, tei. 174500 Spartacus, 14 Jr, 2enB*uur.: " -PASSAGE tel ?69563: Gejaagd door de wind, 14 Jr, 8 uur. '■PRINSES, tel. 230754: De dood rijdt mee, 18 Jr, 2 en 8 uur, wój-JÖf■ 8 uur. "■■■' ' "... ' - """■', '---!k'-
REK, tel.' 236071:.Het spooksiot van de vampiers, 18 Jr, 2, 7, 9.lsy.: J£'
'"uur. - -.V. ..;'/.. ■.::',■'■"■■:'-■" ~ >~ ■ .'""*".'., .'. ". ... ." "'■ ot&t
STUDIO '62, te.. 233363: Irma ia Douce, 14 jr. 2.15, 8.15 uur. J *""} .é*
THALIA, tel. 111555: Wat zien ik, 18 Jr, 2,.7, 9.30 uur. ':;:7?*f:
't VENSTER, tel. 364998: Butch Cassidy and the sundance kid,."?r:

" 14 jr, 7.30, 9.45 uur. maandagavond besloten..'. ' tr, 'ty
LIJNBAAN-THEATER, tel. 120640: De rechter- en de linkerhand'-.17van de diuvel, 14 jr, 2.30, 7.30, 9.45 uur . ..- .-,. : -j_ >r

HOOFDFONDSEN
AKZO " 57,30
Alg. Bank Nederland 254,80
AMRO-Bank" >";f -"—,—
Dordtsche Petr. MIJ■'. 712,5
Amsterdam Rubber ' * : ■; 35,3
Deli Mij Cert. ,"''■"' ' :92,50.
Dordtsche Pert. Mij 7% —,—Heineken's Bel. en Beh. 218,40
Heihekën's Blei* 225,20
Hoogovens N.R. Cert. 60,10
HAL . ,82,00,

.HVA-MiJen 85.4 ' I
KLM 104,00 ï»
Kon. Ned. Petrol. Mij. 114,30' """!
KNSM Nat. Bezit 103,50' '*'Nat. Nederl. Cert. ' 56,50'.--;
v. Ommeren KR. Cert. 265,5 '-:'--:
Philips G.B. " " 31,76=-^
Robeco 211,00"-""
Rolinco 155,00 '2Scheepvaartunie 59,80nrr
Unilever 108,10 .-.'v.

Nagekomen familiebericht

Heden 26 november 1971 werd door een noodlottig.
, ongeval uit ons midden weggerukt, mijn zeer geliefde'

man, onze lieve vader en opa

GERRIT CORNELIS VAN DIJK
op de leeftijd van 62 jaar, echtgenoot van Weintje'
f. ooms. '-y-;'.:y .-■-? ■■y;:-Norg, Dorpshuisstraat 13.

,W. F. van Dijk-Oom* 7.

»'yt ; G. H. van Dijk-Sattler

- '4y "■ Wanda en Petra i%
De crematie zal plaatsvinden in het crematorium te- -Groningen. 77 . y* . "-}"-',.. ■.'-;.
Zij 'die blijk van: medeleven willen geven, worden ---'-daartoe uitgenodigd a.s. woensdag om 9 uur in aula 1".'■-van het crematorium voornoemd. ",

OVERZICHT

WEERSTAAT, 21—27 NOVEM-
BER

In de afgelopen week zijn
binnengekomen in de Nieuwe
Waterweg: 622schepen metende
4.227.135 brt. >. t -~-;-,..

539 bestemd voor Rotterdam
(m.i.v.Pernis, Botlek en Euro-
poort), Schiedam 4, Vlaardin-gen 26, Maassluis 8, Dordrecht
24, Hoek,s van Holland -14, 'Zwijndrecht 3, overige havens
'4.' ">>■ -■ i. -c , --■ ' ,

In hetzelfde tijdvak van 1970:

' Nieuwe Waterweg 734 schepen
metende 4.441.851 brt.' bestemdvoor Rotterdam (m.i.v. Pernis,
Botlek - en '■ Europoort) 623,
Schiedam "13, Vlaardingen 37.Maassluis 11, Dordrecht ,28,.
Hoek van'Holland 14, Zwijn-:
drecht 4, overige havens 4, ..,.

Sinds 1 Januari zijn binnen-
gekomen:

Nieuwe V.i.erweg 1970 32.489schepen metende 192.267.365
brt. : , -.-■ ,:v --: - ■
■'■ Nieuwe Waterweg 1971 33.431schepen metende 204.563.805brt'. :.'-",:-■ „■:"

Kindervoorstellingen

CINEAC (BIJENKORF): De schone: slaapster, 9.30, 11.30. I.So,****
3.30 uur. "'-.;:.'-

COLOSSEUM: Laurel en Hardy als brokkenpiloten, wo. 2 uur.
PASSAGE: Sandy de zeehond,wo. 2 uur. ... „..j...
PRINSES; De club van zessen'klaar, wo. 2 uur.: . ■=..-.»
REK: Laurel 6n Hardy: Niets.dan pech, wo. 2 uur.
't VENSTER: SJors.'en'SJ.lmmie in het land der reuzen, weyr

Toneel, muziek, cabaret enz.
DINSDAG

LUXOR THEATER, Kruiskade: Musical 'Een maagd op Je dak*.
DE DOELEN, Schouwburgplein," grote zaal: Rotterdam» Phll-

harmonisch'Orkest, 8.15 uur.- - ■ '■■■ ''ir.-- '.'■.■:»"-' ■""/
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, Schouwburgplein: Nieuw-

-Rotterdams Toneel met 'De Bedelaarsopera', 8.15 uur. -l

HOFPLEINTHEATER, Benthemstraat: Blijspel 'Harten VrouW,''"'-;
met Ton Lensink, Marja Habraken e.a, 8.15 uur. ;

GROOTE SCHOUWBURG ZUID, Zuidplein: De musical
'Calcutta!', 8.15 uur.. . '.. «UWOENSDAG

LUXOR THEATER, Kruiskade, tel. 138326: Musical 7.". Jj%^. „Een.maagd op het dak", 8 uur. - -JcA 'S
DE DOELEN, Schouwburgplein, tel. 132490, Grote zaal: Rotter- SKS

dams Phllharmonisch Orkest. Programma Mozart, Beethoven.o %
'■■' enSchumann,845 uur.. .. i "-.';-v-'.V<: ; -:'' : -7.' < "'"?c-ï,
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, Schouwburgplein, tel. 111768:*M, 'Interieur' door Het Amsterdams Toneel, 8.15 uur. ;. '^fffÉ
HOïTPLÏSNTHEAtER, Benthemstraat,. tel. 242044: Blijspel 'Har-.yr, ten vrouw.'met Ton Lensink, Marja Habraken, 8.15 uur. . '~, "g"'ten Vrouw', met Ton Lensink, Marja Habraken, 8.15 uur. " 7» %i
GROOTESCHOUWBURG ZUID, Zuidplein: jDe musical 'Ohl ï

Calcutta!', 8.15 uur. ; :",,'■ ...-5....,; '.
HELLEVOETSLUIS, bioscopen

I i, , - -"— ■TIVOLI THEATER: Het bloed van Dracula, 18 Jr, ma. 8
Tarzan trekt naar India, a.l„ di. 8 uur. ,-: "&S

Heinekèn, scheepvaart en Deli gevraagd
AMSTERDAM (ANP) — Van de actieve soorten sprong -S

Heineken Bier er dinsdag uit. Bij.de opening bleek
vraag slechts te bevredigen tegen een koers van ’ 226, watr "■''■;■-

’ 5,70 'hoger 'was dan maandag bij het slot. Deli trok ÖPr*2§
nieuw de aandacht. He* fonds begon bijna ’ 3 hoger.; I
'f: 92.80 en brokkelde later een kleinigheid af. De scheep- ii
vaartmarkt was .wederom aan de vaste kant onder
van Van Ommeren, Dit fonds, klom bij opening 6 pnt tot gï
258. Kon. Bobt; was ’ 1 hoger op 103.50 en
Unie was ’ 0.70 betef.óp 59.50. «... '■-.. ..-.-. 'Deze vaste sectoren stonden enigszins in tegenstelling^ 1*;
tot de internationale " waar een verdeelde stenv-p |,
ming heerste,- hoewel Wall Street een goed voorbeeld had'Sï;
gegeven. Met spanning wordt afgewacht wat de monetaire* ""conferentie iii Rome zal opleveren. ', .. "':vi|??ï
Philips kon zich niet handhaven.S Op 31.60 werd een
lies van "n halve gulden geleden. 'AKZO opende prijsn, op".5ffl
56.3Ó,"maar trok later aan'tot 56.90..Hetzelfde was he£èë*2SI
val voor Kon. 01ie,,;PrJjshoudend begonnen op 113.60 werd
later 114 betaald, j ünilever schommelde rondom de ’ 108,
wat 2 kwarties hoger "was en Hoogovens was bepaald vast *
op 61, wat ’ 1.60 meer was. KLM ruim f 1 tot 104. Dins-
dag staat de inschrijving! ópen °P de Philips-lenlng

’ 100 min 8 pet tegen de koers van 100 pet, Op de beurs?;*'
werd gezegd, dat deze lening vermoedelijk wel zal slagen,' '-■'*hoewel de belangstelling niet overweldigend werd genoemdv^t'

Van de bankaandelen won Amrobank ’ 0.60 op
maar.A B N; was vijf dubbeltjes lager op 254.50. .-—7^

HET VRIJE VOLK

Met droefheid geven wij
kennis dat heden rustig en.vredig van ons.is heenge-gaan onze lieve moeder, be-'
huwd-, groot- en overgroot-
moeder

HENDRIKA GERARDA ' '"'-';iv '~ MARIA BOS- weduwe van" :. Dirk Luijendjjk 7"ï':'"ï
eerder weduwe van . 'tJohan Christoffel »

' :: , Schoemaker
in de ouderdom yan 95 Jaar7

■:. '■' Uit aller naam: -'-M. Wolffers- "i
!"- ■:. LuiJendijK
Rotterdam, 29 nov. 1971. :'■■,-"]
Corr.-adrés: M. Wolffers- ;V-
-LUijèndiJk, Willem Buyte-
wechstraat 173a,Rotterdam,
Gelegenheid om' van moe-der 'afscheid te nemen in de
rouwkamer der „0.R.V." aande Mathenesserlaan 470, al-
hier, woensdagavond ■" van6.30—7 uur. y .
De begrafenis zal plaatsvin-
den donderdag 2 . decemberom 1.30 uur op de algemene
Zuiderbegraafplaats aan de
Slinge alhier.
Vertrek vanaf - genoemde
rouwkamer om-1 uur.

1 v00r276 gelukkigen }
I 180Philips stereo-radio 96Philips stereo -radio I E1 grammofoon-kDmbinaties cassetterecorderrkombißiaties SH deradio deversterker stereoradio stereo versterker |
|H Uiterst selektieve stereo-radio 2x12 Watt muziekvermogen! . All-transistor stereo, geschikt Onafhankelijk hoge en lage to- §1
h I met FM, lange- en middengolf. Gescheiden hoge en lage tonen voor lange-, 2%aal middengolf, nenregeling, balansinstelling, W~||| Ingebouwde stereodecoder en regeling, ruis- en rumblefilters, < korte golfen FM-band. Auto- aansl. voor grammofoon, mikro- mPU automatische mono/stereo balansinstelling, stereo/mono- ;y matischeFM-fijnafstemming, " foon, extra bandrecorder en lijBa "_ overschakeling, schakelaar. Luxueuze kast in '.:" draai-drukknoppenvoor de luidsprekerboxen. Muziekver- |T|
Ëül <Ia hm» ■>j««« palissander of notehout. voorkeurzenders. Stereo deco- mogen 2x 10 Watt. "','"'" $ÊBH Oe QrOlSllnOfuOil xt i j , .. '■' der met automatische overscha- m.ft*M «w jmraiiiwi¥¥ii Normale prijs van dezekombi- teling xt i "" oer, mWÈ «tj- t ~ ,* ;7, natie-899-De zeer snecialp keiing. Normale prijs 857.-De zeer g§Em HiFi stereo platenspeler. Kera- ■■

P m. 1 speciale "MODERN,,-Driis- MIA misch stereo/mono-element met "MODERN»-pnjs: $161*60 (QCOTüBf SaSI
p|l armlift. Transparant deksel. kWmWk rérWi raOÉ§ (53*5** Volledig geschikt voor stereo B"É|""v Jm gi~~g|fl fe

I Spoedt ' 11 ...«».«. > 1
I hebben ermaarlBo!^^RH B92 * ; hebben erslechts96l 1

$ HOOFDKANTOOR EN TECHNISCHEDIENSTROTTERDAM SluisJMdlJk 109,tel. 296633 ■ Scmedsmseweo,145,têL 252500 "Straatweg59. I §
SS tal. 227611 " Pletnweg 152-154,tel. 277555 < V/atenburgerweg 118, te1.240252 " Hl-R/Stereoshowroom,Karal Ooormanstrnat163-167, SWI
tM " ta1.131034,p1at-m:120891-AatarIo29^1,tel.174200.Winke]cenfTum BGfootlJ3selmonde"',tel.3277o4 " SCHIEDAM Hoogstraat 62, tel. fc*&sM ■■ 266348«VLAARDINGEN Liesveld 6, tel. 346330-CAPELLE Winkelcentrum "Koperwlek", tel. 334635-ALEXANDERSTADWinkoIcentram w . ' co Hg»
S "Het Lage Land*', tel. 203676 " HOOGVLIET Winkelcentrum "Hoogvliet". te1.160822-DELFT Winkelcentrum "tn de Hoven", tel.01730-40796 IMffSHK » ||{& -m " DORDRECHTReeweg 3, tel.01850 - 33611 " Winkelcentrum"Crabbehor.tel 01650-31867■ RIDDERKERK Lagendijk 31-35.te1. 01804- 3030 , *f tgS!
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Met iedereen u welHcht ook - kennen toch
wel iemand die met zon mooi, blijvend geschenk bizonder blij zou zijn. Li dat gevalt, waar kiest u zo ?n
geschenk beter dan tój de yakman? Waar beter dan bij uw juwelier, die u met zijn ervaring en
deskundigheidkan adviseren? Hij legt u een selektie gerenommeerde merken voor naar uw smaak, zodatu
gemakkelijkkiest. Waarbij zijn uitgangspunt is, dat over smaken valt te praten, maar niet overkwaliteit!
Hieronder alvast 30 bizondere tips uit de grote verscheidenheid in de merken Prisma, Helicon en Certina.
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