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WegTSvervyach<ing j
droog

Overwegend droog weer
met veel bewolking. Me-
rendeels zwakke wind,
aanvankelijk uit noorde-
lijke, later uit uiteenlo-
pende richtingen. Mini-
mumtemperaturen om-
streeks 4, maxima onge-
veer 7 graden.
Zon op: 08.13

onder: 17.36
Maan op: 13.11

onder: 06.29
Zondag
Aantal uren zon: 1 tot4. Min. temp.: 2 tot 7
graden boven normaal.
Max. temp.: 0 tot 4 gra-
den boven normaal.
Kans op een droge pe-
riode van minstens 12
uur: 70 procent. Kans
op een geheel droog et-
maal: 40 procent.
Opklaringen
(Van onze weerkundige

medewerker)
De barometer is tot

bijna 780 mm gestegen
door een hogedrukcen-
trum dat ook boven En-
geland ligt. Met een
zwakke noordelijke
wind blijft vochtige en
zachte lucht van de
Noordzee binnenstro-
men. Tijdens het week-
einde zijn enkele ver-
spreide opklaringen te
verwachten, maar de
temperatuur blijft flink
boven normaal. Dit
mede als gevolg van de
hoge temperatuur van
het zeewater. Die is on-
geveer 7 graden, wat infebruari vrij zelden
voorkomt.
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Radio- en tvreportages
b, *n onzeKijk-redactie)

NC SÜM ' vrijda«- —

kal; Vanavond tussen elf en
""env aalf via Ned. I een sa-
Hjj aMing van de eerste

is gegeven,
•Uil)/ *e televisie morgen-
Hitf e Van half vier tot vier
l*( ej6*ll reportage van de
"it?« maanwandeling. Deze
\ niine wordt tussen half
HL^n zes uur voortgezet.

j

*~^ enavond laat (23.20—
\ H

Uur ) is een samenvatting
\ te

le Apollo-14 program-
-4eil,^Vorden morgen uitgezon-b^Ned.l.«tij,. radio verzorgt morgen
\

' lversum II rechtstreekse
Oj aßes van het gebeuren
'*jai' maan. Tussen half
•Hiijj en half vijf morgen-
\^ë ïuljen de programma's
''cht ei* ,onderbroken voor be-\5cv 'ne over de tweedehalf indeling. Van vijf overtot acht uur brengt
W ,0 een reportage van het
»tH, e_. o,)st iJgen van'het maan-de,, rvlak. Om tien voor half'«bjJ*°s«lt een kwartier du-
Se .

u, tzending verzorgd van

.

K°PPeling.

PvdA-CONGRES
KAPT ANTI-
KVP MOTIE

(Van onze Haagse redactie)
AMSTERDAM, vrijdag — De PvdA zal met D'66 en PPR een ge-

zamenlijk regeringsprogram trachten op te stellen op basis waarvan
een stembusakkoord met de drie confessionele partijen — en op aan-
dringen van het congres met PSP en ESP — mogelijk kan worden.
Het PvdA-congres in de Amster-

damse RAI zou naar het zich liet aan-
zien vanmiddag met ruime meerder-
heid het dartoe strekkende bestuurs-
voorstel aannemen-
Het congres begon gisteren met een

rede van voorzitter Arme Vondeling,
die onder meer sprak over het „bederf
door dit kabinet van het sociale kli-
maat". Daarna koos het André van
der Louw met overweldigende meer-
derheid tot nieuwe voorzitter.
De PvdA-fractie in de Tweede Ka-

mer kreeg van het congres opdracht,
het verzoek van D'66 tot uitstel van
de volkstelling te steunen. De fractie
moet bovendien „nu eindelijk eens"
met alle kracht streven naar een er-
kenning van de DDR. Hat beleid van
de fractie ondervond overigens weinig
kritiek.
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LONDEN, vrijdag (UPI). —

De Amerikaanse ex-astronaut
Gorden Cooper heeft tijdens 'n
persconferentie in Londen de
juistheid van de keuze van
Alan B. Shepard als comman-
dant van de Apollo-14 in twij-
fel getrokken. Volgens sommi-
gen was Gordon voorbestemd
om commandant van de Apol-
lo-14 te worden, maar hij trok
zich na de keuze van Shepard
terug als astronaut.
Op een vraag van een jour-

nalist of de 43-jarige Cooper
dacht als „eerste" man gepas-
seerd te zijn door een astro-
naut van 47 jaar antwoordde
Cooper vinnig: „Ik ben onte-
genzeggelijk jonger dan She-
pard en mijn lichamelijke
conditie is uitstekend- Maar ik
wil niet te veel over Shepard
zeggen. ïk heb zo mijn eigen
gedachten over hem." Hij
voegde hieraan toe: „Er zijn
voldoende technisch geschool-
de astronauten, die een vlieg-
tuig mogen besturen. Ik zie
niet in waarom een man, die
zonder een tweede piloot niet
mag vliegen en die gesukkeld
heeft met zijn gezondheid
meer capabele mensen zou
voorbijstreven."
Shepard mocht in 1963 niet

meer alleen een vliegtuig be-sturen wegens een oorontste-
king. In 1969 werd hij na een
onderzoek weer helemaal ge-
nezen verklaard. Cooper, die
in 1965 acht dagen in de Ge-
mini-5 doorbracht houdt zich
nu bezig met autoracen, het
bouwen van jachten, archeolo-
gie en het fabriceren van
scheepsmotoren. Hij bevindt
zich nu in Londen en maakt
deel uit van het team dat voor
de BBC de vlucht van de
Apollo-14 volgt.

SHEPARD COOPER

Protest inBelgië
tegen volkstelling
BRUSSEL, vrijdag (ANP). —

De Belgische artsen hebben zichverzet tegen een vraag op de for-
mulieren van de Belgische volks-
telling, waarin wordt geïnfor-meerd naar eventuele lichamelij-
ke gebreken waaraan de invullers
van de formulieren lijden.

Ontkoppeling
De ontkoppeling vanmorgen om

05.51 uur verliep zo soepel alsof de
astronauten slechts bezig waren hun
auto's op Kaap Kennedy te parkeren.
Er deed' zich geen herhaling voor van
moeilijkheden met het koppelingssy-
steem, zoals de atronauten eerder
hadden beleefd.
„We zijn los," was de mededeling

uit de Antares toen deze met lichte
raketstootjes, gedoseerd door maan-
sloeppiloot Mitchell, zachtjes vrij
kwam van de commando-capsule Kit-
ty Hawk. Deze manoeuvre moest zon-
der grote schokken plaats vinden om
te voorkomen dat de twee ruimtesche-
pen teveel uit hun baan zouden raken.
Stuart Roosa die vanaf dat moment

een veertig uur in zijn eentje — al
rondwentelend rond de maan — voor
de boeg had, zag in de Apollo-capsule
zijn twee vluchtgenoten in de. fragiel
aandoende maanlander wegdrijven en
merkte op: „jullie, zien ér geweldig
go&d uit. daar."
Om 07.40 uur liet Roosa de raket-

motor van de Kitty Hawk ontbranden.
Hierdoor kwam hij in een meer cir-
kelvormige baan om de maan die va-'
rieert van een 103 tot een 116 km.
Daarbij liet hij Shepard en Mitchell
„verder onder zich". Dezen bleven
met hun maanlander op een hoogte
van slechts 16 km boven het maanop-
pervlak vliegen.

Pas vanmorgen vroeg kwam het de-
finitieve sein dat de maanlanding
doorging. Houston had de beslissing
uitgesteld in afwachting van een nieu-
we controle van een batterij in de
maanlander die aanvankelijk spanning
scheen te verliezen.
Shepard en Mitchell voerden nog

eens een laatste grondige inspectie uit
en meldden daarna dat alles in orde
was. Was dit niet het geval geweest
dan zou de maanlanding zijn afgelast.

De landingsplaats van de Antares
ligt vlak ten noorden van de maan-
krater Fra Mauro. Hij ligt drie graden
ten zuiden van maanevenaar en onge-
veer 17 graden westerlengte. De
dichtst bijzijnde grotere krater is die
van Copernicus, 15 graden noordelij-
ker van de landingsplaats.

Met een kijker de maan observe-
rend moet men iets onder de maan-
evenaar richten en iets links van het
midden daarvan.

Solozeiler stak
oceaan over
SAN JUAN DEL NORTE, vrij-

dag (AP). — De 61-jarige Britsesolozeiler sir Francis Chichester
is na een geslaagde oversteek van
22 dagen over de AtlantischeOceaan woensdagavond aangeko-
men in San Juan del Norte in Ni-
caragua. Sir Francis was met de
Gipsy Moth V uit Portugees Gui-
nee in Afrika vertrokken.

Brandweerman
riskant beroep
DEN HAAG, vrijdag (ANP). —

Brandweerman is een riskant be-
roep. In de eerste tien maanden
van vorig jaar kwamen tweebrandweerlieden bij bluswerk-
zaamheden om het leven en wer-
den er 121 min of meer ernstig
gewond,

ANWB: nu 1,4
miljoen leden
DEN HAAG, vrijdag (ANP). -

De ANWB telt op het ogenblik 1
miljoen 400.000 leden. De Wegen-
wacht alleen al heeft er 1 miljoen
200.000, aldus een mededeling
van de bond. De Wegenwacht
werd vorig jaar meer dan 400.000
keer gealarmeerd.

Britse regering
gaat deel van
Rolls Royce
nationaliseren
LONDEN, vrijdag. — Het Rolls

Royceconcern, dat bankroet is,
wordt gedeeltelijk genationali-
seerd. De Engelse regering gaat
de fabricage-afdelingen defensie-
materieel en vliegtuigmotoren
overnemen.
Dit betekent dat de 200 luchtvaart-maatschappijen in de wereld die metRolls Royce-motoren in hun machines

vliegen, geen schade zullen ondervin-
den van het financiële debacle.
Fokker - VFW. waarvan zowel de

F-27 Friendship als de F-28 Fellow-
ship zijn uitgerust met Rolls Roycemo-
toren, maakt zich dan ook geen zor-
gen:
De Britse regering voelt zich niet

verantwoordelijk voor de uiterst kost-
bare ontwikkeling van de RB 211-
-straalmotoren voor de Amerikaanse
Lockheedfabrieken. Rolls Royce zal
grondig worden gesaneerd, waardoor
„veel van de 80.000 werknemers (er
wordt een aantal van 20.000 genoemd)zullen moeten worden ontslagen", al-
dus de Britse minister van Lucht-
vaartvoorzieningen,
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vlak voor landing fout in computer • Euvel met handbesturing opgelostantares maakt veilige landing op maan
HOUSTON, vrijdag (UPI, Reuter)
- Precies om 10.18 uur (Ned. tijd)
vanmorgen zette maansloeppiloot
Edgar Mitchell de Antares veilig aan
de grond in het heuvelachtige maan-
terrein van de krater Fra Mauro.

Mét commandant Alan Shepard vormt hij liet derde team
Amerikaanse astronauten dat voet zet op deze dode planeet.
. „Okay, het is gelukt", zo meldde Mitchell het controle-
centrum Houston onmiddellijk na de landing. „Dat was een
pracht manoeuvre", was het commentaar van Houston op
deze landing die langzamer dan normaal verliep. Volgens
de eerste gegevens is de Antares precies op de beoogde lan-
dingsplek terecht gekomen. Shepard en Mitchell stuurden
hun maansloep gedurende de laatste fase van de afdaling
met de hand, daarbij precies aanhoudend op het landings-
terrein.
De manoeuvre verliep volgens

Houston met absolute precisie en zon-
der enige storing, ondanks het feit dat
zich kort voor het begin van de lan-
dingsmanoeuvre een probleem had
voorgedaan met een landingscomputer
die een vals signaal gaf dat een be-
paald instrument niet juist functio-
neerde. Hierdoor werd op het laatste
moment de landingsprocedure enigs-
zins gewijzigd.
De feitelijke afdaling duurde slechts

'liy_ minuut. Vlak voor het ontsteken
van de daalremraket vloot de Antares
nog met een snelheid van 6000 km per
uur op een hoogte van 14 km. „Het is
een mooie dag om op Fra Mauro te
landen," meldde Shepard twee minu-
ten voor de raket werd ontstoken.
Daarna telde hij af „— drie, twee, een
— ontsteking", en de Antares begon
zijn afdaling op een remmende stuw-
straal, de vier poten al uitstrekkend
naar het maanoppervlak-
De gastoevoer van de raketmotor

steeds meer terugnemend — om de
door het brandstofverbruik optreden-
de gewichtsvermindering van de
maansloep op te vangen — stuurde
Shepard het schip naar beneden. Mit-
chell, die naast hem stond, las daarbij
de hoogte en snelheid af.
Als gevolg van de problemen met

de computer, moest Shepard 26 secon-
den nadat de raketmotor was ontsto-
ken, overschakelen op handbediening.

Een getekende impressie van het moment waarop de maansloep zich verwijdert van de Apollo-capsule om ruim drie uur later aan de
eigenlijke maar.afdaling te beginnen.
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AMSTERDAMSDAGBOEK
Hoe lang geldt
een testament?
AjAARMATE het langer ge-
-1 \ leden is, dat iemand is ge-
storven, lijken zijn of haar
testamentaire bepalingen in te
boeten aan kracht. Dat merkt
men ook aan de houding van
de gemeente Amsterdam, die
kennelijk de mening is toege-
daan, dat de voorwaarden,
waaronder vroegere bestuur-
ders aan de stad testamentair
vermaakte kunstcollecties en
dergelijke hebben aanvaard, in
de 20ste eeuw veel van haar
geldigheid hebben verloren.
Wij hebben kort na Wereld-

oorlog II al zoiets meegemaakt
met het Museum Fodor. De
koopman Fodor liet in de 19de
eeuw zijn huis met schilde-
rijen en tekeningen na aan de
aan de gemeente Amsterdam
onder voorwaarde van het be-
houd van dit typisch-19e-eeuw-
se Amsterdams grachtenhuis.
De gemeente wist zich in die
eerste vredesjaren onder deze

bepaling uit te werken en heeft
het herenhuis veranderd in
sen moderne expositieruimte.
Vlak voor Kerstmis 1948 werd
het als zodanig heropend.
Toegegeven: voor het Mu-

seum Fodor in zijn oude vorm
bestond nog slechts zéér ge-
ringe belangstelling. Maar
juist wat wijlen Fodor voor
ogen heeft gestaan (het voort-
bestaan van zijn huis èn in-
richting) — dddr heeft men
zich niet aan gehouden.

DAAR is dan nu Sophia Au-
gusta Lopez Suasso-De

Bruijn, die 21 januari 1816 in
Boder/raren werd geboren en
in Amsterdam op 4 maart 1890
overleed. Zij is nog geschilderd
door Thérèse Schwartze, een
wat timide kijkende vrouw
met toch iets strengs in haar
blik. Zij had geen kinderen en
vermaakte haar ganse collec-
tie kunst aan Amsterdam on-
der voorwaarde, dat die collec-
tie in een openbaar gebouw

aan het publiek zou worden
getoond onder het etiket So-
phia Augusta Stichting. Van
1890 tot 1895 gebeurde dat in
haar vroegere woonhuis aan
de Kloveniersburgwal. Toen
werd haar collectie overge-
bracht naar het nieuwe Stede-
lijk Museum, dat kon worden
gebouwd dank zij een gift van
de goed-Amsterdame familie
Van Eeghen.
De gift was zó belangrijk,

dat het 'Stedelijk Museum nog
vele jaren hardnekkig Suas-
so-Museum is genoemd; ik heb
die naam nog vaak horen ge-
bruiken. De collectie van de
Sophia Augusta Stichting
werd daar getoond in enige
daartoe ingerichte kamers;
voor die inrichting gebruikte
men o.a. het hout, dat vrij-
kwam door de sleping van
de huizen aan de Heren-
gracht en de
die de doorbraak naar de Pa-
leisstraat in de weg stonden.
Van dat hout zijn namelijk de
fraaie betimmeringen van de
zgn. Suasso-kamers of stijlka-
mers afkomstig, die inder-
tijd de kern vormden van het
Stedelijk Museum.
U kent die kamers, wanneer

u wel eens een Nieuwjaarsre-
ceptie van de burgemeester
van Amsterdam hebt bezocht:
de file wachtenden wordt al-
tijd door die kamers geleid.

DAT „wordt" wordt aan-
stonds misschien „werd",

want naar u inHet Parool van
3 februari onder ,Jn en om
Amsterdam 1" hebt kunnen
lezen, zullen de stijlkamers in-
dien de raad in een daartoe
strekkend voorstel zal treden
verdwijnen om ruimte te
scheppen voor meer moderne
kunst.
Houdt men zich daarbij aan

de testamentaire bepalingen
van wijlen mevrouw Lopez
Suasso door haar collectie el-
ders te tonen aan het publiek,
want dat was haar voorwaarde
voor de aanvaarding van het
testament?
B & W delen in hun toelich-

ting op de begroting-1971
mede, dat de stijlkamers voor-
lopig zullen worden opgesla-
gen, omdat zij niet elders kun-
nen worden ondergebracht.

Het komt mij voor, dat ook
een voorlopige opslag de bepa-
lingen van het testament aan-
tast. De kamers beho-
ren te blijven totdat (en dat is
naar directeur mr E. L. L. de
Wilde mij mededeelde wèl debedoeling) zij kunnen worden
ondergebracht in een museum
gewijd aan de historie van
Amstrdam en zijn cultuur.
Zo lang die ruimte er niet

is, is het opslaan van de stijl-
kamers stellig in strijd met
bedoeling en testament van de
erflaatster.
Dit breng ik:met nadruk on-

der de aandacht «an de raad,
die aanstonds over de begro-
ting-1971 zal beslissen.
Noot: verschillende van bo-

venstaande gegevens' heb ik
ontleend aan de WP Encyclo-
paedie uitgave 1953 deel 17.

TTEDENMORGEN ontving
■" ik het eerste nummer
van STUDENT van 1971.
Wat mij betreft is het te-
vens het laatste.
Ik vraag mij in gemoede

af hoe de redaktie het steeds
weer voor elkaar krijgt de
krant zó vol liederlijke on-
zin te krijgen; ik dacht dat
het produceren van een
schandaalblaadje op het al-
lerlaagste niveau nu niet
bepaald inherent is aan on-
ze stand, althans niet aan
die van mij als student in
de Rechten aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. Als
u zich in wilt laten met
baarlijke nonsens dan moet
u dat weten; ik ben niet in
het minst van die boule-
vard-schandaaltjes gediend.

M. A. A. VAN CAPELLE,
Zeist
(ingezonden stuk in blad
„Student").

Q Lezer H. v. d. Meulen, Burg.
Cramergracht 72, zag 5 jan.
omstreeks 16.40 u. tweemaal
een redding: een grote hond,
die in de Erasmusgracht bij
het Van Galen Sportpark door
het «s was gezakt, werd gered
door een fietser, een dashond-
je, idem, door een jongen van
ca 10 j., die daarbij zélf nog
door het ijs zakte. Een derde
redde het jongetje, dat het
hondje op het ijs had gezet
(het dier rende meteen weg),
door het met een gele water-
slang op het droge te helpen.
Voor het jongetje, dat zijn le-
ven heeft geriskeerd, de Dag-
boekhulde-van-de-Dag mèt
Amsterdams lepenloof -f- Rup-sen. Indien het naam & adres
opgeeft (tel. 914455, toestel
344, 9-13 u.) worden t.z.t. oor-
konde en draagspeldje toege-
stuurd.

Het ongeluk thuis of opstraat: doodsoorzaak nr. 1voor kinderen. Berg flessen
benzine e.d. zó op, dat uw
kleuter er niet bij kan!

LENTEROFFEL
(TEL KWIJT!)

"17"AN die Lenteroffels ben ik
* de tel kwijt, maar hier
hèb ik er weer een paar: in de
tuin van mevrouw A. Temme,
C. Roobolstr. 14, Guizenveld,
bloeien (aan de noordkant!)
twee lichtpaarse krokus jes;
blauwe bij mevrouw M. v.
Kasteel, Burg. Eliasstraat 51
in Noord, en bfl de buren van
mijnheer De Vries, Van
Heemskerkstraat 6 in Haaks-
bergen meerdere krokusjes,

dus laat u door géén kouwe
wind wat wijsmaken — de
lente is op weg en niets zal
haar tegenhouden!

<? Weggelopen bastaard her-
der (Huskie), zwarte snuit,
donkere kraag, pluimstaart, 2
jaar, iets kleiner als herders-
hond. Luistert naar de naam
„Vasco". Fara. Wiesemann,
Middenweg 278 I. T. 929388.p Een katertje Cypers met
een zwart dek en één jaar
oud) is vrijdag 17 jan.'in een
auto gekropen. De eigenaresse,
onwetend van dit bezoek is 's
morgens weggereden en heeft
de kat toen ze hem ontdekte in
de Maxwellstraat uit de auto
gezet. Mevr. B. Bruinsma, Mid-
denweg 130 bv. Watergraafs-
meer, t. 926040.
Q Wie, o wie?

Wilt u meehelpen aan de
PATERFIETS

en aan pater Schrama's
kraamvrouwen en wezen?
Dan fluks gegireerd op

postgiro 338217 van de Coöp.
Ralffelsenbank, Meerweg 1,
Bermebroek. Op strookje
zetten: Paterfiets!
Dóen!! NO.l

AGENDA
Amsterdam

TONEEL, DANS. CABARET
Het Amstelveens Poppentheater (tel.

431789) za. 2.30: „Avontuur op Draken-
eiland".
Theater Carré (tel. 225225) 8.15: „Salva-

tion", rockmusical met o.a. Elsje de Wijn
en Rob de Nijs.
Café Chantant t Cloppertjen, Lijnbaans-

gracht 180 (tel. 235118) 7.00: Folksongs.
City Theater, Leidseplein (tel. 234579)

8.15: Het Amsterdams Volkstoneel met „De
Jantjes" van Herman Bouber.
Le Berry, Leidseplein B—2: Cabaret Ted

de Braak met Lia Karon.
Nieuwe de la Mar Theater, Marnixstraat

404 (tel. 233462) 8.15: Cabaret Wim Sonne-
veld m.m.v. Willem Nijholt en Corrie van
Gorp.
Poppenthater Jeanette. Westerdokstraat

28133 (tel. 64983) za. 20.00: Hans en Grietje.
Shaffy Theater, Keizersèracht 324 (tel.

231311) 8.30: Theatergroep Funhouse met
Funhouse Horror. 24.00: Vrouwen, vrouwen,vrouwen met Natascha Emanuels, Marjol
Florre en Donna Melaughlin.
Theater Restaurant De Koopermoolen

Warmoesstraat 81 (tel 240902) 7.00: Cabaret
Henk Elsink.
Tingel Tangel, N.Z. Voorburgwal 282 (tel.

64695) 8.30: Cabaret Tingel Tangel van
Sieto en Marijke Hoving met „Burgers op
de bres".
Café-theater Zodiac, Vondelstraat 6 8.00:

Kleinkunstakademie met „7+l".
MUZIEK
Concertgebouw (tel. 718345) Gr. z- 8.15:

Amsterdams Philharmonisch Orkest 0.1.v.
Gennadi Rozdjestwensky, solist Herman
Krebbers (viool) met RimsM-Korsakow.
Glazosnow en Tsjaikowski. Kl. z. 8.15: Quin-
tette Luxemburgeois met Mozart, Beetho-
ven, Auric en Lees.
BIOSCOPEN
Alhambra (tel. 236861) 2.15, 7.00, 9.30:

Women in love (18).
Bellevue Cinerama (tel. 234876) 2.00, 8.00:

Music of passion (a.1.).
Bio (tel. 52005) 7.00, 9.30: Kelly's heroes

(14), vr _sa. 00.30: Rebel in ketenen (18); za.
2.00: Vier rakkers en een oude jeep (a.1...
Calypso (tel. 66227) 1.45, 4.00, 7.30, 9.45:

MASH (18), vr.za. 00.15: The good, the bad
and the ugly (18).
Capitol (tel. 236777) 2.00. 7.15, 9.30: Dra-

cula de verschrikkelijke (18).
Ceintuur (tel. 723620) 2.00, 7.00, 9.30: Thun-

derball (14); za. 2.00: Winnetou het grote
opperhoofd (a.1.).
Centraal (tel. 236777) 1.00, 2.45, 4.30, 6_15,

8.00. 9.45: Bloot aan boord (18).
Cineac Damrak (tel. 245648) 9.30, 11.30,

1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30: Bloody Mama (18),
2a. 24.00: Het bloed van Dracula (18).
Cineac Reguliersbreestraat (tel. 243639)

9.30, 11.30, 1.30, 3.30: De woestijn leeft (a.1.),
5.30, 7.30, 9.30: Het dagboek van een halve
maagd (18), za. 24.00: Valley of the dolls
(18).
Cinema Holiandia (tel. 245790) 7.30, 9.30:

De grote afrekening (14); vr. za. 12.15: Tuin
der nachtmerries < 18).
Cinema Parisien (tel. 248933) 11.30. 1.30,

3.30, 5.30, 7.30, 9.30: Intimiteiten (18).
Cinema West (tel. 154823) 8.00: Wood-

stock (a.1.).
Cinétol (tel. 722291) 2.15, 8.00, 10.00: Fes-

tival (a.1.), dag. 00.15: Once upon a time in
the west (18).
City (tel. 234579) 2.15, 7.00, 9.30: A man

called Sledge (18).
Cine D (tel. 55828) 7.45, 10.00: The trip

(18). -

Corso (tel. 234561) 2.00, 8.00: Irma la
Douce (14).
Desmet (tel. 55828) 7.30, 9.45: De motor-

duivels (18), vr.za. 00.15: Terreur op de
Trollenberg (18).
Du Midi (tel. 723653) 2.00, 7.30: Ryan's

dochter (14).
Flora (tel. 230469) 2.00, 8.00: Battle of the

Bulge (14).
Hallen (tel. 180043) 7.30: Dokter Zjivago

(14).
Kriterion (tel. 923133) 2.15, 7.45, 10.00: Leo

the last (18), vr.za. 00.15: Havenstad (18).
Leldseplelntheater (tel. 235909) 2.15, 7.15.

9.30: Guesö what we learned in school
today (18), vr.za. 24.00: Hellzapoppin' (18).
Luxor (tel. 245549) 11.30. 1.30, 3.30 7.15,

9.30: Slechts moord kon zijn wraaklust be-
vredigen (18).
Nöggerath (tel. 230655) 1.30, 4.00, 7.00, 9.30:

Cotton comes to Harlem (14).
Plaza (tel. 231613) 1.30, 3.45, 7.15, 9.30: Met

de muziek mee (a.1.).
Rembrandtpleintheater (tel. 223542) 2.15,

7.00, 9_30: De gendarme op drift (a.1.).
Rex (tel. 246132) 7.30, 9.30: Legionnair

tot de dood (14), vr. za. zo. 24.00: 5 erfenis-
sen voor een weduwe (18).
Rialto (tel. 723488) 2.15, 7.15, 9.30: Bloody

Mama (18), za. 2.15: Sjors en Sjimmie in het
lamd der reuzen (a.1.).
Roxy (tel. 232809) 1.30, 4.00, 7.00, 9.30: De

rode cirkel (14).
Royal (tel. 244144) 1.30, 3.45, 7.00, 9.30;

Dinosaurussen regeerden de wereld (18), yr.
zo. 03.15: De woestijnratten van Las Vegas
(18).
Studio K (tel. 923133) 2.15, 7.30, 9.30: Een

les ln liefde '54 <18), vr. za. 0Oj15: The Cto-
Cinnati Kid (18).
Tuschüiski (tel. 62633) 2.15, 7.00, 9.30: Voor

een paar kogels meer ... (18).
Uitkijk (tel. 237460) 3.00, 8.00, 10.15: The

Revolutionary (18), vr.za. 00.15: A grand
Laurel en Hardy Movie Show (18).
Victoria (tel. 157162) 7.15, 9.45: Je leeft

maar twee keer (a.1.), vr.za. 00.15: Wild
Angels (18) za. zo. Warner lachfestival (al.1)

Alkmaar
BIOSCOPEN: Cinema (tel. 12609) 8: De

rode cirkel (14). Harmonie (tel. 13641) 8:
De non van Monza (18). Rex (tel. 12429) 8:
Isabella met blanke borsten en spitse de-
gen (18); za. 2.30: Donald Duck en zijn
vriendjes (a.1.). Victoria (tel. 13103) 8:M.A.S.H. (18); vrij. 23: Het volkomen hu-
welijk (18)

Eindhoven
TONEEL: Stadsschouwburg (tel. 14488)

8.15: Zuidelijk Toneel Globe met „Othello".
Philips Ontsp. Centrum (tel. 24084) 8.15:
Cabaret Wim Kan.
BIOSCOPEN: Rembrandt (tel. 23458) 2,

4.15, 7, 9.15: Kelly's heroes (14); vrij. 23.45:
Dokter sex (18); zat. 11 vm: Sebastiaan
vindt een vader (a.1.). Chicago (tel. 23767)
2, 8: Waterloo (14). Select (tel. 22020) 2.30,
7, 9.15: A passion (14). Parisien (tel. 24094)
2, 4.15, 7, 9.15: Easy Rider (18); vrij. 23.45
De prijs voor de macht (18). Metropole
(tel. 23189) 2, 8: De dokter is een liefhebber
(18). Studio M 2.30, 7, 9.15: Medium cool
(14). Plaza (tel. 15147) 2, 8: De gruwkamer
van de sex (18); zat. 2: Sjors en Sjimmie
en de piraten (a.1.)

Den Haag
TONEEL: Kon. Schouwburg (tel. 184450)

8.15: Haagse Comedie met „Mooi weer van-
daag". Diligentia (tel. 117647 8.15: De Jaspe-
rina-show; za. 2: Haags Jeugdtheater, het
dappere kleermakertje. Theater Pepijn (tel.
110303) 8.30: Solocabaret. Hessel van der
Wal. de heren worden bedankt. Theater in
de Steeg (tel. 334745) 9: Cabaret Salvo 0.1.v.
Inge Tielman. Poppentheater Frank Koo-
man (tel. 391522) za. 2.30: Manus, de vogel-
verschrikker. Poppentheater Guido van
Deth (tel. 249608) zo. 2.30: De verdwenen
prinses.
BIOSCOPEN: ApoUo (tel. 117260): 12.15,

2.30, 7, 9.15: De gendarme op drift (a.1.).
Asta (tel. 116200): 2.30. 7, 9.15: Frankenstein
leeft (18). Bijou (tel. 116202): 2, 7.15, 9.30
M.A.S.H. (18). Camera (tel. 185025): 2.15,
7.15, 9.30: De rode cirkel (14.) Cineac (tel.
630637): 9.30,. 3.30: Dumbo, het vliegende
olifantje (a.1.); 5.30, 7.30, 9.30: Snoezepoes
0f... hoe vertel ik dat mijn dochter (18).
City (tel. 631940): 2, 6.45, 9.30: Kelly's he-
roes (14). Corso (tel. 185025): 2, 8.15: Sabata
(14). Du Midi (tel. 855770): 8.15: The gra-
duate (18); za. en wo. 2: De avonturen van
Pietje Bell (a.1.). Euro Cinema (tel. 667066):
1.30, 7.45, wo. 3.45, 7.45: Lawrence van Ara-
bic (14): za. en wo. 1.30: Sebastiaan en
monseigneur (a.1.). Flora (tel. 180205): 2.30,
7, 9.15: Overspel met zn eigen vrouw (18);
vr. 24: De verdelgingsploeg (18). Kriterion
(tel. 117159): 3, 7 9.30: L'armée des ombres
(14); vr. 24: Wait until dark (18). Metropo-
le (tel. 392244): 2, 8: De avonturiers (18).
Odeon (tel. 117740): 1.30, 7.30: Ryan's doch-
ter (14). Olympia (tel. 330814): 2, 8: Mos-
quito squadron (14). Passage (tel. 117370):
12, 2.30, 7, 9.30: Passagier in de regen (18).
Rex (tel. 636747): 9.30, 9.30: De taal der
liefde (18). Roxy (tel. 632632): 2.30, 8.15, vr.
2.30, 7, 9.15: Midnight cowboy (18). Royal
'70 (tel. 113919): vrij. 2.30. 7, 9.15, ma.
t/m wo. 2.30, 8: Levend bij voorkeur dood
(14): vr. 24: De laatste der Vikingen (18).
Royal op zolder (tel. 113919): do. en vr.
2.45, 7.15, 9.30, ma. t/m wo. 2.45, 8.15: Liet-
desvariaties (18); vr. 24.15: Mem Kampf
(18). Seinpost (tel. 555400): 8.15: The wild
bunch (18). Studio de luxe (tel. 111572):
2.15, 7.15, 9.30: White angels . .. black angels
(18). Studio 2000 (tel. 542288): 2 (beh. wo.),
7, 9.15 (beh. di.): Performance (18); za. en
wo. 2: De ijzeren handschoen (a.1.). Thalia
(tel. 605516): 2.30, 8.15 (beh. vr. en wo.l:
Upperseveh, agent van de duivel (18); (vr.
2.30, 7); vr. 24: The gunmen (18); wo. 2.30,
8.15: Naked runner (18). De Uitkijk (tel.
542288): 2.30, 7.15, 9.30: La Chinoise (14).

Haarlem
TONEEL: Stadsschouwburg (tel. 315255)

8.15: Ned. Comedie met „Eva Bonheur".
BIOSCOPEN: Rembrandt (tel. 310230) 2,

7, 9.15: Mijn bed is mijn burcht (18). Stu-
dio (tel, 310033) 2.15, 7, 8.15: Getting

Straight (18). Cinema Palace (tel. 311004)
2.33. 8: Irma la Douche (14). Lido (tel.)
312288) 2, 8: De kanonnen van Navarone
(14). Frans Hals (tel. 254731) 7, 9.15: Het in-
tieme dagboek van een halve maagd (18);
vrij. 23.30: Night passage (18). Roxy (tel.
312395) 2.30, 7, 9.15: Seksualiteit in de liefde
(18). Luxor (tel. 311865) 2, 7, 9.15: De non
van Monza (18).

Groningen
TONEEL: Stadsschouwburg (tel. 25645) 8:

Redorica de wind in de takken Sassafras.
BIOSCOOP: Beurs (tel. 24930) 2.30, 6.45, 9:

Liefde door de achterdeur (il8); za. 2.30:
De tijger van de zeven zeeën (14); vrij.
23.30: Erotiek in Zweden (18). Camera (tel.
37200) 2.30, 6.45, 9: Lawrens van Arabië (14);
vrij. 23.30: Oni Baba (18). Cinema (tel.
20310) 2, 8: De avonturiers (18). Concert-
huis (tel. 20433) 2.30, 6.45, 9.15: Candy (18);
vrij 23.30: The good, the bad and the ugly
(18); za. 2.30: Asterix en de helden (a.1.).
Grand (tel. 20219) 2.30, 7, 9.15: De pastoor
kan geen bloot meer zien (18); vrij. 23.30:
Ulysses (18). Studio (tel. 37300) 2.45. 7, 9.15:
Zabriskie point (14).

Bussurn
BIOSCOOP

Palet (tel. .14424) 2en 8: Samen uit, samen
thuis (a.1.)

Hilversum
TONEEL Gooiland (tel. 49090) 8: Zuidelijk
Toneel Globe met „Othello"
BIOSCOPEN Byou (tel. 46630) 2.30, 7.15.

9.15: Zijn gevangene (18); vrij. 0.01: Wait
until dark (18); Casino (tel. 46500) 8: Gringo
tegen El Diablo (18); Churchill (tel. 47553)
2. 8: Ben Hur (a.1.); vrij. 0.01: Nachtvlin-
ders (18); City (tel. 46600) 2.30, 8: De non
van Monza (18); Rex (tel. 14263) 2, 8: Irma
la Douce (14).

RECEPT VAN DE DAG
Ragoutbakjes

Ingrediënten: ca. 250 gram gare kip,
2% dl witte saus, 75 gram fijngesne-
den, magere ham, 10 fijngehakte
champignons, 11/,l 1/, dl room, 2 eidooiers.
Snijd de gare kip in kleine stukjes.

Doe de saus in een pannetje, roer er
de kip, ham en champignons door en
laat alles een minuut of vijf zachtjes
pruttelen. Roer de eidooiers los met de
room en klop dit mengsel voorzichtig
door de saus. Zet alles een minuut of
vijf op een asbestplaatje op een klein
vuur tot de saus door en door heet is.
Breng deze ragout eventueel op smaak
met zout, peper en enkele druppels ci-
troensap. Vul hier (in de oven warm-
gemaakte) ragoütbakjes en dien met-
een op. H.M.

BROMMY EN TOMMY DOOR J.D. VAN EXTER

161-39 — „Idee... idee ... idee!" zong Jan Rap plot-
seling. „Harry! Toen jij in de rivier donderde... wat
waren we toen?" „Mesjokke?" giste Harry. „Ja ... nee!
Rund! We waren hip! Weet je niet meer? Jij had een
fluit!"
„Gos... ja," zei Harry, „waar is dat ding gebleven?

Had jij niet een rinkelbom?" „Precies," antwoordde

Jan Rap, „haal óp die spullen! Ik zal je vertellen: we
gaan een gouden week tegemoet, als je precies doet
wat ik je zeg."

„Best Jan," zei Harry en holde weg om de hippe
pakken op te halen, terwijl zijn maat zich naar de limo-
nadetent begaf.

Miniatuur 4408

Horizontaal: 1 triomf, 2 zangstuk,
muze van het minnedicht, 3 op geen
enkele plaats, tegenover, 4 labyrinten,
5 niet verbonden, riv. in Friesland,
ademhalingsorgaan, 6 maand (af-
kort), ongevulde ruimte, 7 gezinslid,
nobel, tocht, 8 lof, toneeldans, 9 ver-
zotheid, plaats in de bollenstreek.
Verticaal: 1 tijdmeter, 2 aanzien,

eveneens, papegaai, 3 wijze van beta-
ling, nauwe straat, 4 Amerikaans
muntstuk, Frans lidwoord, dierenroep,
5 soort koffie, de schepping, 6 rege-
ringsreglement, zandheuvel, bijwoord,
Chin.maat, 7 soort gieren, 8 hoffelijk-
heden, 9 weekgeld, gebaar.
Oplossing miniatuur 4407: 1 slip, 2

liga, 3 Igor, 4 parket, 5 Eva, 6 Tanger,
7 gade, 8 Eden, 9 rens.

met laatste gegevens

VANDAAG
NEDERLAND I
T 3.45 (K) De Fabeltjeskrant.
18.55 (K) Journaal.
19.05 (K) Een lach en een traan: ge-

varieerd liedjesprogramma.
20.00 (K) Journaal.
20.20 (K) Mannix, TV-serie.
21.10 De Ombudsman.
21.40 (K) Hadimassa, satirisch pro-

gramma.
22.20 Achter het Nieuws; geheel ge-

wijd aan het partijcongres van
de PvdA.-.3.10 (K) Journaal.

23.15—23.45 (K) Apollo-l4: samenge-
vat verslag van de eerste maan-
wandeling, die vandaag plaats
had.

NEDERLAND H
18.45 (K) De Fabeltjeskrant.
18.55 (K) Journaal.
19.05 Ter Visie: parlementair en poli-

tiek weekoverzicht.
19.30 (K) Please Sir! TV-serie.
20.00 (K) Journaal.
20.21 (K) Beslagen ten jjs: reportage

over de drie Nederlandse kandi-
daten voor het wereldkampioen-
schap hardrijden op de schaats
voor dames.

20.50 Hier en Nu: met een discussie
over het openbaar vervoer en de
personenauto.21.40 Lang leve de operette.

22.25 Farce Majeure, satirisch pro-
gramma.

22.50 Dagsluiting.
22.55 (K) Journaal.
23.00—23.30 Studeren — les 3

(herh.).

DUITSLAND I: 18.00 (K) Woobinda,
jeugdserie. 18.30 (K) voor de kleuters.
18.40 (K) Actualiteiten en nieuws.
19.25 (K) Gestern gelesen, TV-serie.)
20.00 (K) Nieuws en weerbericht.
20.15 (K) Filmreportage. 21.00 (K)
Reportage uit Bonn. 21.25 (K) Infor-
matief programma. 21.30 (K) Twen-
Police, TV-serie. 22.15 (K) Nieuws,
weerbericht en wintersportberichten.
22.30 (K) Flitsen E.K. kunstrijden op

de schaats. 23.00 (K) I<.t{3 -

Ruiter- en SpringtoernoOi-J
Nieuws. , ,
DUITSLAND II: 16.30 J*M I
nem Dach, TV-serie. lom I
Schiff kam von Troja, o<*>
serie. 17.25 (K) WintersP"'
richt. 17.30 (K) Nieuws J P
richt. 17.35 (K) Sport, lW I
tualiteiten en muziek. 18"j
Doof, TV-serie. 19.10 (K) ] ï
Bayerisches Amtsgerich'. .' f19.45 (K) Nieuws, actuauj *•

weerbericht. 20.15 (K) ,
Apollo 14. Aansluitend: W

I

JK]
21.15 (K) AmusementsFjl
22.05 (K) Weerbericht, h
commentaar. 22.20 (K) 'Jïïj
weerbericht. 22.25 (K)
uitzending. 22.40-23.25 {"

nieuws.
BELGIË NEDERLANDSE K
DING: 18.00 (K) Fabeltjes* 1/
TV-cursus. 18.45 Goldfra*; *

film. 18.50 Documentaire. '

grammaoverzicht. 19.33 ïr jjweken en cultureel nieuWjj-3dedelingen en
Nieuws. 20.10 Panorama- ,j g,
nacht, film. 22.55 Nieuws- fj
(K) Eurovisie: Europese »j i,
schappen kunstrijden op "ƒ;«

i

Zürich. (Tussen 14.50 en 20-"*'»
tage Apollo 14.)

MORGEN
NEDERLAND I Ir
10.00 Oppervlakte, volun> e ' \

— les 5.
10.30 En francais — les 5. a
11.00—11.40 Bouwen en «**1.
15.30 (K) Apollo-14: kort *%

de stand van za.ke .'?„,tweedemaanwandeW 8'
16.00 (K) Journaal.
16.02 Kinderprogramma- 416.25 Techniek van morgei JJmet technische snufj*B

sten.
16.45 Stuif-Es-In:
17.30 (K) Apollo-14: versla*,,laatste stappen op de «•"

DUITSLAND I: 10.00 (®J
10.05 (K) Journaal van P*U
10.30-11.20 (K) Spelprogra*',
(K) Nieuws. 11.30 (K) 2Apollo 14. 16.45 (K) Eco"o'|
iedereen. 17.15 Protestant*
disnst.

RADIO PROGRAMMA
VANDAAG
HILVERSUM L — Nclii *tl

NCRV en Bloc: actueel « j

s

met muzikale illustratie, (i"' I .
Uitzending van de Boere», j| v.
18.30—18.41 Nieuws; 19.00--1,,), kreldpanorama). Tussen * jï (|
uur: evt. reportage Apollo
Kerkorgelconcert: moderne „fr20.00 (S) Promenade-orkest
solisten: amusementsmuzi£ '$ 4Kunst- en vliegwerk:
acutele tentoonstellingen. 2 1 - „,».-.dagoog of de leraar, monod-r* #r
(S) Lichte g«_mmofoonmuZe 'K
22.00 Een, twee, in de n>a ay Jdocumentaire over een Jcrisis bij het voortgezet °ja
22.30 Nieuws. 22.40 Huilen o? fmuzikaal geïllustreerd ra «.nfton. 23.05 Apollo XXI: Ia ( g)
ruimtevaart mysterie. 23.30 f
Dutch Swing College Ban 0'
24.00 Nieuws.
Mededelingen; 18.00
Vrije Gedachte; 19.30
21.00 (S) Blaastrio en klein \\ 1klassieke en moderne muZ «mNieuws. 22.40 Mededelingen:.. 1 ftualiteiten. 22.55 (S)end: muziek voor de vri.°
23.55—24.00 Nieuws.
MORGEN
HILVERSUM I. — NCRV:Nieuws. 7.11 Het levende *'"$/ ty'

(S) Op het eerste gehoor:
muziek (gr). (7.25 Horen «"L,;' SNieuws; 7.32—7.50 Hier en JiuJliteiten). 8.00 Nieuws. 8.11 (%.)
van Het Leger des Heils lM
Nieuws. 8.32 (S) Voor de »%■
9.00 Theologische
Gymnastiek voor de
(S) Tijd vrij voor muzie*■tijd: Koorzang en10.15 (S) Cleveland Orkest:'»muziek (opn.) 11.00 Nienw IjlOriëntatiereis door Kongsi-
11.15 Solarium — een n°°f jWgramma voor iedereen. Il-" f\lingen. KRO: 12.00 Zonder
rubriek over missie enUit Balans. 12.14 MarK

:

Overheidsvoorlichting: 12- 1
huis. Informatie voor het \
ven. 12.26 Mededelingen *•£ |Hen tuinbouw. 12.3012.41 Actualiteiten. 12.50
commentaar. NOS: 13.00
schijven: grammofoonplate'ima voor de militairen. KR°\ om
P.M.: een weekblad met
(16.00—16.02 Nieuws). NOS: ,-«

zet: programma over amat e
muziekbeoefening. HIRO: J ,
Magazine met Gasten van de i
HILVERSUM II. — VARA:

Nieuws. 7.11 OchtendgymnaSlJrjI
(S) Z.O.: gevarieerd f-(7.33 Van de voorpagina; T.? mDeze dag. 8.00 Nieuws; 8 -l

, n A.•teiten; 9.35 Waterstanden; ]

nu en later, gesprek). 19.30 \%0kdaginformatie: VARA's 1
formatieshow. (11.00 Nieu*' e,i;programma kan tussen 11-3",$iuur worden onderbroken vo
portage van de tweedeüng Apollo 14.) 13.00 N'ie11 '
VARA-Varia. 13.13 Act"? jA
13.23 (S) Dit is het begin- • tflprogramma. 14.30 (S) Radio -yn
gazine. NOS( 15.00 Lichte £ f*
foonmuziek (onderbroken d° VJItages over de Apoolo jü
16.15 (S) De Staalkaart. Ij/W
van de Arbeid Congres. 17.50
lingen.

HILVERSUM III — NOS:Nieuws. 9.03 Gevolmachtigd;
platenprogramma. KHO- efd5Nieuws. 10.02 Djinn: gevaD e j*
gramma. (11.00 en 12.00 ,
NCRV: 13.00 NieuwS- , s, JPop(en) cast: nieuwe (
Nieuws. 14.03 Nee, we noe" a
namen: licht
verzoeknummers. (Tussen16.00 uur wordt het program' jfderbroken voor reportages va
reldkampioenschappen hararüc 15'.ide schaats voor dames in „«.

.'
(15.00 Nieuws.) 16.00 Nie«*/, f—18.00 Sportshow: sport, i»M
reportages wereldkampioen* d'bardrijden op de schaats V"»
m Helsinki. (17.00 Nieuws)-
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HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

Tijdens de weekends show en dansorkest
VITO LANZA

Zondagsmatinee.
In ons restaurant: compleet menu v.a. ƒ 12,- (all
in).
Unieke accommodatie voor congressen en al uw
festiviteiten.
Inl. tel. 02507-5041
BOWLING & KEGELBANEN
dagelijks geopend van 2 uur tot 1 uur 's nachts.
DOLFIRAMA
dolfijnen en zeeleeuwenshows op woensdag: 2
en4 uur, za. en zo.: 12,2 en 4 uur.

DOOR WILLY LOHMANN

door Jorgen LongaronFRIDAY FOSTER

KRAAIENHOVE

KLEIN GRUT
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PvdA-congres gooit
deur los

EGERINGSPROGRAMMALET D'66 EN PPE
(Van onze Haagse redactie)

VERDAM, vrijdag — De meerderheid van het PvdA-eon-
i k i» i °

1 ml . eit* de nieuwe koers van het partijbestuur te volgen. De
ütle 5 die dat bestuur machtigt om met D'66 en PPR een ge-

i regeringsprogram op te stellen op basis waarvan

:

emWakkoord met de drie confessionele partijen — en opt , tln§en van het congres met PSP en ESP — toch nog moge-
. al kunnen zijn, zou naar het zich liet aanzien, vanmiddag met

e Meerderheid worden aangenomen. De anti-KVP-resolutie is
, cc de wereld uit. Uit het congres werd echter sterk aange-
1ei °P zeer scherpe voorwaarden voor een eventuele samen-
L n ft "iet KVP, CHU en ARP. In de nieuwe resolutie werd van-
[ °p voorstel van Jan Nagel ook nog een duidelijke afwijzing
jT beleid van het kabinet-De Jong opgenomen.

De belangrijkste kritiek van de
opposanten richtte zich tegen het
aanvankelijk uitsluiten van de
PSP van de progressieve samen-
werking en tegen de door D'66
voor samenwerking met de PvdA
gestelde voorwaarden op het
punt van de staatkundige ver-
nieuwing. Ook het door het partij-
bestuur aangevoerde argument,
tegemoet te willen komen aan de
bezwaren van de voorzitters van
de vakcentrales tegen een onno-
dig isolement, stuitte op verzet.
Laten de vakcentrales eindelijk
eens een stemadvies geven, rie-
pen verschillende, gewestelijke
vertegenwoordigers.

Afkoelings eeriode vanén maand voor stakersR'dam
(Van

.

n een onzer verslaggevers)
it STERDAM, vrijdag. — In

,

kitl gsconflict tussen de be-(l(js..n§en van de Rotterdamse

\

\ 0
6ePboot en hun werkgè-

,) ti een nieuwe cao, moet
'\i Oeurigsperiode van een
\ j ln acht worden genomen.
! §ang van morgen mogen

1

\ r ' e vervoersbonden van
ü^dNK:V en CNV, die sindsJ\ a§ jongstleden de staking'jttij geleid geen steun meer
a\. S*aking verlenen.

'

LW^ tspraak viel gistermiddag inF%j. geding dat drie sleepdien-
? Wangen hactden aangespan-
£Vr!n ®e vakbonden voor ver-
«i„ 0neel waarbij de meeste sta-
\ 'aangesloten.I tiS 6erstemaal legde een rech-
'Oji '«terland een afkoelingsperio-
X die algemeen als wen-J% ?r<it aanvaard en omdat een
>\
„ uhts als uiterste middel mag>*en< nteerd".Ejtg , ? e Werkgevers als de werk-Rb 01eken met de uitslag van het*t j"Redelijk tevreden".

<U %m' L - Reuder, president van
Vfaak 'amse rechtbank, deed geen
I^.v9ft"over de vraag of de loonei-fcj. het a* vakbonden ten doel heb-C? t*> j eet van de loonmaatregel
Otis ,

flöen, zoals mr. G. de Groot
ai ? e werkgevers had betoogd.likWj. dit het geval", zo stond iniij*ijt 6 ]:s > „dan moet ernstig worden
* \vL of dat deze staking tot eenet verboden staking maakt".

ZIE OOK PAGINA 27
h

Bekroning
Vice-voorzitter André van der

Louw, die de resolutie namens het
partijbestuur verdedigde, noemde
haar: „De bekroning van een politiek
die consequent gevolgd is: het streven
naar een concentratie van progressie-
ve krachten." De wijziging in de op-
stelling ten opzichte van de drie'con-

ten en drie moties. „Deze nieuwe re-
fessionele partijen betekende dat alles
„wel vergeven,maar niet vergeten" is.
Hij kritiseerde opnieuw de houding
van de Kamerfracties, met name hun
goedkeuring van de loonmatiging te-
gen de wens van de vakbeweging in.
Uit solidariteit met de vakbeweging
was na het loondebat dan ook de deur
voor de confessionele partijen op slot
gedaan.
,Maar die liefdesbetuigingen wer-

den niet met gelijke gevoelens beant-
woord," aldus de heer Van der Louw.
„En wanneer de vakbondsmannen
naar een situatie willen waarbij in elk
geval niet gezegd kan worden dat het
aan de Partij van de Arbeid ligt wah-
neer er in dit land straks weer een
behoudend beleid gevoerd gaat wor-
den, dan willen we opnieuw een po-
ging doen, onze goede wil te tonen."-

Al vrij snel na het begin van het congres moest er voor de eerste keer gestemd worden: over de volgorde van de
agenda. Van rechts naar links mevrouw Samkalden, burgemeester Samkalden en fractievoorzitter Joop den Uyl.

Aanval
Ook fractievoorzitter drs. J. den Uyl

verdedigde het bestuursvoorstel. Hij
deed een emotioneel beroep op de
aanwezigen: „Verlaat het defensief!
Laten we in de aanval gaan. We kun-
nen het. Wij hebben er de kans toe."
Niet iedereen was het met hem

eens, getuige een achttal amendemen-

solutie speelt Schmelzer en Biesheuvel
in de kaart", vond de Gelderse afge-
vaardigde Schaap. De uit hetzelfde
gewest afkomstige Albrecht verwacht-
te van een samenwerking met D'66 en
PPR slechts „stenen voor brood". Hij
zag wel heil in regeringsverantwoor-delijkheid.
„Het partijbestuur is bijzonder le-

nig," aldus Jan Nagel. Hij meende
echter dat het in de afgelopen vier
jaar door de confessionele partijen ge-
voerde beleid niet zomaar vergeten
kan worden.
Nieuw-linkser Hans Kombrink ge-

loofde dat het congres er verstandig
aan zou doen, de strategie van het
partijbestuur niet te veranderen: „Datmaakt anders de verwarring weer

groter en wekt de induk van onbe-
trouwbaarheid."
De heer Van Velzen uit Huizen

noemde de houding van het partijbe-
stuur „een kinderachtig spelletje
waarbij het hoopt dat de mensen zul-
len zeggen, de PvdA heeft het toch
weer opgenomen voor de onderdruk-
ten. Maar ik geloof dat ze zeggen: de
PvdA heeft sinds '68 ontzettend flink
gedaan en weet nu niet hoe hij zn
kont moet draaien om in de regering
te komen."

DokPvdA zal aandringen op uitstel volkstelling
een onzer verslaggevers)

|

vrijdag - De
\}. üe-Kamerfractie van deö'gg moet het verzoek vanf!% l uitstel van de volks-
jjieO J> ondersteunen. Het par-

I

slot r̂es dat gisteravond

(

er> op voorstel van de af-
\ £ Amsterdam-Kostverlo-v ftt 1 , e Kamerfractie moet ook
% t congres „nu eindelijk

alle kracht streven%jj een erkenning

i

van de
&gs 2oals op het partijcon-

maart 1969 is uitge-
SW6tl" door de afdeling Am-

Zuid 11.
Den Uyl bestreed deCVv??t de PvdA-fractie ten on-

6(i
°0r de volkstellingenwet zou,5 6r gestemd. Volgens Den Uyl

s t( oencle waarborgen tegenvJjWi gebruik en fascistische
lid B teiii met de gegevens van de

.

Hij zei dat de volkstel-
Sr 6 len . gehouden voor het ver-
fy>' (ti n' et van individuele gege-l
v(k e geo*ol van massale gegevens
*i_h eerfYens noemde hÜ onmisbaar

t-,% °P f .De ' eid dat gebaseerd wil
- lten over de onjuiste tnp-

vt_. de l-S^ e samenleving.beaamde de fractie-
hij ootl j" dat de fractie de wil van
« v f- sres moet uitvoeren. Maart^h_t g vrijheid voor de fractie,K^p a ] Politiek gunstigste moment
'*b de erkenningü,,?ctir, vJ-)DR zou volgens Den UylC^arw 6 krachten " in West
vök steiiy! oproepen, inplaats van
%. de e zi-' n voor de OstpolitikL'lcit %, socialistische regerin?'
lie{ k, Uyls verzet mocht ech

Rookgordijn
Applaus, zij het niet van de meer-

derheid, kreeg de Hagenaar Drenth
voor zijn oproep, de anti-KVP-reso-
lutie te handhaven. Het verwijzen
van het bestuur naar de vakcentrales
was in zijn ogen „een rookgordijn
waarachter het eigen falen verborgen
blijft". Hij kreeg bijval van de Am-
sterdammer De Jong. De Federatie
van jongerengroepen zal — aldus
voorzitter v. d. Zandschulp — niet
aan „dit soort spelletjes" meedoen en
het meer gaan zoeken in buitenparle-
mentaire acties. „Er waren sterke
benen nodig om de anti-KVP-resolutie
te handhaven", constateerde hij. „He-
laas heeft de PvdA slechts knikkende
knieën."

Lijsttrekker DS'7O verliest geen cent aan politiek avontuur

KRITIEK IN AR-
BLAD OP DREES JR

(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG, vrijdag. — De

redactie van het officiële week-
blad van de ARP, Nederlandse
Gedachten, heeft „grote moeite"
met de beslissing van de minister
van financiën om dr W. Drees jr,
die tot 8 januari 1971 thesau-
rier-generaal op het departement
was, met behoud van salaris bui-
tengewoon verlof te verlenen tot
28 april, de datum van de verkie-
zingen. Volgens schrijver van het
hoofdartikel, de belastingdeskun-
dige van de ARP-Tweede-Ka-
merfractie, G. A. Kieft, kan daar-
in „een gevaarlijk precedent gele-
gen zyn" omdat naar zün mening
een aantal groepen zou stellen
dat het goedkoop is om lijstaan-
voerder te zijn op 's rijks kosten.
De schrijver van het hoofdarti-

kel zelf heeft er bezwaar tegen
dat dr Drees „derhalve geen fi-
nanciële nadelen van zijn lijst-
lanvoetderschap zal ondervin-
den".
Dr Drees, die begin van dit

jaar tot lijsttrekker van DS'7O is
gekozen, heeft op 8 januari ont-
slag genomen als thesaurier-ge-
neraal om zich van dat moment
af geheel aan de verkiezingscam-
pagne van zijn partij te kunnen
wijden. Op het moment dat hij
zich aan DS '70 verbond, heeft dr
Drees zijn functie op het departe-
ment ter beschikking gesteld en
van de minister ontheffing gekre-
gen op de voet van buitengewoon
verlof krachtens art. 34 van het
algemeen rijksambtenaren-regle-
ment.

Aanvulling
De normale gang van zaken is

dat een ambtenaar die kandidaat
wordt gesteld voor de Tweede
Kamer, in functie blijft tot aan
het moment van verkiezing van
de Kamer. Als hij gekozen wordt
vervalt zijn functie bij de over-
heid en vervalt ook zijn salaris.
Op dat moment gaat een non-ac-
tiviteitsperiode in en treedt de zg.
incompatibiliteitsregeling in wer-
king, inhoudende dat ambtenaren
het verschil tussen hun vroegere
salaris en de schadeloosstelling
van het Kamerlidmaatschap aan-
gevuld krijgen. Die regel geldt tot
het Kamerlidmaatschap wordt
beëindigd en de ambtenaar weer in
rijksdienst kan treden. Een amb-
tenaar die zijn stoel opzegt om in
de politiek te gaan behoudt al die
tijd een aanspraak op zijn ambte-
narenrang, echter niet op de

functie die hü by de overheid
voordien heeft bekleed.
Wordt dr Drees, voor wie een

andere regeling dan de gangbare
is getroffen, op 28 april tot lid
van de Tweede Kamer gekozen,
dan geldt die aanvullingsregeling
ook voor hem. Blijft hij vier jaar
lid van de Tweede Kamer, dan
geniet hij gedurende die tijd een
jaarlijkse aanvulling van onge-
veer ƒ 15.000 ten laste van 's rijks
schatkist, zijnde het verschil tus-
sen zijn salaris van thesaurier-
generaal (ongeveer ƒ60.000) en
de jaarlijkse schadeloosstelling
voor de Tweede Kamer (onge-
veer ƒ45.000).

Het ministerie van financiën
heeft bij de bekendmaking van
het vertrek van dr Drees aldaar,
enkele weken geleden, meege-
deeld welke financiële conse-
quenties aan de statusverande-
ring van dr Drees verbonden wa-
ren.

dr W. DREES jr

André van
der Louw
leidt partij

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, zaterdag. —

André van der Louw (37) is met
overweldigende meerderheid tot
voorzitter van de Partij van de
Arbeid gekozen. De opvolger van
Vondeling behaalde gisteravond
bij de verkiezing op het PvdA-
congres 9638 stemmen, tegen 1611
voor zijn rivaal Franssen.
Oud-voorzitter Vondeling

wordt nu eerste vice-voorzitter,
mevrouw C. van den Heuvel-De
Blank tweede vice-voorzitter.
Daarvoor hoefde niet gestemd te
worden, omdat de andere kandi-
daten voor deze functies zich
hadden teruggetrokken.
Hans Ouwerkerk, lid van het

kabinet van Amsterdams burge-
meester Samkalden, werd met
9102 stemmen tot secretaris geko-
zen. De andere kandidaten, G.
Persoon uit Amsterdam en C. van
Wijk uit Rotterdam, kregen 856
en 1260 stemmen.
Internationaal secretaris P.

Dankert wordt opgevolgd door
Relus ter Beek, de enige kandi-
daat voor de functie.
K. Dorsman blijft penning-

meester. Vandaag en morgen zul-
len nog 12 andere bestuursleden
worden gekozen.
Een voorstel van Karel Nagel,

het nieuwe partijbestuur onmid-
dellijk in functie te laten komen
om de verkiezingscampagne te
leiden, werd afgewezen. Volgens
4en afgevaardigde „kan en mag
& partij haar nieuwe gezicht niet
achterhouden tot 1 mei", maar
Van der Louw verklaarde dat het
voor het beleid beter was als het
zittende bestuur tot na de verkie-
zingen aanblijft.

Bezorgd
Partijvoorzitter Vondeling zei

in zijn openingsrede, gistermid-
dag in de RAI voor 600 afgevaar-
digden: „Wij zijn bezorgd over de
niet-gecontroleerde macht va_a de
grote internationale concerns, wij
zijn bezorgd over de regeermacht
van de EEG in Brussel waar de
parlementariërs maar moeilijk
vat op krijgen. Wij maken ons
grote zorg over de geldontwaar-
ding, over het bederf door dit ka-
binet van het sociale klimaat,
over de daling van het aantal
huizen dat wordt gebouwd, over
de vraag of wij de vervuiling en
het lawaai de baas kunnen wor-
den en hoe het verdriet en gebrek
aan zekerheid van enkele hon-
derdduizenden kleine zelfstandi-
gen kan worden verkleind. Zou
ons land niet meer kunnen doen
dan Luns heeft gedaan om de
rampen van oorlog, van rassen-
strijd, van communisme en fas-
cisme, van honger en ellende, een
tikkeltje kleiner te maken, helpen
te voorkomen of wat te verzach-
ten?"

Kleine zaken
Dr Drees, die nog „kleine za-

ken" op het ministerie van finan-
ciën afwikkelt — hg is nog an-
derhalve maand namens de mi-
nister commissaris bsj de KLM —

is met onmiddellijke ingang ont-
heffing verleend. De belangrijkste
overweging voor de minister van
financiën is daarbij geweest, al-
dus een woordvoerder van het
ministerie van financiën, dat de
heer Drees op een uitgesproken
manier een party ging vertegen-
woordigen die een geheel andere
financiële politiek voorstaat dan
die van de regering.

Brief
FANMORGEN ontving ik een schry- 'ven van Gerard Kornelis van het
Reve uit Greonterp. Het is bestemd
voor mij maar ook voor pubtikatie in.
deze hoek.
Lange tijd had ik niets van, maar

wel veel over hem gehoord. In Frank-
rijk heeft hij een stuk grond gekocht.
Daar gaat hij, op de fundamenten van
een oud kasteel, zelf een huis op-
trekken, tot welk doel hij een dik
handboek over de eigenaardigheden
van en de omgang met beton grondig
heeft bestudeerd.
Groter dan voor de bouwvakker

Van het Reve is mijn belangstelling
voor de schrijver, die werkt aan „Het
Boek van het Violet en de Dood.
Al in mei 1964 schreef hij mij in

een brief:
„Het is niet een door mij bedachte

titel, maar een citaat wit „De Kleine
Neurastenicus". Een tussens neus en
lippen gedebiteerde aardigheid (— na-
melijk in een interview — ) is onge-
wild ernst geworden, want over ,fiet
Boek van..." (etc.) zijn mij al veel
vragen gesteld, hier en daar wordt het
al bij de erkende boekhandel besteld
en ik vrees dat er niets anders opzit,
dan dat ik het ga schrijven: de mens
wikt, God beschikt."
De vanmorgen ontvangen brief be-

gint aldus:
„Kort geleden waren we nog met

ons drieën op ons Geheime Kasteel in
Frankrijk. Niemand weet waar het is,
behalve wij natuurlijk, anders zou het
een rare boel worden! We zijn tegen-
woordig met ons drieën, net als God,
zoals je weet, want bij Teigetje en mij
heeft zich nu ook voorgoed Woelrat
gevoegd. Maar ik had het over ons
kasteel. We sliepen daar eerst in de
hal, omdat de bedienden in allerijl de
vertrekken van het kasteel in orde
moesten brengen. Teigetje werd erg
ziek, van de tocht denk ik, maar
opeens was er een grote hagedis, die
een aantal groene bladeren neerlegde
op een platte steen, vlakbij Teigetje
zijn hoofdkussen. We begrepen ter-
stond, dat we van die bladeren een
krachtige thee moesten trekken. Toen
Teigetje die dronk was hij, als bij to-
verslag weer beter! We gingen die ha-
gedis achterna om hem te bedanken
en vonden hem in zijn grot op een
groene troon. Maar hij wilde niets
aannemen. Hij sprak: ,Ik taal niet'
naar Uw Geld of bezit. Uw genezing
was reeds mijn grootste beloning.'
Het komt allemaal omdat het daar een
heel oud land is, waar al honderden
jaren niets veranderd is. Intussen
werk ik aan het Derde Hoofdstuk van
mijn nieuwe boek. Daarin moet ik, in
de naburige stad S. in de provincie Fr.
een lezing houden, maar ik ben nog
pas 20 ver dat ik drie kwartier voor de
afgesproken tijd in de stad ben aange-
komen, en eigenlijk liever terug wil,
of dood, maar intussen door de stad
blijf sjokken tot het overeengekomen
tijdstip 2al zijn aangebroken. Mis-
schien werp ik mij vóór die lezing wel
onder een trein, maar dan gaat het
hoofdstuk natuurlijk niet verder."
Tot zover het laatste nieuws met

betrekking tot het boek dat in 1964
reeds bij de erkende boekhandel werd
besteld. Over zijn leven in Greonterp
vervolgt hij in de brief:
,JL,aatst waren er nog individuen

van een godsdienstige groepering van
andersdenkenden aan dP. deur. U komt
net te laat, zei ik. Ik heb al radio,
stofzuiger en televisie, want ik ben
rooms-katholiek geworden, en dat
moet ik eerst afbetalen. Ze zeurden
dat ik op die manier in de hel zou be-
landen. Laat dat nou precies zijn wat
ik wil! riep ik. Al mijn vrienden
komen daar ook, maar u niet. U komt
derde klas van het fonds in de hemel
te zitten, maar mijn vrienden en ik
komen in de hel, particulier en eerste
klas. Want God betaalt alles. En vrij
drinken. Als je wat bestelt en ze
vragen voor wie het is, dan zeg je ge-
woon voor meneer God, die heb toch
de geldpest. Daar keken ze van op.
Voel jij soms iets voor de hemel, oude
happer? Ik niet. God Zelf zit trouwens
in de hel, tenminste dat geloof ik. Hij
heeft spijt van een hele hoop dingen,
maar nu is het te laat. En intussen
blijven ze aan de deur komen, want je
hebt in ons land een hoop an-
dersdenkenden. Maar ik blijf trouw
aan mijn geloof, en ik ben ook blij dat
ik homofiel ben. ■ Van dat revistiese
verboden seksboek, „JVader tot U"
verschijnt binnenkort het Honderd-
duizendste (100 000ste) Eksemplaar!
Ik blijf sober leven en kleed mij in
nederige lompen. Je trouwe kunste-
broeder Gerard Kornelis Franciscus
Markies van het Reve."

KRONKEL

Haya van Someren
en drs Schmelzer
bij promotie van
F. A. Hoogendijk

(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG, donderdag — Twee
bekende politici zullen een rol
spelen bij de promotie van drs. F.
A. Hoogendijk, hoofdredacteur
van Elsevier's weekblad, tot doc-
tor in de politieke wetenschap-
pen. Begin volgende maand aan
de Vrije universiteit van Amster-
dam.
Het zijn de voorzitter van de

VVD mevr. H. van Someren -
Downer, die bij de promotie zal
optreden als vriendschappelijk
opponent, een speciale rol bij
VU-promoties, en de fractievoor-
zitter van de KVP in de Tweede
Kamer, drs W. Schmelzer. De
heer Schmelzer is een van de pa-
ranymfen van de heer Hoogen-
dijk.
Drs Hoogendijk zal promoveren

op een dissertatie getiteld „Poli-
tieke propaganda in Nederland".
Promotor is prof. dr G. Kuipen.
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Ombudsman
TYE Tweede Kamer wil dat er snel

een Ombudsman komt.
Je hoort er van op — dat wel.
Hoe komt zon Kamer nu zo in-

eens aan zon idee?
Zou dat misschien wezen omdat

VARA-ombudsman Marcel van Dam
inmiddels heeft bewezen hoe gewel-
dig nhttig zon functie is, en hoe ge-
weldig nodig ook?
En zou hert misschien .óók wezen

omdat zon televisiefiguur die geen
boodschap aan overheid en parle-
ment heeft en die bovendien nog
„.verzuild" ds, voor menig politicus
een wat verdachte figuur is?
En zou het misschien óók nog

kunnen zijn omdat de meeste partij-
en zich achteraf een beetje schamen
dat zij niet vóór de VARA en Van
Damop het idee gekomen zijn?
Maar goed — wat de achtergrond

ook is: laat die ombudsman er maar
komen, en laat die Van Dam maar
blijven. Het zou wel eens nuttig
kunnen zijn als zij elkaar dan wat in
de gaten hielden.

Onzeker
bestand
DE medewerking van Egypte aan

verlenging van het bestand in
het Midden-Oosten is geschied op
veler verzoek, aldus ongeveer legde
president Sadat gisteren uit in het
parlement. Zijn rede was een merk-
waardig gewrongen stuk van een
man, die zich tegelijkertijd krijgs-
haftig en vredelievend moest voor-
doen en nogal gehandicapt was door
propagandakreten van jonge datum.
In elk geval is het bestand gered,
maar de nieuwe adempauze geldt
maar voor dertig dagen en niet voor
drie maanden.
Wat Sadat heeft gezegd over een

terugtrekking van de Israëli's bij het
Suez-kanaal opdat dit weer in ge-
bruik kan worden genomen, vertoont
intussen enige gelijkenis met een al
weer oud idee van de Israëlische mi-
nister Dayan. Sadat stelde het echter
voor als een Egyptische welwillend-
heid, Dayan indertijd als een Israëli-
sche concessie waar een flink stuk
vooruitgang in het vredesoverleg te-
genovermoest staan.
In hoeverre Gunnar Jarring hier

iets aan heeft, valt moeilijk te zeg-
gen. Israël blijft door ervaring ge-
leerd vasthouden aan het standpunt,
dat vrede en terugtrekking minstens
gelijk op moeten gaan. Egypte eist
hardnekkig vóór alles terugtrekking
en zal verder dan wel zien, zich
daarbij (ten onrechte) beroepend op
de VN-resolutie van november 1967.
Los daarvan blijft Egypte luidruch-
tig vasthouden aan de ontruiming
van alle door Israël bezette gebied,
watnet iets te veel gevraagd is.
Ondanks verlenging blijft het be-

stand onzeker.

Den Uyls kracht
De PvdA waagt Het voortaan met

het tweemanschap Van der Louw—
Den Uyl. In de top van de partij is
men ervan overtuigd dat van die
combinatie geen brokken zullen ko-
men. Dat lijkt een alleszins aanne-
melijke gedachte. In de op gezette
tijden opduikende strijd om het pri-
maat in de pantij zal het Den Uyl in
toenemende mate lukken aan dicta-

ten van het partijbestuur te ontko-
men, omdat hij na de verkiezingen
met een vrijwel ongewijzigde, en er-
varen fractie in de Kamer terug-
keer-t, terwijl he-t partijbestuur op-
nieuw een lichting nieuwe gezichten
aan boord krijgt.
Van der Louw heeft zich geduren-

de de .tweede periode van zijn vice-
voorzitterschap als een capabele ver-
enigingsman doen kennen, die vooral
in het partijbestuur voortdurend in
de weer is geweest om de brokken
van een aantal vrienden te lijmen.
Hij heeft zich in die hoedanigheid zo
verdienstelijk gemaakt dat Den Uyl,
die een jaar geleden nog doende was
de kansen van Van der Louw te
vuur en ,te zwaard te bestrijden, in-
tussen openlijk tot de supporters-
schare van Van der Louw is be-
keerd. Den Uyl is vermoedelijk niet
de laatste bekeerling in de PvdA. De
persoon van de nieuwe partijvoorzit-
ter wordt in het partijbestuur als

zeer innemend geschetst. Onder de-
genen die met hem werken gaat hij
zelfs door voor een dynamischer
soort-De Quay.
De meeste partijbestuursleden ge-

loven dat de wendbare Van dei-
Louw de afscheiding van DS'7O zou
hebben voorkomen, indien hij en niet
Vondeling bemiddeling zou hebben
aangeboden in het open-PAK con-
flict te Eindhoven.
Een sterke loyaliteit aan de partij

is de meest besproken politieke ei-
genschap van Van der Louw. Dat
maakt hem volgens velen tot een
ideale voorzitter van een partij met
vleugels. Want loyaliteit is niet meer
dan een ander woord voor buig-
zaamheid en inschikkelijkheid. Van
die trekken heeft het congres gister-
avond een kenmerkend voorproefje
gekregen bij de verdediging van de
bestuursresoluties over de politieke
samenwerking. Het partijbestuur

heeft, voornamelijk onder de druk
van de interne oppositie, de anti-
KVP-resolutie willen wegnamen en
Van der Louw toonde zich daar gis-
teravond een hartelijk voorstander
van.

Van der Louw, nieuwe partijvoorzitter, en Oen Uyl, blijvende fractievoorzitter,
op het PvdA-congres in Amsterdam.

Frankrijk blijft nog dwars liggen

EUROPA WEER IN
CONFLICT BIJ
MONETAIRE UNIE
door EPPO JANSEN

Aanstaande maandag zullen in Brussel opnieuw twee ideeën
over Europa op elkaar botsen. De zo gecompliceerd lijkende discussie
over een economische en monetaire unie is immers in wezen niets
anders dan de discussie over hoé Europa er in de toekomst uit moet
zien. Het is weer het oude, zo vertrouwde debat tussen de Benelux,
Duitsland en Italië, die allemaal wel bereid zijn wat van hun eigen
zeggenschap over te dragen ter wille van eenVerenigd Europa dat
met één stem zou kunnen spreken, en Frankrijk, dat ook na de
Gaulle, hier niets voor voelt.
De bedoeling was dat met die

economische en monetaire unie
op 1 januari jl. een begin zou
zijn gemaakt. Op 14 december jl-
werden de EEG-landen het ech-
ter, ook al werd tot 4 uur 's och-
tends vergaderd, niet eens over
de te volgen aanpak. Vandaar
dan ook dat de nieuwe poging,
die maandag in Brussel onder-
nomen wordt door een lood-
zwaar gezelschap van ministers
van Buitenlandse Zaken, van
Financiën en Economie, met
grote spanning tegemoet wordt
gezien.
Wat gaat er nu achter die griezeli-

ge term „economische en monetaire
unie" schuil? Zon unie zou be-
tekenen dat de belangrijkste beslis-
singen binnen de EEG over het eco-

nomische en monetaire beleid ge-
zamenlijk zouden worden genomen
door „de Zes". Een kwestie als de
beroemde ƒ 400,- bijvoorbeeld zou
een punt van gezamenlijk beraad
vormen. Gemeenschappelijk zou

worden vastgesteld welk begrotings-
tekort een land zich eventueel kan
veroorloven en hoe dit gefinancierd
zou moeten worden. De onderlinge

verhouding van de geldeenheden
van „de zes" zouden onherroepelijk
worden gefixeerd, wat eventueel zou
kunnen leiden tot het slaan van een
Europese munt. De deviezenreserves
zouden worden samengevoegd. En zo

meer.
Het is duidelijk dat deze ontwik-

keling alleen mogelijk is als tegelij-
kertijd een nauwe harmonisatie van
de economieën van de EEG-landen
tot stand komt. Tot nu toe is de EEG
eigenlijk niet veel meer dan een
douane-unie (vrij onderling verkeer
van goederen e.d.) en een gemeen-
schappelijke landbouwmarkt. Het
feit dat deze landbouwmarkt in 1969
bijna schipbreuk leed op de Franse
devaluatie en de Duitse revaluatie
maakte duidelijk dat men niet door
kon leven met een situatie waarin
sommige beslissingen (het land-
bouwbeleid) gemeenschappelijk ge-

nomen werden en andere (t.a.v. de
valuta) nationaal. Men moest verder
gaan met de integratie of men kon
beter rechtsomkeert maken. Dit leid-
de tot het besluit van de Haagse
EEG-top (dcc. '69) plannen voor een
economische en monetaire unie op te
stellen.
Volgens de Nederlandse regering

brengt zulk een unie zoveel over-
dracht van 'bevoegdheden, ook in het
politieke vlak, met zich mee, dat zij
meent dat deze alleen te verwezen-

lijken is binnen een politieke unie,
die dan de vorm moet hebben van
een federatie. Zij meent dat er een
centraal beleidscentrum moet komen
(minister Witteveen heeft _al ge-
sproken van „Europees ministerie
van Financiën) dat meerderheidsbe-
sluiten kan nemen en verantwoorde-
lijk zou zijn voor het Europese par-
lement. Het zou onder de Europese
commissie in Brussel- moeten ressor-
teren. Daarnaast zou er een gemeen-
schappelijk systeem van centrale
banken moeten komen. Deze opvat-
tingen worden door de andere
EEG-landen (behalve Frankrijk) en

door een commissie van experts, die
zich met de zaak heeft beziggehou-
den (commissie-Werner) voor een
groot -deel onderschreven.
Frankrijk daarentegen lijkt te

menen dat men de unie tot stand
kan brengen zonder wezenlijke
overdracht van soevereiniteit en
zonder dat nieuwe organen in het
leven worden geroepen. Beslissingen
over eikaars economisch en monetair
beleid zouden door de EEG-minis-
terraad met eenstemmigheid moeten
worden genomen.
Voor de Nederlanders en vooral

ook de Duitsers staat het vast dat
dan een hoogst gevaarlijke, vrijblij-vende situatie zou kunnen ontstaan
waarin werkelijke controle op de
economische, ontwikkelingen bij de
ander zou ontbreken maar men wel
de nadelige gevolgen ervan zou on-
dervinden (bijv. „export van infla-
tie", vergemakkelijkt door het be-staan van de douane-unie).
Het debat in Brussel gaat overi-

gens in eerste instantie over een
aantal vrij onschuldige maatregelen,
die het begin van de economische en
monetaire unie (te verwezenlijken intien jaar) zouden inluiden. Neder-
landers en Duitsers voelen er echter
weinig voor ook maar de eerste
schreden op dit pad te zetten als het
einddoel niet duidelijk is gedefi-nieerd. Zij willen niet over de sloot
springen, zo is wel gezegd, als ze
niet weten op welke grond ze zullen
neerkomen.
Het lijkt waarschijnlijk dat er in

Brussel een compromis uit zal rollen,
dat vermoedelijk dichter bij het
Franse dan bij het Nederlandse
standpunt ligt. Dat is misschien be-
ter dan niets maar het is wel jam-
mer voor Europa.

1 — .
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„EERST TERUGTREKKEN, DAN HALEN WIJ DIE RAKET WEG."
(PAT OLIPHANT IN DENVER POST)

DEN UYL HEEFT NU STERKE POSITIE

Van der Louw:
capabele
brokkenlijmer
Door H.A. vanWijnen

De stemmenmeerderheid waarmee het PvdA-congres André van der Louw tot voorzitter heeft
gekozen spreekt duidelijke taal. Van der Louw bezit het vertrouwen van een zeer grote schare in de
partij. Het zal even wennen zijn voor al degenen die zijn opgegroeid met Vorrink en Vermeer en
Vondeling, maar de kandidatuur van de beminnelijke Franssen was kansloos en Van der Louw de>
kandidaat van het partijbestuur.
Van der Louw is van nu af ,het nieuwe gezicht' van de Partij van de Arbeid. Het is een slagzin die

er. gezien zijn buitenkant, ook wel mee doorkan. Na de hooggeleerde Vondeling heeft de PvdA de
,commoner' Van der Louw — voorwaar, een wereld van verschil. Maar het congres van de PvdA
kon met een gerust gemoed aan Van der Louw zijn zegen geven. Vondeling zelf had debrug tussen
die twee werelden in de partij geslagen.
Van der Louw had zich geen bete-

re advocaat kunnen wensen: hij is
door zijn voorganger getypeerd als
een voortreffelijke leider van verga-
deringen, een bindende figuur en
„een goeie kameraad". Dat laatste
beroert op een PvdA-congres vol
emoties vele harten.
De oppositie tegen de kandida-

tuur-Van der Louw heeft een gewa-
pende verdediging niet nodig ge-
maakt. Veel persoonlijke tegenstan-
ders schijnt de nieuwe voorzitter
van de PvdA niet te hebben. Tegen
zijn politieke opvattingen werden in
feite alleen door de vroegere partij-
secretaris Frits Albrechits bezwaren
ingebracht en de rest van de beden-
kingen ging voornamelijk over een
door sommigen gevreesde cumulatie
van functies, waartegen Van der
Louw zich trouwens zelf al eerder
had uitgesproken en over de salaris-
positie van de nieuwe partijvoorzit-
ter, die volgens Vondeling „een
groot financieel offer" brengt. Nie-
mand vroeg naar specificaties —

naar inkomensnivellering strevende
socialisten laten zich, als het erop
aankomt, ook niet in de eigen beurs
kijken — maar het mag van Van der
Louw best geweten worden. Het of-
fer dat hij brengt om het kamerlid-
maatschap te laten schieten
(ƒ 45.000) voor het partijvoorzitter-
schap is ƒ 15.000 groot.
Vondeling, die in zijn openingstoe-

spraak een bruiloftsrijm van Cats
citeerde, had de oppositie tegen Van
der Louw nog kunnen voorhouden
dat, volgens Cats, het verstand met
het ambt komt, maar het congres
had aan nadere verzekeringen geen
behoefte.

OPINIE

HET PAROOL

Hamvraag
T\K uitspraak in kort geding inzake

de staking van het Rotterdamse
stadssleepbootpersoneel zou ertoe
kunnen bijdragen het daar ontstane
loonconflict uit de wereld te helpen.
Maar dan moeten de beide partijen
gedurende de afkoelingsperiode met
koele hoofden en de oprechte wil het
alsnog eens te worden om de tafel
gaan zitten. Zoals het er nu uit ziet,
moet helaas worden betwijfeld of dat
inderdaad zal gebeuren.
Er is sprake'van een verharding in

de sociale ; sfeer, niet alleen van de
kant van de bonden, maar ook van die
van de werkgevers, die bepaald min-
der ja-knikkerig lijken te worden.
Bovendien laat de in Rotterdam ge-
vallen uitspraak het conflict volledig
open, ln die zin dat de strijd na het
verstrijken van de afkoelingsperiode
weer op de oude voet kan worden
voortgezet. De vakbonden hebben
reeds laten weten dat zij met hun eisen
geen centimeter zullen inbinden. Op-
gelost is er dus in feite niets.
Het blijft met name onduidelijk in

hoeverre het mogelijk is op dit ogen-
blik reeds voor de periode na 1 ■ juli
a.s. zodanige arbeidsvoorwaarden vast
te leggen, dat de voor het eerste half-
jaar geldende loonmatiging achteraf
ongedaan wordt gemaakt. Dat immers
zou het geval zijn indien de bonden
met hun eis van 45 gulden verhoging
per week op jaarbasis — dus 90 gul-
den meer vanaf 1 juli —-hun zin kre-
gen. Dit is als het ware de hamvraag,
die ook voor andere sectoren onbeant-
woord is gebleven.
Wel duidelijk is dat met het loon-

matigingsbesluit niet alleen de Rotter-
damse stadssleepboten, maar de gehe-
le Nederlandse loonpolitiek in een
hoogst ongelukkig vaarwater zijn ge-
raakt. Het wordt een wonderlijke toe-
stand, wanneer niet aan de onderhan-
delingstafel, maar aan de groene ta-
fels van onze rechtbanken over de
loonvorming moet worden beslist.

Behendige aftocht
ledereen die Van der Louw kent

weet dat hij een paar weken geleden
van intrekken nog niets wilde weten.
Uit een oogpunt van bestuurlijke so-
liditeit beoordeeld is dat een scheve
schaats geweest. Het kan soms ver-
standig zijn dat niet al te duidelijk
te erkennen. Van der Louw heeft dat
snel geleerd. Hij heeft behendig de
aftocht van zijn bestuur gedekt. Hij
weet dat een goed politicus soms tot
een dergelijke lenigheid bekwaam
moet zijn.
Op het congres is erop gewezen

dat Van der Louw van bepaalde zij-
den als politieke denker een lichtge-
wicht is genoemd. Van der Louw
heeft, behalve enkele losse regels,
nooit substantiële gedachten over de
politiek gepubliceerd. Maar de PvdA
heeft voor zijn stoel ook geen partij-
theoreticus gezocht. De enkele keren
dat hij zijn gedachten heeft uitge-
sproken, heeft hij zichzelf bovendien
onthuld als een reformist. Het „poli-
tieke gevaar"-Van der Louw heeft
zichzelf onschadelijk gemaakt en de
agitatie tegen zijn Nieuw Linkse
mentaliteit belachelijk. In Vrij Ne-
derland van deze week heeft hij dat
nogmaals gedaan. Hij verklaart
daarin dat hij hoopt onder zijn voor-
zitterschap aan te tonen dat Nieuw
Links in de PvdA overbodig is. Het
is alsof het congres daarvan gisteren
de invloed onderging: over Nieuw
Links werd nauwelijks gesproken.
Frits Albrecht was de enige die

zijn vinger kwam opsteken tegen
Nieuw Links, maar Nieuw Links is
dood en het congres was niet uit de
plooi te krijgen. Eén verstoorde jon-
geman riep boe. Albrecht zocht ont-
moedigd zijn stoel op. Hij hebbe als-
nog de troost dat ook de gerefor-
meerde veteraan Algra op een con-
vent van de anti-revolutionairen
eens met boegeroep is weggestuurd.

MAAR MENEER...

Wegwerphuwelijk II
TN Het Paroolvan 30 januari j.l.
*- komt een ingezonden artikel voor
van het Hoofdbestuur „Divortium",
de Bond van Gescheiden vrouwen.
Het opschrift „Wegwerphuweiijk"
getuigt van grimmige humor.
Ik ben in principe voor alimenta-

tieplicht: in de loop der jaren ver-
dienen vele vrouwen een kapitaal
aan geld voor de man. Loon —

meestal aan de lage kant — in natu-
ra. Gaan man en vrouw na enige
jaren scheiden, dan zal de man in de
meeste gevallen gewoon door
kunnen gaan met zijn werkzaam-
heden, terwijl de vrouw, die bij het
sluiten van het huwelijk veelal haar
werkzaamheden heeft moeten
staken, eventueel grote moeilijk-
heden zal ondervinden bij het
zoeken naar een voor haar passende
werkkring. Ook al zijn er geen kin-
deren. Bovendien kan bij innerlijke
ontreddering een situatie geschapen
worden, waarin het de vrouw onmo-
gelijk valt, in geheel ander verband
te gaan werken.
Als sociaal werker werd ik zeer

vaak geconfronteerd met huwelijks-
problemen en bovengenoemde ge-
dachten steunen óp jarenlange erva-
ring.
Bloemendaal. W. BEIBOER

Spelregels: Plaatsing betekent geen instemming. Geen anonieme brieven. Te

'

moeten bekort worden.

Vietnam
"\7ERSCHENEN is het boek „The
* Indochina Story", een overvloe-
dig gedokumenteerd overzicht van
de Amerikaanse inmenging in
Zuid-Oost-Azië, samengesteld door
Amerikaanse wetenschapsmensen
die Azië beroepshalve bestuderen.
Het is een pocket-uitgave en voor
een paar gulden ook in Nederland
verkrijgbaar.
In' dit boek wordt duidelijk gesteld

dat Zuid-Vietnam als politieke enti-
teit een schepping is van Ngo Dinh
Diem en de VS en dat de VS de ak-
koorden van Genève verder uit-
holden toen zij Diem steunden in
zijn weigering deel te nemen aan be-
sprekingen over verkiezingen voor
1955.
Vooral tegen de Yankee-vrienden

en de onverschilligen onder U zou ik
willen zeggen: kopen dat boek, an-
ders zegt u later wellicht: „Wir
"haben es nicht gewusst. ."
Eindhoven PIET VAN KALKEN

Homofielen
DE Tweede Kamer heeft het voor-

stel van minister Polak om het
artikel 248-bis van het wetboek van
Strafrecht op te heffen, met slechts
enkele stemmen tegen, aangenomen
Dit artikel bedreigde met een ge-

vangenisstref van ten geijlf
jaren de ontucht van een '

fli*rige man of vrouw, beg- I
seksegenoot tussen de l b , 0l-(Wli|
oud. Verwacht mag wei
de Eerste Kamer dit ", mkrachtigt, zodat dit artikel pi
uit het wetboek vcrdwijöj 0>tief tot dat opheffen wero Ij
gevoerd: dat dit artikel &e ' i pomgang discrimineerde, D Istelde bij de heterofiele, e

.

% dat mij toeschijnt van 0ll i,eefi Ite betekenis te zijn. Veel ni < *>

ik, had als argument n? d
moeten worden gebracht- < |J
heterofiele contact er ee jLr<$ fjvan zwangerschap het 8 !

zijn, zodat het zeer riskant q
er geen huwelijk is. Het
contact echter is niet mcefrf Monschuldig spel, een afreyj
seksuele spanningen en ° e "

zodanige wijze dat geen ° fj
gevolgen zijn te vrezen. A,
Den Haag W. !••

Bols
•t Ê d *"T)E (inzender Dekker u>' *

*-* zie het Parool van \ elf »
onder „Bols III" heeft kfi»giJ (,
wedstrijdreglement van de „d
in handen gehad en er zeKe
gelezen. Anders zou hij zïZrjt$,
dacht hebben en zijn v0
houdbare kritiek c.q. Jan ? #'
in petto hebben gehouden,-*
leen de valse praemisse, '
zeer de daarop gebaseerd fangst van de scheidsrechte jl,/l

l

fingeerd. Of de genoemde £

mijn pertinente
heer Roos niet op enigerlei *

■

een andere dan de, fjammerlijke, beslissing K0 1H»
weet ik niet en interesseer
niet, maar het zal naar ƒ[eind maken aan overige
door onbevoegden. rf j(lBloemendaal H. W; ; f nEre-voor7.it**Von
T)E Amsterdamse rechtk%s

oordeelt iemand
veroorzaken van een aarüU $

dodelijke afloop tot .een ƒ>
hechtenis
boete en twaalf maanden? i>
van de rijbevoegdheid. **,■$mogelijk dat op zo'n vel ja$
vonnis volgt? Kan de &

0fmacht geen hogere straffe" fof wil zij dat niet? In &} J thet een schande en gel! r̂ i«'jverstrekken van een vvti0 #

moord en doodslag. De
niet alleen materieel ons 1*" «
maar vonnissen als bove 1 .{,'
hard mee aan het zedenbe fl
blijven de demonstranten
misstanden? -J
Amsterdam . M-

WAARHEEN
Toen de zondvloed net begon

zeiden de boeren „groeizaam
weertje!" en pas na een week
verschenen er kleine stukjes in
de krant dat het toch wel opval-
lend was dat 'het nu al zes dagen
regende. De kunst is om in zulke
kleine kranteberichtjes de grote
gevolgen te zien. Zon bericht is
dat een bejaardenhuis in Val-
kenswaard tijdens 'n verbouwing
zün inwoners voor drie maanden
naar Spanje stuurt zonder dat ze
het een cent kost. Al een tijd lig-
gen de iprijzen van een winter-
verblijf in de zon beneden het
minimumloon, maar niet beneden
het Spaanse minimumloon, zodat
alleen niet-werkers ervan kunnen
profiteren. De oudjes van Val-
kenswaard zullen na drie maan-
den wel zeggen: laat dat ver-
bouwde huis maar, wij blijven
voor hetzelfde geld liever hier.
Ons land zorgt slecht voor zijn
bejaarden; zelfs Drees Sr. wil
niet het PvdA-plan steunen om
meer bejaardenbedden te bouwen
(het verblijf van ouden van dagen
wordt gemeten in bedden, niet in
kamers, laat staan in huizen), en

de oudjes zijn alleen goed \p
een sentimenteel TV-progrB™,-.'
Van dat probleem zün we &'s?erepensioneerd wordt gaat

\

Spanje of Noord-Afrika. A»0 $
om komen de mannen ul -rfli''landen al jaren hier om het m'
werk te doen. Nu voor hun
vesting de bejaardentehuizen fictzijn gekomen, zal hun aant*' m
verder toenemen. Terwijl *n Jjt>fabrieken aan de gang I^aJii*zodat A.0.W.-geld naar SJj,ii'(voor onze ouders) en
slag naar Marokko (voor
kinderen) kan worden ges lW
wordt de vraag: wat doe» J.'
hier eigenlijk nog? DreeS et'
heeft verklaard dat wie de „J
ten van een land niet aan »i»»!maar moet emigreren. j «Ijwaarheen? Naar Australië, «JLjI1Apartheid nog beter hand" jp

t

dan Zuid-Afrika? Naar <>%*'
bedreigd door een burger»*» 1 .&
Ik weet geen land dat uïeawZwet heeft die me niet aan» jt
Zou het REM-eiland lV
Noordzee nog te koop zijn? ,

4- HET PAROOL - vrijdag 5 februari 1971



EZWAAR TEGEN BESTUURSREGELINGBelinfante overweegtaftrede
i, (Van een onzer verslaggevers)
.. °VERDAM, vrijdag — Aan de Universiteit van Am-
Hl dreigt een nieuwe bestuurlijke crisis. Rector-mag-
fj

*Prof. Belinfante en pro-rector prof. Wiegersma over-
(|,,

** te treden. Datblijkt uit eenbrief die zij aan de leden
\f j>enaat hebben gestuurd.
Itoeko en P Wiegersma hebben grote bezwaren tegen4.i e bestuursregeling van de universiteit zoals die nu, na%J^an den onderhandelen tussen het gemeentebestuur van Am-
-o|% name wethouder drs R. v. d.Velde) en minister Veringa

,

erP gereed is.
_ 01. eerste plaats vinden zij
\ atlvaardbaar dat deze re-
\ ,aar een beperkte tijd zou
%n(mini ster Veringa denkt
Hajj J aar) om daarna plaats
Is k n voor een regeling vol-

" Veringa.
.'tVsjt- e cr isis waarin deeit ' Verkeert, en de be-L ust alleen nog maar ver-

lengen," menen zij, „omdat er on-
middellijk weer strijd over moge-
lijke verlenging van de regeling
zal losbranden."
Bovendien zijn zij bang dat er op

punten van wezenlijk belang, vooral
de bestuursregeling van faculteiten en
subfaculteiten, bepalingen zullen wor-
den ingevoerd die voor dubbele uitleg
vatbaar zijn. Dit als gevolg van het
feit, dat de wethouder en de minister
op dit punt tot een moeizaam compro-
mis moesten komen.
Prof. Belinfante en prof. Wiegersma

hebben geweigerd, op 18 januari deel
te nemen aan een gezamenlijke be-
spreking met de minister en het ge-
meentebesituur van Amsterdam, waar
de eindtekst van de bestuursregeling
zou worden vastgesteld. „Wij wensten
niet betrokken te worden in het tot-
standbrengen van een bestuursstruc-tuur die wij in de nu geldende om-
standigheden beslist niet in het belang
van de universiteit achten", schrijven
zij in hun brief aan de senaatsleden.
Eerder (in december 1970) hadden

zij minister Veringa al laten weten,
„geen medeverantwoordelijkheid voor
net bestuur van de universiteit te wil-
len dragen als er toch 'n regeling vol-
gens het nu gevonden compromis zou
worden vastgesteld."
Nu schrijven zij: „Als de minister

besluit de goedkeuring van een tijde-
lijke gemeentelijke verordenig te be-
vorderen, zullen wij ons nader,"ook in
de senaat, moeten beraden." Prof. Bel-
infante en prof. Wiegersma wijzen
erop dat de crisis waarin de universi-
teit verkeert, ook al naar buiten toe
gevolgen blijkt te hebben gehad.
„Zo was het aantal eerstejaars stu-

denten in oktober 1 % lager dan in
1969, terwijl alle andere universiteiten
meer dan 8 % vooruitgang boekten.
En het aantal belangstellenden voor
de voorlichtingsdag in januari 1971
bedroeg 1.000: vorig jaar 1.400. In
Utrecht was de belangstelling 30 %

hoger dan vorig jaar!" schrijven zij.
De rector en pro-rector, die beiden

zitting hebben in het Presidium (da-
gelijks bestuur) van de universiteit,
zijn van oordeel dat de wet-Veringa
in Amsterdam moet worden inge-
voerd, en dat er aan een tijdelijke re-
geling geen behoefte meer bestaat. Die
wet moet „soepel ingevoerd worden,
zodat wat tot heden gegroeid is, niet
van vandaag op morgen behoeft te
veranderen."
„Ook moeten de in de wet voorziene

experimenteermogelijkheden zinnig
worden toegepast. Maar wij moeten
thans weten, waar wij uiteindelijk te-
recht zullen komen," schrijven zij in
hun brief.

Regering: Met spoed nstituut mbudsman'
Oj>J*AAG, vrijdag (ANP).
<i|sr . , et departement van Bin-
?w Se Zaken zal met spoed
\ s°_ntwerp worden voorbe-l\a^rin- het instituut van om-!Vr Wordt geregeld. OverVi e inhoud van dat wets-rW 2al evenwel het volgen-et moeten beslissen.

H. K. J. Beemink zeif het dd_ig in de Tweede Kamer
V e svW°ensdag be S°nnen debatIL%i tla entvele benoeming vam een

werd' voortgezet.CW? moest vaststellen dat de1?C 9t kabinet en de KamervWo-h • waar het de mat« van
Vl' ]v ei<l va,n de ombudsmanft.^ll OTv.-relserin S' meent in haardjM te Ptim-ale vorm van zelfstan-
_-; %(0 ebben gevonden, met be-

met het parlement.

■

J_sf, samenleving, aldus de<ili5fi«K_ lnn€n de commissies voor
V «ii, fcnri:£ten uit de Tweede
C w? l2 Eerste Kamer niet ade-
LVji, Sen. Toekenning van het
% n^,nquête aan de commissiesup'ossiing- bieden.
V n.ih - Lagere overheden
Sd» f 1" vond

'

het m,eer OP de
overheden (provin-

i V?^n?eenten ) liggen om, even-iC in combinatie of inN n ornkVerband in de behoefte

'

V[a.flem:t>udsman te voorzien. Hijj %£h\ '•ciiat ivet kabinet een ruim
... Jll zou nemen t.a.v. het

j( .ïjijof fl? benaderen van ambtena--5 SSi ombudsman.
f °e replieken diende de so-j%, i\\ "• M. Franssen nog eenI v

'

aarin de regering wordti\% f°°r middel van een wets--4%, cow.bevorderen, dat aan de'missie voor de verzoek-
'&e il het reent van enquête

; afi erid ' ®e comm issie zou
f v°lei 2i-' n getuigen te horen. Er
. _e_icje week over gestemd.
lil»'Buit 70 millebij overval op filiaal vanBoerenleenbank
ö^_^ een onzer verslaggevers)KJ 2RDAM - vrijdag. -

v, gewapendek sft 0
" ebben vanmorgen om

£•, k|_ 6t er negen een filiaal van
, ei*leenbank aan de Janhj\l lestraat in AmsterdamK»"" s 1en een Dec^ra g van

geroofd. Ze zijnetl in een auto. vermoe-dt!! Austin die °P de Kei "Dl i.kt te zijn gestolen.
'eliit nen > vorens de getui-

( - J«e types, sprongen in het
. de balie en namen het

;,
JLlist uit de safe.in een laden%L' ede_i Weg ' Er waren twee per-
,j "> de 29-jari.ge bankbe-iüffy!ari Tongeren en de 22-ja-

J. Smit. Er was één
'Is ?"ouw> in het bankgebouw,Q e overval in de hoek bleef

?kennummer van de au.to,
\SSt>otee , door een getuige wor-jA,g *t ,

De politie zette de om-S . is' d °°i'lopig zonder resultaat.f tweede bankoverval inbH e t bi-v Amsterdam. Woensdagii\i> n,toor van de AlgemeneXu V«ltlaVand °P de hoek van deiS, i!e « u en het Victorieplein
%r t 3-o(jn loen buitgemaakteSulden, werd korte tijdAvonden

JEUGDBELEID

ZEGEGE en SCHRIJVEOPMERKELIJK bericht in het
blad Jeugdwerk Nu (onder-

tekend door 8.W.):
„In Jeugdwerk Nu van 4 april

1970 stond een opvallende adver-
tentie. „De Gemeente Amstel-
veen, thans 70.000 inwoners, zal
door haar sterke groei (prognose
per 1980 100.000 inwoners) nog
vele objecten op het terrein der
sport-, jeugd- en recreatiezaken in
ontwikkeling moeten nemen", zo
luidde de tekst. Daarvoor wilde
men een Directeur van de dienst
voor sport-, jeugd- en recreatie-
zaken aanstellen. Een dynamische
man in een dynamische gemeente
dus. En veel hoop voor een goed
jeugdbeleid.
De gang van zaken bij de solli-

citaties doet echter vrezen dat het
ijdele hoop zal zijn. Een mede-
werker van ons blad solliciteerde
— zoals gevraagd — binnen 14

dagen met uitvoerige inlichtin-
gen.
Twee maanden lang geen enke-

le reactie. Na een telefoontje met
wethouder Goudsmit („Ja, dat zal
wel tot september duren voor n
iets hoort") kwam op 3 juli toch
nog een gestencilde mededeling
dat een groot aantal gegadigden
(120) had gereflecteerd en dat
het i.v.m. de vakantietijd niet

mogelijk was de selectieprocedu-
re op korte termijn af te sluiten.
Daarna opnieuw stilte. Eind sep-
tember maar weer een telefoontjemet de wethouder gevoerd met
de vraag of er al iets bekend was.Antwoord: „Er is nog niets be-
slist, maar nu u toch belt, nee, u
behoort niet tot de kandidaten."
Tenslotte, op 21 december 1970,

wederom een gestencilde mede-
deling dat „als zodanig is be-noemd de huidige directeur van
de gemeentelijke dienst voorplantsoenen en begraafplaatsen,alhier, de heer B. J. Galjaard teAmstelveen". Beide diensten zijndaartoe samengevoegd ...
En daar ga je dan met jejeugdbeleid. Zou die dynamische

gemeente Amstelveen de sport,
het jeugdwerk en de recreatiebegraven? Of er voortaan alleenmaar gras over laten groeien?"

OFFENSIEF
TXE ontbinding van de Oranje
*-* Vrijstaat is nakend. Althans
als we de kabouters mogen gelo-
ven die zich van het alternatieve
staatje afgescheiden hebben, en
het blad „de Kabouterkolonel"heropgericht hebben. Zij begon-
nen een „brandneteloffensief" om
zich af te zetten tegen het „kro-
kusoffensief" van diegenen die
nog wel in de Oranje Vrijstaat
ïeloven-

Kreten als: „Ik zie het niet
meer" en „Van mij hoeft het niet
meer" waren de laatste tijd niet
van de lucht binnen de Oranje
Vrijstaat. De alternatieve jonge-
ren die de Oranje Vrijstaat niet
meer als hét middel zagen om
hun ideeën door te voeren hebben
nu het „Volksdepartement voor
de Ontbinding van de Oranje
Vrijstaat" opgericht, dat als „af-
scheidskado" bij het éénjarig be-
staan van de Oranje Vrijstaat de

„Kabouterkolonel" het licht deed
zien.
Dat zal overigens de nict-dissi-

dente kabouters er niet van
weerhouden morgenavond een
aantal krokussen te planten op de

Dam, om de tweede jaargang van
de kabouterstaat aan te kondigen.
De „Kabouterkolonel" (Wie is

lat eigenlijk? Kolonel Piggelmee?).onstateert bij de Oranje Vrü-staat-kabouters „autoritaire (ar-
rogante) zelfverheerlijking" en„machtshonger", omdat een aan-
tal hunner mee wil doen aan de
Tweede-Kamerverkiezingen. DeKolonel zal „niets nalaten om
hun egoisties mentaliteitje aan te
vallen en aan de kaak te stellen.
Vanaf nu is het oorlog".
Wat de kolonel-kabouters en

de door Roel van Duijn („Führer
aller Kabouter", schrijft de Kolo-
nel) aangevoerde jongeren ge-
meen hebben is hun verzet tegen
de volkstelling. Kolonel Piggel-
mee kondigt de eerste „landelijke
sociale kettingaktie" aan: „Bel
een Kamerlid op en informeer
naar zijn privéleven. Hij heeft
namelijk voor een wet gestemd,
waardoor wij allemaal bij de
volkstelling alle privéinformatie
verplicht ter beschikking van het
bedrijfsleven moeten stellen!"
Volgt een lijstje met alle tele-
foonnummers van Kamerleden,
met de aanmoediging erbij om ze
af en toe eens op te bellen en ze
een vraag te stellen: „Hallo, zoekt
u werk?" of: „Hallo, beunhaast u
elders erbij?"
Niet zo een aardige actie, mis-

schien. Maar we moeten beden-
ken dat het oorlog is. Kabouter-
>orlog.

KABOUTERS A'DAM NIET IN KAMER
(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM, vrijdag. — De
Amsterdamse Kabouters doen niet
mee aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer.
Dit is gisteravond besloten op een

„volksvergadering" van Oranje
Vrijstaat in het BBK-actiecentrum
aan de Nieuwe Herengracht in de
hoofdstad.
Afgelopen zaterdag is tijdens een

landelijke Kabouterbijeenkomst in
Utrecht min f meer besloten dat er

wél een (landelijke) Kabouterlijst
zal komen, met ook enkele Amster-
damse kandidaten. Raadslid Roel
van Duijn was zaterdag aanwezig in
Utrecht, maar hij verklaarde giste-
ren dat hij niet van plan is zelf meete doen. Hij ziet echter voor even-
tuele Kabouter-Kamerleden wel een
mogelijkheid „de autoritaire cultuur
een klap toe te dienen."
Zyn mede-raadsleden Connie Bos,

Frans van Bommel en Joop Peters
— verklaarden gisteren het als

raadslid al heel moeilijk te vinden
het contact met de bevolking te be-
waren. Voor een Kamerlid zou dit
helemaal onmogelijk zijm.
Mochten ondanks alles toch Am-

sterdamse Kabouter-raadsleden zich
kandidaat laten stellen voor de
Tweede Kamer — bedoeld waren
Roel van Duin en Guy Killian— dan
zouden de overige drie Kabouters in
de raad onmiddellijk de samenwer-
king met hen opzeggen, aldus Connie
Bos.

Gemeente wil iets gaan
doen aan achterstand in
taal van arbeiderskind

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, vrijdag — Amsterdam gaat veel meer geld uit-

geven voor de vernieuwing van het onderwijs. Stond er vorig jaar
nog geen ƒ 30.000 voor dit doel op de begroting, dit jaar is dat
ƒ 600.000 geworden.
Wethouder drs R. v.d. Velde gaat ervan uit, dat de kinderen uit de

verschillende milieus lang geen gelijke kansen hebben op schoolsuc-
ces. Dat betekent dat de kinderen die een achterstand hebben, bij-
voorbeeld in het gebruik van de taal, extra-steun moeten krijgen.

Hij kondigt aan, dat er dit jaar een
Stichting Advies- en Begeleidingscen-
trum voor het onderwijs in Amster-
dam (ABC) zal worden opgericht. Het
openbaar en bijzonder (katholiek en
prot. christelijk) onderwijs zullen
daarin samenwerken. Deze stichting
zal vermoedelijk vooral veel aandacht
schenken aan het bijscholen van de
onderwijskrachten..
Verder is besloten, dat er op alle

kleuterscholen en lagere scholen van
de gemeente een speelleerklas zal
worden ingevoerd. In deze „speelleer-

klassen" voor de oudste kinderen van
de kleuter- en de jongste kin-deren
van de lagere scholen worden de leer-
lingen langzaam gewend aan de over-
gang van het spelend naar het „opzet-
telijk" leren.
Ook komt er een speciaal project

om de taalachterstand die kinderen
uit vooral arbeidersbuurten hebben,
op te heffen of te verminderen. Erkomt hiervoor een team wparin
schoolpsycholoog, didacticus ->n maat-
schappelijk werker samenwerke".
Aan een oude klacht, dat het bedrag

'dat per leerling wordt uitgetrokken
voor leer- en hulpmiddelen, te laag is,
wordt tegemoetgekomen: dat zal met
ongeveer 20 pet. worden verhoogd.
De wethouder kondigt aan dat er in

de eerste helft van -dit jaar op een
aantal lagere scholen een proef zal
worden genomen met seksuele opvoe-
ding en voorlichting. Als de proef
slaagt kan worden beslist, of het ge-
bruikte werkplan ook aan de andere
scholen zal worden ingevoerd.

Half miljoen
brandschade
BEVERWIJK, vrijdag (ANP).

— Op meer dan een half miljoen
wordt de schade geschat, veroor-
zaakt door een brand op het Be-
verwijkse industrieterrein. Een
opslaghal vol administratie- en
archiefsystemen ging daar in
vlammen op.

SPROOKJES
T\AARTOE uitgelokt door Ka-
*-* bouter Guy Kilian en PSP'er
Huib Riethof heeft de raad giste-
ren een ellenlang debat gevoerd
over de volkstelling. De klap op
de vuurpijl kwam daarbij van
Kabouter Roel van Duijn die al-
vast een instructie voor de volks-
stellers had opgesteld. Hij riep
hen op geen volksverklikkers

maar volksvertellers te zijn. Ver-
tellers die uitleggen dat je de for-
mulieren in het openbaar moet
verbranden, ze in de koffie moet
dopen (dat lust de computer niet)
of ze moet opvouwen tot vlieg-
tuigjes en mutsjes — dit laatste
natuurlijk helemaal in kabouter-
stijl.
Roel wilde nog verder. Hij had

graag dat zijn grote opponent, de
burgemeester, en secretaris Mor-
ren die verklaring onderteken-
den. Dr Samkalden sneed hem de
pas op het sabotagepad af. Roel
kan over zoveel onbegrip bij de
autoriteiten erg zielig doen en
haalt dan hulpeloos de schouders
op. Een gisteren goedlachse bur-
gemeester („ik lach omdat ik er
plezier in heb voorzitter van deze
raad te zijn" — Hoe bedoelt u?)
had eveneens nóg iets voor Roel
in petto.
Vooropgesteld, dr Samkalden

ziet in de volkstelling een nuttig
instrument. Toen kreeg hij de
stukken van de Kabouters onder
ogen, en dat had hem aan het na-
denken gezet, zo van: wat moet je
daar nu eigenlijk in, en vooral,
achter zien. Zijn conclusie: de
Kabouters verpakken het heel
aardig, in hun sprookjestaai en -

vorm. Sprookjes van Hans (van
Duijn) en Grietje (Bos), zo ver-
pakte de burgemeester het op
zijn manier. Hun stijl had hem er
zelfs toe gebracht te bedenken
„hoe intelligent je politiek wel
kunt Mengen". Alleen, sprookjes
kunnen óók gevaarlijk zijn, zoals
nu weer bij de volkstelling. Je
kunt er twijfel mee zaaien en
aanwakkeren. „Een schijnbaar
onschuldige campagne," zei dr
Samkalden, maar tegelijk: „een
stuk vergeelde demagogie".
Dat nam hij de Kabouters

kwalijk. Hij bleef erbij lachen,
heel fijntjes. Sprookjesachtig bij-
na.

Planteam biedt gemeenteraad nota aan

BOUWERS GAAN
OUDE BUURTEN
OPKNAPPEN

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, vrijdag — Vijf Amsterdamse aannemers willen

samen het woonmilieu in de negentiende-eeuwse wijken en de bin-
nenstad van Amsterdam verbeteren. Cerlijn & De Haan, Deenik &

Zoon, Hillen & Roosen, Thijssen & Co en De Waal Funderingstech-
niek-an zullen de N.V. Planteam oprichten, met een gestort kapitaal
van een half miljoen gulden.
Planteam richt zijn aandacht in de

eerste plaats op probleemwijken als
de Spaarndammerbuurt, de Kinker-
buurt, de Dap.perbuurt en de Pijp. Het
tegenwoordige karakter van deze wij-
ken willen de vijf deelnemers — zo
blijkt uit de nota „Saneren en Reno-
veren", die zij vandaag aan de ge-
meenteraadaanbieden— zoveel moge-
lijk bewaren.
De nieuwe combinatie wil vooral

waar nodig bestaande huizenblokken
herstellen en .aanpassen aan de mo-
derne wooneisen. Ook zijn er plannen
voor het gebruiken van een bepaald
Zwitsers bouwsysteem voor het op-
vullen van door afbraak onstane gaten
in oude wijken.
Hoeveel de te vernieuwen of nieuw

te bouwen woningen en bedrijfsruim-
ten aan huur zullen moeten opbren-
gen, zal afhangen van eventuele sub-
sidies. Planteam-directeur A. O. Oos-
termeyer schat de opknapkosten per
woning op ƒ 25.000 en de bouwkosten
van een nieuwe woningwetwoning op
ƒ 40.000.
Spaarndammerbuurt
De Planteam-aannemers verzwijgen

zorgvuldig de naam van de architect
(of namen van architecten) die zij
naar hun zeggen hebben aangetrok-
ken. Als de pogingen lukken zal het
eerste Planteam-project in de Spaarn-
dammerbuurt worden uitgevoerd.
Daar zijn veel huizen in handen van
woningbouwcorporaties, zodat de
moeilijkheden er minder groot zullen
worden.

Vestiging
Raiffeisen-
Boerenleen-
bank in
Amstelveen
(Van een onzer verslaggevers)
AMSTELVEEN, vrijdag —

De grootste bankinstelling van
ons land, de Coöperatieve Raif-
feisenbank-Boerenleenbank, heeft
plannen om in Amstelveen een
kantoor voor de top-functionaris-
ren te stichten. De directies van
de „Coöperatieve" zijn nu nog ge-
vestigd in de afzonderlijke gebou-
wen in Utrecht en Eindhoven.
Het nieuwe gebouw komt te staan

in de Amstelveense kantoorwijk Kro-
nenburg aan de Beneluxbaan. Hier
gaat de Holdin_r Maatschappij Ballast
Nedam NV een acht verdiepingen
hoog pand met parkeergarage bou-
wen. Directeur C. J. Louw bevestigde
ons de bouw en zei „dat een grote fi-
nanciële instelling een groot deel van
het gebouw zal huren".
Het is volgens hem niet uitgesloten

„dat de bankinstelling voor de helft
eigenaar van het gebouw wordt". De
naam van de financiële instelling zei
hij nog niet te mogen noemen.

Centralisatie
Ook de directies van de Raiffeisen-

bank en de Boerenleenbank waren niet
bereid om gedetailleerde inlichtingen
te verstrekken. Directeur Klarenbeek
van de Boerenleenbank zei ons wel
„dat naar een centralisatie van de
hoofdleiding van de bank in Amster-
dam of omgeving wordt gestreefd."
Met het gemeentebestuur van Am-

stelveen heeft Ballast Nedam nog
geen overeenstemming bereikt over de
koopprijs van de grond, maar een
woordvoerder van de gemeente deelde
ons mee „te verwachten, dat de koop
nog dezemaand rond komt".
Een deel van het 80.000 kubieke

meter grote gebouw zal door Ballast
Nedam zelf in gebruik worden geno-
men. Daartoe zal het pand aan de Wi-
bautstraat in Amsterdam volgens, di-
recteur Louw „worden vervreemd".
Hoeveel bankmensen in het hoofd-

kantoor van de „Coöperatieve" te
werk worden gesteld, wilden de beer
Van- Linden van de Raiffeisenbank en
directeur Klarenbeek van de Boeren-
leenbank niet zeggen.
Uit andere bron is ons bekend, dat

het bij deBoerenleenbank in eerste in-
stantie om ongeveer 200 personeelsle-
den zou gaan. In de ondernemingsraad
zou al overeenstemming zijn bereikt
over de vergoeding van de verhuis-
kosten: 2500 gulden contant en vijf-
tien procent van het jaarsalaris.
Van de Raiffeisenbank zou eenzelf-

de aantal personeelsleden dn het
hoofdkantoor te Amstelveen moeten
gaan werken.
De Raiffeisenbank in Utrecht heeft

bouw-plannen voor een nieuw pand
op het Kanalen-eiland. Hierin zal een
groot deel van het centrale computer-
centrum worden ondergebracht.

Drie berovingen
in binnenstad

(Van een onzer verfslaggevers)
AMSTERDAM, vrijdag — In de

binnenstad hebben woensdagavond en
gisternacht drie berovingen plaatsge-
vonden. De 54-jarige Deense procura-
tiehouder S. Vardal uit Odense werd
vannacht omstreeks vier nnr op de
Prinsengracht in de buurt van de
Raadhuisstraat beroofd van een porte-
feuille met 1000 gulden aan Neder-
lands en 1500 aan Deens geld.
Daarna werd de .man in de gracht

gegooid. Voorbijgangers haalden hem
eruit en brachten hem naar het zie-
kenhuis. Na behandeling werd hij
naar zijn hotel vervoerd.
Volgens de politie was dit het werk

van „donkere knapen". Op de Zeedijk
werd vannacht de 30-jariige vertegen-
woordiger J. C. beroofd van een por-
tefeuille met 165 gulden en zijn rijbe-
wijs. De man verklaarde de politie dat
drie Surinamers hem om kwart over
vijf vannacht aanvielen en hein van
zijn portefeuille beroofden.
De 24-jarige verkoopleider F. R.Holtbeen werd gisteravond in de

Leidsekruisstraat door twee mannen,..Noordafrikanen", aldus de politie,
overvallen en beroofd van een porte-
feuille met een inhoud van 200 gul-
den.

ARNHEM, vrijdag (ANP) — Het
lichten van ongeveer 150 offerblokken
in een groot aantal kerken in het land
heeft \-ljf jonge Arnhemmers in enke-
le maanden tijd om en nabij 12.000
gulden opgeleverd.
Zij zetten een route uit langs een

aantal dorpen, waarbij alle langs dit
traject liggende kerken werden be-
zocht. De offerblokken werden met
breekijzers van de muur gewrikt, in
een auto meegenomen en bij Arnhem
stukgeslagen. De inhoud werd dan
verdeeld.

HET PAROOL - vrijdag 5 februari 1971 -5

(ADVERTENTIE)

BOUTIQUE FRED FEIJEN
hangt vol met de Singel 276, Amsterdam,
nieuwe kollektie Kortestraat 22, Arnhem.

U kunt zich nü
TELEFONISCH ABONNEREN op
HET PARCOL
(en ontvangt de krant de eerste 14 dagen gratis).

O

Telefoon (020)-914400
ma. t/m vr. 9.00 tot 21.00 uur;
zaterdags van 9.00 tot 20.00 uur.BsÏMcTSNnDËRGUNB

~•' Barth.R_.lof.ss_ra.it 5 en
; 'Bronckhorststraat 26-28 (2i)Str v Baerlestr.) tel. 73802_>

OOK VOOR Ct 60-160 GT EN 180 J



'REGERING GAAT UIT VAN SUMMIERE VERONDERSTELLINGEN'

Landbouwschap laakt
plannen oefenterrein
GRONINGEN, vrijdag (ANP) — De regeringsplannen tot ves-

tiging van militaire inrichtingen en een oefenterrein in Oost-Gro-
ningen zijn vastgesteld zonder dat sprake is geweest van een gedegen
onderzoek en het nauwkeurgbestuderen van economische waarden.
Dat verwijt staat in een beschouwing van de gewestelijke raad

Groningen van het landbouwschap over de beide alternatieve rege-
ringsplannen: verdere uitwerking van het „plan-Kikkert" (opzet A
voor 4000 ha) en een plan van veel grotere omvang (opzet B voor
8000 ha).

Het regeringsrapport, zegt de ge-
westelijke raad, is met zijn globale
benadering van enkele cijfers en ge-
gevens volkomen onvoldoende om tot
conclusies, laat staan beslissingen, te
komen. De landbouw zal zich onmoge-
lijk kunnen neerleggen bij summiere
veronderstellingen, die voor de econo-
mische ontwikkeling van het gebied
bovendien nog weinig hoopgevend
zijn."

Grote schade
door explosie
vuurwerkfabriek
in Leeuwarden

(Van onze correspondent)
LEEUWARDEN, vrijdag. — Van-

morgen om kwart over zeven heeft
zich in de vuurwerkfabriek Schuur -
mans in Leeuwarden een ontploffing
voorgedaan. In de fabriek is voor
tienduizenden guldens schade aange-
richt. De twee werknemers die op het
moment van de ontploffing in de fa-
briek waren, Willeke van der Ley
(19) en H. Boonstra (50) raakten licht
gewond.
Volgens de directie is de explosie

door zelfontbranding in enikele tien-
tallen kilo's kruit ontstaan in de
droogkamer, waar het kruit met een
elektrische installatie wordt gedroogd.
Van tientallen huizen en gebouwen

in de wijde omgeving van de fabriek,
tot in het centrum van de Friese
hoofdstad, werden Fuiten vernield en
kozijnen ontzet. Een seinhuis van de
NS en de Frieslandhal liepen ook
schade op.
De Leeuwarder recherohe stelt een

onderzoek in.

Betere gronden
Het landbouw-areaal in het betrok-

ken gebied bestaat overwegend uit
zand- en veenkoloniale gronden, die
kwalitatief gerekend kunnen worden
tot de betere humusrijke gronden, ge-
schikt voor gemechaniseerde bedrijfs-
voering, aldus de raad. Het regerings-
rapport doet veronderstellen dat het
om minder geschikte gronden zou
gaan, maar uit bedrijfseconomische
boekhoudingen blijkt dat het arbeids-
inkomen per hectare van de agrari-
sche ondernemers in Westerwolde ho-
ger ligt dan in enkele andere noorde-
lijke akkerbouwgebieden,
Zo nauwkeurig mogelijk moet wor-

den nagegaan, zo meent de gewestelij-
ke raad, wat de consequenties van de
plannen zijn voor de aardappelmeelfa-
brieken in Ter Apel en Ter Apelka-
naal en voor de chemische fabriek
van de aardappelmeelindustrie in Ter
Apelkanaal. Eén van de consequenties
zou kunnen zijn dat laatstgenoemde
fabriek moet worden overgeplaatst.
Bij plan B, aldus de gewestelijke

raad, zullen 478 landbouwers met hun
bedrijven betrokken worden, van wie
116 voor een gedeelte van hun bedrijf.
De raad berekent dat door uitvoering
van dit plan ongeveer duizend arbeids-
plaatsen in de landbouw en de perife-
rie van de agrarische sector verloren
zouden gaan. Dit plan, dat volgens het
regeringsrapport in zijn maximale op-
zet 970 nieuwe arbeidsplaatsen zou
doen ontstaan, zou dus wat de werk-
gelegenheid betreft geen enkel per-
spectief bieden. Bij het kleinere plan
A ligt de verhouding wat gunstiger:
ongeveer 600 verloren arbeidsplaatsen
tegenover (bij maximale opzet) 805
nieuwe plaatsen.
Verwerkelijking van het plan zal

ook leiden tot isolering van een land-
bouwgebied tussen het plan-areaal en

de rijksgrens. Door zon maatschappe
lijk isolement kan deze streek volledij
in verval raken.
Het regeringsplan pretendeert, een

economische injectie voor het gebied
te zijn. Men komt echter niet met fei-
tenmateriaal en met economische mo-
dellen, waarmee tot een reële belan-
genafweging zou kunnen worden ge-
komen. Gegevens over de bevolkings-
ontwikkeling, de beroepssamenstel-
ling, de migratie, de situatie op de ar-
beidsmarkt, de inkomenssituatie, had-
den vermeld moeten worden, zo meent
de gewestelijke raad. Voor het uitvoe-
ren van een basis-studie en voor het
ontwikkelen van economische model-
len, aldus de gewestelijke raad. zullen
het Centraal Plan Bureau, het Neder-
lands Economisch Instituut en/of de
Noordelijke Economisch-Technologi-
sche Organisatie moeten worden inge-
schakeld.
De grootste tekortkoming van het

regeringsrapport, zo meent de gewes-
telijke raad, is wellicht het feit dat vol-
ledig wordt voorbijgezien aan de so-
ciale problematiek. Bij plan A zullen
vier, bij plan B acht woonkernen
moeten worden opgeheven. De gewes-
telijke raad vraagt een sociologisch
onderzoek, waarin ook al de aspecten
van omscholing en overplaatsing naar
andere arbeidsplaatsen dienen te wor-
den betrokken.

Dodelijke val
uit trein
KAMPEN, vrijdag (ANP). —

De 28-jarige NS-conducteur
H. Steenbergen uit Assen is gis-
termiddag bij Kampen uit een
rijdende trein gevallen en overle-
den- Niemand heeft het ongeluk
zien gebeuren.

Juwelendief tot 4 jaarveroordeeld
DEN HAAG, vrüdag (ANP) — De

rechtbank in Den Haag heeft gisteren
de 39-jarige Haagse bouwvakarbeider
P. V. veroordeeld tot een gevangenis-
straf van vier jaar met aftrek wegens
diefstal van ruim een ton aan sieraden
uit een juwelierszaak aan de Lange
Poten in Den Haag.
De officier van justitie had zes jaar

geëist. Hij had er in zijn eis rekening
mee gehouden dat V. niet wil zeggen
waar de sieraden zijn'gebleven.
De bouwvakarbeider had de diefstal

gepleegd met een jongen, die hiervoor
door de kinderrechter is veroordeeld.
Zij waren de juwelierszaak binnenge-
drongen via een erboven gelegen win-
kel, die verbouwd werd.
Toen zij zich met de buit uit de

voeten maaken, werden zij .gezien
door de politie. De jongste van de
twee werd na een achtervolging inge-
rekend V. werd de volgende dag aan-
gehouden.

HET WEER IN EUROPA

9»vt*lc_h. g- « E g-g, jx|z
Amsterdam motreg. nno 4 9 5 0.1
De Bilt regen nno 2 9 5 0.3
Deelen geh. bew. nnw 2 8 5 o.J
EeHe motreg. nnw 4 9 6 0.6
Eindhoven motreg. nno 3 9 6 0.1
Den Helder motreg. n 4 8 5 0.2
Lucht!». R'd regen nno 3 9 6 xx
Twente motreg. nnw 2 7 5 xx
Vlissingen geh. bew. nno 4 9 6 0.2
Zuid-Limb. geh. bew. n 2 7 5 2
Aberdeen geh. bew. windstil 1.1 5 0
Barceliona onbew. n 6 16 5 0
Belgrado zw. bew. nw 3 0-9 1
Berlijn motreg. w 4 5 9 0

,

Brussel geh. bew. no 2 9 6 0.4
Frankfort motreg. windstil 6 1 o.i

'

Geneve 1- bew. ono 6 8 0 0
Gremoble geh.bew. ozo 1 6-2 0
Helsinki 1. bew. w 6 2 -1 0.1
Innsbruck h. bew. windstil 2 -10 0
Kopenfaag. mist wnw 5 5 -0 o

'

Lissabon 1. bew. o 4 16 9 0
Locamo onbew. windstil 16 -2 o
Londen zw. bew. no 4 12 7 0

■

Luxernb. geh. bew. no 2 0 3 7

,

Madrid onbew. verand. 13 -3 0

,

Malaga zw. bew. windstil 15 7 0

1

Mallorca 1. bew. windstil 16 12 0

■

München onbew. z 1 ,? "lï „

1

Nice onbew. nnw 5 14 5 U

1

Oslo onbew. windstil 13 -5 0
Parijs geh. bew. no 6 9 7 0

1

Rome onbew. nno 4 12 4 u

■

Stockholm 1. bew. w 4 5 1 o
Zürich h. bew. nno 2 2-2 o
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VVDM vraagt om
haarnet voor
dienstplichtigen

(Van onze Haagse redactie)

DEN HAAG, vrijdag- — Het
hoofdbestuur van de vereniging
voor dienstplichtige militairen
meent dat zo spoedig, mogelijk
een haarnet voor militairen inge-
voerdmoet worden.
Volgens het onlangs verschenen

voorschrift van de bevelhebber
landstrijdkrachten moet het
„hoofdhaar van mannelijke mili-
tairen, mede uit het oogpunt van
hygiëne, goed worden verzorgd
en goed gekapt worden gedragen,
op zodanige wijze dat het haar
dicht aansluit aan het hoofd zodat
het niet over de oren, de ogen of
over boord c.g. kraag valt".
VVDM-bestuurslid Paul Win-

kel zei ons dat de VVDM het niet
eens is met dit voorschrift: „Wij
zijn van mening dat elke militair
ie individuele vrijheid moet heb-
ben om zijn haar zo te dragen als
hij zelf wil. Volgens het Deense
voorbeeld willen wij in de Neder-
ingevoerd zien dat gedragen kan
worden in gevallen dat de func-
tionaliteit in gevaar komt door
lands krijgsmacht een haarnetje
het dragen van lang haar."

Van Rappard neemt
met partij deel
aan verkiezingen
DEN HAAG, vrijdag (ANP) — De

nieuwe Nederlandse politieke partij
Nederlands Appèl, onder voorzitter-
schap van mr L. J. R. ridder van Rap-
pard, zal in alle achttien kieskringen
deelnemen aan de Kamer-verkiezin-
gen. Op 6 maart zal de partij haar
kandidatenlijst presenteren.
De partij streeft naar een zo groot

mogelijke bundeling van rechts-politie-
ke groeperingen. Bij Nederlands Ap-
pèl hebben zich, volgens mr Van Rap-
pard, mensen aangesloten, afkomstig
van de CHU, Binding Rechts, de Libe-
rale Staatspartij, de actie Verontruste
Ouders en van Binding Jong Rechts.

Man verdacht vaan verkrachting en mishandeling 16-jaringmeisje
(Van onze

LEEUWARDEN. vrijda°',< |

(

Leeuwarden is vandaag j*e jj. i'
rige fabrieksarbeider J- *■ A °

de officier van justitie e j \
wordt ervan verdacht cc" j: k,
meisje M. W. uit de Friese (.naar een leegstaande fl aLijn ?
gelokt en haar daarna te n \
handeld en verkracht. , \
K. ontmoette aldus de

politie het meisje in een b?
er een feestje zou zijn
Hij nodigde ook enige v/ A
maar bij de door K. ge°
waarvan de rechtmatige ® 6kele weken afwezig zijn.

{>
de vrienden en K. zette
naar zijn hand door slagen
deling met een scheermes
bedreiging met een branoe
dwong hij haar de nac L! kdoor te brengen, 's Morg«"y ,
het meisje weg in een taK
ling van vijf gulden en d* ■ J„ik vermoorcf je als je je \ ji.
doet". Het meisje deed tod'

Man omgekomen explosie in fabrie
BERGEN OP ZOOIVI.. e J(ANP). ,— Bij een g

Zuidnederlandse Spiritusif y «

Bergen op Zoom is gistere?' t *
rige P. Roosendaal om het i ,y

i

men. Hij werd dodelijk gew {( |Jscherven van een uit elk*
gen separator. v
Twee werknemers de *, f*Jl>

Kitzmann en de 46-jarige S"
werden zwaar gewond.

Familieberichten
Op 1 februari werd geboren:

ME-LVIDM
zoon van Theo van Doom en
Bmmie van DooTO-fPoldner.
Amsterdam, Bredeweg 7 1.
TijdeHj-, Anna Paviljoen.

Heden overleed, op de leeftijd van 58 jaar, onze
lieve Man, Vader en Broer

Jan Freerk de Jong
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Directeur, hoofd van de directie personeel van
de belastingdienst

Uit aller naam:
A. J. de Jong-Sluis

Voorburg 3 februari 1971
Oosterloostraat 12

Geen bezoek aan huis.
De overledene is opgebaard in een der rouw-
kamers van het R.K. Ziekenhuis H. Joannes de
Deo, Westeinde te 's-Gravenhage.
Bezoek 10.00—11.00 uur en 14.30—16.30 uur.
Zaterdag 10.00—12.00 uur en zondag 16.00—
17.00 uur (ingang Warmoezierstraat 42 B).
De crematie is bepaald op maandag 8 februari
a.s. om 13.00 uur in het crematorium „Ocken-
burgh" aan de Ockenburghstraat te Loosduinen.
Vertrek vanaf Oosterloostraat 12 te Voorburg
om 12.30 uur.

ADVERTENTIES

Fa. J. EWEG
Ia- en verkoopJuwelen, foud en zilver

P. G. Hooftstraat 119 - Adam,
telefoon 72KM.

Gem.Driebergen-Rljaenburg
KENNISGEVING

De burgemeester van Drieber-
gen-Rijsenburg brengt ter open-
bare kennis, dat het bestuur van
het Instituut Coolsma, p/a Arn-
hemsebovenweg 299 te Drieber-
gen-Rijsenburg, vergunningen
heeft gevraagd voor:
a. het uitbreiden van de MAVO-

school, op het perceel kada-
straal bekend gemeente Drie-
bergen-Rijsenburg. sectie B.
nr. 5087, plaatselijk gemerkt
Buntlaan 20A;

b. het bouwen van een school
voor basis-onderwijs, op het
perceel kadastraal bekend
gemeente Driebergen-Rijsen-
burg. sectie B. nr. 3E89, plaat-
selijk gemerkt Coolsmalaan.

Ce verzoeken kunnen slechts
werden ingewilligd met verle-
ning van vrijstelling als bedoeld
In artikel 19 van de Wet op de
RuimtelijkeOrdening.
Gedurende veertien dagen na
dagtekening van deze kennisge-
ving liggen de bouw- en situatie-
tekeningen ter gemeentesecreta-
rie, afdeling Algemene Zaken,
voor een ieder ter Inzage.
Rechthebbenden op aangren-
zende en nabij gelegen gronden
kunnen gedurende deze termijn
tegen het verlenen van de vrij-
stellingen schriftelijk bezwaren
bij Burgemeester enWethouders
indienen.
Driebergen-Rljsenburg. 4 fe-
bruari 1971

DeBurgemeester voornoemd.
VANBOËTZELAEa

OPROEP
Dame (70 jr.) uit Amsterdam m.
bl. grijs deux-pieces en donke-
re anthr. mantel, die dinsdag
26 januari om 1 uur met de
trein ir> Groningen aankwam
en haar zuster ging bezoeken,
die met 2 andere dames in een
coupé zat, wordt vriendelijk
verzocht contact op te nemen
met Bussurn, tel. 02159-1761.1
om evt.ml. te geven.
_———_———

..

I

GemeenteVleuten-De Meem
In verband met het ten behoeve
van de ontwikkeling van het be-
stemmingsplan Nyevelt te De
Meem op te stellen programma
van eisen zal op dinsdag 16 fe-
bruari 1971 'savo'nds om 8.00 uur
een hoorzitting worden gehouden
in de zaal van hotel-café-restau-
rant „Het Oude Raadhuis". Hin-
dersteinlaan 2te Vleuten.
Tijdens deze hoorzitting, waarbij
de gemeenteraad aanwezig is, zal
de heer drs. J. Kwantes te Hilver-
sum de door hem mede ten be-
hoeve van het bestemmingsplan
Nyevelt uitgebrachte rapporten
toelichten en eventuele vragen
beantwoorden.
De betreffende rapporten zijn ten
gemeentehuize verkrijgbaar a
ƒ 5.-per stel.
Inwoners, verenigingen en instel-
linen zullen in de gelegenheid
worden gesteld wensen ensugge-
sties ten aanzien van het te ontwi-
kelen bestemmingsplan naar vo-
ren te brengen. Daarnaast bestaat'tot 1 maart 1971 de gelegenheid
dit ook schriftelijk te doen aan
burgemeester en wethouders.

Vleuten. 3 februari 1971
Burgemeester en wethou-
ders van Vleuten-De
Meem
de burgemeester. Van der
Heide
de secretaris. A. P. Zwart-
kruis.

Wij zoeken een
jongevrouw, die vandebiteuren houdt.

Debiteuren is een belang- Hertz is altijd goed. Vooral
rijke afdeling bij Hertz. door het feit, dat er hoofd-
De uitstaande rekeningen zakelijk jonge mensen
worden er afgewikkeld en werken.
er wordt een uitvoerige Heeft u zin in deze baan
correspondentie gevoerd bij het grootste auto-
met de klanten. Meestal in verhuurbedrijf ter wereld?
het Engels. Belt u dan even naar
Voor deze afdeling zoeken ons op.
wij een jonge vrouw van Telefoon 238561zon jaar of 21, 22. Zij heeft Hertz Rent A Carten minste het MULO- of Mejuffrouw H. BeekMAVOdiploma en daar- Prinsengracht 737-741naast enige admmistra- Amsterdam.tieve ervaring. Een

__

ervaring, die haar goed
van pas komt in deze zelf- Hertzstandige baan. De sfeer bij "mib^

ZWTTSERLMN
Gevraagd:

wiskundige medewerkers
Een wiskundig medewerker zal bij ons niet alleen te maken
krijgen met verzekering-technische problemen die hij moet op-
lossen met of zonder hulp van een computer, doch ook de daar-
bij behorende correspondentie te zijner tijd zelfstandig moeten
verzorgen.
Voor hen die wat willen bereiken is dit een goede .gelegenheid
om zich tot een all-round verzekeringsman te bekwamen.
Wij menen dat voor zon funktie het B-diploma van de H.B.S. of
het Gymnasium en enige ervaring zijn vereist. Het Aktuarieel
diploma A strekt tot aanbeveling.
Schriftelijke of telefonische sollicitaties worden *AoËb^graag ingewacht bij het Sekretariaat van ons kan- (Jl^fjjïw;
toor voorNederland: Herengracht 500, Amsterdam-C.
TeJefoon (020) 23 50 95.

GEMEENTELIJKE
PERSONEELSVOORZIENING
AMSTERDAM

Bij verschillende diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam kun-
nen

medewerkers(sters)
inadministratieve betrekkingen worden geplaatst.

\

Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een diploma Mulo (MAVO) of een
diploma HBS (HAVO) of een daaraan gelijkwaardige opleiding te hebben
genoten. v

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring doch max. ƒ 1177,—
bruto per maand. Vakantietoelage 6%. Premie AOW/AWW voor rekening
van de Gemeente. Gunstige studiekostenregeling.
Schriftelijke sollicitaties onder No. U 1721 te zenden aan de Directeur van
de Dienst der Gemeentelijke Personeelsvoorziening, Jan Luijkenstraat 94,
Amsterdam-Zuid.
Persoonlijke aanmelding op werkdagen van 9.00—12 00 uur en van 14.00—16.00 uur.
bovendien op vrijdag van 17.30—19.30 uur aan bovengenoemd adres.

De Bankgirocentrale is het jonde.~~~~~~~^L-----X moderne computercentrum van\alle
" ' Nederlandse banken, ten dienste van

[_m~- ~~~

>_— het girale geldverkeer.rrrn i H:
Om onze verdere plannen te kunnen realiseren, zoeken wij contact met
een aantal

enthousiaste
administratieve
medewerkers
voor diverse afdelingen

Naast een voltooide Mulo/Mavo-opleiding of kennis op gelijkwaardig
niveau vragen wij een levendige belangstelling voor automatisering.
grote zelfstandigheid, accuratesse en veel verantwoordelijkheidsgev
Leeftijd: 20-30 jaar.

Wij bieden een goed salaris en reële kansen op promotie. Ver er
kennen wij welkome regelingen zoals 2 maanden extra salaris per ja
studiekostenvergoeding en premievrij pensioen.

Sollicitaties gaarne aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken.
Sloterkade 22 (nabij het Surinameplein). Postbus 9120, Amsterdam.
Telefonische informaties: (020) 174955, toestel 155.

Hlï n.v. bankgirocentralej

DIVERSEN
Voor gezellig behang uitzoeken
BEHANGCOTHEEK TOM, Zaag-
molenstr. 10 Adam (oud west)
tel. 387318.

__

! P250
Verhuur — verkoop

inruil.
Schuurmach. en zaagmach.
Betonklopboormachines

Prinsengracht262. Tel. 63902.
Kl. en gr. VERHUIZINGEN en
transport. Billijke prijs. Tel.
020-262200. P250
T.k. z.g.a.n. SLOOPHOUT bad-
dingen, messing en groefdelen,
deurenen ramen. Gr.Wittenbur-
gerstr. 71 hs. Tel. 238812, na 6
uur 338971. Geopend van 8 tot
18 u., ook zaterdags. P250

DETECTIVEBURO
C.1.8.

helpt iedereen. Postbus 226.
Amsterdam. P250
Zonder aanbet. of rente HANAU
HOOGTEZON huurkoop; ook
verh. A. de Waal, Kwakersplein
7, Amsterdam-W. Tel. 388943.

Polyether
platen, stukken en brokken.
Skai en kunstleer v.d. halve
prijs. Alleen bij Ferry's Plastic-
handel. AlbertCuypstr. 215-217,
tel. 738783. PB5O

Calpam-haardolie
Jan van denBroek
BESTELNU. TEL. 020—137666.
BEZORGENBINNEN 24 UUR
PER BUS OF TANKWAGEN.
Zuivere petroleum

18 et. per liter
Tel. 244448.

Bussen 15 liter ƒ 3.30.
Polyether

boot- en caravankussens naarmaat. Ferry's plastichandel, Al-
bert Cuypstraat 215—817, tel738783.

Hakkenbar
Alb. Cuypstraat 126

KAMERVERHUIZINGEN enklein bestelwerk ook 's avondsTel. 60370 of 420137. P350
ADVIESBUR. voor rechts- en hu-welijkszaken. Event. incasso'setc. Tel 020-719683. Kant. Nio.Maesstr. 7.Adam. P250
WIJ KOPEN ALLES: ook engere-geld. Tel. 242370. p250
Te koop ZAAGMACHINE, pro-fielschaar, walsje 70 cm, hand-pers. Zaterdag tussen 10-12 u

12. P250
"

r. 1 1

Sjschokbre* v
mcl. monfi N

k°^|Janvande*'JKAuto-TecJ: \/
KAMPERFOELIE" tfft'
TEL. 69535 "jLS-'.jfK,
Extra fijne Ui
_KinkerstrJ3?,°

Te. k.
TEN,BALK-EN VL^
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TOON
NU OOK
,ERE-
KNOERIS'

Toon Hermans is
in Uden benoemd
tot „ere-Knoeris".
Hij oefende na de
carnavaleske
plechtigheid, met
„oud-Knoeris" Jo-
han Kaart (I.) een
variatie op de
alaaf-groet.



BEPALINGREGERING SCHANDEEN GROOTONRECHT Studietoelageavondcolleges
afgeschaft

doorFERRY EISELIN 'DEZE STUDENTEN JUIST
GELD 'T HARDST NODIG'H r J* een sociale schande. Onze leerlingen hebben geen enkel

K>jj j! ftieer op een studietoelage van het rijk. Je zou zeggen,
'Uder •' u *st narrï nodig hebben. Ze zijn op latere leeftijd gaan
eti j a y°or een diploma gymnasium/atheneum of HAVO, moe-
-11 dat noodgedwongen overdag werken en 's avonds studeren

ls een erg zware opgave".
'v%ar«bbc Veringa heeft gezegd, dat ze een eigen inkomen
°ftiin n aarorn net in aanmerking komen voor een tegemoet-
Uijef S in de studiekosten. Leerlingen van dagscholen —of hun
'Ö)eiH~ïT krijgen die wel. Dit is volgens ons een grove onrechtvaar-

i verontwaardigde woor-
C °ölea uit de mond van dr
' a" den Bosch, rector vanordentelijke Knorringa-

(on-
if J*uizend leerlingen) en de
.fy' Slijpen, rector van het

rui ~°n<fcollege Contardo Fer-/°0 leerlingen), beide in•3 erd-am.
vi>..e>] " Qe organisatie van de ze-

_? 'S \T _

v°ndscholengemeenschap--1 ? iaa; hebben het afgelo-
I brieven aan
y eringa en staatssecretarisu ' K|j e gestuurd over deze zaak.

1} de kwestie in rustig:J%M Plossen - We hebben nooit
ft ltt*che Nu, na de cate--2 f%n atwijzing van de minister,
9 's als»6 besl°ten de publieke opi-"rmeren", zeggen zij. Dr J. C. VAN DEN BOSCH ... verontwaardigd ...

Goudschaaltje

.

!_ r £pif_r ili-iknecien begonnen een7CT»!. Vóór die tijd konden

i

tSw 881 yan avondcolleges, als2 stUd de voorwaarden vielen,

*

fc?&H „

6t°elage krijgen. „De aan-

(

K%ha e
,
rden overigens wel op een

!

'iNer,it3e gewogen", aldus dr

!

' C* h=.> osch - "Het Knorrkiga-ly-'C'öaa Vr°eger zon 600 leerlin-
t v 'irti Van kregen er maar twaalf

H

£ per • een toelage van 400 gul-'*'B' ftiai aar ~~ geweldig be-\t i.
ne voldoende om nood-

/ > «elpen oplossen".
vorig jaar kregen devoor HAVO en, VWO (atfae-«ymnasium) echter een cir-an het ministerie, dat voor-een leerlingen die dagonder-

n ««durende tenminsteC 1kon ri UUr Per week, in aanmer-lW- n komen voor een tege-nirig in de studiekosten. Datrv^-——

betekende dat mensen die aan
avondcolleges studeerden, voortaan
buiten deze regeling zouden vallen.
„Dat heeft voor enitele leerlingen

van onze scholen tot schrijnende si-
tuaties geleid", aldus de twee recto-
ren. „Zo is een van onze leerlingen
een ongehuwde moeder. Vorig jaar
had ze een volledige baan die haar
800 gulden opleverde. Daarnaast had
ze een studietoelage van 400 gulden.
Haar kind had ze uitbesteed".
„Dit jaar mocht ze op advies van

haar dokter geen baan meer nemen;
dat was ook beter voor het kind, dat
kon ze dan weer bij zich nemen. Ze
krijgt nu 500 gulden van de Bij-
standswet. Een toelage voor de stu-
diekosten is er niet meer bij. En zo
zouden we nog wel meer voorbeel-
den kunnen geven".

-___—-__.• Mm _> _feDiscriminatie
De rectoren vinden de huidigetoestand discriminatie. „Studentenaan universiteiten, beroepsopleidin-

gen en leerlingen van dagscholen,krijgen, als dat nodig is, allemaal
geld van het rijk. Ook voor de wer-
kende jongeren komt er nu geld optafel. Let wel: daar zijn we het na-
tuurlijk van harte mee eens. Maar
waarom wórden de' mensen die
avondonderwijs volgen, nu in de
hoek gezet. Juist mensen die getoondhebben veel doorzettingsvermogen te
hebben, sterk gemotiveerd te zijn,die vaak, net zoals studenten, bui-tenshuis moeten wonen, schoolgeldmoeten betalen, reiskosten hebben,of anders al een gezin hebben te on-derhouden? We vinden dit onbegrij-pelijk".
Eector Slijpen besluit: „ledereenop onze school is verontwaardigd,leraren even goed als leerlingen. Ikheb gehoord, dat de laatsten eengrootscheepse gezamenlijke protest-actie overwegen. Misschien komt erdan kans. op verbetering .. ',n

woordvoerder van het mi-
-*-' nisterie van Onderwijs en
Wetenschappen heeft verklaard,
dat dc eerstkomende jaren geen
verandering: zal komen in de ro-
ffels die bij het toekennen van
tegemoetkomingen in de studie-
kosten worden toegepast. Maar de
zaak zal wèl op langere termijn
opnieuw worden bekeken, zei hij.
_

De beslissing om alleen leer-
lingen van dagscholen, en niet
meer van avondscholen, in aan-
merking te laten komen, was wel-
overwogen genomen. Doordat ook
het MAVO (het vroegere ULO)
onder de regeling was komen te
vallen (gevolg van de Mammoet-
wet), was het aantal toekennin-
gen vier keer zo groot geworden.
„Wij hebben toen voor de keu-

ze gestaan, omdat er veel meer

geld mee gemoeid was en ook
omdat de organisatorische proble-
men groter werden, en we heb-
ben ons beperkt tot het dagon-
derwijs", aldus de woordvoerder.
Hij vestigde er nog de aandacht

op, dat leerlingen van avondscho-
len het geld dat zij aan hun stu-
die besteden, kunnen aftrekken
voor de belastingen. Als het
avondonderwijs binnen de rege-
ling gebracht zou worden, zouden
ook de leerlingen van de vele an-
dere avondscholen die ons land
telt, voor bjjv. MAVO en be-
roepsonderwijs, recht hebben op
éen tegemoetkoming in de studie-
kosten, hetgeen belangrijke finan-
ciële consequenties voor het rijk
zou hebben, voegde hij hier nog
aan toe.

SUBSIDIE GEVRAAGDVOOR WONINGEXPERIMENT
i

(Van een onzer verslaggevers)
AM ' vriJdaë — Met net oog op het woningexperiment>■ aarndammerbuurt heeft Amsterdam de minister van volks-

|()
Jlg gevraagd de individuele huursubsidie, die nu maximaalj h en in de maand bedraagt, te verdubbelen.

waar slechts drie van de oorspronke-lijke huurders zijn teruggekeerd.
CPN'er L. Wildeman becijferde dat denegen modelwoningen in de Spaarn-dammerbuurt straks gemiddeld
ƒ 280,— huur in de maand moeten
doen.

f\h
n een poging om bij hetj\t j l̂l van de huizen in de

F* ef e huur voor de mensen,
|\ ü wonen op een betaal-

* te houden. Vandaag
■ en w. daarover een ee-ttiet , °

1 ueminister.
'air.1% cia wethouder Rossen woens--Bad mee. De raad ging er-'°°rd 270.000 gulden uit te
, i:'°°r het maken van negen

als aanzet voor hetJJ van twee (gemeentelijke)
JNi«W.. van in totaal 663 huizen.ment is bedoeld inzicht te
i• % v P

Wat er technisch mogelijk isy? grot an§ens van de buurt.Jir! signe vrees onder veel bewonersh-S i^.aleerde mr Dienaar (pvda),
' 2en na de opknapbeurt voor

s. % s *jrs onbetaalbaar worden. Hij
_\ aaarbij naar het Javaplein,

Kan het niet eenvoudiger dan 30.000
gulden per woning uit ite geven, was
de vraag van de heer Wildeman. Wet-
houder Rossen: „Dit experiment geldt
niet alleen die negen woningen, het
gaat om het hele complex." Hij wilde
ermee doorgaan, nu de'minister ermee
akkoord is. Dat wil zeggen: hij is het
ermee eens dat, na het opknappen,
een basishuur van 135 gulden wordt
aangehouden. Rossen: „Wij doen ons
uiterste beat dit bedrag te handha-ven."
Hij liet blijken dat de nieuwe huur

ook voor b. en w. een probleem is en
zei over leen goedkopere opknapbeurt:
„Da,t kunnen de bewoners zeggen, bij
de inspraak over het experiment".

van voeren en vangenV»H i! looP t weer tegen het eindea*t visseizoen. Voor de goede
<t« ' volgen hieronder nog eens
H»a _s,llUingsdata: Vanaf 1 maart
Sd0* Wet meer worden gevist op
ta **• Het seizoen voor deze vis

( Pas weer open op 30 juni.
ven?nirf 16 maart is de baarsbo«fen vis.

Vanaf '■ aDr>l tenslotte mag
be e. *eer worden gevist op bar-
ko|v' Wankvoorn, brasem, karper,
\g e'> meun, ruisvoorn, serpe-sneep, snoekbaars en winde.
Seiï" 01' deze vissoorten gaat hetoen weer open op 1 juni.bot*" 's geen gesloten ttfd voor

?rel ' zeeW » aa l> spiering,
'ata e'» pos, kroesharper, en

**n , i\*^n de wettelijke bepalin-
*'"«c bennen de vereni-er Ho_ eigen bepalingen, die
!**aifl op neer kome« dat in be-
j
_ ._~| e Wateren het seizoen eerder

n of later open gaat*
6|,iit Voor sn°ek wordt op ditv isser veel gedaan. ledere sport-tiilgg'' "toet er zich dus van over-
ft_en • of de vergunninggever
e«ft a'wBkende gesloten tijden

Er zyn veel kleine zondetjes,
die de sportvisser wel vergeven
kunnen worden. Maar in het ge-
sloten seizoen de vis toch nog be-
lagen, dat is iets wat niet door
de beugel kan-

H. ENGELAAR

vangsten
Bö de VINKEVEENSE PLAS-

SEN bij Abcoude lukt de toe-

stand weer als vanouds te wor-
den. Er wordt weer snoek gevan-
gen, al was het grootste exem-
plaar de afgelopen week nog
„maar" 20 pond en 99 centimeter.
Verder wordt hier een enkele
baars uit het water gehaald. Ook
van de wateren rond ILPER-
VELD worden baarsvangsten ge-
meld. In de OOSTEINDERPOEL-POLDER en de RINGVAARTHAARLEMMERMEER bij Aals-
meer wordt druk gevist. Er wordt
heel behoorlijk voorn en baars
gevangen. De snoeken ruiken wel

aan het aas maar tonen zich nog
geen doorbijters. Dat is anders in
de NIEUWKOOPSE PLASSEN
bij Nieuwkoop, waar de snoek
wel degelijk wil bijten. Er wor-
den evenwel nog geen bijzonder
grote exemplaren gesignaleerd.
Verder loopt" er een enkel snoek-
baarsje tussendoor en wat grote
baars, die vol zit met kuit. Een
goed sportvisser zet deze terug.
Op het IJSSELMEER bij Medem-
blik wordt nog steeds zeer veel
voorn en af en toe een baars ge-
vangen. En op de WADDEN bij
Den Oever, tenslotte, wordt nog
steeds tot ieders tevredenheid
flink bot gevangen.

Aanbod Britse
poststukken op
Schiphol nu
dagelijks 1500

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, vrijdag —

Het aanbod van Engelse post-
stukken op het postkantoor van
Schiphol is sinds het begin van
de PTT-staking in Engeland
bijna verdubbeld. Per dag wor-
den nu gemiddeld zon 1500 uit
Londen afkomstige brieven en
pakketten op het kantoor in
Schiphol behandeld.

Tot nu toe is de inzet van één
extra man voldoende om het En-
gelse aanbod te verwerken. In
toenemende mate wordt, zo con-
stateert het PTT-personeel op
Schiphol, door op de luchthaven
gevestigde firma's post verzorgd
voor Engelse lastgevers. De laat-
sten voorkomen op die manier
dat zij elke dag iemand per vlieg-
tuig naar Nederland moeten stu-
ren voor het afgeven van de post.

„Jazz inParadiso"
voortaan donderdag

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, vrijdag — De

wekelijkse jazz-concerten in Paradiso,
die eind 1968 begonnen, worden vanaf
deze week niet op woensdag maar
donderdagavond gehouden. Volgens
organisator Hans Dulfer hangt dit sa-
men met een, aantal organisatorische
zaken, maar „ook met de voorkeur
van de voetballiefhebbers".
Vanavond treedt in Paradiso een

Britse jazz-groep op, die wordt geleid
door saxofonist Trevor Watts en
waarvan onder andere de slagwerker
John Stevens deel uit maakt. Aanvang
omstreeks 20.30 uur, toegang ƒ 2.

Snoekactie
De enige, en dus grootste mel-

ding van deze maand kwam vande heer A- Pepermans, G. v.Heemskerkstraat 19 in Oosthui-zen, die afgelopen weekeinde inde Beemsterringsloot een snoekvan 103 centimeter ving. Hjj ont-vangt de medaille van dezemaand. De competitie duurt tot Imaart, dan wordt tevens de win-naar van de beker bekend ge-maakt.

Poppen
f) In café De Pool, Oude Hoog-
straat 8, zullen van 6 februari tot 6
maart poppekastpoppen van Fré
Pattipilohy en dozen van Franklin
Halberstadt worden geëxposeerd.

ENGELSE EXPERTS
BOUWEN PAROOLPERS
0 In het. Paroolgebouw aan de
Wibautstraat is een groep van zes
Engelse specielisten bezig een
nieuwe pers te installeren. Een
minitieus karwei dat zon drie of
vier maanden in beslag kan ne-
men. Zelf hebben ze in het En-
gelse Preston de machines onder-
deel voor onderdeel in elkaar ge-
zet, daarna gedemonteerd en nu
worden ze in Amsterdam op-
nieuw gemonteerd.
Voor de meesten van hen is het

niet de eerste keer dat ze buiten
Engeland werken. Voorman
Frank McCaully heeft ongeveer
in half Europa persen geïnstal-
leerd. „Fijn werk," zegt hij, al
vindt hij het werkritme vaak
nogal inspannend. Werken, eten,
drinken en dan een hele tijd latei-
terug naar het hotel, slapen. Soms
kan er na enkele uren al gestopt
worden, vaak wordt er els er
nieuwe onderdelen uit Engeland
zijn gearriveerd urenlang zonder
ophouden doorgewerkt.
„We hebben niet veel tijd om

iets van de stad te zien," zegt
McCaulley. „Vaak omdat we ook
's nachts door werken wanneer
we niet door mensen worden ge-
stoord." Amsterdam is voor hen
totaal verschillend van Engelse
steden, alhoewel ze in de binnen-
stad vaak nog iets van de sfeer
van een Engelse „pub" proeven.
„En het is geweldig dat we ons

overal verstaanbaar kunnen ma-
ken, iedereen verstaat wel een
beetje Engels, nog nergens zo
meegemaakt."
De nieuwe pers (van de

straat af zichtbaar voor het pu-
bliek) gaat in april proefdraaien.

De vijf experts bij „hun" drukpers

Volksdanscursus
# Vrijdagavond 6 februari start
de folklorestichting Terpsichore
een nieuwe Israëlische volksdans-
cursus. Elke vrijdagavond in het
Terpsichore-danshuis, Grote Wit-
tenburgerstraat 106, van acht tot
half tien. Inlichtingen telefoon
225892. Zaterdagavond 7 februari
houdt Terpsichore in haar danshuis
de maandelijkse soosavond. Aan-
vang half negen.

Sterrenjacht
£ Het jachtseizoen op talenten is
kennelijk geopend. Ook de werk-
groep „Spelenderwijs" houdt zich
met het zoeken naar nieuwe ster-
ren bezig. Op 20 februari wordt in
Ons Huis in de Rozenstraat al de
tweede ronde gehouden van een
talentenjacht, die zijn sluitstuk zal
krijgen met een finale op 13 maart.
Amateur-artiesten die mee willen
dingen kunnen zich opgeven bij de
heer W. van der Ven, Da Costaka-
de 44 11, telefoon 165584.

Kernensemble
•In de Salvatorkapel (Het
Breed) verzorgt het Kernensemble
zondag 7 februari weer een avond
muziek (aanvang half negen). Ro-
nald Masin (viool), Maria Kelemen
(altviool) en Bob Reuling (cello)
— de drie musici die het genoemdeensemble vormen — spelen dan
Beethovens trio opus 9 nr.l en Mo-zarts divertimentoKV 563.

Vrijstaat jarig
# De jongerensociëteit USA-KAK
(Joh. Vermeerstraat 28) heeft haarprogramma voor komend weekendaangepast aan de viering van de
eerste verjaardag van de Oranje-Vrijstaat. Op 5, 6 en 7 februari zijn

er 's avonc.s gevarieerde program-
ma's; een workshop, films, onbe-
spoten pannekoeken. Leden van de
Kabouterraadsfractie zullen aan-
wezig zijn om met bezoekers te
discussiëren.
Vrouwenbelang
ODe Nederlandse Vereniging
voor Vrouwenbelangen, afdeling
Amsterdam houdt vóór de verkie-
zingen nog enkele politieke avon-
den. Op 8 februari zal het kamerlid
van de WD, de heer Wiegel aan-
wezig zijn, op 8 maart de Amster-
damse onderwijswethouder Van
der Velde (cpn), en op 5 april zal
mevrouw Grooten-van Boven, pre-
sidente van de Chr. Hist. Vrouwen-
groepen de CHU vertegenwoordi-
gen. De avonden worden gehouden
in de Tuinzaal van de Pelgrims-
kerk, van Boshuizenstraat 560,
Buitenveldert. Aanvang acht uur.

Simultaanschaak
ff) De schaakbond Groot-Amster-
dam organiseert maandag 15 fe-
bruari een simultaanseance waar-
bij de grootmeesters Hort, Hübner,
en Donner en meester Langeweg
zullen spelen. Schaaklustigen kun-
nen zich aanmelden bij R. Stijger,
tel. 129586. Vrijdag 19 februari is
er een simultaanseance voor de
jeugd tot 16 jaar. Hierbij zullen de
meesters Ree, Zuidema en v. d.
Berg spelen. Aanmelden bij J.
Klaassen, tel. 182360. Beide avon-
den vinden plaats in het V. en D.-
gebouw in de Kalverstraat.

Aïd el Kebir
% Zondag 7 februari om twaalf
uur organiseert de Stichting Bui-
tenlandse Werknemers in samen-
werking met het Marokkaans Co-
mité in gebouw Marcanti, Jan van
Galenstraat 8-10 het Aïd el Kebir-
feest (offer van Abraham). Ook
het Turkse comité organiseert op
deze dag een feest in de Bellamy-
straat 47, aanvang twee uur.

Synagogen
NIHS: Jacob Obrecntplein: vrijdag-

avond 17.15, Linnaeusstraat: vrijdag-
avond 17.15, Buitenveldert: vrijdag-
avond 17.15. Obreehtplein: sabbatoch-
tend: 8.30, Linmaeusstraat: sabbatoch-
tend 9.0, Gerard Doustraat, West, Am-
stelveen: sabbatoohtend 9.00, Buitenvel-
dert: sabbatochtend 8.45.

Geheugensteun
HUIZE SOCRATES, Douwes Dek-kerstr. 13, bijeenkomst Amsterdams Ge-

sprekscentrum. aanvang 20.15 uur.

GEBOLW KARREWIEL. Utrechtse-
dwarsstraat 147, bijeenkomst Amster-
damse Gespirkskring, aanvang 20.15
uur.

NIEUWE WAGEN

Sinds kort oefent de Amsterdamse brandweer met een nieuwe ladder-
wagen van een geheel ander type dan de tot nu toe gebruikte. Binnen
vier jaar zal een aantal verouderde wagens door dit type worden vervan-
gen. De nieuwe Magirus-ladderwagen is voorzien van een hydraulische
ladder van dertig meter hoogte, het is de eerste brandweerwagen diemet
dieselmotoren wordt aangedreven. De ladder kan vijf meter verder zij-
waarts worden uitgeschoven dan bij het nu in gebruik zijnde type moge-
lijk is.

Apotheken
De volgende apotheken nemen tot 5februari buiten de normale openings-

uren de diensten ■waar. Zij zijn geopendtot 's avonds tien uur. Linnaeusstraat
23, Scheldestraat 37, Willemsparkweg 2,
Nassaukade 52, Surinameplein 8, Bos en
Lommerweg 250.
Eveneens maar bovendien de helenacht open: Nieu%rendijk 57, Harteveld-seweg 36, Ferd Bolstraat 103, Hoofd-weg 405, Joh Huizingalaan 150. Purmer-

plein 3 (Nieuwendam) Amsterdamseweg
528 (Amstelveen) Van Cleeffkade 2(Aalsmeer).

WILLYDEEN 50
JAAR ACTEUR

gesprek met Willy
■*■*- Deen, die volgende week
zijn 50-jarig jubileum als acteur
viert. Hij speelde talloze rollen
in het volkstoneel voor de oor-
log, had zijn eigen kindertoneel-
gezelschap en vervulde vele rol-
len in televisiestukken, maar
speelde vooral vaak en enthou-
siast in ziekenhuizen, revalida-
tiecentra en voor bejaarden.
„Vijftig jaar, ja, als jongen

van zeven speelde ik mijn eer-
ste rol. In een operette, De
Houtvestersdochter. Ze hadden
daar een kinderrol in en mijn
moeder was actrice, dus ze ken-
de die mensen en ik kreeg de
rol. En vanaf dat moment heb
ik van alles gedaan. Omdat in
het toneel vaak geen droog
brood te verdienen was, ging in
in het variété".
„Achttien jaar heb ik heel

Europa doorgetrokken, als
clown, als conferencier en als
acteur in korte sketches. Enorm
veel geleerd, veel gezien en veel
geiachen. Maar toen ik terug-
kwam in Nederland kon ik als
acteur geen behoorlijke rol krij-
gen. Ik was een kieinkunstar-
tiest, daar keken de jongens van
het grote toneel met minachting
op neer."
„Toch had ik les gehad van de

grote Rika Hopper, diemij di-
verse malen haar beste leerling
genoemd heeft. Maar ik kwam
niet in de schouwburg. Nou
speet mij dat niet zo, want er
wordt buiten de schouwburg
ook toneelkunst bedreven en
soms zelfs beter. Ik ben dan wel
niet beroemd als Ko van Dijk,
maar ik ben wel populair. De
mensen in Amsterdam kennen
me wel, en ik kom regelmatig
voor de televisie. Ik heb ook
een rol in De Kleine Waarheid,
met Willeke Alberti".
„Ja, en dan heb ik nog erg

veel werk voor bejaarden en in
ziekenhuizen en zo. Ik speel nu
al 22 jaar voor „Levensvreugd",
dat is een vereniging die vakan-
ties organiseert voor invaliden.
Die verzorgen dinsdag ook de
avond voor mijn jubileum. Dan
treed ik met andere leden van
de Amsterdamse Reünisten
Club op in Marcanti aan de Jan
van Galenstraat. Ja, ik heb veel
gedaan en misschien was het
niet altijd kunst, maar het was
toch wel een mooie carrière."

HET PAROOL - vrijdag 5 februari 1971 -7

I amsterdam centraal - telefoon 914400 toestel 384
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■ bel het door aan wim bauter: telefoon 914400 toestel 384

(ADVERTENTIE)

Het enige bureau voor
65+ERSen

gepensioneerden
voor ervaren adm. krachten en archief be-
dienden
Amsterdam Den Haag
DenTexstrl7 Zoutmanstr 40A
Tel. 020-228213 Tel: 070-392377
020-228149



Reisbureau
De Magneet

daar staat wat achter!
23 Jaar reiservaring en honderdduizenden enthousiaste vakantie-
gangers betekent, dachten wij, wel iets. Het betekent onder andere
dat u nooit teleurgesteld zult worden. U bent verzekerd van een
goed hotel, bungalow of appartement en van uitgekiende bestem-

De Magneet zomerreisgidsen staan vol van
deze 'zekere' bestemmingen onder andere naar.
Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Grieken-
land, enzovoorts. Vlieg-, touringcar-, trem J

autoreizen en 'kroost' reizen met mfc *'**'/$

133 88, stuur de coupon in BK WÊw
of wendt u tot hetMagneet- Sr
boekingskantoor in uw I '

I
woonplaats. ■

Ja, ik neem het zekere voor het onzekere. m
U gelieve mij Ie zenden: B

™ D vlieggids m
I □ touringcar/treingids ■*

(StTttfAy) ö Gardakrant 'Panorama Gardesano' ■

1 Naam :
x

DE MAGNEETn.v «Adres I
de meest complete reisorganisatie woonplaats: , _

I Reisbureau de Magneet n.v.. Antwoordnummer 53. ™

Alkmaar. H
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s CENTRAIi VERWARMINGƒ AIRCONDITIONING1-uJÏÏJ\HsM4\I, BEDRIJFSLEIDINGEN
\\\ / SANITAIRE INSTALLATIESm\ lAMRATORIUM-

INSTALLATIES

Vendelstroat 36 - Amsttrdom-W. - Tel. 020-181790—181063
Wij hebben elke maand

EEN FLINK SALARIS
klaar liggende voor een

GEROUTINEERDE TYPISTE
die geheel zelfstandig haar taak wil verrichten
op ons gezellig kantoor bij het centrum van de
stad.
Tevens hebben wij plaats voor

EEN JONG ASSISTENTE
voor een leuke afwisselende baan op onze admi-
nistratie.

I I
Op ons modern kantoor in het cen-
trum van Amsterdam is plaats op
onze BOEKHOUDING vooreen

jongedame
die ervaring heeft in het bedienen van
een boekhoudmachine;

BRAND-AFDELING vooreen

polisopmaker/ster
die in staat is zelfstandig Industriële
Tariefpolissen op te maken.
Aan vakkundige medewerkers.-sters
geven wij een goed salaris; onze ove-
rige financiële regelingen zijn uitste-
kend.
Als u belangstelling hebt, neemt u
dan contact op met onze heer A. A.
vanWees.

LOUIS GRAFFNER
makelaars in assurantiën
Bunge-Huis, Spuistraat 210, tel.
232193.

I '

fn

idm
is één van de grootste financie-
ringsmaatschappijen in nederland.
tot haaraktiviteiten behoort onder
meer het financieren van perso-
nenauto's, vrachtwagens, plezier-
vaartuigen, caravans en machines.
kantoren te:
alkmaar
amersfoort
amsterdam (c)
amsterdam (buitenveldert)
arnhem
breda
deventer
eindhoven
enschede
's-gravenhage
groningen
marton)
baarton
's-hertogenbosch
hilversum
maastricht
nijmegen
oegstgeest
rotterdam (c)
rotterdam (z)
tilburg
utrecht
venlo
hoofdkantoor:
keizersgracht 119-121
amsterdam

de

debiteurenman

die wij zoeken, krijgt met mensen te maken.
mensen die onze klienten zijn en daarom een
persoonlijke behandeling van hun zaak mogen
verlangen.
de debiteurenman schrijft ze, beantwoordt hun
vragen over o.a. uitstelregelingen, wijzigingen
in betalingsschema's en inlossingen.
ook moet hij ze persoonlijk te woord kunnen
staan.

kunt u korresponderen, en ziet u er niet tegen
op eerst een gedegen opleiding te ontvangen
alvorens aan de slag te gaan, dan bent u mis-
schien de man die wij zoeken,
wij vragen wel een behoorlijke algemene ont-
wikkeling, liefst op mulo/mavo niveau,
leeftijd tot ongeveer 35 jaar.

maakt u eens een afspraak voor een oriën-
terend gesprek op ons kantoor en vraagt u
naar de heer lahay. telefoon 020-249998.
wilt u ons schrijven, dan is ons adres:
keizersgracht 119-121, amsterdam.

iirim
industrieele disconto maatschappij n.v.

De linkse fauteuil kost f 630.- en de rechtse f 495.- maar daar gaat het hier niet om. •

Waar het dan wel om gaat?? Indien het goede moderne meubel uw keuze is,zult u ongetwijfeld
getroffen zijn door het prachtige lijnenspel van deze fauteuils.
Dit soort vormgeving is kenmerkend voor onze kortgeleden herrezen, nieuwe Sunart.
Dure spullen zult u er niet vinden. Wel meubelen die „veel geld" kosten, maar dan krijgt u daar \

ook iets voor.dat heel bijzonder en mooi is.
Hiernaast is een groot deel van onze collectie gericht op de portemonnaie met „minder" of
„weinig" geld, want waarom zouden eenvoud en degelijkheid niet kunnen samengaan met goede
smaak en allure?
Bij Sunart vindt u a'les samengebracht in een gloednieuwe passende omgeving, met 1
(indien u dit wenst) op dit niveau gespecialiseerde adviseurs binnen uw handbereik.
Stel niet langer uit.maar kom dit alles zien. Stel uw verwachtingen gerust hoog.

mmmm .

-i _______________■ 1 interieurarchitectuurlI——AU stoutenbeekwooncentrumI *mmmmd\ I _____________■_! I i_____________d breestraat74, beverwijkHl ï }■_■__■. IHI ■■_■ telefoon (02510)2 51 41 -2 36 41 toestel 20
_*#

H/a IVRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM

In verband met het in eigen beheer nemen van de
hoogspannings-installatie 10 kV, met een totaal
vermogen van ca. 15M.V.A., pp orls terrein en in de
gebouwen aan de de Boelelaan, zoekt onze Centrale
Elektro-Technische Dienst een

competent
elektrotechnicus

De taak van de man zal bestaan uit het verrichten van
energiemetingen in de 12 onderstatïons, het opsporen
en verhelpen van storingen en het onderhoud van
deze installaties.

Onze gedachten gaan uit naar een elektronicus
tussen de 30en 40 jaarmet een opleiding op
M.T.S.-niveau, die een ruime ervaring heeft
opgedaan in hoogspanning.

Het aanvangssalaris zal minimaal /1250,- per maand
bedragen, terwijl de premie AOW/AWW voor
rekening komt van de Vrije Universiteit.

Wanneer U denkt dat U voor deze belangrijke functie
B in aanmerking komt, schrijft U dan even een kort en

bondig briefje aan het Hoofd van de Personeelsdienst
£ y| * Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Postbus 7161,
* -|$«lllg* * Amsterdam. Bellen voor het maken van een
%'$ÈmÊ/ & afspraak mag ook. De telefoonnummers zijn:

48 37 54 en 48 36 72.

I AdministratieveI employé(e)s
Werken bij een internationale Vanzelfsprekefid ontvangl I;

I luchtvaartmaatschappij is een meteen een behoorlijk salB» s'
heel bijzondere ervaring. Je voelt bij goede prestaties snel groei» f■de dynamiek van het vliegbedrijf Ook bij serieuze vakstudie tF
overal om je heen, ook al blijf je deKLM een ruime tegetnot1'
zelf stevig met beide benen op de koming in de kosten.
«rond. Solliciteren kunt u zowel |

Enthousiaste jongemensen schriftelijk als mondeling: &
tussen 17 en 24 jaarmet een onder nummer «5 aan

i

algemene ontwikkeling op af.l Werving en Selectie, F 0»,
MULO/MAVO- ofMiddelbare 7700, Luchthaven Schiphol,^
Handelsschool-niveaukrijgen bij kom op eenwerkdag tussenijs,.
deKLM ruimschoots de kans en 15.00uur zelfnaarScM»»

■ die unieke sfeer teproeven. Oost, gebouw 144,kamer 8.
■ Momenteelzijner namelijk

' I vacatures bij deafdelingenI AdministratieBuitenlandse
Vestigingen, CentraleKosten jj,
Administratie en Controllers. ####
Voor sommige van deze __■_■_____■

functies is een reeds begonnen MaWM WÊk, ÊÊ
studie voor hetpraktijkdiploma |# Blfl
Boekhouden ofMBA zonder |\hlY'
meer een voordeel. Voor andere «allfunctiesheeftdeKLMeen DeKUVIbouWt «J»uitstekende interne opleiding. de luchtvaart vanmorg6M

J
ontdek renault bij rapid*

l~ " 1 • M-^B^bsllb"—6i 6700,- Tl U kent van de Renaults alleen de buiW'
. Jjg&ggJPfa.---- tl-1 100 cc kant? Leer ze ook van binnen kenm* 1- ;

7865-
1
L 825-

C
tl «—

onhandige heuvelrug midden in de auto- j

llf Renault4 845 cc aandrijving: ongevoeligheid voor zijwind-

Renault 16 TS fl fTIIJI 111Tlf^

<a^__^__„___„^_„_.... Afd verkoop Baarsjesweg 308,Amsterdam. Tel. 387#*
I

Prijswijzigingen voorbehouden-Prijzen inclusief BTW af importeur



Bonnzou politieke banden met stad moeten stakenStoph stelt verdrag metBerlijn voor
(Van onze correspondent)

ÖNN, vrijdag — Het omstreden punt van Westduitse
aanwezigheid" in West-Berlijn heeft nieuwe nadruk
gekregen door een aanbod van DDR-premier Willi Stoph
met de Berlijnse Senaat een verdrag te sluiten over per-soen- en goederenverkeer, dat de niet-pólitieke banden

de Bondsrepubliek zou ontzien.
jk tegenprestatie zou West-rli Jn zich strikt als „zelfstan-§e politieke eenheid" moeten
t«kragen - Alle politieke activi-van de Bondsrepubliek in

St-Berlijn zou dus moeten1 °ruen gestaakt.
St0J v»or deze loskoppeling boodeer|p ehige regelingen aan, die al
H™ door de Sowj et-Unie ter ta-
| gebracht.
hoog,yerdrag met de Senaat — hetfierf;j bestuursorgaan van West-

I

Wetgi1 r~ waarin de economische,ien ,?Sc"aPPelijke en culturele ban-
dus alle landen worden erkend,
| È

001cmet de Bondsrepubliek.
Hetn Verö.rag met de Senaat, dat
"laaktoor Westberlijners mogelijkOost-Berlijn en de DDR op
<ler_ a e wijze te bezoeken als on-

r

"U. n v"an de Bondsrepubliek
'E..tra" Verdrag met de Senaat overS&er|JL lov erkeer" van personen en
te titrs naar West-Berlijn. Goede-%ti xTnsPorten zouden bij het betre-
et! K;? n de DDR worden verzegeld

Ver laten zouden de zegels
Verd worden verwijderd zonderere inspectie.

|

Bespri^_Va 'rn met zijn aanbod in een
c°t__m met het bestuur van de

Socialistische Eeh-
ij West-Berlijn (SEW) die

505,„ mt aan de huidige verkie-h«6TCampagne in de stad. De SEW
Vetkla ëeen raadszetels en Stophsde „aring is kennelijk bedoeld om

. tan, te helpen in hunU, 'Q»agne.
zal de Bondsregering het

%n 7 nauwkeurig bestuderen.
f- );00nc|e zich duidelijk verrast
. B "nte „

aanbod dat althans enige
,
fsgeij»J °eva t die voor een serieuzeI g nodiS zÜn - De grondslag

r' wP Stophs verklaring berust —
.
asn,„";oPPeling — is uiteraard nietW*£ aardbaar.
ü" mp itse „aanwezigheid" is meerI bij ,jp er op de voorgrond gekomen
AÜn r^ recente discussies over Ber-Sterï.6 vroegere CDU-minister van
k cl>röri ndse zaken Gerharder noem de dit na zijn recentePtobif aan Moskou het moeilijkste"ie ï^Tern - Volgens Schröder zouden
Sang .

Sse n bereid zijn de vrije toe-
°c'Ht t Berlijn voor honderd pro-
" • waarborgen als voor de

ezi gheid" een oplossing kan"«tty gevonden.

h eestStrf Uitse standpunt is steeds ge-
"ion f

* men we * afzien vanJ'e2i„?st.ratieve vormen van „aan-fen 2 j?ld", maar dat geen sprake
• std. van verwijdering van de

organen uit Berlijn,

h Qe communisten willen.

WILLI STOPH

Dode bij rel in Z.Italië
in JSs ' Vr«dag (Reuter, DPA). —-

z,,?^?1 antifascistische betogingdltaliaanse stad Catanzaro is
tip. Se_r.?en 33-jarige man om het le-
% V?en toen bij het hoofdkwar-Vi^iitwr6 neo-fascistische beweging

Sociale Italiano (MSI)
fc. gew„granaten in de menigte wer-
ÏöHc) orPen. Acht mensen werden

W'Jen febeurtenis leidde tot vecht-
che llet parlement. De commu-L". de , afgevaardigden beschuldig-O et>be« n van de MSI de aanslaS

Voi esteerri geP leegd- De neo-fascisten
~° en, waarna vechtpartijenw*<i va * de communisten. Twee

eH u de neo-fascistische partij
<-tnVp ergeslagen en banken wer-ing \_._.

rgeg°°id, voordat de verga-Cof4n5d geschorst.ers wijten de onrust in
V e confvan net zien n°S voortsle-
sta .

sta(j 'Jl'ict over de beslissing wei-hef va |, of Reggio, hoofd-
vQ
'e c0_ifv labrie

'

moet worden. HetCtal EeKCt zou door de neo-fascisten
ve? "ikt worden in een poging

'n de nati°nale politiek teHonderd agenten bij botsingen in NewDelhi gewond
>Wr dan hLHI' vrijdag (Reuter). —
«a «ln i. öondei,d Indiase politieman-*eif6ll «iiW;Wond geraakt bij nu al drieta? 4eiëv_.nde botsingen met duizen-
ÏSjSe voor het Pakis-n"'«U. S_*ei Commissariaat in New
*f!h aani___i_otsin&eM vinden plaats
tV Via, dinS van de kaping van
Uw t

vUegtuiff naar Pakistan.su.Kasjn.iL „vrijheidsstrijders"
Ha_l °t> hi+ b,ie«en dinsdag het toe-
«2?Wp,

Vl jegveld van Lahore op '
ifoL? »er v,' de bemanning en passa-
*lU rö ylB naar India waren terug-
%« bicht a verbood eergisteren
S-h» . en over haar gebied tussende vP;„West -pakistan totdat dewSoed was.

MINDER PECH-
MELDINGEN VIA
PRAAT PALEN
DAN VERWACHT
't HARDE, vrijdag. (ANP) —

Het in december vorig jaar in
werking getreden eerste deel van
het landelijke praatpalen-net met
als centrum het Wegenwachtsta-
tion 't Harde voldoet, afgezien
van enkele kinderziekten, buiten-
gewoon goed.
De verwachting van de ANWB,

dat ieder die pannen met zijn
auto krijgt, naar een praatpaal
gaat om daar zijn pech te melden,
is echter niet uitgekomen. Op het
ogenblik blijft een te groot aantal
pechvogels tussen de op twee ki-
lometer van elkaar afstaande
praatpalen op de Wegenwacht
staan wachten. Slechts ongeveer
40 procent vraagt via de „klets-
kop", zoals de Wegenwachters de
praatpaal noemen, om assistentie.
De ANWB was ervan uitgegaan,
dat minstens 65 procent van de
met pech kampende automobilis-
ten zich zou melden.
Dit heeft de chef Wegenwacht

van de ANWB, de heer A. J. M.
Mosheuvel, gistermiddag in 't
Harde verteld. Hij had graag een
hoger percentage dan de genoem-
de veertig procent gezien, temeer
omdat de ANWB een onderzoek
instelt naar het gebruik van de
praatpalen. Men wil zodoende
komen tot een werksysteem, dat
doelgericht hulp kan verlenen en
dat de grondslag moet vormen
voor de werkwijze van een toe-
komstig landelijk net.

BALLING

MYLONAS

GAST OP

CONGRES

VAN DE

PvdA

'Verzet van Grieken is
op de
goede
weg'

'VOLK

ZELF

MOET

REGIME

KOLONELS

BREKEN'

door FRITSSCHUURMAN

DEN HAAG, vrijdag. — „Een typisch voor-
beeld van de laakbare diplomatieke methodes
van het huidige Griekse kolonelsbewind". Zo
noemt de Griekse politieke balling George My-
lonas, oud-minister van onderwijs in de rege-
ring van Papandreou het zenden van een brief
door de Griekse ambassadeur in Den Haag Hi-
marios aan de niet-socialistische leden van de
Nederlandse delegatie van de Raad van Europa.
In de brief werd geprobeerd

twijfel te wekken aan de on-
kreukbaarheid van het Neder-
landse socialistische lid van de
raad en rapporteur over Grie-
kenland, mr. M. van der Stoel.
De 51-jarige Mylonas, die in au-
gustus 1968 met tal van andere
politici en journalistenwerd ge-
arresteerd, zelf naar het eiland
Amorgos werd verbannen en
ruim een jaar later door enkele
Italiaanse vrienden op spectacu-
laire wijze van het eiland werd
afgehaald, ,is enkele dagen op
bezoek in ons land op uitnodi-

ging van de PvdA om het con-
gres van deze partij bij te wo-
nen.
„De opdracht voor het versturenvan de bewuste brief is natuurlijkafkomstig van de kolonels. Als ikhet wel heb gaat de heer HimariosNederland over een maand als am-bassadeur verlaten. Als hij gewei-gerd had de brief te versturen zouhem bij zijn terugkeer in Atheneongetwijfeld een warme ontvangst

zijn bereid," aldus George Mylonas.
De huidige toestand in Grieken-land —nu bijna vier jaar na decoup — noemt de oud-minister ineen woord slecht. Met mr Van der

Stoel is Mylonas van mening, dat hetkoesteren van enige hoop op terug-
keer naar democratie in Griekenlandonder het kolonelsbewind baarlijke
nonsens is. „Sinds de militaire coup

zijn er in mijn land geen verkiezin-
gen meer geweest en daarmee bedoel
ik dan niet alleen verkiezingen voor
het parlement maar ook bijvoor-
beeld de verkiezing van een rector
van de universiteit of middelbare
school, die nu door de minister van
onderwijs wordt aangewezen, en
zelfs de verkiezing van bestuursle-
den van welke vereniging ook".

GEORGEMYLONAS
.. ex-minister..

Bretonse
vissers
'vingen'
duikboot

(Van onze correspondent)
PARIJS, vrijdag. — De vissers

en de marinemensen in de Franse
haven Brest hebben ruzie over
wie nu eigenlijk de geheimen van
de zee kent en beheerst.

De inzet van die twist is van
het hoogste (financiële) belang,
want nadat afgelopen maandag
de eerste Franse atoomonder-
zeeër, de Redoutable een vissers-
boot in de grond had geboord na
een midscheepse aanvaring, (de 6
opvarenden werden gered) heeft
een „zakduikboot" van dezelfde
marinebasis gistermiddag drie

kwartier lang een treiler achter
zich aan getrokken, nadat het on-
der water varende marineschip
zonder het te merken terecht was
gekomen in de netten van de vis-
sers, die met de marine de haven
van Brest delen.

Toen de onderzeeër na 45 mi-
nuten aan de oppervlakte wilde
terugkomen, ontdekte men in de
periscoop de tot zeer dicht gena-
derde vissersboot en de comman-
dant gaf opdracht om onmiddel-

. lijk weer te duiken. De vissers
hadden al die tijd met de moto-
ren op volle kracht vooruit geva-

ren en vroegen zich af waarom
hun schip met een vrij grote
snelheid en onbestuurbaar ach-
teruit voer. De opduikende peri-
scoop bevestigde hun vermoedens,
maar toen de onderzeeër weer
schielijk verdween om een aan-
varing te voorkomen, kreeg de
treiler zon ruk dat men net op
tijd de kabels, die de netten
voortslepen, kon kappen.
Er komt natuurlijk een onder-

zoek, maar de vissers in Brest
willen graag eens een hartig
woordje spreken met die meneren
van de marine, die denken dat de
zee van hen is.

NOORDVIETNAMEZEN LATEN ZICH NIET ZIEN

VS-operatie
stuit niet op
tegenstand

CAIRO STELT HEROPENING
VAN SUEZKANAAL VOOR
CAIRO, vrijdag (NV Times, AP) — President Anwar Sadat van

Egypte heeft gisteravond bekendgemaakt dat zijn land bereid is het
bestand met Israël met 30 dagen tot 7 maart te verlengen en tevens
aangeboden het Suezkanaal weer te openen voor het internationale
scheepvaartverkeer, mits Israël in deze periode de oostelijke oevers
van het Suezkanaal en een deel van de Sinaï ontruimt.
Het Egyptische besluit om het

bestand te verlengen kwam niet
meer onverwacht nadat eerder
diplomaten in Washington daar
al melding van hadden gemaakt.
Het voorstel tot heropening van
het Suezkanaal was echter een
grote verrassing. Sadat die sprak
tot de Nationale Vergadering zei
dat zijn voorstel over het Suez-
kanaal het verlangen van zijn
land naar een politieke regeling

van het conflict demonstreerde
Het 160 km lange kanaal is geblok-

keerd door schepen die daarin tijdens
de zesdaagse oorlog van 1967 tot zin-
ken zijn gebracht. Volgens experts zou
het kanaal in minder dan zes maan-
den weer kunnen worden vrijgemaakt
en voor de scheepvaart worden open-
gesteld. Zowel de landen in West-Eu-
ropa als de Sovjet-Unie hebben groot
belang bij een heropening Van de
vaarweg.
Sadat hield in zijn rede Vast aan de

eerdere eisen van Egypte dat Israël al
het bezette gebied zal moeten ontrui-
men en dat een rechtvaardige regeling

voor de Palestijnen zal moeten wor-
den getroffen.

De Israëlische premier mevrouw
Meir noemde het in een eerste reactie
„erg aardig" van Sadat dat hij ak-
koord ging met een nieuwe verlenging
van het bestand. Israël zo zei zij, wil
echter onderhandelen zonder ultima-
tum vooraf en wat dat betreft had
volgens haar Sadat van wijlen zijn
voorganger Nasser kunnen leren dat
„Israël niet zó bang wordt van dreige-
menten, dat het eisen inwilligt die
schadelijk zijn voor zijn essentiële
veiligheidsbelangen".

SAIGON/WASHINGTON,
vrijdag (NY Times, Reuter). —

De Amerikaanse en Zuidvietna-
mese militairen, die sinds het af-
gelopen weekeinde bezig zijn aan
een operatie in de noordwestelij-
ke punt van Zuid-Vietnam, heb-
ben tot nu toe vrijwel geen vij-
andelijke tegenstand ontmoet.
De negen Noordvietnamese regi-

menten die zich in het gebied zouden
moeten bevinden, schijnen zich tijdig
te hebben teruggetrokken in de jungle
of zijn mogelijk volgens een gebruike-
lijk guerrillatactiek opgesplitst in
minieme eenheden.
Amerikaanse functionarissen in

Washington hebben verklaard, dat een
eventuele Zuidvietnamese inval in
Zuid-Laos mogelijk blijft. Volgens
hen zou de definitieve beslissing hier-
over nog steeds niet zijn genomen.

De Amerikaanse minister van de-
fensie Meivin Laird zei gisteren over
het langdurige nieuwsembargo op
deze operatie, dat hierdoor Ameri-
kaanse levens zijn gespaard. Woord-
voerders in Saigon zeiden gisteren dat
het strikte stilzwijgen over de opera-
tie gedurende vijf dagen uitsluitend
militaire redenen had en geen politie-
ke.
Waarnemers in Saigon echter me-

nen, dat de Amerikaanse regering van
tevoren wist, dat er toch wel iets zou
uitlekken gedurende het embargo. Op
die manier kon zij de politieke reac-
ties op een eventuele invasie in Laos
peilen, zonder dat een definitieve be-
slissing was gevallen, aldus deze
waarnemers.

Onze correspondent in Jeruzalem
meldt dat men daar in officiële krin-
gen nogal onder de indruk is van het
voorstel van Sadat tot heropening van
het Suezkanaal. Men noemde het „een
schrandere en tactische zet", omdat
Egypte zich zo bij voorbaat verzekert
van de sympathie van die staten die
door de sluiting van de internationale
waterweg zijn gedupeerd.

In militaire kringen in Saigon
wordt opgemerkt, dat het verrassings-
element in de operatie nu geheel is
verdwenen.

Een mobiele 175
mm houwitser
voert een colonne
Amerikaanse le-
gervoertuigen aan
op weg naar de pas
weer ingerichte
basis Khe Sanh in
Zuid-Vietnam vlak
bij de Laotiaanse
grens.

Voetbalvereniging
„Zo wordt bijvoorbeeld de voor-

zitter van een kleine dorpsvoetbal-
vereniging niet door de leden geko-
zen, maar aangewezen door de poli-
tiecommissaris. Het regiem is o zo
bang, dat de mensen de voorkeur
zullen geven aan „George" die tegen
het militaire bewind is boven
„Alexandros" die het bewind goed
gezind is en op deze wijze tegen het
bewind zouden protesteren."
Volgens George Mylonas is zeker

95 procent van de Griekse bevolking
tegen het dictatoriale bewind. „Maar
niet iedereen wil zijn leven op het
spel zetten voor de vrijheid van zijn
land. En dat het bewind niet popu-
lair is moge blijken uit het feit, dat
slechts één van de driehonderd par-
lementsleden namelijk Pipinelis des-
tijds een ministersfunctie onder de
kolonels wilde bekleden."

De Griekse balling durft zich niet
te wagen aan een voorspelling hoe-
lang de kolonels de macht nog zullen
uitoefenen. „De dictatoriale macht
moet in de eerste plaats worden ge-
broken door pressie van de Grieken
in het land zelf. Gelukkig is het bin
nèhlandse verzet op de goede weg.
En dan moet er druk van buitenaf
worden uitgeoefend zoals bijvoor-
beeld in de Raad van Europa, waar
Griekenland is uitgetreden toen het
kolonelsbewind bemerkte dat het uit
de raad zou worden gezet."

Amerikaanse hulp
„En dan zijn er natuurlijk de

Amerikanen zonder wier hulp de
kolonels het niet kunnen stellen. Ik
dacht dat zich een verandering ten
goede voltrekt in de publieke opinie
van de Verenigde Staten. Ook de
Amerikanen: zullen eens inzien dat
het zo niet verder kan. Zo is het op-
vallend dat enkele senatoren onder
wie Fulbright een onderzoek instel-
len naar de situatie in Griekenland.
En tenslotte hebben wij dan nog de
Griekse verzetsorganisaties in het
buitenland die nu al nauw samen-
werken en dat nog meer gaan doen.
Maar daar kan ik verder niets over
zeggen", aldus George Mylonas, die
als republikein zegt ook met de inballingschap levende koning Con-
stantijn te willen samenwerken on-
der het motto: „elke bondgenoot is
beter dan geen".

Verplichtingen
Londen aan
Z.-Afrika gaan
niet ver
LONDEN, vrijdag. — De discussie in

Engeland over de wapenleveranties
aan Zuid-Afrika heeft nieuw voedsel
gekregen met de publikatie van een op
verzoek van premier Heath opgestelde
nota, waarin wordt uiteengezet welke
wettelijkel verplichtingen Groot-Brit-
tannië heeft tegenover Zuid-Afrika
als gevolg van de overeenkomst van
Simonstown.
Die verplichtingen gaan niet ver,

volgens de nota. Engeland moet heli-
kopters leveren om de outillage van de
drie Zuidafrikaanse anti-onderzee-
bootfregatten op peil te brengen —

dat zou .betekenen ten hoogste 11
Wasp helikoptters — en voorts zou En-
geland ervoor moeten zorgen dat de
reserve-onderdelen en vervangingsap-
paratuur aan de Zuidafrikaanse mari-
ne worden geleverd.
De nota komt enigszins als een an-

ti-climax na de verhitte debatten in
Lagerhuis, Singapore en talrijke t.v.-
studio's. Met een handvol helikopters,
radar- en andere apparatuur zou pre-
mier Heath de aftocht kunnen dekken,
maar niets weerhoudt hem natuurlijk
om meer te leveren mede om de
kwetsbare Britse industrie wat nieuwe
impulsen te geven.

Ex-kolonel Van
Velsen met
eigen lijst
verkiezingen in

(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG, vrijdag — Ex-kolonel

der mariniers mr A. F. van Velsen zal
met een eigen lijst deelnemen aan de
komende parlementsverkiezingen. Ko-
lonel Van Velsen hoopt met zijn lijst
minstens vijf zetels te halen.
De heer Van Velsen kwam in juli

vorig jaar in de publiciteit in verband
met zijn plannen een kort geding aan
te spannen tegen minister Den Toom
van defensie. Dit kort geding was vol-
gens de kolonel nodig, omdat hem
„onrecht" was aangedaan. Zoals be-
kend verklaarde de heer Van Velsen
vorig jaar mei in onze krant hoe hij
aan de marine-leiding een fraude had
gerapporteerd, die naar zijn mening
gepleegd zou zijn door generaal-ma-
joor der .mariniers A. Luyk. Omdat hij
die fraude had aangebracht zou kolo-
nel Van Velsen zijn gepasseerd bij de
benoeming tot commandant van het
korps mariniers. Generaal Luyk ging,
mede naar aanleiding van deze kwes-
tie met pensioen. Tegen hem werd
geen vervolging ingesteld. Kolonel
Van Velsen, wiens zaak ook door een
subcommissie uit de Tweede Kamer
werd onderzocht, werd een aantal da-
gen door de marechaussee verhoord.
maar ook tegen hem werd geen ver-
volging ingesteld. Hij heeft nu de
krijgsmacht verlaten.

Geestelijken manen
rellenmakers in
Belfast tot kalmte

(Van onze correspondent)
LONDEN, vrijdag — In Belfast zijn

vannacht bij hernieuwde rellen 39
mensen gearresteerd. Tot drie uur
duurden de ongeregeldheden in de ka-
tholieke wijk, maar de bloedige .tafe-
relen van de nacht ervoor bleven uit.
Dat werd wellicht mede veroorzaakt
doordat parochie-geestelij ken de ver-
hitte gelovigen tot kalmte maanden.
Een eskadron van de ordetroepen, dat
gisteravond in Noord-lerland arri-
veerde wordt gecommandeerd door de
hertog van Kent, neef van koningin
Elizabeth.

Nu 33 Z.-Molukkers
aangehouden voor
rel in Scheveningen
DEN HAAG, vrijdag (ANP).— Op

verzoek van de Haagse politie zijn nu
in totaal 33 Zuidmolukkers aangehou-
den, die ervan verdacht worden, be-
trokken te zün geweest by de ongere-
geldheden voor het Huis van Bewa-
ring in Scheveningen op 26 september
vorig jaar.
Woensdag werden twee Zuidmo-
lukse jongens, de 21-jarige losarbeider
E.G.S. en een 17-jarige scholier, inhun woonplaats Assen aangehouden
en naar Den Haag gebracht. Tegen 29
van de 33 is - procesverbaal opge-
maakt wegens openlijke geweldple-
ging. De vier anderen gaan vrij uit.
Bij de ongeregeldheden in Scheve-

ningen, aan het einde van een de-
monstratie van 3.000 Zuidmolukkers,
werden 21 politiemannen en ten min-
ste vier demonstranten gewond.

BELO HORIZONTE, vrijdag (Reu-
ter, AP) — Zeker 25 bouwvakarbei-
ders zijn gistermiddag omgekomen
-toen het dak van een gebouw in aan-
bouw in de Braziliaanse stad Belo Ho-
rizonte naar beneden kwam. Dertig
arbeiders zijn zwaargewond uit het
puin gehaald. Gevreesd wordt, dat het
aantal doden tot zestig zal stijgen. De
ramp gebeurde tijdens de middagpau-
ze op het moment, dat meer dan 200
arbeiders hun twaalfuurtje nuttigden
en in het gebouw waren gaan zitten
voor dekoelte.
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Bioscoopbond vindt praktijk
filmkeuring 'onbegrijpelijk'

Kamer zag
afgekeurde

films;
afschaffing
keuring
bepleit

(Van onze kunstredactie)

De heer Geertsema (WD) stelde
hierover gistermiddag vragen tijdens
de hoorzitting (.waarop dé Nederland-
se Bioscoopbond werd gehoord) van
de bijzondere Kamercommissie, die de
behandeling van de ontwerpen ter
wijziging van de filmkeuringswet
voorbereidt.

_De voorzitter van de Bioscoopbond,
de heer J. G. J. Bosman, zei dat de heer
Schuller de drie films, waarom hij in
eer site instantie had verzocht, had ge-
kregen. Hierna bereikte hem vanwege
de heer Schuller het verzoek om nog
een afgekeurde sexfilim. Oe heer Bos-
man vond toen een verhuurder bereid
„Flesh" van Andy Warhol af te staan.
„Ik hoorde dat de heer Schuller later
alsnog een verhuurder rechtstreeks
heeft benaderd met het,verzoek hem
een film ter beschikking te stellen
waarin bestialiteiten worden getoond,
dit ter vervanging van „Flesh". De
verhuurder heeft geweigerd," aldus de
heer Bosman.

DEN HAAG, vrijdag. — Voor de aanvang van de tweede voorstel-
ling voor Kamerleden van afgekeurde films in het Haagse Bijou-
theater zei voorzitter J. C. Schuller van de filmkeuring gisteren dat
hij jammer genoeg niet in staat was de films te draaien die hij had
gewenst.
Eén was hem door een importeur geweigerd omdat deze het al vol-

doende vond dat één film van zijn kantoor tijdens de tweedaagse
voorlichtingsbijeenkomst werd gedraaid; twee films bleken al terug
gestuurd te zijn naar het buitenland, en een vierde, waarin bestiali-
teit (geslachtsgemeenschap tussen mens en dier) aan de orde was,
had de importeur geweigerd voor vertoning af te staan, — „wat ik
wel kan begrijpen, maar niet kan billijken", aldus de heer Schuller.

Voorzitter J. G. J.
BOSMAN van de
Nederlandse Bio-
scoopbond: in het
rijtje van de twin-
tig succesvolste
films in 1970 komt
niet één specifieke
sex- of geweld-
film voor.

Animeerde
Stemming bij
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Misnoegen
De heer Bosman was overigens van

mening dat de Kamerleden een veel
beter beeld zouden hebben gekregen
van de filmkeuringspraktijk als men
tegelijk ook wél toegelaten films in
hetzelfde genre had vertoond. „Intern
heerst -bij ons een constant misnoegen
over de filmkeuringspraktijk. Het is
nooit te begrijpen waarom uit een

reeks films verscheidene worden
goedgekeurd en juist die ene niet."

Sexloos succes
Om „de spookbeelden te verdrijven,

die mogelijk de laatste dagen zijn op-
geroepen," citeerde de heer Bosman
het lijstje van de twintig in ons land
succesvolste films in 1970. Die films
werden gemiddeld door 290.000 men-
sen bezocht, waarbij „MASH" boven
staat met één miljoen bezoekers, ge-
volgd door Butch Cassidy and the
Sundance Kid en Love bug, beide met320.000 bezoekers. In het rijtje van
twintig komt niet één specifieke sex-
of geweldfilm voor, aldus de heer
Bosman. „Uw vrouw, het onbekende
wezen" van Kolle (190.000) valt daar
volgens hem niet onder. „De accenten
bij het vermaak dat men in de bios-
coop zoekt liggen anders dan men
misschien geneigd is te veronderstel-
len," aldus de heer Bosman. „Sex en
geweldfilms trekken het geringste
aantal bezoekers. Een bedrijf dat
daarop moet drijven heeft geen be-
staansrecht."

Gelijke rechten
De heer Bosman herhaalde nog-

maals het standpunt van de Neder-
landse Bioscoopbond, dat de filmkeu-
ring voor volwassenen zou moeten
worden afgeschaft. „De audio-visuele
middelen moeten dezelfde rechten
hebben als de andere media, waar ze
ook worden vertoond, in de bioscoop,
in clubs, tijdens besloten voorstellin-
gen, op de tv of straks thuis door
middel van een cassette — tenzij men
dit laatste hier ook wil gaan verbie-
den, zoals volgens kranteberichten in
Zuid-Afrika het geval is. Ik geloof
niet dat voor die vrijheid hoeft te
worden gepleit."
Wel is de Nederlandse Bioscoop-

bond voorstander van een filmkeuring
voor de jeugd, waarbij aan leeftijds-
grenzen van 12 en 16 jaar wordt ge-
dacht. Zin in een eigen filmkeurings-
commissie — een vraag van de heer
Geertsema — heeft de Nederlandse
Bioscoopbond niet. „Wij wensen niet
op een stoel te gaan zitten die wij
verfoeien," aldus de heer Bosman.

Schandknaap
„Flesh" van Andy Warhol beschrijft

een dag uit het even van een New-

yorkse jongen, die het brood voor
zichzelf, vrouw en kind als schand-
knaap (prositué voor mannen) ver-
dient. Bij derde keuring — dit is, na-
dat er een (Duitse) verklarende inlei-
ding aan is toegevoegd — concludeert
de Filmkeuringscommissie, „dat Flesh
in strijd moet worden geacht met wat
in brede lagen der bevolking wordt
ibeschouwd als goede zeden". De com-
missie stelt dan dat zij niets heeft te-
gen homoseksualiteit en homo-prosti-
itutie. Maar, „zij meent echter wel, ook
toij de tegenwoorrige ruime interpre-
tatie van de normen van de filmkeu-
ring, dat de realistische uitbeelding en
beschrijving van homoseksuele ge-
slachtelijke bedrij vigheden in het ver-
dorven milieu van de zelfkant der sa-
menleving in veler ogen als onzede-
lijk, pervers en obsceen zal worden
gezien".

Cellist britt overleden
JENtj0;> vrijdag (AP) — De

*ace Britt, emeritus-hoogle-Ipii *a__ Universiteit van Texas, is|j °.verleden. Britt werd op 18
ln Antwerpen geboren en

tot AmerikaansChC} is naturaliseren.N 1van°ögeleid aan het Conserva-
IV 6tii ari Js- Daar kreeg hij een

S
JS voor violoncel. Hij tradSi^de? oceUist op met veel voor-

\"'!*. symfonie-orkesten van de

MEER INSPRAAK
BIJ 'THEATER'

(Van onze kunstredactie)
ARNHEM, vrijdag. — De Stichting Toneelgroep Theater gaat zich

in de naaste toekomst richten op de verwezenlijking van een nieuw
structuurplan, dat door een binnen het gezelschap gevormde commis-
sie is uitgewerkt. Dit blijkt uit het zo pas verschenen jaarverslag van
de stichting.
De twee grondgedachten van het

structuurplan zijn: „het meedenken,
meepraten en meebeslissen van het
gezelschap in het beleid en het creëren
van een speelplan dat zowel rekening
houdt met de behoefte van de acteur
aan meer voorbereidingstijd, meer rust
en meer mogelijkheden voor zijn crea-
tieve ontplooiing, als met de gevari-

eerde wensen van het publiek".
Volgens dit plan zal de algemene

leiding bestaan uit drie door de leden
gekozen vertegenwoordigers van het
gezelschap, een zakelijk leider en een
artistieke leiding. De zakelijk leider
wordt door het stichtingsbestuur be-
noemd na overleg met de vertegen-
woordiging, de artistieke leiding
wordt benoemd in overleg met en op
gezamenlijke voordracht van de ver-
tegenwoordiging en de zakelijke lei-
der.
Toneelgroep Theater streeft naar

vermindering van zijn aantal grote-
zaalprodukties om ook aan de behoef-
ten aan kleinezaalprodukties en edu-
catieve programma's volwaardig te
kunnen voldoen. Theater wil komen
tot een totaal aantal voorstellingen
van ongeveer 500 per seizoen, samen-
gesteld uit 250 grotezaal, 75 kleine-
zaal- en 175 educatieve voorstellingen.
Om zijn educatieve taak te kunnen
vervullen is binnen het gezelschap een
aparte organisatie dringend gewenst,
aldus het jaarverslag.

Theater Carrousel in
Brakke Grond

(Van onze kunstredactie)
AMSTERDAM, vrijdag. — Van 6

februari af geeft het Pantomime
Theater Carrousel in de Brakke
Grond in Amsterdam alle weekeinden
middagvoorstellingen. Er wordt een
keuze gemaakt uit „Peter en de wolf",
„Ben je helemaal betoeterd?" en „Een
vleermuis aan de ketting".
Van 20 maart tot en met 25 april af

zal „Spaghetti van Menetti" worden
opgevoerd dat op 14 maar in de
Stadsschouwburg in Haarlem in pre-
mière gaat. Dit stuk is een mimebe-
werking van het kinderboek van Kees
Leibbrandt. Het wordt geregisseerd
door Rob van Reijn en Frans Rafall.
Decor en kostuums werden ontworpen
doorWim Bijmoer.

Nieuw werk
van Kox start
orgelconcours

(Van onze muziekredacteur)
HAARLEM, vrijdag — Van 6 tot 9

juli vindt het internationale oreelcon-
cours te Haarlem voor de 21-ste maal
plaats. Aan de improvisatiewedstrijd,
op 9 juli in de Sint Bavo, nemen vier
organisten deel van wie thans alleen
Jan Jongepier, winnaar van vorig
jaal, bekend is. De jury bestaat uit
Piet Kee, Hans Haselböck (Wenen) en
André Isoir (Parijs), — de enige or-
ganisten die het concours drie jaar
achtereen wonnen.
Tijdens het openingsconcert, 6 juli in

de Sint Bavo, wordt een speciaal voor
deze gelegenheid gecomponeerd „Re-
quiem for Europe" van Hans Kox ten
doop gehouden, voor vier koren, twee
orgels, koperblazers en strijkorkest;
het Groot Omroepkoor en het Om-
roeporkest werken er aan mee.

Tsjechische affiches
bij drukkerij Sigfried

(Van onze kunstredactie)
AMSTERDAM, vrijdag — Bij

Drukkerij Sigfried, Heintje Hoeks-
steeg 8 in Amsterdam, zal van 12
maart af een tentoonstelling gehouden
worden met als titel „40 Tsjechische
filmaffiches". Zij blijft tot en met 16
april te bezichtigen.
De cineast Nico Crama, die drie

maanden de film in Tsjechoslowakije
heeeft bestudeerd, zal de expositie op
12 maart openen. Dan zal ook de te-
kenfilm „Foimsta" gedraaid worden.

Ardito-kwintet naar
Suriname op tournee

(Van onze muziekredacteur)
AMSTERDAM, vrijdag. — Het Ar-

dito Kwintet is naar Suriname ver-
trokken waar het een aantal concerten
geeft.Tijdens zijn tournee die tot 19
februari duurt en vijftien concerten
omvat, treedt dit Nederlandse blaas-
kwintet ook op Curagao en Aruba op.

Leuke en leerzame kinderboeken
door JONNEKE KRANS

„

jHW. ' zei Katje, aan haar schoenveter prutsend, „ik ben m'n
k?tl v06tl kwijt. .." (Ze waren bezig aan een beddesprei — van wol-

ze moesten er nog dertig). „Ik weet waar ik hem
JH6ri?r Selegd," ging ze snel verder; „op de onderste plank van het

naast mijn bed." „Op de onderste plank?" herhaalde
vMf( jUw Vermeer. Haar eigen naald flikkerde' in het licht van de(,-Vn *ak- boven de vloer?" „Ja," zei Katje, „maar ik heb op de1&sM.a °cht! Onder het kleed. Overal. De wol lag er nog wel. Pre-
i,tj_ ar ik hem neergelegd had."

e-lief," riep mevrouw Vermeer goedmoedig uit, „dat.be-
,JJat •

h niet dat ze ook in dit huis zitten? "1 >i_ e ie in dit huis zitten?" vroegKatje.hef zei mevrouw Vermeer, en in het schemerlicht
k

l > of ze giimiachte.V»t is „V" S? fragment uit De „Bruik-
ai*d An Mary Norton. Uitg.

&_

M'^avp!?ol nieuw boek — eer;V»ï°s pv? stamt uit '52 — maar wel
te eiVerrukkeli Jk - Paul Bieêelen nieuwe vertaling, die

gelukkig gebonden is uitgegeven.
Per slot van rekening mag dat ook
wel met een verhaal, dat door de
tijd niet is stuk te krijgen en boven-
dien leeftijdloos is.
Voor kinderen vanaf een jaar of 9

is er nog een herdruk waar ik blij
mee ben: „Rasmus en de landloper"^

Rosemary Sutcliff — die zo veel
geschiedenis in haar verhalen doet,
en op een fijne manier bovendien —

heeft nu een verhaal geschreven
voor kinderen vanaf ongeveer 10,
„De krijgsgevangene", waarin een
oud, Keltisch volk wérkelijk tot le-
ven komt. En de illustrator Victor
Ambrus weet in zijn tekeningen he-
lemaal de sfeer van zon heidense
volksstam op te roepen. Erg knap.
Leopold, ƒ6,90.
. Voor dezelfde leeftijd verscheen
bij Holland „Op stap door dieren-
land" van Hans Nieuwendijk
(ƒ 9,90). Deze auteur schreef al eens
een erg verduidelijkend en begrijpe-
lijk verhaal over vogels; nu doet hij
hetzelfde met de Nederlandse zoog-
dieren.
Alet Schouten schreef „De zeerid-

der" (Holkema & Warendorf, ƒ 5,90)
— over Gram, die omtrent het jaar
1000 als zonderling uit de zee op-
duikt, maar uiteindelijk zijn gezin
redt. Ik vind het knap hoe de auteur
het begin van het Christendom in de

door Astrid Lindgren. Ploegsma,
ƒ7,90. Het is geen geinverhaal zoals
de auteur zo vaak schrijft, maar wel
een heel geestig — over het jongetje
Rasmus, dat wegloopt uit het kin-
dertehuis om op zoek te gaan naar
aardige ouders. En die krijgt hij ten
slotte ook, doordat hij bevriend
wordt met de landloper Oskar.
Ook bij Ploegsma verscheen voor

het eerst een gewone editie van „Het
wilde land — ledersland" van An
Rutgers V. d. Loeff ( 7,90). De vo-
rige was namelijk alleen voor scho-
len bestemd speet de uitge-
ver. Maar nu 'kan iedereen lezen
over het stuk braakliggend land in
een stad, dat kinderen op een koopje
krijgen — omdat zij er als enigen ie-
dereen op toelaten, mits hij hun spel
maar niet in de war stuurt. En dat
waren de grote mensen nu net van
plan.

Lage Landen en passant verklaart. Ik
kreeg echt het gevoel van: ja, zo zal
het wel gegaan zijn.

Stierenvechter
Bij Leopold verscheen „Net als je

vader, Manolo" door Maia Rodman,
(ƒ 7,90). Ik heb diep respect voor de
auteur en ik zal u uitleggen waarom,
Manolo is de zoon van de beroemd-
ste stierenvechter die Spanje ooit ge-
had heeft, maar die in de arena is
gestorven. En daarom moet Manolo
nu stierenvechter worden. Stieren-
vechten is iets, wat voor mij bepaald
niet hoeft. En ik ben nog nooit gaan
kijken, want ik wist wel wat ik lie-
ver deed. Maar toch heb ik door dit
verhaal 't gevoel een beetje te be-
grijpen, wat stierenvechten voor een
Spanjaard betekent. Als dat nog
niet knap i5....
Bij Ploegsma verscheen een nieuw

boek van An v d. Loeff „Wrak onder
water", 't Verhaal is gesplitst in twee
delen. Het eerste gaat over het schip
De Liefde van de VO.I. Compagnie,

waarop twee broers meevaren om
hun verbannen vader te zoeken; 't
tweede over een familie in deze
eeuw die naar het bij Engeland ge-
zonken wrak gaat duiken. Voor mijn
gevoel is het al wel even geleden
sinds de auteur haar befaamde boe-
ken als „Gideons reizen" schreef.
Maar dit is dan weer een verhaal
dat bij die manier van schrijven in
de buurt komt. ƒ 19.50.
En tot slot een boek van uitgeverij

Leopold: „De roemruchte da-
den van Robin Hood", bewerkt door
Rosemary Sutcliff (ƒ 16,90).Daarvan
geef ik u zelfs geen bespreking over
het hoe, wat en waarom — aan dit
soort verhalen ben ik veel te zeer
verslingerd om die te willen maken.
Alleen: die verslingering treedt wél
pas op, als het verhaal meeslepend
is geschreven en mij geen historische
fouten opvallen. Zodra dat gebeurt,
lees ik het liever niet. En daar ik
ditmaal wel verslingerd was, weet
u — in alle subjectiviteit — waar u
aan toe bent.

Tekening van Victor Ambrus uit
„De krijgsgevangene".

NIEUWEKOMEDIE TERUGMET 'VAN OSTAIJEN'

DRIE PRIJZEN
NA 3MAANDEN
REPETEREN

door BEN DULL

„Mare groet 's morgens de dingen: Dag ventje met de fiets op de
vaas met de bloem, ploem ploem, dag stoel naast de tafel, dag brood
op de tafel, dag visserke-vis met de pijp. Dat is maar één van de
kanten van de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen, die ook heel veel
anti-oorlog en anti-militaristische gedichten heeft geschreven. Dik
twee jaar geleden kwam zijn landgenoot Cor Stedelinck, die al een
jaar of tien aan Nieuwe Komedie is verbonden, met het idee een
programma over Van Ostaijen te maken. Zijn stuk staat nog.steeds
op het repertoire, het derde seizoen. Er is enorm veel vraag naar
geweest, maar nu gaat het er toch echt af."
Erik Plooyer, artistiek leider van

Nieuwe Komedie, in het nieuwe, rui-
me kantoor- én-studio-«omplex van
dit gezelschap in Scheveningen over
„Dag stoel naast de tafel". Dit pro-
gramma van „fragmenten uit het
muzikaal plastisch literair oeuvre"
van de expressionistische dichter
Van Ostaijen wordt van maandag 8
februari tot en met maandag 15 fe-
bruari in theater De Brakke Grond
in Amsterdam opgevoerd. Op vrij-
dag 12 februari wordt niet gespeeld,
omdat de samensteller en regisseurCor Stedelinck, die ook als acteur
aan het stuk deelneemt, dan in Den
Haag, een speciale literaire prijs van
de Jan Campertstichting in ont-vangst gaat nemen. De prijs is hem
toegekend als blijk van waardering
voor ditzelfde Van Ostaijen-pro-
gramma.

ERIK PLOOYER ...ik mis het publiek tussen 25 en 50 jaar...

Uniek
„We zijn drie maanden aan het

repeteren geweest destijds", zegt
Erik Plooyer, „dat is uniek lang. Wij
streven er de laatste jaren trouwens
voortdurend naar langdurig en gron-
dig te repeteren. „Dag stoel naast de
tafel" werd steeds verder uitge-
bouwd en tenslotte was het een vol-
waardige avondvoorstelling. Het is
nu een aaneenschakeling van ge-
dichten, geïnspireerd door beeld,
klank en woord, door music-hall,
variété en oorlog (die van 1914 tot
1918), een mengelmoes, van polonai-
ses, charlestons en circusnummers,
toegelicht door persberichten en
commentaren van dichters en jour-
nalisten op Van Ostaijen. Géén sta-
tisch, gedeclameer, want er wordt
gedanst en gezongen, er zijn diapro-
jecties, er is muziek en veel bewe-
ging.
Wij hebben er al meer dan hon-

derdvijftig voorstellingen van gege-
ven, waarvan verscheidene in België
en Duitsland. In België is de voorstel-
ling vorig jaar uitgeroepen tot de
beste van 1970. En van de gemeente
Amsterdam hebben we de Albert
van Dalsurn-prijs 1969 gekregen
voor ons „doelbewuste streven om
de Nederlandse toneelcultuur te be-

vorderen". Daarbij werd vooral de
„verrassende presentatie" van het
Van Ostaijen-programma geprezen.
Wij mikken inderdaad niet uitslui-
tend, maar wel heel nadrukkelijk op
het Nederlandse repertoire. Gerben
Hellinga's eerste stuk, „Lekker blij-
ven liggen maffen", hebben wij in
1968 gespeeld. Dat was bovendien
mijn eerste regie bij Nieuwe Kome-
die. En verder, om er maar een paar
te noemen . „Voorgrond, achter-
grond" van Leo Vroman, de musical
„Sajens Fiksjun" van Harry Geelen,
„Variaties op een
vam Cor Stedelinck, waarvan al twee
keer een serie in De Brakke Grond
is geweest, het instructieprogramma
voor scholen „Aaarrrccchhh, Zoink,
Gelijk heb je" van Albert Maurits,
onze eigen schrijver in vaste dienst,iets waarop wij erg trots zijn, en Jan
Staals project „Moeder mag ik naar
kantoor?" In het nieuwe seizoen
komt Lodewijk de Boer een eigenstuk bij ons regisseren en met Hella
Haasse ben ik ook over een stukvoorons aan het praten.

Herkenbaar
Een heel fijne kant van „Dag stoelnaast de tafel" is, dat er zoveel

raakvlakken met onze tijd in zijn,
dat er zoveel herkenbare elementen
in zitten door het teruggrijpen van
de mode naar Jugendstil en Modern
Times, door de sfeer van de oorlog
ook. Wij hebben ervaren, dat zowel
jong als oud enthousiast is over de
voorstelling, de kloof tussen de ge-
neraties wordt erdoor overbrugd.
Het is merkwaardig, maar ik mis in
de schouwburg over het algemeen
het publiek tussen de 25 en de 50
jaar. Die generatie komt gewoon
niet, maar wat jonger en ouder is
wél. Als wij het toneel willen red-
den, is het zaak, dat wij die grote
middengroep ook in de schouwburg
krijgen. Maar het is een heel pro-
bleem.

(ADVERTENTIE)

*"**&-—*

Canarische
■ eilanden ■

■ Extra voordelige vlochten per m
' KLM naar Tenerife en Las ■
| Paimas, iedere maandag en za- I
■ terdag in februari en maart m1 8,15 en 22 dg. v.a. ƒ488,— ■
' Ook wekelijkse vluchten naar: '

| Majorca, Costa del Sol en |
■ Benidorm.
• WINTERSPORT naar Tirol .
' per KLM, touringcar óf trein ■

I DE MAGNEET av |
. de meest complete reisorganisatieV _■_■_■_■ _■■__■_■■ W

(ADVERTENTIES)

BLACKSABBATH
Smogr-City-

Soimd-School

4 jongeheren uit
Birmingham; Hard Rock,

vocaal en elektrisch met
wat sinister-mysticism;

2 LP's en musicassettes:
BLACK SABBATH PARANOID

Vertigo Vertigo
VTYB47 903 6360 011
MC 7138 001 MC 7138 011

N.V.PHONOGRAM

■ Ronddolen ■
I Onvergelijkelijk mooi. In de '

■ Dolomieten wacht u'n aards I
paradijs. Stoere natuur. Ru- *

| we rotspartijen. Onverwachte |
■ meren. Vergezichten. Onder- .I ga de grootsheid van 'n stok- ■

■ oud gebergte. Gaper touring- ■
car naar de Dolomieten. Ex- ■

I cursies te over.Vraag de Mag- I
: neet vakantiereisgids.I Een voorbeeld: Dolomieten 1
Vlntl touringcar 10 d. v.a. |
f 295.-. Cles touringcar 13
d. v.a. £ 315.-. I

I DE MAGNEET nv I
• de meest complete reisorganisatie ■

(ADVERTENTIE)

/■■!!■■■■■■%
■ Verre ■

ï reizen doen ï
I Wij hebben zeer exclusieve I
■ reizen. Voor betaalbare prij- ■■zen. Naar Kenya. Maar ook ■
I naar Indonesië of Rhodos. g
Verblijf in first-class hotels.

I Vraag de Magneet vakantie- ■
m reisgids. ■
. Een voorbeeld: Rhodos, 15I d. v.a. f502.-, Kenya, 17 d. ■
m v.a. f 1945.-, Indonesië, 18 d. m■ v.a. f3304.-.

■ $JsmmßumM3 i
I DE MAGNEET ny. |

,

de meest complete reisorganisatie _

I Amsterdam, reisbur. de Mag- I
■ neet n.v.. Ceintuurbaan 410-412, ■
■ tel. 020-763863. Damrak 41. tel. ■
■ 239454 en 235071. Amstelveense- ■■ weg 133. tel. 725949. Mosplein 14, ■
■ tel. 278348. reisbur. Mondial. mI J. Evertsenstr. 25. tel. 188114. ■
■ Haarlemmerdijk 146. tel. 234978. m■ ' Linnaeusstr. 60, tel. 928780. ■
■ Travelloyd n.v., Buitenveldert- m
M selaan 170, tel. 422838. Amstel- ■
■ veen, Travelloyd n.v.. Binnen- _

■ hor 42. tel. 020-411055. Oiemen, ■
_ Mondial. C. v. Maarssenplein 53, _

I tel. 020-921157. Weesp, Mondial, ■
- Ölijkstr. 51. tel. 02940-11444. -V _■_■■__■ ■ ■■_._■■ w
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Koop kien.
Koop'n
E-Occasion

worden door VW-Dealers
gecontroleerd en gegarandeerd.

«Éife éSbié
fr'-Occasions zijn de enige occasions die met een Service-Paspoort
worden geleverd (zelfde service als op een nieuwe wagen!).

Er zijn nuWinter-Aanbiedingen.
Bij uwVW-Dealer©

fKoop kiem |
VKoopnó. /\3/
SIMCA. ..VAN DER GUN I

onderstaande auto's werden alle ANWB-gekeurd
en getaxeerd. Zij worden volledig gegarandeerd,
mcl. arbeidsloon en onderdelen. Dat is nu:

(G)UNIEKE GARANTIE
prijs prijs
ANWB v.d.GUN
4000,— TRIUMPH HERALD 52.000 km wit 3850,—

19684850,— SIMCA 1000 GL1970 20.000 km met blauw47so,—
4350,— FORD TAUNUS 15M 6u.uuo km wit/rood 4350,—

1968 sch.dak
8150,— SIMCA 1501 S 197018.000 km met 7800,—

j

groen
5800,— VW 1600 TL 1968 49.000 km wit 4000,—

j

4100,— SIMCA 1000LS 1969 39.000 km rood 4000,—

]i

4700,— SIMCA 1000 GLS 25.000 km wit 4500,—

(

1969

i

2750,— RENAULTR4L 1968 45.000 km beige 2750,—

!

4200,— SIMCA 1102LS 1968 59.000 km beige 3950,—
4200,— SIMCA 1102LS 1968 42.000 km wit 4000,—
7150— SIMCA 1301 S 1970 20.000 km beiae 6950,—

'■

6250,— SIMCA 1301 GL 33.000 km met grijs 5800,—

:

1969

]

4100,— SIMCA 1000LS 1969 38.000 km groen 3900,—

j

6500,— SIMCA 1104LS 15.000 km wit 6300,—

J

1970

]

3800,— SIMCA 1000LS 25.000 km I. grijs 3750,—

\

1969 (automat.)

sl

Financiering kan nooit een probleem zijn. Wij doen

j

dat n.l. zelf, waarbij de waarde van uw huidige auto

i

als (wettelijke) aanbetaling kan dienen.

i

SIMCA... VAN DER GUN
AMSTERDAM Z: Barth. Ruloffsstr. 5. tel. 020-738022.

(

AUTOMARKT
gevraagd

Te koop gevr. LANDROVER sta- Te koop gevr. ELKMERK AUTO.
tionwagen.Tel. 020-240494. Ook defect. Tel. 020-129530.

Inkoopauto's v.a. 1962 Te koop gevr. VOLKSWAGEN-
Tel. 184949. BUSJE tot ƒ 1000.-. Moeten mot.

' en mech. i.g.st. zijn. Tel. 080-
INKOOP elk merk auto. j 240494. A221

Tel. 020-188158. —

HET KNEUSJE inkoop v. loop en
T.k. gevr. ELK MERK AUTO.! sloop. Tel. 08907-5072. Na 18
Ook defect. Tel. 080-946604. I uur 08907-5368. PB2l

Opening 6 februari 1971
DAF-showroom
Automobielbedrijf Knaap

Weesperplein 19-21, tel. 224221
Tijdens openingsweekgeopend van 9—22 uur.

Bij bezoek leuke attraktie.

aangeboden

Ouke
Baas
Occa-
sions

personenwagens
FORD CORTINA L

...... '65 '89
SIMCA 11001_S Coach '69
OPELREKORDCARAVAN '65
'89
VW 1300 L '68
MERCEDES220D '68
VWI2OO '8182846568
FORD TRANSITPERS. BUS '68
OPELKADETT CAR. sd. ... '68
FORDTAUNUSI2M '68
DAF STATIONCAR '87
DAFFODIL '8667
FORDTAUNUS 17MCEDAN
'66

SIMCA 1000 '6485
FORDTAUNUS 18M '64
FIAT 1300 1500 '64

Bestelwagens
Renault 4 Estafette '67
FORDTRANSIT (oud mod.)
'6384

FORDTRANSIT (nw mod.) '68
VW BESTEL m. en z. ruit.
'638667

FIATPICKUP '88
Van Ostadestr. 362—372.
Adam. Tel. 020-794842-764351.

Auto-
taxatie-
bureau

biedt aan:
OPELKadett Caravan '65
ƒ 1450
AUDI6OL'69 ƒ5950 1JVWIBOOTL'66 ƒ 3850 |CITROEN ID 1965 ƒ2250
OPELRekord Caravan '68
ƒ 4950
OPELRekord Caravan '84
ƒ 14SO
OPEL Rekord '64 ƒ 1650
BMW 2000 '68 ƒ6750
BMWIBOO'6B ƒ3950
TAUNUS 17M'66 ƒ2950
MORRIS Glider 1300 '89,
Stationcar special de luxe
ƒ5250
Haimaheirastraat 45. Amster-
dam, (bij de Molukkenstraat.
eindpunt lijn 10) Telefoon 020—
920264. Geopend van 10 tot 21
uur. zondags van 10 tot 19 uur.
Garantie, inruil, financiering.

Mazda
A. v. d. Braak

BURG. V. LEEUWENLAAN 31
Tel. 130727-131775

Vraagt folders of proefrit.
Inruil en financiering
DIVERBE OCCASIONS.

Garage
Doris
van Gils
de basis waarop
wij zaken doen:
ie: 20.000 km schrift, gar.

8e: 1 mnd. gratis proefrijden
3e: ANWB-keuring toegestaan

4e: KoopVeilig-
Koop vertrouwd bij
DORISVAN GILS

FORDISMRS'7O ƒ3750
FORD Cortina 1600GT '70
ƒ3BOO
FORDCapri'69 ƒ3750
FORD 12MTS'69 ƒ3BOO
FORDI7M'B7 ƒ3750
OPEL COMMODORE'69 ƒ4750
OPEL Kapitan '69 ƒ4BOO
OPELAdmiral ƒ2500
OPELSRekord v.a ƒ1250
OPELS Kadett v.a ƒ 750
V.W. 1800TL'88 ƒ1750
V.W. 120070 ƒ2750
V.W. 150068 ƒ1750
FIAT6OO'B9 ƒ1250
FIAT 850 Spider'7o ƒ3750
FIATI2SS'69 ƒ4OOO
VAUXHALL Viva'6B ... ƒ3850
FIATBSO'B7 ƒlB5O
BMW 2000 v.a ƒ4500
BMWI6OO-3'68 ƒ4OOO
BMW 300389 ƒ4750
NSUPrinz'BB ƒ1760

■

SIMCA 1501 GLS '88 ... ƒ 8850
SIMCA 1000 GLS'7O ... ƒ3750
SIMCA 110089 ƒ3350
RENAULTRB'6B ƒBB5O
AUSTIN Seven'6B ƒ3300
AUDI'Sv.a ƒB2BO
TOYOTA Corona'69 ƒ2750
MORRIS COOPER'69 ... ƒ2500
HONDA 80069 ƒB5OO
DATSUN 100070 ƒ3250
OPELKADETT LS '70 ... ƒ 4250
OPELI9OOL'B7 ƒ3750

INRUILEN
FINANCIERING MOGELIJK
Scherpe prijzen
en kwaliteit.

Garage
Doris
van Gils
Textielplein 78

Tilburg
Tel. 04250-31602

Geopendvan 9—21 uur
Zaterdag van 9—17uur
Zondag 9—16 uur.

Albers
occasions
Bussurn

Fiat 1500 comf. '67m. dubb. kop-
lampen, radio en access. lets
moois ƒ3250
FIAT 124 '68 bordeaux rood m.
bruin inter. Zeer mooi en goed
ƒ 3760
FIAT 124 '68 ivoor wit m. rood
inter. en access. z.g.a.n. ƒ4500
FIAT 125 '68 beige m. cognac in-
ter. Pracht wagen ƒ4950
FIAT 125 '68 ivoor wit m. zwart-
rood inter. 22.000 km. Nwe wa-
gen ƒ 5250
CITROEN AMI 6 Grand luxe '69
beige m. rode Pullman kussens,
weinigkm. z.g.a.n ƒ3500
CITROEN DS 21 '67 m. schuifd.,
radio, stuur- en rembekr. en ac-
cess. 33.000 km. Nwe wagen
ƒ 5950

FORD CAPRI 1500 XL '70 even
gebruikt (nwe auto) ƒ7950
B.M.W. 2000 '67 m. schuifd.. co-
cosm.. gordels enz. Super snelle
klassewagen ƒ5250
RENAULT R4exp. '67 (nw. type)
Zeer mooi en goed ƒ 2650
RENAULT R4de luxe T '69 bor-
deauxrood. lets moois .. ƒ3250
V.W. 1300 de luxe '67 beige m.
zwart inter. 48.000 km ƒ 3350
SIMCA 1301 '67 (nw. type) bor-
deaux rood. nwe bnd. en access.
Pracht wagen ƒ3750
MORRIS MINI 1000 '88 (groen)
m. beige inter. Uiterl. en mech.
alsnw ƒ3950
Alle wagens m. 3 mnd. Bo-
vag gar. op arbeidsloon en on-
derdelen. Inr. fin. event. zonder
aanbet.
A.N.W.B, -keuring gaarne toe-
gest. Showroom Meentweg 25,
Bussurn. Tel. 02159-15982. Al-
tijd keuze uit 50 auto's. P223
Voor een nieuweV.W. of een goe-
de gebruikte wagen naar de offi-
ciële V.W.-dealer GARAGE
KOST. Showroom geopend tot 's
avonds 9.00 uur. zaterdags van
9.00-17.30 uur. Amsteldijk 10.
Tel. 020-734666. P2BB

VAUXHALL VIVA stationcar '88
zeer tfoed onderh. getectileerd
M.L. V/eg. omst. ƒ 3800. Tel.
023-288227 alleen zat.raiddag
tot 18 uur. P322
Te koop aang. HONDA 800 eind
'88. slechts 20.000 km gelopen,
als nieuw. Tel. na I9u. 82004.
T.k. FIAT 124 i.z.g.st. '68 altijd
binnen gestaan veiligheidsrie-
men. Vr.pr ƒ3700.— Laven-
delstr. 2 A'dam-Noord. P322 ;

FIAT 750 Special type '89 van Ie
eigen, ƒ 3250.— financ. mog.
Tel. 020— 155241. P322

i Te koop van part. MORRIS 850
I met schuifd.. in pr.st. km.st.
53.000 sept. '68, ƒ 1800 —. W.
W. Snoek, Benedenlangs 143.
A'dam-N. Tel. 285883. P3BB

Te koop NSU Prinz '64,' mot.
goed. voork. licht beschadigd,
pr. ƒ 350—.Te1. 795956. P322 j
Automobielbedrijf Petho AMI 8
grand de luxe bj. '67; LELIJKE
EEND bj. '67, TAUNUS, 12M, bj.
'67, Ami 6 Grand de luxe '66. CI-
TROËD.S. 19 de luxe '88

i Alles in uitmuntende staat.Keu- |
ring toegestaan. Fin. mog. Sleu- i
telbloemstr. 1 I Adam-Noord.
Tel. 020—273227—140612.
ƒ75 contant rest. plm. ƒl5.—
p.w.
BMW 1800L 4-dr. '65 ƒ 2250.
SIMCA 1000GLS'68 ƒ 1475

TRIUMPH Spitfire sport '65
ƒ2525

Tel. 020—132760. Nieuwenhuy-
senstr. 31 hs. P322

FIATS: 1 x type 800 '65— 2 x ty-
pen 600 '86 en '67 — lx type
1100 R '66 — 2x type 1300 en
2 x type 1500. Prijzen vanaf
ƒ 1475. Garage Oud Zuid, Gov.
Flinekstr. 194—196.Adam. Tel.
732455. Binnen parkeren. A322

GARAGE DE BERK
teEindhoven

biedt aan tegen de laagste prij-
zen plm 100 automobielen. 100'i
garantie en service, inruil en fi-
nancieren mogelijk met aanbeta-
ling vanaf ƒ 200. Speciale aan-
bieding Volvo 144 S overdrive
1989 ƒ 7250;Opel Rekord Bprint
Coupé 1969ƒ 5750; Commodore
Coupé '69 ƒ 6000; Alfa Romeo
1300 TI '69 ƒ4750; Ford Capri

.

1700 GT '70 ƒ 6850; Opeis 10
stuksRekord '68-'B9 ƒ 3250 (Ka-
dett Coupé Combi) '89 ƒ 3350;
Fiat 124-125 '69 ƒ8950; 850
Coupé '89 ƒ3750, 850-600 '89
ƒ2500; Mercedes 200 D '67
ƒ 5000, 190 D '65 ƒ 2950,220 SE
'66 ƒ 3250;Renault Rl6-RlO '69
ƒ4450; Taunus 20 MTS '67
ƒ8650; VW 1800 TL 1300 '68
ƒ2850; Triumph Spitfire '68
ƒ 3950; Herald 13.60 Saloon '89
ƒ 3500; Peugeot404D- 404 - 204
'68 ƒ 3350; Simca 1501 - 1301 -

1100 - 1000 '68-'B9 ƒ 3250; NSU
1000 TT '68-69 ƒ 2950; Porsche
911 S '68 ƒ 8250; BMW 2000 '68
ƒ4500; 1800 - 1600 - 2002 '68-
-69 ƒ 3250; Cortina 1600 GT '69
ƒ3950; Vauxhall Viva '69
ƒ 3450;DAF 33 '69 ƒ 2950;Volvo
121 '67 ƒ 3750; Austin Glider
1300; Seven '69 ƒ 3250; Healy '67
ƒ 2850; Dyana 6 '69 ƒ 2950; Re-
nault 4L '68 ƒ 1750; en nog vele
andere.

GARAGE DE BERK
Willemstraat 97A Eindhoven

(ingang poort t/o Gagelstraat
centrum), tel. 040-83706. Ge-
opend van 9—21 uur. Za.-zo. to.

■ 18 uur. A323
OPEL KAPITAN de luxe 1966
met 4 versn. bak., 6-cil.motor, 4-
deurs. Wit met zwart dak. Zeld-
zaam mooie en goede auto. Met
volledige garantie op loon en on-
derdelen. Prijs slechts ƒ 3950,
Ook financieren en inruilen. Ga-
rage Oud Zuid, Gov. Flinekstr.
194—196, Amsterdam. T.
732455. Binnen parkeren. A382

8 PERSONENBUSSEN: kleinbus-
sen, 8- a 9-persoons. diverse mer-
ken, in prijzen vanaf ƒ 950. Ga-
rage Rijsenhout, Bennebroeker-
weg 15—17. Chevron benz. sta-
tion. Aalsmeer-Rijsenhout. Tel.
02977-4289. Ook 's av. en zon-
dags.Financieren en inruilen-
ÏORENAULTS Goulette SG 2 be-
stel/vracht laadverm. 1700 kg
klein rijbewijs. In diesel- en ben-
zine-uitv. Gesloten model, geslo-

i

ten aparte opbouw, modellen
voor confectieyervoer, open laad-
bakken. Bouwjaren '66-'67-'6B.
Deze wagens rijden gelijk een
luxe wagen, zijn oerdegelijk en
zeer gewild. Garanties - inruilen
- financieren. Garage Rijsen-
hout, Bennebroekerweg 15—17,
Aalsmeer-Rijsenhout. Chevron
benz. station. Tel. 02977-4289.
PEUGEOT 404 originele station-
car 1966. Pracht auto. Slechts

I

ƒ 1450. Ook financieren. Garage

j

Oud Zuid, Govert Flinekstr. 194
—196. Adam. Tel. 732455. Bin-
nen parkeren. A322
Alle REPARATIES vakkundig,

j

snel en billijk, aan Uw wagen.

!

Garage Osdorp, Zuider Akerweg

j

130, Adam.-W tel. 020—125381.

,

SPUITEN van uw wagen, ook

;

plaatwerk. Vakkundig, snel en
billijk. Onder garantie. Autos-
puiterij Osdorp,Zuider Akerweg
130.Osdorp, tel. 020—125381.
BESTEL-vracht-combi-pick up-
personenbussen. Meer dan 100
stuks in prijzen v.a. ƒ 650,- tot
ƒ 7000,-. Inruilen-garanties-fi-
nancieren. Garage Rijsenhout.
Bennebroekerweg 15-17, Aals-
meer-Rijsenhout. Tel. 02977-
-4829. Chevron benz. station. 2
km. van afrit Haagweg. Ook 's
av. en zond. A322
Te koop leuke eend 2-CV '65,
prijs ƒ 1150,—. te bevr. Rijstvo-
gelstraat 31, Badhoevedorp.
Aangeb. SIMCA sport '62. rijdt
goed. met verz. ƒ 750,- V.W.-bus
'64, kl. def. mot. ƒ4OO,- Tel.
65192 19—21 uur. P322
Aang.V.W. KLIPPER bestel, juli
'69. met ramen en dubbele laad-
deuren km. st. 38.000. tel. 030—
795799. P322

N.S.U. 1000C. 1989, van Ie eige-
naar, mooie en goede auto met
ANWB-rapport, ƒ 3450,-Tel. 023
—335988. P322
Part., biedt aan SIMCA 1500
G.L.S. b.j. '66, goed onderhou-
den.Tel. 080-411285. P322

T.k. van part. VW VARIANT
1600 '70 km.st. 23.000. gekost
ƒ 8954,- nu ƒ 8950,-. Slauerhof-
straat 44, tel. 080-138333 of
228719. P32S
T.k. MORRIS 1100 '84 ƒ 1000,—
tel. 143698. P333
Te koop 2CV 4 type AZ. 6 mnd.
oudƒ3750,-.BMW 2008 type '69
ƒ6250,- Geldersekade 112,
Adam. P322
FIAT 850 '67 m. radio ƒ 100
oont. rest ƒ 17,50 p.w. Brou-
wersgr. 6, tel. 68763. P322

FIAT 600 '64 gave caross. ƒ 100
oont. rest ƒ 10p.w.Brouwersgr.
6, tel. 66763. P328
BMW 2000 type '69 ƒ5500,-.
Fin, mog. tel. 020-155241. P322
TAUNUS 20 M '66 m. radio.
ƒ 100 cont. rest. ƒ 25 p.w. Brou-
wersgr. 6, tel. 66763. P322
VW 1965met radio, uitstekende
staat, ƒ 1380,-. Gar. Vissering-
straat 13, tel. 020-388258. C322
FIAT 1100 familiale, deo. 1988,
mooi en goed, ƒ 1450,—. Tel.
02159-30145. C322
Te k. FIAT 850 coupé sept. '66.
Vraagpr. ƒ 2800. Tel. 928626.

' FIAT 600 juni 1970, 3000 km,
als nieuw, ƒ 3800.—. Tel. 02159-
-30145. C382

PICK-UP 1800 kg. Barcas, eind
1968, 35.000 km, ƒ 1400,—. Tel.
02159-30145. C322
Weg. omstand.h. aang. BMW
2008 '89. Weinig km. gelopen.
Kleur donkerrood met zwart led.
bekled. Blaupunkt toetsenradio
en veleandere acces. Uiterste pr.
ƒ7850. Beukenplein 24 111. tel.
942771. P322
Te koop aangeb. MERCEDES 820
S '60, in zeer goedestaat. Billijke
prijs. Tel. 02984— 1695. P322

OPEL COMMODORE '68. OPEL
CARAVAN '68. OPEL KADETT
de luxe '67. Nieuwe Leliestr. 187,
na 6 u. P322

Te k. VOLVO 121 Stationcar '85.
Te bevr. Rigi 17, Amstelveen, tel.
410343. P322
Te k. WARTBURG 1966, m.
sohade ƒ 350. Populierenlaan 13.
Zwanenburg. P322

T.k. van Ie eigen. FIAT 184,b.j.
'68, t.e.a.b. Tel. 020-452084.
Van part. GOEDE FIAT Auto-
bianchi eind '85, ƒ 1500. Tel.
713105. P322
Aangeb. 2 CV. Azam b.j. '65.
Nw. Leliestr. 55 11, na 20 uur.
Garage biedt aan evt. vanaf
ƒplm. 100 contant restant /plm.
80 per week. mogl. SIMCA 1501
Grand de luxe eind '67 met pook
schakeling km stand 50.000 als
nieuw, zo mooi ƒ 3475.—. SIMCA
HOO '68 zeer mooi ƒ3BBB,—.

VW de luxe- als model '68 zeer
mooi ƒ 2850,-. VW de luxe '62
ƒ 325,—. VW bestel '66 ƒ 875,—.
FORD CORTINA 1500 4 deurs
'65 ƒ 1325,—. FIAT 1100 R eind
'67 met pook schakeling zeer
mooie auto ƒ 1825,—. FIAT 500
'65 ƒ675.—. FIAT 1500 '64
ƒ475.— . RENAULT DAUPHINE
'65 ƒ 375. Inruil mogl. Heren-
straat 18 11 Adam-C. Tel. 020-
-241488 zij str. v. d. Herengracht
80-82. P322
Te koop aangeb. zeer mooieDKW
Fll de luxe eind '85 nwe ban-
den, mech. zeer goed Ie eig. Al-
tijd in garage gestaan. Prijs
ƒ 775,-. Tel. 020—948744. P322
V.W. 1300, '68, echt goed
ƒ 3500,-. Tel. 020-153706. P322
DAF 55 coupé b.j. 1970. Z.g.a.n.
8200 km gel. Ie eigen. Tel.
08904-888. P322

PORSCHE '65 ƒ4750,-. Financ.
mog. Tel. 020-386751. P322

FINANC. M. ƒ 100. Mog. GARA-
GE

ROZENSTH. 201 TEL. 247394
IN GOEDEENMOOIE ST.

VW DE LUXEroldak enz. 65
1250,-

AUSTIN 7 SUPERDE LUXE 89
3750,-

FIAT 850 SPORTCOUPE 67
2550,-

GLIDERSPECIALRALLY 67
1675,-

SIMCA 1000GRANDLUXE 65
1175,-

FIATIIOO 32.000 km. 67
2850,-

OPEL REKORD4 deurs nw. 67
2976,-

CITR.DS iets aparts 86 8475,-
TRIUMPH HERALD sch. dak 65
1675,-

ZEPHYB 6 radio enz. nw. 67
8750,-

-:

SAAB SPECIAL zeermooi 66
1975,-

CITR.EEND DYANA type 70
3375,-

VW LUXE geheel nieuw 67
2750,-

TRIUMPHHER. Ie eig. 66
2780,-

FIATI24 Spec. de luxe 67
2875,-

.

Te k. TAUNUS 18M type '84,

-

ƒ 950. Populierenlaan 13,

!

Zwanenburg. P3BB

I

Te k. TRABANT 601 '66, ƒ 375.
Van Bossestraat 9m. P322

,

—. ______________________________________

■

v. part. DKW F 12 '83 mech.

'

100 1-;, nwe bnd. ƒ500,-. 'Telef.

■

020-131338. P382

'

Te koop weg. omstandigh. BMW

■

2000 '86 i.z.g.s. ƒ3950,—. Tel.

■

183409 tot 18uur. P322

j

.

Wie wil mijn auto kopen?

'

VOLKSWAGEN '81, motor

\

15.000 km gel. Te bevr. Leidse-

_

kade 84, souterrain. Tel.

,

229078. P322
Wegens vertrek naar buitenland

;

BARRACUDA formula S 5.4 1 V8

1

1966 met radio en cassetterecor-
der. Grijs met. Prijs ƒ4250,-.
Corn. Springerstr. 16hs bij

.

Lutmastr. P322
GARAGEOVERWHERE

BIEDT AAN:

.

VW Kever 1969, nw. automet ra-

■

dio ƒ3760
VAUXHALL Viva Luxe 1987,
Racing-green ƒ3250
VW Kever 1965, in zeer goede
staat ƒ 1650
RENAULT Rl6GL 1968. bijz.

.

mooie auto ƒ 4750
TAUNUS 15M Luxe 1988..in
staatvannw ƒ4850

-

VW 1600 Ponton type 1968, met
radio ƒ3450
SIMCA 1000GLS 1965, in prima
st ƒ 1450
RENAULT RIO Major 1967, zien
iskopen ƒ2750
NSU HOLuxe 1967, spotkoopje
ƒ1960

TAUNUS 20M 1967, licht be-
schadigd ƒ2250
OPEL KADETT 1965, met.spec.
motor ƒ2250
VW Karmann Ghiabreedmodel
ƒ2250

OPEL 1900 Luxe 1966, in bijz.
mooiest ƒ3450
FIAT 850 Coupé 1987, bijz.
mooieauto ƒ3850
CORTINA 1965, in zeermooie st.

ƒ1450
VA'JXHALL Viva 1965, met
pookversnell ƒ 1250
CORTINA 1964, bijz. goed wa-
gentje ƒ 880
FIAT 850 Luxe 1988. in. bijz.
mooiest ƒ2950

.

TAUNUS 12MLuxe 1987, innw.
st. met radio ƒ3780

INRUILAUTO'S:
DKW Junior ƒ 450 - BMW 700LS
1965 ƒ550 - Opel 1700 1988
ƒ 450 - enz. enz.
Vanouds adres Flevostr. 73, Pur-
merend. Tel. 02990-24778, Dag.
open - inruil - gar. - fin. P322
FORD TAUNUS 12M '69, Ford
Taunus 15M '68, Ford Taunus
12M '65, Ford Taunus 17M '66,
Ford Cortina 1600 GT '68, Opel
Rekord 1700 '87, Fiat 850 '67,
VW de Luxe '67.66/65,Renault
R 4L '67, Citroen 2 CV '65. Ver-
koop onder garantie, betaling in
overleg. Gebr. Muller, Bovagga-
rage, Pr. Hendrikkade 39, Zaan-
dam, tel. 02980-67818. P3BB
T.k. V.W.-BUS, i.pr.st., goede
bnd. ƒ 650. Tel. 080-89832. P322
FORDMUSTANG '69 ƒ 11.000, 6
eil., gewone bak. met radio, Ba-
cing-green, aparte uitvoer,
30.000 km, mooieauto.Gar.. in-
ruil, financ. Gov. Flinekstr. 231.
Tel. 020—735098. P322
Aang. van part. BMW 1800,
1966 motorisch en mechanisch
100%, ƒ 3450,— fin. mogelijk
tel. (020)-289853. P322
BMW type LS. Bouwjaar '84.Mo-
torisch goed. ƒ 800,-. L. V. Hon-
dius, Karel du Jardinstr. 5 I,
Adam Z. Tel. 719570. P322
T.k. aang. FORD CORSAIR b.j.
'68 t.e.a.b. Enige defecten tel.
197375. P322

<@>_ ~

m / service tot in het kleinste detail

man&auto
De man van de V.A.8., die uw en auto op de weg. Voor de

' auto zn 10.000 km. beurt geeft, V.A.B, is service een ernstige
is een vakman tot en met. Hij zaak.
heeft het modernste materiaal in V.A.B, heeft gevoel voor uw auto!
handen. Hij weet wat hij doet
èn... hij doet 't goed! Bij uw bezoek aan de personen-
Veilig idee voor u. 's Morgens autotentoonstelling in de RAI -
uw auto gebracht pn o avonds 11-21 februari-staan onze V.A.B.
zéker weten dat u met een ge- deskundigen u gaarne met alle
rust hart aan de volgende 10.000 informaties ten dienste op de
km. kunt beginnen. FORD stand nr. 207.
Man en auto in de garage, man

OFFICIAL DEALER

Showroom: Linnaeusstraat 30, t.o. Burgerziekenhuis, Amsterdam. Tel. 020 - 94 2250

E \ w' *'*,^ vl**f^i'>Trl^^Y S_______k «• _*4*ra_S

OCCASIONS met BOVAG-GARANTjE
| FIAT 850-Coupé'69 VW 1500 kever '68

FIAT 124 en 125 '68/69 VW 1500Spartomatic '68
FIAT 50070 TRIUMPH-HERALD 136068
FIAT Autobianci-AW '70 JAGUAR 2.4 '68
AUSTIN CAMBRIDGE (A.60) '67 NSU RO.BO '69
FORD CORTINA 1600 '68 NSUWankelsport-Coupé '66
NSU Pr. 4 '69 NSU 1200'67/'6B. -J

4__^_____-_- _i_—

FINANCIERING MAK. 3« MND MINIMUM AANBET. ƒ 250,
_-_ _ as ___IW SCHEi_DEPI.EI.ei-3Scheldegarage N.V. vonw«rai-teuo2o-4_714i

_. •_

T.k. RENAULT FLORIDE sport-
wagen '88 mech. goed ƒ 400Tel.
453277. P322
Te koop aang. zeer mooie FORD
CORTINA 1300 type '68 ƒ 8850.
Tel. 267808. P3BB

Van partie. FIAT BÖO nov. '65,
60.000 km In zeer goede at. van
onderh. Aanrijdingvrij. Vaste
prijs ƒ 900. Tel. 886969. P322
ALLA otto sang you wanni, nan-
ga 3 moeng garanti, tjintji, lim
monni, drai 278885. F322
AangebodenlesautoVAUXHALL
Viva, 1968, L.P.G.-gas, dubb. be-
diening, schuifdak, 4 pookver-
snelling. in pracht staat. Tel.
080-789775. C338
V.W. de luxe '65m. roldak ƒ 100
cont.. restƒ 16p.w. Brouwersgr.
6, tel. 66763. P338

TEKOOP
FORD CORTINA 1600 E '68
kmst.4o.ooo ƒ3500
FIAT 850 sportcoupé'7o ƒ6700
FIATBSO'67 ƒB5OO
DAFSS'7O ƒ4950
SIMCA 1000 '67m. kl. schade
ƒ1450
SUNBEAMALPINE '65 ƒ 1350
Inr. fin.mog. Westerstr. 103, tel.
843982, na 18u. 182137. P322
Te koop gave EEND AZAM '66,
km.-Atand 58.000, ƒ 1175,—.
Tel. 713778. P338

Van Ie eigenaar
OPELKADETT'BS-'66... ƒ1650
SIMCA 1000GL'66 ƒ1650
FIAT 1100 '88, in zeer goede
staat ƒll5O
AMIBREAK'6S ƒ 850
DKW JrF n '65 in st. van nieuw
ƒll5O
SUNBEAM IMP 1988, in zeer
mooie en goedestaat. 35.000 km

ƒBB5O
FIATCOUPé'67-'BB, 38.000 km
ƒ3450

Financ, inruil mogelijk. Tel.
080—454104.' P328
T« koop V.W. 1962 ƒ 350. Dyna-
mo defect. J. Filius. Uiterwaar-
denstr. 30 111, na 18u. P332

'

T.k. V.W. Plck-Up '65 in g. st.
ƒ 875. Tel. 54792. P328
T.k. van part. MO A. Tel. 020-*-
-451053. P328
T.k. BEDFORD BESTEL eind
1988. ƒ 250. Kraaipanstr. 66 hs.
Van part. VAUXHALL VIVA '67
ƒ 1800. Tel. 124475 van 11—6 u-

ie eig. b.a. DAF DE LUXE eind
'65, in z.g.st. ƒ 875^61.426366^
Weg. vertr. buitenl. deze maand:
te k. PONTIAC PARISIENNE,
metalic blauw, automaat m. ra-
dio 2 speakers, trekh.. zowel ui-
terl. als interieur in st. v. nw
ƒ 3700. Amazonestr. 6 1.A'danu_
Prachtige smetteloze Amerik.

I

FORD MERCURY 6 j. '64 type 65
autom. trekh. Stuur en rembekr.
Zeer goede wagen. Prijs slechts
ƒ1750. Tel. 716943. Jozef Is-
raëlskade 94 hs. gggg.
T.k. DODOË DART GT '65, 8
deurs coupé met radio en trekh.
In g.st. ƒ 1475,—. Tel. 54798 I__1__

BMW 700 11e maand '65 Mech.
100%. Plaatwerk gaaf. Netjes in
lak en bekl. Prima banden ƒ 750,'
—. Tel. 080-722137, Waalstr. 32
ni Adam. _____^?i

INRUILKOOPJES!
VW'62m.nwemot ƒ 375
OPEL KAPITAN '62 f 2™
FIATIIOO'64 -f1
DKW '61 J* 125
Rombout Hogerbeetstr. 21 11.
Tel. 143209. ___£?_!__

DKW Fl2 '64, in prima staat. J.
Hogenhout. Sloterweg 62. Bad-
hoevedorp:tel^96B-4993:
Van part. DAF 33' de luxe juli '88
km. 51.600. Dit zuinige en scha-
devrije wagentje verkeert ln on-
berispelijke staat. m. cocosm..
sierringen. veiligh.riem enz. Te-
gen KNAC of ANWB-keur. geen
enkel bezw. Uiterst. pnjs
ƒ 2850. Het
T.k. van ie eig. FIAT 18569 kl.
beige. Wagen verk. nog in st.

'ii.k hekled. bnd. env.nw., zowel lak. OB*'cu
_-„.rmot. 100CT in orde. Tegen KNAC

of ANWB-keur. geen bezw.
/ 3480,-JgjJ>lg___l. P382

Tk FIAT 1500 '64. Vraagpr.
/1.50,-_LT»Lf_BT42lnalBu-

FIAT PRIMÜLA '66 type station-
car, mooie wagen, led. bekl.
plaatwerk puntgaaf. kleur
d.grij. ƒ ITBO. Inr. Hn tel. 020-
--op laTWaalstr. 38 UI, Adam.

Part ba. FORD TAUNUS 17M
•64 badkuip model. Techn. 100%.
Uiterl. mooi ƒ 750. Fin. m. 100%Tel. 020-132838.

T k wegens olïist.h. CONBUL
stationoar type '66 in bijz. mooie
st t.e.a.b. Tel. 189703 na 18u.

SIMCA 1301
Een wagen met zeerVMI distinctie. Er
zijn nu eenmaalmensen, die zioh niet
minderkunnen permitteren. Eenwagen
met zeer veel vaart.Want tijd Is geld. Ook
in dit opzicht is de 1301 bijzonder
economisch. Enwilt u nog snelier, folfer
en luxueuzer ? Bekijk dan da Simca 1301
Special.

_TT_?-____&_______ I

Autobedrijf g|I Middenlaan N.V.
Plantage Middenlaan 19.
Amsterdam. tel: 020-58001 •

FIAT 600 met schade, prima mo-
tor en banden, rijdt goed ƒ 185,
—. Van Ostadestr. 170n. P382
Weg. omst. onze AMIBREAK'6S
in g.st. ƒ 950,—. Tel. 988498.
DAFFODIL 1965 vaste prijs
ƒ 600,—. Tel. 020-333741. P322
T.k. OPEL REKORD luxe bestel
'65 In g.st. ƒ 575,—.Te1. 54798.
CITROEN OCCABIONS. ID 1968
m. radio. 48.000 km ƒ 5500.
DIANE 6, Commerciel. nov. '67
ƒ 2750. AMI BREAK '67 40.000
km ƒ 1950. AMI 6 '86 ƒ 1450AMI 6 '65 ƒ 750. 2 CV '69 ƒ 8950
2 CV nov. '67 ƒ 2250 2 CV '66ƒ 1750. AZAM '65 ƒ 1450. 2 CV
'65 ƒ 950. AK bestel 35 pk motor
juli '70 ƒ 3250. VW "63 ƒ 550.
fin. mog. Garage RICO. Weesper-
zijde 55. P322

T.K. DKW jr de luxe
Tel. 170844 (na 20 u.)

Aang. zeer mooie VW KAR-
MANNGHIA 1600S '85 nwe bnd
plus radio, in z.g.st ƒ 1775
VW '68 zeer goed . e 4söVAUXHALL '63 ar. raoo i «n goed

-

AANHANGWAGEN ' ƒ 175Tel. 279687. Inruilmogenjk.
MooieFIAT600 ƒ 475.Prinsengracht 296 0.

TAUNUS 17M '66. Keurig in delak en bekl. m. radio, rijdt fijnpr. banden ƒ 1850. Inr. fin tel080-788137, Waalstr. 32 m
A dam - A322
V.W. KLEINBUS juli '87, 12 Vorig. 8 pers., in bijzonder goedeen mooie st. Ook technisch100 .. Op zeer goede banden.Nieuwe uitlaat en accu ƒ 1975Tel, na 18u. 080-848917. P382

Autobedrijf KochOfficial Datsun-dealer biedt aanSUNNY 100089, 20.000kmƒ4450»
SUNNY 104KJ'69, 28.000kmƒ 4350
SUNNY 1000,69, 40.000kmƒ 3780
DATSUN 120070, 18.000kmƒ5250
FORD ESCORT'B9, 30.000km
, ƒ 4260
PEUGEOT40464 f «00Corn. Trooststraat 19-28 Tel,080-787006. 's Zat.'^.^-">"»»■
FORD TRANSIT bestel '67f 11Z^Ï^2_^_!?8^_a5
FORD CORTINA b.j. '64, in g. st.ƒ 378. Jao. v. Lennepkade3«« T
V.W. BESTEL^^r nwmodel'68, m. aj-schuifdeur, kl. beigeiets moois, ƒ 3750 of ƒ 860 oont'rest. ƒ 132 p.m. mr. mog. Tel08159-15418. S

p 2

.

. ■—fïl
FIAT 184 '88, Sehe*L,Bftkleur pastelblauw,
bekl. ƒ8950. Inr.,
080-728137, Waalse-
Adam. —"(i
Mercedes 200 benz.
radio, gordels enz. AM". jK
ler onderh. lets mooi» ■
ƒ 750 cont. rest. ƒ30"M
mog. Tel. 08159-iS4IjV
N.S.U. PRINZ, in i-t-frfih
f 575. Bilderdijkkad^-' _T tf^J

I

FIAT 1500 '66 ë*. ƒ *

i

trekhaak mooi en g 0 y

i

Bestevaerstr. 185 hs^_

!

Aang. FORD 17M kt

|

g.st. 51.000 kro.
met volle gar. en nn - . 67<'/Hendrikstr. 31. Tel. 1":
Te koop V.W. DE h^g^\.
zeer goede staat ƒ 9&u
838845. __-^_r
'~

'

V

:

SIMCA 1100 GLS W*ïV,'|
lioht groen, bijz. ja°\eti-L'
ƒ 4550 of ƒ 400 "oni 'i. «|i

'

p.m. Inr. mog.
™ J

18418. ___^_i,
: "*» 'CITROEN IDEAL '^nfA

schuifd. ƒ 1475. W- y
derdljkkade 108g__^-<4
Aang. van part. FTA -<

z.g.st. ƒ aiSO.TeL»»?.'
FORD 17M '66 * iT*^tiffalsnw ƒ 1850, Beste»»
sf_

:

"

RENAULT 4L, metP" 1'
eens ƒ 576. Tel. IBg?js> /.
2 CV. Azam 6
'67 kl ,ioht grijs, Vjiooc'f
aller luxste uitv. ƒ * jjif- <:

oont. rest ƒ 100 p*
Tel . 02159-15418-__^^l'
OPEL KADETT '84 »ƒ\J
Jac. v. Lennepkade 9£__^|,

— \isi f
Aang. FORD
zeer mooie Amerik' '
Hendrikstr. 31,
FIAT 860 n.j. '65
ƒ 775,—. Jac. v. ** /

3861. —~^*?JAUSTIN 7 '67, »3^t«,'ff!
mooi. ƒ2350. v y.
184 n.Tei. i4oo3g^__^<)|l ,;
FIAT 1500 T '66. nl*' t<r»'V
mooi, ƒ 1450. Best«v
___ ■^«'i
AMI Grand de L^gil»7rold.,inz.g.st^7"?e ' /

kade 108 11,
■ >et,

Te koop FIAT 850 yVi
goede staat, ƒ H8°

"»55i5: --<&
Aang. FIAT 880 J K
z.g.st., b.j. '«8;>»y
36.000, ƒ 3850. JH«» &1V * f
fin. mog. Fred. ti»*
Tel. 165745.

■_■_■■_■



ïfliil^I ___yi/iiP il 1111111111

l

| N^^^^^^l^p||.^-B_-___i_-^_^________^L^-^L^l^L^^.^L^L^^.^Ll^.^i^w

D IfICTORIEPLEIN N.V. I'hTeotW AMSTERDAM TEL. 792803

u, *'le merken occasions met BOVAG garantieJJSplein 24 Tel. 792803Jatstraat 20-22 Tel. 946898>fweg!B Tel. 275847s L̂ommerweg 381 Tel. 387971

l-U _______________________________B_i_----------_-e1
Financiering via Ford-Motor-Credit

SPECIALE AANBIEDING IN ZO GOED
ALS NIEUWE A—l GEBRUIKTEWAGENS.

O.A.
! ' 1(5 CAPRI2OOO GTXL groen 23.000km ƒ 9250,—Ij." CAPRIISOO XL groen m. radio 25.000km f 8200,—

' 970 CAPRIISOO XL I. blauw
lt>.met radio 25.000km ƒ 7.950,—is ,° FORD 20M ralley sport 20.000km rood ƒ11.500,—
' g FORD 20M 2d. 16.000km

'ftn wltm«t7wartetop ƒ 9.750,—u FORD'aI2MI3OO
Ijj. w't en donkerblauw v.a. ƒ 6.050,—0 FORD's Escorts 1100de luxe
'58a ''•'fle 16.000km ƒ5.500,—iSo ORD Escort 1100wit 18.000km ƒ 4.650,—1(J FORD Escort 1100de luxe 18.000km ƒ 5.100,—lS" FORD Escort GT 31.000 zilver- ƒ 5.200,—
19 ," SIMCA 1000 GL blauw 10.000km ƒ 5.050,—I(,X CORTINA 1600GT37.500 Gold ƒ7.450,—I9»? CORTINA 1600E 16.000km wit ƒ7.350,—
19., CORTINA 1600 E 32.500km rood ƒ 6.950,—
19,: CORTINA 4deurs GT schuifd. 60.000km ƒ 5.600,—g 17M'sSuper 2 deurs
19,. "Iv. kleuren weinigkm v.a. ƒ 8.150,—
19.J ISM RSIO.OOO km zilver ƒ 7.650,—.9.! 15M 4 deurs pook d.blauw 48.000km f 5.750,—12M 2d. 45.000km beige ƒ 5.150,—
1»6» 15MRS Coupé zilver 60.000km ƒ 5.800,—
1»«» 12MTS4deurs beige 17.000 km ƒ5.200,—
19.: 12M4deurs wit 50.000km ƒ 4.950,—
I9J OAF 5540.000km groen ƒ 4.200,—ljj! Plymouth 6 eil. 4 deursSignetautom. ƒ 6.700,—BMW 1600groen met radio 55.000 km ƒ 5.950,—
,r> nog diverse ancere interessante aanbiedingen.

Al onze wagens staan geprijsd mcl. B.T.W. en wordenr*ocht met 3 mnd. volle A-1 -garantie.

3iifi'lß
®°Pend dagelijks ook zaterdags tot 17.30,•"oensdag- en vrijdagavond tot 20.30 uur.

'S
AUTOMARKT

;j S. aangeboden

,Audi
N,

'

Sj&r —

y tv i9B»

1988l «00 1987

S 1968

iv

Jong
A "Jesweg 281-284u<U-dealer

V, '•>». 183560
s "Nv tot 81.00uur,

17.00 uur.

Fiat
&_. H9-123
vcCa»- 133579

i£§eot 404JV*" «8 oS. tle ' ■iuni 1»87, ie?V*Sf mijl Ber - ZÜTer-
_V' -f 3r«„ ' topoonditie, veelS '»««e„ Tel - 080-451545,\.S, ? H-00-18.00 uur.

B»elu p voor ecu P6l '

*»» beslissen. P2SB

Auto Dekker
DE CITROEN-SPECIALIST

voor een nieuwe Citroen, maar
ook voor een goedegebruikte.

CitroenD special 1969
CitroenAmi 6 club 1989
Citroen Ami de Luxe 1969

8 stuksCitroen Dyane 435 1969
Citroen 8 CV 1969
Citroen 8 CV 1967
Ford Transit 1967

Zeer geschikt om kampeerwagen
van temaken.
Ingeruild:

Ford 15M-TS 1988 met 1700S-
motor

Simca 1000 GL 1969
Volledige schriftelijke Bovag-ga-

rantie.
C. Dekker, Paramaribostraat 43,
tel. 080-180434, Amsterdam:
WEST (bij Surinameplein). PBBB

Graftdijk
Occasions

AustinMini 1000 1969
Morris Special 1000 1968
MorrisMini 850 1968
Austin Glider 1300 1969
Austin Glider 1300 1968
AustinMaxi 1970
FiatBso 1967
FiatBso 1966
Fiat 600 Jagst... 1987en 1968
Daf33 1967
FordTaunusiaM 1968
OpelKadett 1963

Inruil - financiering.
' Bovag-garantie.
Graftdijk N.V.
Austin en Triumph-dealer
Joh. Huizing-daan 91,

Amsterdam-W.
Telefoon 153257.

V4reoo-BSÖ i'{vfe%%eMOA"cm/ ■i»>*-*Xn*t*-/Krmo W" arMf*ar**~a&/

TgKZ JtUggt, %%ZÏÏ~» 7*G£&?%BZ?«

N.V. Smelt
Plymouth
Satellite

4-drs 1969
do.rood, 6 eil., automatic met
rem- en stuurbekrachtiging.

Prijs ƒ 9750,—.

Simca
1200Sport
coupé 1970
Kleur: wit, slechts 6000km

ƒ 8250,—

Simca
1501GL
1969

do.groen, 36.000 km, schuifdak,
rem- en stuurbekrachtiging.

Prijs ƒ 5750,—

Renault
RIO 1300 cc

1970
Kleur: wit, 38.000 Jan, zeer
mooi.

Prijs ƒ 4750,—

Triumph
Herald

13/10 1968
Do.groen,36.000km.

Prijs ƒ 3750,—

BMW 2002
1970

Witmet zwart kunstleer, 22.000
km Prijs ƒ 9600,—

Showroom:Wibautstraat 139,
Amsterdam-Oost (bij Amstelsta-

tion)
Dagelijks geopend tot 21.00 uur

en zaterdags tot 18.00 uur.
Tel. 940817 of 943131 toestel 5.

Attentie
NSUPrinz'Bs 1450,-
OPELKADETT'B7 .: ,2950,-
SIMCAIOOO'6S 950,-
SIMCAIOOO'6S 2450,-
V.W. 1300 '67 2450,-
SIMCAI3OO'BS 1350,-
OPELADMIRAL'B6 3150,-
DKWJr.'B4... ƒB5O,-

I

BMWaOOOTI'B6 3850,-

I

FORDTAUNUS 12 M '65 1250,-
FORD CORTINA type '83 350,-
Inruil, finano. A. W. Grootehof
24 TV, Amsterdam Osdorp, tel.
190681. PBBB

Ruilschokbrekers
Aristo, 1 jaar garantie

Ouellijnßtr. tel. 723156.

Mazda
J. A.Ludriks

Overamstelstr. 17—19, tel.
51420.

Vraagt folders of proefrit. P222

V.a. ƒ 100
cont. enplm. ƒ 20p.w.

OPELCOUPE'B2 ƒ Ï75
SIMCA 1500 GLS type '66, au-
tom ƒ1976
FIAT 850 type'66 ƒ1775
FORD CORTINA 1500 '85
ƒ1775

FORD TAUNUS 12M'65 ƒ1575
Inr. mog. Tel. 080—980097.
Pahrenheitstr. 180 hs. (nabij
Amstelstation) A282

Garage Van deBos
biedt aan:

FlATBsocoupé 1988
KARMANNGhia,sport ... 1987
MORRIS 1100GliderM.K.
1968

SIMCAIOOO 1968
PEUGEOT4O4 1965
FlATComfort 1966
OPELREKORD 4 deurs ... 1964
Gar. ruilen, en financieren 2e
Oosterparkstr. 139-141-143.Tel.
52107. P822

Cortina 1600G
4 deurs '69. deze aparte auto is in
st.v.nw. ƒ5600. Tel. 08980-
-69887. PBBB

Mazda
Garage Americain Kerkstraat
178-183-187. Tel. 239451-
-238568. Zat. geopend van 13.30
tot 17.30 uuy. P822

Nieuw ! !

Honda
1971

N 600 touring ƒ 5298,-
Officieel dealer

v. Pelt & Dijt
OVERTOOM 230. Adam.

Audi 100Coupé
DIRECTUIT VOORRAAD

LEVERBAAR
evenals alle andere

Audi
modellen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Schoeman
WAVERSTRAAT 30-40

(b.d. Berlagebrug)
Tel. 724442 na 18u. 441284.

Speciale
aanbieding

Renault-occasions
bij

Rapide
RENAULTR4 van ƒ 1500,—totƒ 3250,—.
RENAULTR6 van ƒ 3760,—t0t ƒ 5250,—
RENAULTRB van ƒ 1500,—totƒ4250,—
RENAULTHIO van ƒ 1500,—totƒ 3750,—
RENAULTRIB van ƒ 8850,— tot ƒ 6950,—
BENAULTRI6 van ƒ 2500,—t0t ƒ 6250,—

Diverse merken
inruilauto's

FIAT 850 SPECIAL 1989 ƒ3750,—
VW 15001966 ƒ2475,—
VW Cabriolet 1967 ƒ3750,—
VW 1300 1968 ƒ3750,—
VWI6OOTLI9B7 ƒ3950,—
NSUPrinzl967 ƒ 1650,—
DAF 44 1967 ƒ2450,—
DAF 1965 * ƒ 750,—
TRABANTI969 ƒ1750,—
TRABANTI966 , ƒ 450,—

Baarsjesweg 303—309
Amsterdam, tel. 020—387273.

(Ook 's avonds geopendvan 20—88 uur).

Ruime keuze occasions
Van ƒ 2.500 tot ƒ 20.000
Aanbetaling vanaf ƒ 600

met gewaarborgde
Riva-garantie
o.a.Opel Rekord 1970en

OpelKadett 1970
kin-stand ca 20.000 Jkm.

Diverse modellen f67-'6B-'6B

Overtoom 333
telefoon 020-125350

Geopendvan 8.30—17.30en 19.00—21.00uur
Zaterdags van 9.00—16.00 uur.
Zondag van 18.30—16.30 uur.

Binnen parkeren.
. FILIALEN:

MINERVAPLEH|T 17, tel. 080—734881.

SLOTERWEG 1337A, tel. 020—153934.
MEEUWENLAAN 116, tel. 020—61163.

Inruil - financiering -verzekering
Nederlands GrootsteDealer
Opel—Chevrolet—Buick.

Wegens omstandighedenaangeboden

Taunus 20M, TS
eind 1967. In zeer goede staat. ANWB-keuring toegestaan. A. Kerk-
hof, Rombout Hogerbeetstr. 38, Adam, tel. 122534. P2BB

Renault
Ronday
Renault

Waterlooplein 117-123, tel. 020-222585
Afd. Occasions: Wagenaarstr. 27-31,

. tel. 58735
RENAULT 18TL1970,3000km.radio, groen ƒ7.750,-
RENAÜLT 16TS 1968/69. radio, donkergroen ƒ6.450,-
RENAULT 41989.31000km wit ƒ3.350,-
RENAULT 10 1989,35000km., groen ƒ4.250,-
V.W. 1600TL 1988,beige ƒ3.950,-
RENAULTB 1989,wit ƒ3.950,-
FORD Cortinastation 1968 ƒ4.850,-
RENAULTB 1968, roldak,rood ƒ3.850,-
FIAT 850 spider 1968,radio, wit ƒ4.950,-
FIAT 850 spider 1966.geel ƒ3.850,-
FIAT 1100station 1988,wit ƒB.BOO,-
FIAT 15001966,radio, blauw ƒB.BOO,-
FIATISOO 1966, radio, blauw ƒ2.200,-
V.W.'le luxe 1300 1967.beige ƒ2.350,-
RENAULT Gordini 1966. wit ƒ 1.350,-
RENAULTI0 1986,30000km rood ƒ2.450,-
SIMCA 1000 1966,rood ƒ1.650,-
OPELRekord 1700,blauwmetaal ƒ1.400,-
CITHOËNAmi break 1985,rood ƒ 1.350,-

-diversen
RENAULT Estafette 1967, verhoogddak ƒ1.750,-
RENAULT 4bestelwagen 350 kg ƒ 950,-
RENAULT 4export 1986,Wauw ƒ 850,-
DAFFODM, 1965,wit ƒ 850,-
DAFbestelwagen 1965 ƒ460,-

Geopend dagelijks van 8-18uur, ZATERDAGSvan 10-16uur
ZONDAGS van 18-16 uur.

N.V. vanDoorne's
Automobielfabrieken
Afd. Amsterdam

presenteert
in haar verkoopcentrum, Amsterdam,

Stadhouderskade 6, t.o.Leidsebosje, tel. 186833
de volgende

speciale aanbiedingen.

Daf 55
1970,kleur suède, bekleding rood. -

Slechts 18.000km.

Daf 55
1969,kleur suède, bekledingdonkerbruin

Slechts 45.000km.

Daf 55
1969,kleur rood, bekledingnaturel

Slechts86.000 km.

Daf 55
1988, kleur donkergroen,bekledingnaturel

Slechts88.000km.

Ruime sortering
Daf 33 en Daf 44

Aantrekkelijk geprijsd.
Soepele financiering
Vertrouwdeaankoop.

Geopend van Maandagmorgen tot Za-
terdagavond.

P2BB

K 9^^* Zon proefrit moet u eèn keer ge- !

*. m * maakt hebben.Tenminste... als u autokenner u
! • j bent. Want dan zult u ervaren waarom deze
s JÉf]mt waBen ' .individualist" heet. Opel creëerde hier een ;

JÉpr Êrn buitengewone klasse -in comfort en in prestaties.Wat !

\ J& aW denktuvan 145km/u bij 68 pk, of 155km/u bij 80pk? üJm n e rLUmte maakt de Ascona 16
#
tot de ideale reis-

s V* 'wagen voor vijf. Een sportieve wagen voor het hele :

gezin. Kom uw proefrit maken. Bel HPJVB !
? ons even op en wij arrangeren dat T^T1 "

__ Jmjjßn*mmmtmm**mÊÊmq/m*l!u]
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I JÜJÖCL AMSTERDAM N.V I
E Showrooms:
E Overtooml97'2os-Te1.020-126797en18 25 25 "

g Minervapleinl7-TeLO2O-73 4851 jj
R Sloterweg 1337a -Amsterdam-Sloten - Tel. 020-15 3934fe Meeuwenlaan 116-Tel.020-61153 ;

K Vlielandstraat 1,Amstelveen -Te1.020-43 2680 j
E Voor uitvoerige documentatie en demonstratie: »

R Postbus 6666 Amsterdam of tel. 020-12 67 97 \E
.

iK Showroom occasions: Overtoom 333 -Tel. 020-12 53 50
I? ■________________BPÏ_r^V^______HVMiV7,^l__BHMVV4^_F7*^__M^_PVV

Opening 6 februari 1971
DAF-showroom
Automobielbedrijf Knaap

Weesperplein 19—21, tel. 224221
Tijdens openingsweek geopend van 9—BBuur.

Bij bezoek leukeattraktie

Occasion centrumN.V. Smelt Noord
biedt aan:

NOG ENKELE BMW-AUTOMOBIELEN TEGEN ZEER AANTREK-
KELIJKE PRIJZEN.

Showroom:Polijsterweg 8, Amsterdam-Noord
(hoekKlaprozenweg)

Dagelijks geopendtot 81.00 uuren zaterdags tot 18.00 uur.

autofinanciering en -verzekering

Wees prijsbewust
Hoge premie. Boete voor goede
automobilisten. W.A. vanaf ƒ 87.
All-risk vanaf ƒ 195. W.A. geen
eigenrisico. Speciaalauto ambte-
narentarief. A. Fagel Jr., Stad-
houderskade 87, tel. 788308, na
18 u. 949634-188594. Financie-
ringen en persoonlijke leningen
en kredieten vanaf ƒ 1000 te.m.
ƒ 150.000in één dag gereed.

ATITOVERZEKERING. Laag ta-
rief. Termijnbetaling mogelijk.
Tel. 030-718784. A833
NEBIG AUTOVERZEKERIN-
GEN en financieringen, lepen-
plein 38, Adam. Vraag bij ons

■

prijsopgave voor uw autoverze-
kering. U kunt u zelf tientallen
guldens besparen. Gratis,
Rechtsbijstand, ongevallen-inzit-
tenden. Tel. 985980. Na 18 u.
738594 of 713859. P383

service en reparatie
Ga voor al uw AUTOREPARA-
TIES naar Garage Gido. Wij re-
pareren vakkundig en billijk ie-
der merk auto. Ook zijn wij spe-
cialist in remmen en frictie. Deze
zijn in een dag gereed. Let op:
wij zijn geopend van 's ochtends
8.00 uur tot 's avonds 21.00 uur.
Voor doorsmeren en olieverver-
sen de gehele dag en zaterdags.
Beleefd aanbevelend Garage Gi-
do, „Bovag", Asterweg 30, Am-
sterdam-Noord (nieuwe garage)
2 min. van Mosveld. Privé tel.
138333, of 870743. P825

SLUITING IN UWWAGEN?
Kom naar Ott. N.V. ED OTT,
Kuipersstr. 25-87, Amsterdam,
tel. 781848. PBB5

Bel 222713 voor goed plaat- en
spuitwerk.En toch voordelig.
AUTOREPARATIE vlug en bil-
lijk. Tel. 780883. P225

Voor AUTOREP. startmotor dy-
namo's. Zat. geopend. Telef.
124645Na18u. 760714. P285
Koeriersters een dagelijkse
markt voor vraag en aanbod.

W Wij bieden aanW door inruil verkregen: M
FIAT6OO-66 '66 FlATBsocoup*'66
FIAT 8506669 FIAT 1246768
FlATBsospec.'6B'7o FIAT 12568

I W.W. SMIT k
Buitenveldert aM
Ter Kleef I—s M
tel. 422066 aM

A'veenseweg 864790646^^
STARTMOEILIJKHEDEN
Ott helpt vlot en goed.

N.V. ED OTT, Kuipersstr. 85-87,
Adam, tel. 781346. PBB5

's AVONDS DOORSMEREN van
7—lo u. Zat. van 9—l u. Garage
Koch, off. Datsun-dealer, Corn.
Trooststr. 19-83, tel. 727006.

Schade herstellen, Veka bellen
Voor Ie klas PLAAT-en SPUITWERK tel. 797088—760039,

StWillibrordusstr. 105-111. Zat. van 8-19 u. geop.

accessoires en onderdelen
AUTOBANDEN nw. en gebr. v.a.
ƒ 15.— Gratis montage ook
truck. Haarlemmerweg 508 t/o
Bos enLommerweg. P286

KLAAR TERWIJL U WACHT.
Voor elk automerk voorradig.

'

Ruilstartmotoren en dynamo's.
HECHRI, Auto-elektriciteit

Valkenburgerstr. 134, tel.
840748. PBB6

Disco-
accu's

Wees prijsbewust!
tot korting

Bellamystr. 85, A'dam-W. Tel.
386853 en Voltapl. 21, A'dam-O.
Tel. 51016 tot 20 uur. ook zat.

•

Kom hem eensrijden.
Zon felle flitsendeViva!

____________________________
|^^«ggg__^pSigl Hebt geproefd aan .zijn vinnig accelereren. Op hellingen. In bochten. Met een rotsvaste

wegligging, een koersvastheid, een slipstugheid die niets tewensen overlaat. Met soepele,

VW : Kijk naar de carrosserie. Naar het instrumentenbord. Het interieur. En ga'm rijden.
]g <g^^___^^a"' r WËSr Deze flitsende telg van de solide Vauxhall Stam. Neem uw gezin rustig mee. Want hij is niet

BkS. yS mm^\AM^wo^'^^^^^^^^^f^^^Z^mm^^^^^^ ml cV modellen. Vanaf 6.931,- (excl. B.T.W. 6.080,-) ex General Motors Continental. |r|'|

F fil NASSAUKADE 380 vrijdag tot 22.00 uur
™™ ■• ■ ■ AMSTERDAM zaterdag van 10.00—17.00 uur •

Amsterdamse Rijtuig Mij. N.V. tel. 020-182472. zonda9 van 13.00-17.oouur.
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■ WONINGINRICHTING j

2e Kostverlorenkade 130-132. telef. 166926.
| (eind van de Kinkerstraat naast DeHarde's I
■ Tours) ■

Ondanks verhoging van B.T.W. _

HANDHAVENWIJ
ONZE LAGE PRIJZEN!!!! |

BANKSTELLEN 349,- 398,- 449,- 495,--1 EETHOEKEN 198,- 239,- 269,- 298,- f
WANDMEUBELS 179,- 269,- 289,- 319,- ■

| SALONTAFELS ... 48,- 69,- 74,- 98,-
Ruimesortering vitrage, overgordijnen en vloerbedekking.

■ (Mogelijkheid tot financiering). .

OF U NU EEN
CHALET - BUNGALOW OF

APPARTEMENT
ALSVAKANTIE-DOMEIN KIEST...

Metons CENTRAAL REIS- EN PASSAGEBUREAU
komt u overal en altijd uitstekend terecht.

Wat denkt u bijv. van:
Bungalowpark „Piccolo Paradiso"
aan hetGarda-meer, Italië vanaf ƒ170,— per week
Appartementen in Vilafortuny, Spanje vanaf ƒl7O,— per week
Chalets inVorarlgebergte, Oostenrijk vanaf ƒ240,— per week
Chalets inBerner Oberland, Zwitserland vanaf ƒ 250,— per week

Natuurlijk zijn er nog veel meer
van die aantrekkejijke plekjes te

vinden bij:
CENTRAAL REIS- EN PASSAGEBUREAU

De Clercqstraat 130,Amsterdam-W.
Tel. 162314.

REISBUREAU

Uw fiscaal
voordelige huis

staat vlak om dehoek
vanAmsterdam,
in Landsmeer.

Hoeminderonderhoud- hoe. De ruime garage en het
voordeligereenhuis fiscaal is, dakterras zijn even gaaf
sinds de jongstewijzigingen afgewerkt als het huis.
in deaftrekregelingen. De koopsom, inclusiefBTW,

is vanaf f 84.000.- vrij op
Daarzijnde boeiend-moderne naam (dus géén overdrachts-
woningendieDe Havenzathe kosten). En de rente op
nu in Landsmeer neerzet, hypotheken (eventueel
dan ook op gebouwd. beschikbaar tot 90"k) blijft
Gesadolineerd houtwerk wèl aftrekbaar;
(dusnooit eenschilder nodig), U moet eens komen kijken,
deurenmei kunstslof aan de Nieuwe Gouw
afgewerkt, hardhouten trap in Landsmeer
waar nooit verfaan tepas Want De Havenzathe
komt enplinten en kozijnen bouwt ook voor U.
van kunststof. Keuken
compleet ingericht, met lyr, «■ *TTj?yrrtj ATTITTrvaatafwasmachine en al. XJLa H/lv Juli _ej2lx__ll___l_
In de gezellige woonkamer inlichtingen dagelijks ■_■■(8.50 m diep) leidt de open (in. dc directiekeet)
spiltrap naar de 3 slaap- aan het Zuideinde bij
kamers en de badkamer (met K^S^hTS^tweede toilet) en naar de m zor \dag van u-m uur.
fijne terraskamer. Telefoon'o29oB-nu of 02942- i2~i.

I VAKANTIE M
DE MEEST COMPLETE «81.VAKANTIEREtSGIDS KRIJGT ry&

Ja, gratis van Onog - Oldenzaal. Het reisbureau met de vele,
schitterend verzorgde vakantiereizen. Per vliegtuig of per auto-
car... een Onog Planreis is een droom. U kunt kiezen uit
tientallen zonovergoten vakanties.
VLIEG- EN AUTOCARREIZEN NAAR VELE
PLAATSEN IN SPANJE, JOEGOSLAVIË, ITALIË,
OOSTENRIJK. ENZ.
Ga nu alvast genieten van die vakantievreugde. Vraag snel de
meest complete vakantiegids aan bij Onog - Oldenzaal, tel.
05410-3566 of vul even de bon in en stuur 'm naar Onog-
Oldenzaal. Dat is voldoende!

vNvVj planreizen
Stuur mij per omgaande de gratis vakantiegids. PA.
«2 Naam .'.

I-
< StraatCC
O Plaats i
Invullen, uitknippen, in open enveloppe doen en frankeren met
12 et. postzegel, adresseren aan Onog - Oldenzaal.

REISBUREAU ONOG Kinkerstraat 36
Amsterdam, Tel. 020-388379.

DlllfQPffIAHC'f'A De werkzaamheden bestaan u\\ hetDllVCIUlEffllu-Lo adviseren van a.s. bruidjes bij de aan-
* """w"w"-_r schaf van onze huishoudelijke artike-

S-m J-» __*«»__*■_»J 'en ' Bruicfies ' met w e van te voren■fl Sllff ll tl ll _■ e en afspraak is gemaakt, nadat bij111 UV lIIUIIU ALSTAR een aanvraag om inlich-
tingen is binnengekomen.

IfOtl Als voornaams le voorwaarden omUI Cll aangenomen te kunnen worden gel-
den eerlijkheid en doorzettingsver-
mogen. Het advieswerk moet gezienfOfimiddßlff f 3 flflfl - worden as een prettige afwisselinglyuilllUUGlU I. vJ.UVU, van de dagelijkse bezigheden, niet

DPT 199|*1 n,s een v°ortzetling daarvan. Kennispul JUUI J. van de verkoop is dus geen vereiste.
De verkoopopleiding wordt door

!_
.. onze N.V. verzorgd.pc N.V. ALSTAR - AALST, Aan deze functie is een goede pro-importeur Van huishoudelijke Vlsie " en onkostenregeling verbonden

artikplpn vraant- <± f. 3.000.-per jaar is de gemiddeldedniKeien, vraagt. verdiende.) Bezit van eigen auto is

ADVISEURS Of Hebt u belangstelling, dan wordt u
Jl niMOniorf» vriendelijk verzocht een kort briefjeAUVlo tUSES met wat 'n, ichtingen over uw persoon
... te schrijven aan de direktie(boven 30 jaar) voorhet rayon N.v.ALSTAR-AAtsT.wiiiibrordusi.i.

Aalst. NB.Sluit uook een recente pas-
Amsterdam Noord of ,otobii?
Amsterdam Zuid Q| CTQD

Willibrorduslaan 1
AALST (NB.)

1Voor talen in hun taalaew
Engels inLonden, Bournemouth, TfflW

Brighlon,J$ -w Amerikaans inEastl_ansin&_Bjf •,«.>■ Frans in Lausanne. NeiwgJ■ ■ <£." Parijs, Cap d'Ail,W«||!L*!pP Italiaans in Florence, a
. Spaans in Barcelona, Ma* 1■*i*mmm>. Duits inKeulen, Züricß-Inlichtingen en inschrijvingen l „iEurocentra, Rotan 9-15. Amsterdam-C. telefoon 020-»'83_$3_ffl_fl

Stichting voor Europese Taal- en Cultuurcent^/
Te zenden aan: -de Europese Taal- en Culmurcenira.Rokin 9-15. Amsierda» 4'

Naam -—— Voornaam: _—^

Adres: _^S

Woonplaats: , ____—"'
Gelieve mij geheelvrijblijvend Uw hoofdprospectu» ,

met cursuskalender toe te zenden.

Wij »aim»rden generlei aansprakelijkheid t»i**|
schade yan welkeaard ook, ontstaan doorhet niet, ol*of onjuist plaatsen van advertenties. , (!Klachten over de uitvoering van telefonischvertentie-opdrachten of over fouten ontstaan door"";
lijk handschrift van de opdrachtgever, kunnen door 0"
worden geaccepteerd.

Vacantiehuizen J JgjW s~\ *>{lk \fiKL / Mk, Jf- j|_>
grote.keuze A Vv/22/^^^vóório/7 . 1

zweken voor o// *3yj§[/Catalogus
£= Kies uit 2woonmogelijkhedenvan deze # .

ö /

advertentie aan: |*| f" ~

'

—-——~ ~ "
"""*" ~~

..

Deens Centraalbureau voor -AT* 4 \
verhuren van zomerhuizen N.V. I^.T __._»»..-__•___.-.—■-_, _«__.FalkonerAlle7. WfljAl 1 IT/\/\f^2000 Kopenhagen F, Danemark ]\f%a\ J__!\\J\#U
intyp uit i 'A, \\i . \V' V.I finlil iLI een vooral voor liefhebbers van watersport \ \ % \ ! V •
HU». attractieve woonplaats, centraal gelegen \ x

.

\\u \ \<. l ï
* AAN Ir • to.v. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. \ V %\ \ \V| i, i s > \ '

HHH UL Met scholen tot en met mavo. jU*-- _--.__. :»._»«■_■ ■t |_..___l__>____w > i ,_■ _L, ,__L__i__>r_i____y^l-
nnfflTI1 111HU Met een modern zwembad met restaurant, .--. -•' ~--\- W ,;~ ii~ ' 't' 1 I \ v--i\'M -M^lt.hifi Ir KI IK tennisbanen, sportvelden, en natuurlijk ; "l3ij~_-" - :~%:> :.J^^3^ : \ t^VÏ^^tUiIUBL IH_ilïl de prachtige Nieuwkoopse Plassen. " „Wyl '""&..-- J r%ws^^

tri 1 S * .•'<■•.. 1 - . . >? -_.'^a»,i~*iCTtar*;_l_« 'ie ~/ /TTffli ___ «V_\j

1 het euro «drive in»huis. heteuro«meander»huis, PrijzenL 2onder 1kap. '
Met royale L-vormige woonkamer met zonnebalkon; Met verrukkelijke Z-vormige woonruimte met leuke Drive in:v.a.t 71.000,— vrij op naam. Per maandv.a.
grote, modern ingerichte eetkeuken met American indelingsmogelijkheden en breed uitzicht over de voor- f519,—.
kitchen; drie ruime slaapkamers (waarvan een met en achtertuin; praktische vierkante keuken met Ameri- Meander: v.a. f 86.800,-vrij op naam. Per maand
balkon) en een luxe badkamer (met ligbad, wastafel en can kitchen; op de eerste etagedrie flinke slaapkamers, v.a. f 634,— .

■

•
' 2e toilet) op de slaapetage; op de begane grond een een garderobe en een luxe badkamer (met ligbad, was- 1extra slaapkamer (o? studeer-, werk- of hobbykamer) tafel en 2e toilet): op de tweede etage een zoldermet Deze maandbedragen, gebaseerd op eenhypotheek vanmet wastafel, een bijna 10 meter lange garage (groot een machtige slaapkamer met Velux dakvenster en 90%, worden door de fiscale aftrekmogelijkheden in

genoeg voor2auto's en machtige speelruimte als hij royale bergruimten. Centraleverwarming (thermostaat de praktijk fl3O.- tot f 240,-lager. (Bij een lagere
leeg is!) en een eigen tuin met terras. Het hele huis in de woonkamer) en centrale warmwatervoorziening. hypotheek, dus een hoger contantbedrag, worden de 11centraal verwarmd. Volautomatisch. En met centrale En een grote garage (861 x 288) naast het huis. maandelijkse termijnen vanzelfsprekend ook lager). \
warmwatervoorziening. v

_

Inlichtingen vri Jdag van 9 tot sen din sdagavond van 7 tot 9 uur.
Gedetailleerde gegevens en vrijblijvend advies inzake IVlOflclWOÏliriP*de voor u persoonlijk voordeligste financieringsvorm ±t_»v%*vh *» v**x»__£
worden u graag verstrekt door de verkoopkantoren van U bent ook van harte welkom in de model-meander-Eurowoningen n.v. in Amsterdam, Herm.Heijermans- woning in Nieuwkoop, Weissenbruchlaan 4, dinsdag Fl IDmif_n__Lllßl_pkf"__klweg 20, telefoon 020-762744 en Den Haag, Bezuiden- en donderdag's avonds van 7 tot 9 uur, zaterdan van KI K I lflf I 1 1\| 1 1\|I « p* IUhoutseweg 117, telefoon 070-855504, maandag t/m 11 tot 4 uur en na afspraak. kil 1 1W ■■Ulll |IULI*

/ Bil \ sy> rr\
[ 50111 I ' cd n Jf^^:) m fw% (k?

miIDIIDQnni! Wh, -^^^Lv*m lïk^w^^mMïMltnltnol lm jiïy/A1/Nmm> /HA \mm wO WW ir- \ë^mlwM
AUTOMARKT

accessoires en onderdelen
Voororig.Fiat onderdelen en ac-

cessoires blijft uwadresWierda
2eSchinkelstr. 16-84.

Tel. 768868, Amsterdam.

NSU-Westdorp
ORIG.. ONDERD.EN ACCESS.
Zat. geopendvan 9—17 uur
ADM.DE RUYTERWEG 391

Telefoon 140973.

Vinyl daken
origineel bekleed
Ellermeyer &Zoon

Tan Ostadestr. 383—385
Tel. 712347—764614.
Eos Accu's

OTARTMOT., DYNAMO'S, DI-
VERSE ACCESSOIRES.
Tel. 836983-248975 ookzat.

3eWeteringdwarsstr. 2—4.P226
Austin-Morris

ONDERDELEN
Alles voorradig

Ook zaterdags
tot 18.00 uur geopend.
Rijn-Garage
CEINTUURBAAN 219

telefoon 788804

Autolak
alle kleuren

ook in spuitbussen
OTTONIEUWENHUIZEN
Overtoom515, tel. 384780

Amsterdam.

Autobanden
25—40%
korting

op uitsluitend vooraanstaande
merken

Eijzinga
Amsterdamseweg 136, AMSTEL-
VEEN, tel. 080-413822. GeopendI tot 11 uur 's avonds. A226

Garage
Ouke Baas
autobanden

30—40pet
korting
Autoshop

. .alles vooruw auto"
Doorsmeren en olie verversen
ook 's zaterdags

Autostalling
beschikbaar dooruitbreiding.
v. Ostadestraat 362-373, Adam

tel. 020-764351—794842.
autowasmobiel
Tank voordelig aan onze
witte pomp

'

St. Willibrordusstraat 43A.
Amsterdam, tel. 020-782798.

I

Simca garageSmit
onderdelenmagazijn
ook zaterdags geopend

M.H. Trompstr. £6, tel. 187696

RuÜSChokbrekerS 1 Missot, spec. REM- en FRICTIE-
TRIX, Ouellijnstr. 159 MATERIAAL Bosboom Tous-

Tel. 783946. Sinds 80 jaar. !*<""***•«3,-sl. 180443. P286

sloperijen.
Alle merken onderdelen en ban-
den. AUTOSLOPERIJ GERRIT-
SE, Sloterweg 420, Badhoevê-
dorp.Tel. 02968—4987. F287
In- en verkoop SLOOPONDER-
DELEN van 2CV, Daf, Ami, ID,
Haarlemmerplein 11 (hoek Vin-
kenstraat) Amsterdam,

tel. 241342-162260

Sloperij KORREKTkoopt alle Ci-
troëns 2 CV. In- en verkoop alle
maten banden. Jac. v.Lennepka-
de 288, tel. 186385. P227

SLOOPAUTO'S gevraagd.
T. 922032,Wenckebachw. 99.

DAF en VW sloperij onderd. on-

;

der gar. Inkoop loop en sloop.

\

Tel. 020-339688 62144. P227

AUTO- MOTOR- EN <SCOOTER-
* RIJLES

AUTORIJSCHOOL F. de Groot
ƒ 12,- per vol uur; Ie les gratis,
gegarandeerd Ie keer slagen, zo
niet, dan lessen voor de halve
prijs. Les in VW, Opel, Daf en
Datsun. IeHelmersstr. 191, tel.
160788. P230
5 RIJLESSEN voor ƒ27,50 ver-
volglessen voor ƒll,- VAMOR
Rijschool Van Leeuwen, Nieuwe
V.W.'s tel. 121620. P230
10 AUTORIJLESSEM VOOR
ƒ 47,50. Vervolg- en losse lessen
ƒ8,50. Autorijschoolcombinatie
„DE CENTRALE" Amsterdam:

|

de Clercqstraat 17, tel. 386398.
b.g.g. 164710. PB3O

!

Voor FIAT-LES naar adres:
WIM VERBURG

Overtoom 424, tel. 389912.Fiat 600, Opel Rekord,
Lambretta. P230
VAMORRIJSCHOOL Berlage,Rijnstr. 11, tel. 797263, les inMorris Mini, Ford 12M, Daf.
Ford Escort, Datsun, Opel Ka-dett, automatic. P230

ANWBRIJSCHOOL
Broekhof f.Tel. 120094.

jRijschoolBruinsma, 10 rijlessen
[in VW ƒ 59,50. Losse lessen ƒ 9.
—. Tevens theorie, tel. 020-I 126490. P230

Ter kennismaking met ons opleidingssysteem,gedurende de maand
februari, de eerste

3 volle 3 volle lesuren voor ƒ25
Nieuwe auto's. Gratishalen enbrengen.

EERSTE AT.AMSE VAMOR AUTORIJSCHOOL
Dorland

Hoofdkantoor Burgem. v. Leeuwenlaan 69, tel. 110672en 111097.

VERHUUR AUTO'S,
MOTOREN EN SCOOTERS

50 Opeis Kadett
~7^^F'1970/lOp.d.enlOct.p.km. Opeis 1900. Kadett en VWAutoverhuur Centrale Hoofdweg 141, tel. 388613. VoorTel. 155107 Noord, tel. 267146. P240

: Kuperus NV Varu
Middenweg 175, Adam GekeurdewagensTel. 58790-940173. billijke prijzen.Chevrolet. BMW, Mercedes, __ , ._,«,■,-»__*_-»
Opel,V.W., Ford, DAF 5« Tftl Y9Y503-Renaultß4-Rl2-Rl6, -a-v-w. w

Luxe bestel en busjes. f 98469v. Vliet, Hogew. lo.Tel. 946291.

<

Gov. Flinckstraat 320.

K nftlllAC Nieuwe 2 CV Citroëns te huur,XXUUkI Autoverhuurbedr. ..DE EEND",
* ** Oosterpark 47, tel. 55636—"halp-TI f 2i°J,J,CbJ,UAI • H Bakker, prima VW's ƒ9.50

Occasions!: Sprite, Bluebird, Ri- per dag. Tel. 387184 131457.
nel en vele andere, ook één Kip N v w - s en OPELS Dvoor ƒ 900..m0et wat aan opg,- Cor... Krusemanstr. 32--n 871163. P240
Van een zeer bekend Duits merk i.uXE VW'sPEUGEOT 204. 404,bezitten wij een klein aantal 504, stat.cars,busjes, bestel. Tel]nieuwe caravans, die wij u voor 234138., VREUGDE, 2e Wete-
een occasionsprijs aan kunnen ringdwarsstr. 43-48. Adam.bieden. ■ —

Gratis stalling tot eindmaart. Bestelwagensm«.%£V» _-w zonder chauffeur.lilDa Witte pomp-
,,Drive-Yourself"

Li 1 ƒ3 Q YVI Blasïusstr. 131, tel. 922366.
Nwe OPELS en VW, Aalsmeerw.Oorgat 11. (richting camping). 61. tel. 157301 of 153751. P240

tel. 02993-1877. ■
Geop. ma. Tm vrijdag 9.00— Nieuwe Trans.-busjes en bestel
17.00 uur. za.- en zondag 11.00 ">• radio, lage huur, borg ƒ 50.
uur—l7.oo uur. P240 Tevens luxe wagens. Garage

SLOOTHAAK. Amsteiveenseweg
Jan de Jong: nieuwe VW's 1970. hk.'Kalf jeslaan, ' tel. Adam
m. radio. Tel. 57544. P240 431220. P240

Simca's 1000 -1301, Opeis Caravan
9-pers. VW, Ford bussen, bestelauto's
50 nieuwe 7-pers. campingbussen
Diks Autoverhuur N.V.
v. Ostadestr. 280, tel. 714754-723366

Zondags geheledag geopend.
W. de Zwijgerlaan 101, tel. 183767.

MOTOREN EN SCOOTERS
T.k. ZÜNDAPP BELLA in z.g.st.
ƒ 250,-. Rozenstraat 147, tel.1 339682, P2OO

CARAVAN EN
KAMPEERWAGENS

ATTENTIE! Grote CARAVAN
SHOW van de allernieuwste
vouw-, toer- en stacaravans. Ook
vele occasions, keuze uit 50 mo-
dellen. Caravanbedrijf STEKEL-
BOS, Dorpsstraat 13, Oterleek
(bij Alkmaar). Tel. 02266—484.

Fa. Woba
voor mont. en verk. Westfalia-
trekhaken en bagagewagen.
Quellijnstr. 144. tel. 735952.

Duco trekhaken
Elandsgracht 34. tel. 64948.

CARAVANBEDRIJF
ELSRIJK

Sprite, Eccles. Bluebird. Stern.
Wilk v.a. ƒ2980. Off. Frans de

Witte Dealer
Laan Walcheren 3, Amstelveen

(hoek Rembrandtweg)
Tel. 020-415185.

Vakkundige reparaties en on-
derh, ineigen werkplaats.

OCCASIONS
verhuur en caravanvervoer. *

Adria TOURCARAVAN t.k.
ƒ3000.—. Ten Kate, Ranonkel-
kade t.o. 40 A'dam-Noord. P2lO

OCCASIONS
Alum. caravans v.a. ƒ 1500.
Osdorperweg4B7. Adam.
J.Boekelaar

Hoofddealer in toer- en stacara-
vans. Kip, Cavalier, Goldstream,

Adria,Rinel en Holiday.
Rijksweg 323. Santpoort

tel. 023-377008.
Te k. 4 pers. ERIBA CARAVAN
met voortent, in z.g.st. Tel.
02907-5064. A2lO
Aangeb. ASTRAL CARAVAN
1969 met teruglooprem. 4 pers.;met nwe voortent, ƒ 3000. Tel.
030—724012 of 02150—17583.
Aang. VOUWCARAVAN Paradi-
so '70 3 weken gebr. Tel. 792916
na 19 u. p 2

Te koop SPRITE 400 ƒ 1875.—
TeL 020—7241.8. P2lO

J KNAUS
9 TABBERT
_ JETTOURCARAVANS

SILVERLINE
SUPERCHALETc STACARAVANS
EUROCAMPER

"

'

VOUWCARAVANS
BAGAGEWAGENS

.

. Een TOPcollectie dieu
alleen vindt bij

Ter Beek's Cara-
vans

Rhoneweg 40. Amsterdam-Slo-

•

terdijk, tel. 110104.Dag. 9—17,
"PO 1 ozo. 13—17 uur. r_siu

CARAVANSHOW

i

Div. caravans, nw. en gebr. o.a.
met 1 of 2 twee pers. si. kam. te-
gen scherpe prijzen. Financ.
mog. Aohter Witte Pompen, Zm-
derakerweg -41 en 68, t.o. and P.

i

Calandlaan, Osdorp. Caravanbe-
drijf „Week-end" Nic. Jap.k-
sestr.' 93, A'dam-Sl.vaart, tel.
020-152679. P2l°

Te koop SPRITE 400 van Ie eig.

'

4-pers.. metwaterpomp, gastank
en gesloten voortent ƒ2650,—.
Tel. 199021. P"°

TREKHAAK model Opel Rekord
1965

f3o.—. J- Visser, N.Z. Voor-
burgwal276.

Bird STACARA-
VAN 7 x 2.25 m. In zeer goede
st. Met elektra enz. Vraagprijs
f 3500. Camping Adrichem, Be-
verwijk. TeLO35lO-30710-
Te koop aangeb. CARAVAN, 4 a
5 pers., in goede st., geheel com-
' leet ƒ 3500 of zonder inventa-
ris ƒ2200. G. Mulder, Schaa-
pherderstr. 11 hs.. Adam. tel.
161791- P2lO

Uwhoof ddealer en specialist:
uit voorraad leverbaar:

KIP
CAVALIER

GOLDSTREAM (
•

Spec. adresvoor financ.
OSDOSFEBWEG4.-18

Weg. opheff. grote uitverkoop vOCCASION CARAVANS v aƒ1750,—. Rijksweg 341Santpoort. P3lO
Aangeboden 3-persoons tourcaTravan met open voortent, 2 gas-flessen, reserve-wiel en kachelVr.pr. ƒ2000.-. Tel.
69186 '

_____ __P2lO

Te koop Engelse iolx
CARAVANS alle
nieuwe wagens 10"Ür
korting. Tel. 56754-
-het Slachthuis, Arnsg'
VERHUUR van l»*fRAVANS met koel"
buurbedrijf Van VU i >
10,Adam, tel. 9462|^>/

Roller enEsmerald*
Caravan-show

zondagen gesloten
zaterdagen geopendvan 10—17 uur

vn,. <}aKelijks geopendvan 9—17 uur.KULLER EN ESMERALDA caravans kunt u z'eß '
Showroom: JAmstelkade 36.AmsKuhoek, t.o. Uithoorn, tel. 08»"^Showterrein: „Langs RijkswegUtrecht/Rottereslag Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel- °U>—3137. *

Rinel stacarava*^
Rinel 9 «i* k'eUren' soorten - indelingen en afmeting^'gf

Zeer ruim. 7mtr. lang 6-persoons.
Rinpl OBL°mP etinKerichtMet aparte slaapkamer- 00'

Riant en praktisch, 3 aparte slaapkamers-
t>- i __ S-persoons.3.osmtr. breed. nofiSS 9 ysöonsneveantau eM

Rla
.

apkamer naar wens ' lx2P»™ 00
wagen tot 4xl persoons. Een >**

Rinel 38 g.9y
Met ruimte von- .. ,_ nO* 11
deuren. Een C™,, °he en toilet ' ruim ™»'balkon e» «"

•»ware droom. j

11' Naarde"/ -,H?Uandi<l - Industrieterrein, Amsterdams"!<»*f:

:

6uu^d
nd
n
ags

e'-°r 5h9 - 11S86- 11587- DaSe" jkS ge°P J-_-_? K e°pendvan 3 tot 5 uur.

Kramer-caravans
o.a. ASTRAI u ,t_,JVmstelveen. Handweg 129 jfiKSTACARAviN^E(i,T

_

BUMMLER-SPRINTER-KING. *» ><i\
geopend van i4-l««^terdaKsWP"* van 18-17 »«r ' f
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i PLAZA "j 3L Jl
«ag. 1.30,3.45,7.15en 9.30 uur

Derde week
. neemt de ongeëvenaarde LOUIS DE

FUNES
1 U MET DE MUZIEK
* MEE
_/ (L'hommeorchestre)

OllvlerdeFunes
Puck Adams -Moeite AdamklBur City-film AL.

*>

y

(o)i.uxor(#)
■ 1 lEDERE DAG (11.30, 1.30. 3.30, 7.15 I 1
w Jr en 9.30 uur; Zondag vanaf 1.30 uur) A'een andere TOPWESTERN» ff1 DONDERDAG 4 febr. fDJANGO DE KILLER kt. 18 I

VRIJDAG 5 febr. 1ff SLECHTS MOORDKON ZIJN 1ff WRAAKLUST BEVREDIGEN kleur 18 1ff ZATERDAG6 febr. %
% SLA EEN KRUIS ENSTERF KI. 14 g
\ ZONDAG 7 febr. ff
% GOD VERGEEFT-IK NIET kl. 14 ff1 MAANDAG 8 febr. . ff

JIMHART.DE EENZAME
REVOLVERVECHTER kl. 18 II DINSDAG 9 febr. 1ff HIJ KWAM OM TE DODEN kl. 18 %

/ WOENSDAG 10 febr. - %ff BUFFALOBILL kl. 14 ■

ifICAPITOL 3«
[ I Wf dag. (beh. za.zo.woe.midd.)
" 200.7.15 en 9.30 uur
r DRACULA, >

DEVERSCHRIKKELIJKE
(Horror of Dracula)

'n Kei van een griezel-film van dé drie
i griezelmeesters: Mf ChristopherLee -Vincent Price

en regisseur Terence Fisher
kleur Warner 18

Zo. en woe.midd. 2.00 uur

,

CIRCUSBLOED, ROY ROGERS
| A.L.

...

{ CEINTUUR }

(Gewijzigde aanvangstijden
dag. 2.00, 7.00 en 9.30 uur (beh. za.zo.

en woe.midd.)
Prolongeert 2eweek
SEANCONNERYin
lAN FLEMING'S

THUNDERBALL
ClaudineAuger -Adolfo Ccli

kleur Nova 14

Za.zo.woe.midd. 2.00 uur
WINNETOU HET GROTE OPPER-

HOOFD

apC ruaanvangstijden*^^
dag. 7.00 en 9.30 uur

4eweek*CLINTEASTWÖODin
KELLY'S HEROES

Telly Savala* -Donald Sutherland
(Havlkaoog uit M.A.S.H.)

*" kleur • City/MGM 14
Vrij. en zaterd.naoht 00.30 uur
REBEL IN KETENEN

Paul Newman -George Kennedy
Warner 18

Za.zo. en woe.midd. 2.00 uur
VIER RAKKERS EN EEN OUDE

JEEP A.L. _y

BIÏALLEN jl
dag. 7.30 uurI Gewijzigde aanvangstijden II DOKTER ZJIVAGOI Regie: David Leanf GeraldineChaplin - JulieChristie - 1I OmarSharif en Alec Guinnesa 1'I kleur • City/MGM 14 1

1 Zo. en woe.midd. 2.00 uur I
A. & C. OP GLAD IJS

FcÏnwestl
KS — fk
4 Gewijzigde aanvangstijden

Prolongeert 2e week
Donderd. t/m woensd. 8.00 uur

MICHAEL WADLEIGH'S 3 uur lan-
ge reportage van het immense

popfestival
WOODSTOCK

• kleur Warner A.L.

. Zo.midd. 2.00 uur
HELD VAN DE RODEO

A.L.

j JASPERINASHOWHBÉHH
kt o?ER,NA DE JONG met JOHN KUIPERS en FRANK SANDERSburende februari in Den Haag; Diligentia, tel. 070-117647

OP 30 JULIA.S. I
Terug in AMSTERDAM in het Nieuwe de la Martheater
Reeds nu schriftelijk plaatsbespreken (tot 15 juli):

Marnixstraat 404, Amsterdam.

fl Stadsschouwburg
Oilfl y Bespr. dagelijks van 10-15uur.

020 - 232932 van 11 -19 uur.

Nederlandse Comedie
"fon 6 en zondag 7 februari - 8.15 uur

" '* februari - MATINEE 1.30 uur en avondvst. 8.15 uur
Donderdag 18 Jebruari - 8.15 uur

*»9 BonheUf van Herman Heyermans

Zondag 7 februari - MATINEE 1.30 uur\J__otel 't ParadijS van Georget Feydeau

zuidelijk toneel Globeaan<*ag 8 februari - 8.15 uur Wllliam Shakespeare

\ OthellO de Moor van Venetië
Hentbergen Toneelbeeld Nlcoiaas Wijnberg

Nederlandse Comedie
13 februari - 8.15 uur - PREMIERE

■. "oensdag 17 en vrijdag 19 februari - 8.15 uur
*Chten OP GOCIOt van Samuel Becke»

"!c.t ■. Vertaling: Jacoba van Velde1 ""»«lmo Götz - Costumes: Llsette van Meeteren
Bewegingsadviezen: Will Spoor

\ k Regie: Theun Lammertseo,*lnkel, Lou Landré, Jéröme Reehuls, Cor van Rijn,
Nora Kouwenhoven

Zaterdag 20 februari - 8.15 uur

Vrijdag van Hugo Claus

**b»iK onder regie van de schrijver
. " Anderaen, Alex van Royen, Paul Cammermans (a.g.),

Klttle Courbol»

s *•Breitenstein's Handel Mij. N.V.Voorspoedige indiensttreding een

\
\ . BHard Hout-afdeling.
?\ ar Gevarieerde werkzaamheden behoort o.m.
\ jPoidentie in Nederlands, Engels en Frans van
\. Pn°he uit te werken. Leeftijd tot 23 jaar.Sh!Vies f« richten aan het kantooradres Heren-V i7O, Amsterdam, tel. (0$0)-67292. A

Pantomime Theater
Carrousel

0.1.v. Rob van Reijn -

speelt kindermatinées in

De Brakke Grond

beginnende za. 6 en 20. 7
februari enz. t/m 25 april.

Aanvang 14.30 uur. Alle
plaatsen ƒ2,50. Plaatsbe-
spreken 1 uur voor de
voorstelling.

DON KOZAKKEN
KOORSERGE JAROFF(JUBILEERTAFSCHEIDSCONCERT I

Plaats vanaf 8 febr. dag. v I
10—15 u. Tel. 718345. jM

—

* Nederlandse Kunststichting
zoekt voor zo spoedig mogelijk een

**kretaresse
de werkzaamheden omvatten behandeling inkomende
en uitgaande post, voorbereiding en verslaggeving be-
sprekingen en vergaderingen, katalogiseren biblio-
theek.
salaris max. ƒ 1180,- per maand, 19werkdagen vakan-
tie en 6% vakantie-toeslag.
er is behoefte aan een jonge vrouw, die op plezierige
wijze in een niet al te grote groep mensen, die zich be-
zig houdt met de presentatie van hedendaagse beel-

j dende kunst in nederland, zo zelfstandig mogelijk het
sekretariaat kan beheren. e)en helpende hand is voor-
zien.
vereiste is dat ze vlot kan typen, steno beheerst, redak-
tioneel een vlotte doeltreffende stijl heeft en in staat is
ook voorkomende korrespondentie in engels, frans en

ty(/ duitsaf te werken.
'f vvNB?- fes voor 15 februar' as - te ricnten aan de direkteur van de nederlandse
'/ oostelijke handelskade29, amsterdam.

J lyiDiSTt GEMEENTELIJKE
' IK) DIENST{OW»*» VOLKSHUISVESTING

AMSTERDAM
N^enteliJke Dienst Volkshuisvesting zoekt voor zijn WetenschappelijkTaalwetenschappelijk"BewerkerI'b'ruftte 1 2al worden ra® l het zelfstandig uitvoeren van beleidsonderzoek

Is *t Ve i n Van de volksnuisvestin 9-Or 'ike lengde van zi'n onderzoekswerkzaamheden ligt bovendien een be-
I Vilein op hem te wacnten als sociaal-wetenschappelijk adviseur van
;l' Qn dg e medewerker zal zich in het bijzonder dienen bezig te houden met
In L9rotp I?oek naar de factoren, die het vestigingspatroon van bewoners inuVan bepalen -C conta r Van de onderzoek staken van het Wetenschappelijk Bureau wor-
\ ir>stit ten onderh ouden met diverse gemeentelijke diensten, universi-i C 0r de> en en andere onderzoeksinstellingen.

' Vt>Pen unctie is het doctoraal examen in een van de sociale weten-%s Onr.Vereist ' Gedacht wordt aan een socioloog of sociaal geograaf met%iik» oekin9servarin 9 °P het gebied van de volkshuisvesting of de
' u me ordening.

.5 a iaPpeiüL an ervarm9 zal aanstelling plaatsvinden in de rang van weten-VriBa ,!' jK roedewerker A, Bof C./23«;n2en resD" min - / 1 570,— tot max. ƒ2181,-; min. ƒ 1672,—t0t
\ '~~' min - f 1819— tot max. ƒ 2577,—.

I «l98°Sf tfL Sp" /C/faf'es onder no u 1441 in t6zenden bi J de Directeur van deL emeen telijke Personeelsvoorziening, Jan Luiikenstraat 94, Am-
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IinnDDDCmiCRC zaterdagnacht a.s. 12.00 uurVUUIIrIICIIIIEIIG van de ALLERNIEUWSTE DRACULA 18 jr ■

HETBLOED UnnDRnCULRI
PLAATSBESPREKEN AAN DE KASSA EN TELEFONISCH No. 2456 48 _____

■
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BRINKERS' MARGARINEFABRIEKEN N.V.
fabrikante van: Dessa-zonnebloemmargarine

Wajang-plantenmargarine
Leeuwezegelmargarine

vraagt voor haarafdeling Grondsjoffen een

GEROUTINEERDE COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEVE KRACHT

 Zijn taak zal bestaan uit de administratie en afwikkeling van onze bin-
nen- en buitenlandse in- en verkoopcontracten, de daarmee verband
houdende produktie- en afleveringsschema's, documenten- en claimbe-
handeling etc.

•k Kennis der moderne talen is noodzakelijk; ervaring in een soortgelijke
functie bij een produktiebedrijf of in de produktenhandel is gewenst. _

■k Geboden wordt een interessante functie met veel mogelijkheden voor
verdere ontplooiing. Van eigen initiatief wordt veel verwacht.

Met de hand geschreven brieven te zendenaan de Directie, Postbus 509, Zoetermeer.

fêÈ nationale woningraad
AST Jan Tooropstraat 29

Amsterdam
j£JP De NATIONALE WONINGRAAD, een landelijk overkoe-JkmW pelend orgaan van plm. 750 leden, woningcorporaties

» en gemeenten, vraagt een

ï medewerker
voorde
administratieve dienstverlening
Zijn taak zal o.a. bestaan uit het samenstellenvan jaar-
stukken van woningcorporaties en het verrichten van
controlewerkzaamheden, v

Gevraagd wordt:
»»  bezit vao:Mulo/Mavodiploma,

praktijkdiploma boekhouden,
diploma M.B.A.

■A-ervaring op een accountantskantoor strekt tot aan-
beveling.

Gebodenwordt:
■*■ salaris tot ƒ 1.680,-per maand (excl. toeslag bij uit-

stekende taakuitoefening),
* goede secundaire arbeidsvoorwaarden, w.o. pen-

sioenregeling studiekosten- en reisurenvergoe-
ding,

* promotiemogelijkheden aanwezig.

Sollicitaties richten aan:
NationaleWoningraad, Postbus 9194. Amsterdam.
Op de enveloppe linksboven vermelden: P.Z.

mmm m

Het Utrechts Symfonie Orkest
roept sollicitantenop voor de functie van

plaatsvervangend solo-cellist
leviolist(e)
2e violist(e)

per 1 september 1971.

Bezoldiging volgens Rijksregeling.
De Stichting USO is aangesloten bij het IZA-
Utrecht en bij hetAlgemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds. Premie AOW-AWW komt voor
rekening van de Stichting.

Brieven met volledige inlichtingen vóór 15februari a.s.
re richten aan de Direkteur U.5.0., Parkstraat 8,
Utrecht.

EZ
Wij vragen voor onze CentraleModelslagerij,
in Amsterdam-Slotervaartmannelijk personeel
metkennisvan of belangstelling voor het

SLAGERSVAK
Volgens een eigen opleidingssysteem kan
men gedurende de eerste 6 weken opgeleid
worden tot een geschoolde medewerker in
het siagersvak. -
Gedurende deze opleidingsperiode heeft
men dezelfde goede condities als daarna. In
de modelslagerij wordt in 2-ploegendiehst
gewerkt.
Laat u eens voorlichten over de arbeldvoor-
waarden, de personeelsvoorzieningen en de
prettige werksfeer.
Kom dé werkomstandigheden eens bekij-
ken. Het gaat om een goede baan met een
goed inkomen en een stuk vakmanschap
dat aangeleerd kan worden. Het aanvangs-
salaris is op 26-jarige leeftijd ƒ 824,— bruto
per 4 weken, excl. ploegentoeslag.

I Oe heer W. J. Muilwijk, bedrijfsleider van de CentraleI Modelslagerij in de Nozemanstraat te Amsterdam, isI graag bereid u 'geheel vrijblijvend in te lichten. KomI eens langs. U bent erwelkom!I albertheijn

\-—<§>—i
ORENSTEIN & KOPPEL N.V.

Amsterdam •

import van grondverzet-enwegenbouwmachines,
vraagt:

MEISJE OF JONGEMAN
ter opleiding op deafdeling administratie, leeftijd 16—

18 jaar.
Voorde afdeling orderbehandeling:

STENO-TYPISTE
met enige ervaring en bekend met Duits.

ASSISTENT(E)
leeftijd ca. 17 jaar, met Ulo- of gelijkwaardige oplei-

ding.
Interessanten afwisselend werk. Goede salaris- en va-
kantieregeling, alsmede uitstekende sociale voorzie-
ningen. Prettige werksfeer. Sollicitaties Cruquiusweg
142, Telefonische inlichtingen onder nr. 58955, tsl. 30.

;

EEN HEEL MODERN
LABORATORIUM ...

zou het werkterrein
kunnen worden van de

medisch analiste
diewij op korte termijn nodig
hebben.
Alsu:
• van zelfstandig werk houdt,
• afwisseling op prijs stelt,
• bereid bent incidenteel

zaterdags tot 12.00uurthuis
beschikbaar te zijn en

• het plezierig vindt vrij te zijn van
avond- of nachtdiensten,

moet u zich maar snel aan ons
komen voorstellen!
Wij vertellen u in een gesprek
graag alles over de goede
salariëring en de uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schrijf of bel ons voor een
afspraak. Ons adres is:
Willemsparkweg 23,Amsterdam-Z.,
telefoon (020) 712789.

LABORATORIUM VOOR
MEDISCHE DIAGNOSTIEK

Het Europese verkoop- en distributiecentrum
van een der grootste Amerikaanse optische in-
dustrieën

BAUSCH & LOMB N.V.
Ter assistentie in onze kleine

magazijn-groei
zoeken wij eenaccurate

OUDERE KRACHT
eventueel voor halve dagen of voor enige dagen
per week.
Wij bieden een goed salaris, andere aantrekkelij-
ke kondities en werk in een plezierige sfeer.
Sollicitaties zien wij gaarne telefonisch tege-
moet onder nr. 020-159556 (vragen naar de heer
Truyens)
BAUSCH & LOMB N.V.
ATOOMGEBOUW KAMER 71
SCHIPHOL-OOST—TEL. 159556.

r _r
£\ DIEMEN

vraagt

leerling-monteur
opl.LTS — leeft. ca. 21 jr.

Stelt u zich even in verbinding met onze chef-monteur
dhr. VanRiel. Tel. 943666 - toestel 41.k d

Meer dan 50 jaarVakhandel-Specia-I 'lA] Am list in Verwarming, Verlichting,f fc\m\/ kl Elektrische Huishoudelijke Appara-
V m tuur, Radio en T.V.,

heeft plaats voor een OOKVOOR
MAN MET RUGGEGRAAT JONGEREMENSEN

die gesteund door zijn ruime winkeiervaring Ongeveer in de leeftijd van
en vakkennis, de kans krijgt als 20—30 jaar,die als

FILIAALLEIDER VERKOPER
te worden aangesteld. een levenspositie met royale pro-

motiekansen willen ■ opbouwen,biedt ons bedrijf heel aantrekke-
lijke aspecten.

Waardering voor zijn prestaties wordt aangetoond
door0.a.: Wij geven deze kansen dan wel

aan mensen, die naast parate
• Attractieve salariëring, vergezeld kennis, ogen en oren open heb-

door levendige emolumenten. ben voor verdere ontwikkeling en
9 een volledige inzet als vanzelf-

• 4weken vakantie. sprekend beschouwen.

Belangstellenden voor beide categorieën worden uitgenodigd hun sollicitatie metalle van be-
lang zijnde gegevens terichten totde directie van

J. A. KOK N.V.
HoofdkantoorBLOEMGRACHT 81, Amsterdam-C. (Tel. 020—220357).

- vrijdag 5 februari 1971 -15
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PEUGEOT MEIjHH
De gemiddelde lengte van een middenklas- komen ongevoelig voor zijwind. Hij heeft/
ser is om de 4J meter. De 204 is een halve schijfremmen vóór cri trommelremmen ach-
meter korter en daardoor uiterst wendbaar in ter. Verstelbare voorstoelen. 4 portieren
druk verkeer. Ondanks die kompakte buiten- waarvan de 2 achterportieren zijn uitgerust
maten zijn de passagiers- en kofferruimte met extra kindersloten. De robuuste motor
(waar het in feite om gaat) even ruim als die heeft een bovenliggende nokkenas en een
van'n grotere auto. Óe 204 motor is namelijk vermogen van 60 pk met een top-kruissnel-
dwars voorin geplaatst en de daardoor ver- heid van 140 kilometer,
kregen ruimtewinst komt ten gunste aan het SEDAN LUXE met 'kunstlederen bekleding,
interieur en aan de bagageruimte. (Deze is z m aavliefst 370 nuttige liters!) Voor een uitge- f V Haft ■
balanceerde gewichtsverdeling is de motor *•

, ,
~*

van lichtmetaal. De wegligging en rijkwali- SEDAN GRAND LUXE met rembekrachtiging
teiten zijn mede door de voorwielaandrijving achterruitverwarmingen
(dus vlakke cabinevloer!) en de onafhanke- stof-of kunstlederen f O 9QE hlijke vering superbe. De 204 is daarbij vol- bekleding. *• OtUVUi

schuifdak f. 200.-

-/L.

/ / l// \ \
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• 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidsloon • 3 punts-veiligheidsgordel op beide voorstoelen • „Grand-Froid"
verwarming met regelbare ventilator • verzwaarde elektrische installatie met grote accu • zelfdenkende ventilator
■ carrosserie voorzien van roestwerend electrophorèse lakpantser • roestvrij stalen bumpers, wieldoppen en
sierlijsten • radiaalbanden. Service:» netwerk van vakbekwame dealers over heel Nederland.
De Peugeot organisatie biedt voor wagenparken desgewenst ook leasing faciliteiten.

PEUCEOT2O<3 PEUCEOT2Oa
BREAK (STATIONCAR) LUXE BESTELWAGEN

f 8.995.- Met-375 kg laadvermogen
, in COC + 2 inzittenden. T D.ö4o.-

Met 40 pk dieselmotorT IU.DÖb.-

-____r I I I ' I

eenwonderopwielen!
IMP. GEBR. NEFKENS' AUTOMOBIELMIJ N.V., UTRECHT. Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten.

peugeot^alTtomobiel^^

|,,

- f

.!

——

AUTOHUIS J. A. M. NEFKENS Lijnbaansgracht 187-193, Amsterdam. Tel. 020-67583.

PeUaeOt - Amsterdam, VICTORIEPLEIN N.V., Vktoriepleïn 8-24. Tel. 020-792803.
Filialen: Slijperweg 18.Wibautstraat 20.Bosen Lommerweg 379.
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is hij de vader of
is hij het niet? ROOS

jj1 h«t hierbij afgedrukte artl-tetiWord* over vaderschape-'Sa Besproken; dit zijn ac-jj?*—hetwoord zegt het al •—
ondernomen worden tenI ** een (biologisch) vader-criap va«t te stellen. De Hen-J p lerson Vereniging (op-"Ij lcnt in 1884) begon er in

! ten m6 vo°rn am e,ilk om
;_. fl«rleve van de ongehuw-

moeder en haar kind een
tt J tot stand
tiln i 9en - ln de lO°P van de
,* >» bij de H.P.V. de hulpver-
uh

ln9 In dergelijke situatiesj "'kbreid. Ook de vaderWol* erblJ bet"**B"-Tegen-i 8 hiJ móér dana ||een
£* «en man die bij een va-L,*cnapsac_.e een rol speelt.
•' alleen de vrouw/moeder'ar ook de man/vader kanr»»°"*nt WordBn van net Du"

w u «n met zijn belangen
|.

r -t evenzeer rekening ge-Chd*n * Men BPreekt in d,t
| ich nd n" liever over vader-
and zaken - Bi deze neel

i «ch e aanPak van de vader-
I "'P»problematlek Is het
vad r * n°9 de vraa9 °* aen
0v

er»chapsactie als zodanig"elaan de ordekomt.

Bta"* *rt,kel werd echter uit'
van de situatie waarinJ* *•! het geval is, niet in de

v«(j
** p,aat* omdat we net

„
__

er»chapso/7derzoefr wll-Jn belichten.
u or verdere inlichtingen:
*Zldr'H Pierson Vereniging,
22_i tel 169' telef- 020~"55.Amsterdam.
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BOEKBESPREKINGsex in wording
voorlichtings-
boekje voor
middelbare
schooljeugd
(waarom die
speciaal?
dr musaph mag
het weten.. .)

4| s>fde;< ■O* "«fd niet Uit een boek te leren-
ie hei te pakken heeftkan ditW* if611 te weten te komen hoe
liJ* 1 dan uSt zou kunnen gedragen.
Ou *'4ft i Je de minste kans de
fco.lde n"'
ijjj**k (l3q atste d"e zmnen van een

fe 5o blz -, uitg..Bosch & Keu-
\ at al, dat Sex in wording heet

°ndei- titel draagt Sexuele
V°'J«Um Voor de middelbare
V 'De schri Jver is dr Her"O' H.,*, Psychiater in Amster-

' ««k^ü't* 61 "0 in 1965 de Ramaer-
, 8ij 0fyitei tgereikt voor de °Pva,lén -I •*»_• K«ch Van zi Jn artikelen op sek-
W*s oye eebied en voor zijn publi-
ü>_uid» . de Psychische aspectensSp h

n2doeningen-
i niet

' 2eët dat de liefde uit een1 S i ieren valt~uit ziin boek%* S** h geval duidelijk, dat
%

re .6t>kottfel Wat valt te leren - Deen en verschillen tv%-Ht. 611 sex laten we nu maar
den-

-5V n > m -6 en valt over sex (voor
IVY uit e lSschien, zal het leren be-IV" fee<is v,n I:ePetitie, een ophaleni H» cVjv ende stof> brengt het
] V->aaro n Van de inhoud aan het1 vVkPeil ' m° 6 ouders je vaak niet1 \lrHoed7asturbatie; menstruatie;1 *S Us i pr( .midde len; zwangerschap;1V os«ksUav utie i geslachtsziekten;f Ve'J teit ; drugs; feesten; por-

6lide dheid; partnerkeuze;1 ccrste seksuele omgang.LELIJK WOORD
1 V ccleel j —

I Setlkenn kUndigheid ' ervaring enjK^Met-T 5 behandelt dr Musaph
>«< van d!erP en ' zodanig dat de
*_,_ Weid n! middelbare scholen on-
' ■ hem zal willen luiste-

ZIJ dan het lelijke woord

„doorspreken" maar ovet het hoofd
moeten zien.
Een ander lelijk woord is „discrimi-
natie". Hét wordt niet door dr Mu-
saph gebruikt, maar komt de aan-
dachtige lezer van de ondertitel in ge:
dachten. Hebben de meisjes en jon-
gens van de lycea enzovoort een eigen
seksuele voorlichting nodig; zijn zij
op dit gebied anders dan de jeugdvan
de kantoren en fabrieken? Als wij op
gezag van dr Musaph aannemen dat
dit zo is, bewijst zijn boekje dit toch
niet: vrijwel alle voorlichting en ad-
viezen die hij geeft zijn voor de hele
jeugdwaardevol.
In zijn inleiding zegt bij, bewust te
hebben willen breken met de traditie
van seksuele voorlichting in Neder-
land. Deze pleegt te gebeuren vanuit
het biologisch gezichtspunt. „Wij me-
nen dat het voor de middelbare
schooljeugd belangrijker is te weten
wat er psychisch met hen gebeurt in
de periode van 12 tot 18 jaar" (...)
„Wat helaas onvoldoende te vinden is
in de literatuur is een uiteenzetting
omtrent de anatomie van de gevoe-
lens van de jongens en de meisjes in
die leeftijd".
Zij die bij het lezenhiervan hun hart
beginnen vast te houden uit vrees
voor te veel gevoel en gevoeligheid
kunnen gerust zijn: drMusaphs werk
.bevat wel degelijk de nodige (inder-
daad' nodige) biologie, in de zin van
feitelijke mededelingen over lichame-

lijke verschijnselen zoals menstruatie
bijvoorbeeld. Het hoofdstuk drugs
valt voor mijn gevoel (toch weer
gevoel...) wat uit de toon: op zichzelf
maar al te nuttige voorlichting; sex
komt er evenwel niet aan te pas. in de
beschouwing van dr Musaph tenmin-
ste.
Het standpuntwaarop hij zich stelt is
modern, dat -wil zeggen verdraag-
zaam en strevendnaar zelfbeheersing
en een natuurlijke, gezonde ontwik-
keling. Hij heeft geprobeerd een mo-
raliserende houding uit de weg te

gaan. „Onze kracht ligt veel meer in-
het verklaren, in het begrijpelijk ma-
ken, in het invoelbaar maken van be-
paalde reacties van de kinderen, dan
in het veroordelen of in het stellen
van een aantal geboden en verboden
op seksueel gebied".
ANGST VOOR HET VRIJEN
Als besluit en ter kennismaking een
paar uitspraken van dr Mausaph.
Over het vrijen:
„Zo zijn er jongens en meisjes die
snel aan het vrijen slaan (veel sneller
dan ze eigenlijk willen), uitangstvoor
het vrijen. Echt genieten van het vrij-
en doen ze niet, omdat ze er nog niet
aan toe zijn. De grote impuls tot het
zoeken van mogelijkheden van vrijen
met seksuele omgang, is de angst er
voor. Zo kunnen ze tot de eerste sek-
suele omgang komen omdat ze er zo
bang voor zijn".
Over masturbatie (onanie): „Een an-
der vaak voorkomend verschijnsel is
niet naar bed durven gaan, omdat in
bed de verleiding om te gaan mastur-
beren het grootst is. Het kind rekt en
rekt de tijd, vaak met argumenten
als: ik ben nog niet klaar met mijn
huiswerk, of met het opruimen van
mijn kamer. Ik moet dit of dat nog
even doen of ik wil dit nog even op de
televisie uitkijken of ik wil het hoofd-
stuk nog even uitlezen van het boek,
waarmee ik bezig ben".
Over de pil: „Elke arts weet dat er

vele vrouwen zijn, die verklaren dat
ze zich beter voelen door het slikken
van de pil. Zo zijn er vele gevallen van
hoofdpijn, misselijkheid en depressie
door het slikken van de pil verdwe-
nen".
Over de pil (II): „Het ligt in de ver-
wachting dat er binnen afzienbare
tijd een pil' in dejhandel komt, die
slechts één keer toe gediend behoeft te
worden en wel n_ de seksuele om-
gang".
Over de pil (III): ,Wij hebben even
hard een pil voor ([e man nodig. Het
principe hiervan z d zijn dat de man
een stoornis krijg; in de productie
van de zaadcellen, .onder dat het me-
chanisme van de ei ectie en de zaadlo-
zing geschaad wor it. Er zouden dan
wel eventuele zaac cellen in het zaad
aanwezig mogen zi; n, maarzij zouden
het vermogen te bevruchten niet
meer of nog niet n. ogen bezitten. Het
lijdt geen twijfel dat wetenschaps-
mensen, vooral b ochemici, binnen
korte tijd dit doel 2 uilen bereiken. De
pil voor de man z; 1 dte man het ver-
mogen de vrouv te bevruchten
slechts tijdelijk mo ten. ontnemen".
Over het roken en drinken van de
zwangere vrouw:
„In de laatste tijd i s gebleken dat ro-
ken van de zwangere vrouw tot ge-
volg heeft dat d£ vrucht geremd
wordt in zijn groei, zodat de gemid-
delde lengte van de pasgeborene bij
vrouwen die roken duidelijk geringer
is dan bij niet-rokende vrouwen. Er
zijn verder aanwijzingen dat het ro-
ken ongunstig werkt op de groei van
•het zenuwweefsel van de vrucht. Dit
laatste geldt ook voorhet gebruikvan
alcoholische dranken. Het is dus ver-
antwoord om de zwangere vrouw ro-
ken en drinken teontraden".

D. ZIJLSTRA

het voeren van vaderschapacties en wat eraan te pas komt
Moederschap berust op een feit, va-
derschap op een sterk (of minder
sterk!) vermoeden — zou je kunnen
zeggen. Maar jekunt het ook eigenlijk
beter niet zeggen: sindshet (in)voeren
van vaderschapsacties komen de
kaarten soms toch heel anders te lig-
gen. En nog anders dan u nu waar-
schijnlijk denkt. Een voorbeeld: een
vrouw wijst een bankier met wie, ze
een verhouding gehad heeft aan als
de vader van haar kind. Een vader-
schapsonderzoek maakt echter uit
dat deman de vaderniet is. Maar niet
alleen dit: óók dat de vrouw de moe-
der niet is! De laatste had het kind
even geleend van een kennis om haar
trouweloze bankier een alimentatie
lichter temaken.

Nu komt een geval als dit natuurlijk
niet dagelijks voor maar het illu-
streert toch maar weer dat in de lief-
de alles mogelijk is. In de liefde, de

buitenechtelijke liefde is vooral mo-
gelijk dat een vrouw een kind krijgt
en dat er niet getrouwd wordt. En niet
betaald. Voor dat kind. Want daar
heeft de verwekker vaak niet zon zin
in als in het verwekken. Ook kan hij
twijfelen aan zijn vaderschap; het
idee voor andermans telg op te
draaien lokt hem niet aan. Voor de

moeder, voor het kind, maar toch ook
voor de (vermoedelijke) vader is het
belangrijk dat hier orde op zaken ge-
steld wordt.
De Hendrik Pierson Vereniging re-
gelt in eerste instantie een vader-
schapsactie buiten derechtbank om.
Wanneer een vrouw de naam van de
door haar aangewezenman genoemd

heeft, wordt met deze man contact
opgenomen.Erkent hij de vader van
het kind te zijn dan is er verder niet
veel aar. de hand.Hij tekent en de ali-
mentatie wordt geregeld. Of die rege-
ling steeds stipt wordt nagekomen is
punt twee. maar daar kan in noodge-
vallen opnieuw over gepraat worden.
Wanneer de aangewezen man niet er-
kent maar waar kan maken dat hij
onmogelijk de vader kan zijn (b.v.
doorverblijf elderstijdens deconcep-
tieperiode) of namen kan noemen van
anderemannen die tijdens de concep-
tieperiode seksuele omgang met de
vrouw hebben gehad, gaat de zaak
niet door. Opmerkelijk voor Neder-
land is dat in het laatste geval vrou-
wen doorgaans geen andere preten-
dent aanwijzen. Zij komen trouwens
vrijwel nooitmet meerderemogelijke
vaders op de proppen. In Duitsland is
dat anders; daar zijn z.g. méér-man-
nenacties geregeld aan deorde (u her-

innert zich nog wel de foto van de
twee vaders van één tweeling, die een
paar weken geleden nog in de krant
op de Kijk-pagina stond?)

Men schrijft dit zeker niet toe aan een
losbandiger gedrag van de Duitse
vrouw maar aan een groter gevoel
van valse schaamte bij deNederland-
se. Dit wordt betreurd, want op deze
manier moet menig kind niet alleen
financiële ondersteuning maar ook
het moreel recht (de naam van) de ei-
gen vaderte kennen, missen.

NIET ALLEEN
ONGEHUWD

Nu is het natuurlijk niet zó dat alléén
ongehuwde vrouwen met hun kinde-
ren en diens twijfelende of afwijzen-
de vaders het pad van de vaderschaps-
actie bewandelen. We zeiden hetalïn
het begin van dit stuk: in de liefde is
alles mogelijk. Bij een vaderschap
eveneens. Men kan geen „geval" be-
denken of het komt wel voor: vaders
en dochters die met elkaar naar bed
gaan, schoonvaders en schoondoch-
ters diemet elkaar naar bed gaan (of
die verondersteld worden er naar toe
geweest te zijn) en als er dan opeens
een kind is, kan deverwarring en de
verdenking groot worden.Bijna sim-
pel doet daarnaast de „gewone" over-
spelsituatie aan, waardoor man en
vriend elkaar het vaderschap kunnen
betwisten. Dit doen ze weliswaar
meestal niet. maar ze willen toch wel
wéten en werken dan uiteraard erg
mee aan een onderzoek.

Het ligt voor de hand dat vader-
schapsonderzoeken niet bepaald een
pretje zijn, voor de betrokkenen niet
en voor degene die ze verricht ook
niet. Er is angst, agressie, tschuldge-
voel en er wordt dus begrijpelijker-
wijs nogal eens gelogen en gedraaid.'
Toch is het nut van dergelijke onder-
zoeken onmiskenbaar. Niet alleen
omdat de financiële ondersteuning
van het kind veilig gesteld kan wor-
den, de moeder dus minder belast is,
maar ook omdat . het
„wegschminken" van het kind voor
menige (ongehuwde) vader toch geen
uiteindelijke oplossing blijkt. Het ver-
antwoordelijkheidsgevoel dat er —al
dan niet verstopt — toch vaak is, kan
beter gerealiseerdworden.

CHRISTINE MEYLING

BLOEDGROEP
Wanneer de doty devrouw aangewe-
zen man het vaderschap niet erkent
(mogelijk dus ook op grond van eigen
twijfel) maar evenmin over een
„alibi" beschikt, kan het werkelijke
onderzoek beginnen. Dat bestaat alle-
reerst uit een ' bloedgroepenonder-
zoek, dat (als de Piersonvereniging de
zaakbehandelt) doorhet Centrale La-
boratorium van de bloedtransfusie-
dienst van het Ned. Rode Kruis ge-
daan wordt. Hiervoor worden bloed-
monsters van man. vrouw en kind af-
genomen.

Bloedgroepen zijn erfelijk bepaald en
er zijn combinaties (in de loop van de
tijd ontdekt men er steeds meer) die
een vaderschap kunnen uitsluiten.
Men kan dus van een onderzochte
man op deze grond nooitzeggen: „Dit
is de vader", alleen „Dit is de vader
niet" (dan weetmenméér) of „Dit kan
de vader wel of niet zijn" (dan weet
men nog niks). Daarom wordt hier
over een „negatief bewijs" gespro-
ken.

Twee voorbeeldjes: als de vrouw
bloedgroep o heeft, de man bloed-
groep a en het kind bloedgroep b, dan
kan het kind niet van de man zijn.
Hetzelfde is het geval als de vrouw
bloedgroep a heeft, de man bloed-
groep ab enhetkind bloedgroep o.

Zoals bekend verondersteld ■ mag
worden spreekt men in de weten-
schap nooit over „absolute zekerhe-
den". Zo ook hier. In debloedgroepen
van de mens kunnen mutaties (veran-
deringen) optreden. Ofschoon de
kans dat deze de uitslag van een on-
derzoek onbetrouwbaarmaken, vrij-
wel te verwaarlozen valt, houdt men
het in de conclusies liever bij „een
aan zekerheid grenzende mate van
waarschijnlijkheid".

Indien een (Nederlandse) manniet de
biologische vader is van een kind dat
hem „toegeschreven" wordt, bestaat
er reeds van te voren een kans van
85% dat hij alleen al doorhet bloed-
groepenonderzoek wordt uitgesloten
van het beweerde vaderschap.

KENMERKEN
Is de man na hetbloedgroepenonder-
zoek niet uitgesloten (kan hij dus de"
vaderwél of niet zijn) dan brengt het
aanvullende kenmerkenonderzoek in
vele gevallen het ontbrekend licht in
de duisternis. Daartoe worden van
man, vrouw en kind (dat dan wel ten
minste een jaarmoet zijn) dekenmer-
ken, voornamelijk aan het hoofd —

b.v. haarkleur en -implantatie, oog-
kleur, oorvorm, vorm van het lippen-
rood — onderzocht. Er wordt geme-
ten, gefotografeerd en er worden be-
rekeningen over combinaties van
kenmerken gemaakt. Met name van
belang zijn de kenmerken waarin het
kind verschilt van de moeder; ver-
schilt het kind in het belangrijkste
deel van die kenmerken ook met de
man. dan is diens vaderschap minder
waarschijnlijk.

Dat men bij zon onderzoek niet over
één nacht ijs gaat", getuigtwel het vol-
gende verhaal van een anthropogene-
ticus die bij een kind en een doorde
moeder aangewezen man duidelijk
eenzelfde merkwaardige knik in een
van hun oren kon vaststellen. Gezien
de (ontkennende) man en de vrouw
uit een klein dorpje afkomstigwaren,
sloot hij niet uit dat daar— gezien de
in zulke dorpjes veelal voorkomende
inteelt — méér oren met knikken te
vinden zouden zijn. Daaraan zou dus
óók het hoofd van een mogelijke va-
der kunnen vastzitten! Er zijn in dat
dorpje heel wat uren door de onder-
zoeker in de kroeg doorgebracht,
spiedend, en informerend bij deze en
gene. terwijl zijn vrouw even waak-
zaam alle winkeltjes afliep. Het bleek
dat in het hele dorp zich geen derge-
lijke afwijking voordeed en tenslotte
moest de betrokkene meegedeeld
worden: „Het spijt me. maar u hangt
aan uw oor". De man gaf hierna zelf
toe.

Als een man nadat zijn vaderschap
aangetoond is nog weigert te betalen,
kan de Piersonvereniging, gewapend
met het deskundigenrapport, een
rechtzaak beginnen. Sinds 1966 n.l.
aanvaardt het Gerechtshof in Am-
sterdam een erfelijk biologisch (ken-
merken)onderzoek als bewijsmiddel.
Een aan een dergelijk onderzoek
voorafgaand bloedproevenonderzoek
kan uiteraard niet als bewijsmiddel
dienen, omdat zoals wij zagen dit al-
leen kan-aantonen dat een man de va-
der niet is en niet dat hij het wél is.
Daarbij dient nog opgemerkt te wor-

den dat iemand de bloed(groepen-
)proef kan weigeren, wat dan uiter-
aard niet in zijn voordeel werkt. Het
kenmerkenonderzoek is echter ge-
heel uitwendig en hiertoe kan men
dus verplicht worden

(Advertenties)
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hans winkel brillen
corona galerij rokin 132

eksklusieve
maxi-mode in

brillenl J

kantoorbanen te
«te keur b« * er« .uit-ndbureaust

Pr. Hendrikkade 20-21 gebouw Mercurius
t/o CS. tel. 64737*
N.Z. Voorburgwal314 gebouwCentraal biiSpui. tel. 227165.
Kastelenstraat 111-A.tel. 443434»
Kostverlorenhof 103. Amstelveen, tel.
453355.

r KAMERBREED TAPUT
voorde laagste prijs

mcl. leggen en garantie
DIRK VAN DER KAMP
Haarlemmerstr. 139-tel. 233942
Donderdagavond koopavond
Postjesweg 97-tel. 124896
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DE LAATSTE MINI, MIDI, OFMAXI JURKEN
VIJFTIEN GULDEN P. STUK
ONVERSCHILLIG WAT DEZE OQK GEKOST HEBBEN.

Tevens de laatste wevenit boleropakjes in paars, zwart, bruin, voor34,99, diverse blouses 9,99
van alles is er niet veel meer, dus, als u laat in de week komt, en, eenen ander uitverkocht is, dan weet u de reden.Wilt u een heel mooi koopje wacht dan niet té lang.
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Werken in eendynamisch
en internationaalteam.
BayerFarma nv is de Nederlandse „tak"
van het internationaleBayer-concern.
Ons jonge, dynamische team houdt zich
onder andere bezig met de import van de
bekende Bayer-geneesmiddelen. Een modern
bedrijf, waar een medewerker geen
nummer is, maar een mens.
Op korte termijnwillen wij ons team
uitbreiden met een

vertegenwoordiger
voor het bezoeken van ziekenhuizen
en apotheken.
• Taak: Verkoop van farmaceutische en

andere preparaten in de randstad
Holland en de noordelijke provincies.

• Gevraagd: Een medewerker met groteverkoopkracht, goede omgangsvormen,
opleiding H.8.5.-niveau, leeftijd tot
35 jaar.

• Geboden: Een werkkring met goede
honorering bij wereldconcern met
toekomstmogelijkheden en goede sociale
voorzieningen.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum

vitae te richten aan de afdeling
Personeelszaken op onderstaand adres.

BayerRirmanv
Nijverheidsweg 26, Mijdrecht.

\jlA

ZWITSERLEVEN
Voor spoedige indiensttreding vragen wij een

korrespondent
medische zaken

Aan deze verantwoordelijke positie zijn een goed salaris en
aantrekkelijke secundaire voorzieningen verbonden. Wij zoeken
iemand tussen de 21 en 35 jaar bij voorkeur in het bezit van een
einddiploma H.8.5., die ervaring heeft in een soortgelijke funktie
bij een tevens- en/cf variaverzekeringmaatschappij
Schriftelijke of telefonische sollicitaties worden
graag ingewacht bij het Sekretariaat van ons kan-
toor voor Nederland: Herengracht 500, Amsterdam-C. •*PILJ*TTelefoon (020) 23 50 95. '%Ö*?

Voor de huishoudelijke dienst van ons nieuwe ziekenhuis
vragen wij een

WAARNEMEND HOOFD
HUISHOUDING

Zij zal het Hoofd van de huishouding moeten assisteren
bij de uitoefening van haar gehele gevarieerde taak.
Bij afwezigheid van het Hoofd zal zij in staat moeten zijn
deze taak geheel zelfstandig te vervullen.
Het bezit van het INAS diploma en de nodige ervaring
in een soortgelijke functie is naar onze mening onont-
beerlijk.

Schriftelijke sollicitaties, gaarne zo volledig mogelijk,
V—s kunt U richten aan onze Directie, Groenelaan 12,-y-_JT — Amstelveen.JnjlK,NICOLAAS TULP ZIEKENHUIS

AMSTELVEEN

PERSCOMBINATIE N.V.
(samenvoeging van o.a. Het Parool en De Volkskrant)

In de kantines van onze moderne krantengebouwen aan de Wibaut-
straat hebben wij plaats voor

serveersters
. Werktijden van 08.00 tot 16.00 uur

of van 09.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 1 maal per 4weken van 07.00 tot 12.00 uur

De werkzaamheden zullen bestaan uit het rondbrengen van koffie
en thee op de verschillende bedrijfsafdelingen, het gereedmaken en
verstrekken van eetwaren en dranken in de kantines.

Sollicitaties te richten aan de Personeelsafdeling Perscombinatie,
Wibautstraat 131, tel. 020—914400, toestel 365 of mondeling melden
vrijdagavond a.s. tussen 19.00en 20.30 u,urbij de heerP. Dikkes.

f ._.._M.-3.--.......>-,.,w

1 i
VENDOPOLIS is de verzekeringsafdeling van VROOM &DREESMANN.

t bij Vroom & Dreesmann is dat zij 'wSt s'MV' <mt >■;' 1?
'* een praktisch ingestelde en ]W . JK,^^'A - \ ;■»»■';

charmant optredende jonge vrouw '... mÊ "- J|9j ƒ ''>%!0? ■ "~\. •f van minstens 21 jaar is, diemet «*i>»
_ fniiiM. ■ JK. -

,' sukses eenmiddelbare opleiding x *\' '

.4 heeft gevolgd. "JC»»»....... ?•■ %. |
* \> "*KgL' y "~~%®' $

l Haar "werkgebied" is de counter 4ws r
j (een soort balie) in het warenhuis. . ï.

Daar ontvangtzij de winkelende ';

kliënt, aan wie zij informatie geeft ' \ ,

over verzekeringen, maar aan wie \

! ze ook een verzekering verkoopt, of *

| metwie ze een afspraak voor *

| "thuisbezoek" maakt voorhaar \
| kollega in de buitendienst. j
? *

Hoe specialiseert een jonge vrouw zich in dit soort werk? Door middel van .

een gedegen vakopleiding, die met behulp van de grootste verzekerings-
maatschappijen wordt verzorgd en door een intensieve begeleiding door de %

_ distrikts-supervisor. %

X i
l Wanneer zij dan in haar funktie van start gaat ontvangt zij naast haar salaris

bovendien een gratifikatie voor de doorhaar afgesloten verzekeringen. .f' ■ it •'■■.,'. -i
{ Als U zich kandidaat wilt stellen én durft te stellen voor deze nieuwe job bij :

;

Vroom & Dreesmann, schrijft U dan een briefmet de informatie die U denkt
datwij nodig hebben. \
Graag meteen pasfoto. -

U adresseert Uw briefaanVroom&Preesmann-Nederland, ta.v. Drs. G. J. M.
Dicteren, Keizersgracht 216 te Amsterdam. j

< -' ;

U ontvangt snel antwoord. \ï ■ \

VROOM&DREESMANN
i 796 fX ;
i n ~.,„.,- ■ „___«^««^^_«m^.*r_)'»»-«i»".^»'»«iv«._t.Vi«»»M'»'-(.«»»»'A« tfWS"-'*

TaZTmZ fNVOVERM m4km^A\m Am jA)A\AmmAW TOOM 25—————______. A -DAM
vraagt enkele

leerling-monteurs
ter opleiding voor onderhoud en reparatie van stencil-
en offsetmachines. Basisscholing LTS— Leeft. 17-19
jr-
Belt u even voor een afspr. 180901.

A

Toonaangevende kosmeti-
sche firma zoekt

vertegenwoordiger
voor het rayon Het Gooi

onze gedachten gaan uit naar verko-
pers, die bij voorkeur ervaring tieb-
ben met de verkoop van eerste klas
kwaliteitsartikelen.
Bekendheid met onze artikelen is
geen vereiste, omdat men tijdens een
grote inwerkperiode-de nodige arti-
kelenkennis kan opdoen en tevens
vertrouwd zal worden gemaakt met
alle aspekten van de verkoop.
Leeftijd hoogstens 40 jaar.
Bezit van eigen auto is vereist.
Gebodenwordt:
levenspositie bij een moderneonder-
neming met goede honorering en
royale onkostenvergoeding.

Uitvoerige eigenhandig geschreven sollicitaties te
richten ondernó. 9-44699bureauParool.

Op onskantoor N.Z.Voorburgwal 162-170 L
(dichtbij CS.) te Amsterdam kunnen wij
op korte termijn plaatsen

EEN JONGE BODE
die belast zal worden met lichte admini-
stratieve werkzaamheden, interne post-
distributie en andere kantoorbezigheden.
Enige kennis van de Engelse taal is nood-
zakelijk.
Leeftijd mëx. 30 jaar, militaire dienst ver-
vuld.
Naast een aantrekkelijk salaris bieden wij
o.m. een jaarlijkse gratificatie, vakantie-
toeslag.
Voor hen die buiten Amsterdam wonen,
wordt, afhankelijk van de leeftijd, een te-
gemoetkoming in de reiskosten gegeven.

Sollicitaties worden gaarne schriftelijk of telefonisch
ingewacht aan bovengenoemd adres (tel. 020-247771
toestel 27) door de
VERENIGDE H.V.A. - MAATSCHAPPIJEN N.V.

___________________________________________________________________________________________________________________

______^___^____^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Het Genootschap voor Reclame
vraagt zo spoedig mogelijk een

administratieve kracht
(mnl. ofvrl.)

\

die een zelfstandige functie op een klein
kantoor aantrekkelijk vindt. Praktijkdiploma
boekhouden en type-ervaring noodzakelijk.

Sollicitaties schriftelijk aan: J. L. Klein, N.Z. Voorburg-
wal 288, Amsterdam ofpersoonlijk na telefonische af-
spraak ondernummer 020-63429.

v
_

,

Carrière-kansenin devericoop.
Jonge mannen (max. 25 jaar (Wie het aan die kennis
oud) die in de verkoop carrière ontbreekt moet wel bereid zijn
willen maken zijn bijzonder die door een basisstudie te
welkom in ons concern. verwerven).

Nadat zij zich bij het Belangstelling?
telefonisch en schriftelijk Schrijf (met verwijzing naar .

contact met onze relaties nummer 118-06) of bel naar de
hebben "waargemaakt" krijgen afd. Personeelzaken van AEG,
zij dè kans om een staffunktie Aletta Jacobslaan 7,
of funktie in de buitendienst te Amsterdam-Slotervaart.
bereiken. Telefoon (020) 78 55 11.

Vereiste vooropleiding: HBS
of Mulo-B. Kennisvan JtE/* TEI EEIIMIfEüelektrotechniek is gewenst. AEv"!EtKrUNIVtfl

4072

m I
J.WlahnemannN.VM
Importeur van cosmetica Weerenweg 17 Zwanenburg j

■

wil de administratieve afdeling
graag versterken met j^

*

a. ass. boekhouder
van ca. 22 jaar, die

Praktijkdiploma Boekhouden bezit

b. mnl. administratieve \
kracht

vanca. 22 jaar, met ervaring "*

in de debiteuren-administratie k
\

*(

sc ;
c. vrl. administratieve

kracht l
met Mulo/Mavo-opleiding en bij voorkeur s

met
enige ervaring in verkoopadministratie «j

U kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris en goede
sociale voorzieningen; er wordt bij ons gewerkt in een
prettige, kollegiale sfeer. En het vervoer naar Zwanen-
burg? Daar zorgenwe zelf voor, dat is uitstekend gere-
geld. Telefonisch een afspraak maken is het gemakke-
lijkste; bel {02907) 56 41 en vraag naar toestel 134.

.—^

Het bestuur van de

STICHTING REIIMDA-HÜIS
TE HAARLEM \
aangesloten bij de Humanistische L
voor Huisvesting van Bejaarden te A
sterdam, hoopt eind 1971 / begin 1972 % .

verzorgingstehuis voor 312 bejaarden en l
bejaardenwoningen te openen. . j
Voor dit complex wordt gevraagd een

direkteur
die met grote mate van zelfstandigheid e

(

goede sfeer in het tehuis weet te schepPe

Gegadigden dienen te beschikken over g°e s

kontaktuele eigenschappen en over organ |5 ttorisch, ekonomisch en administratief inzi e \

Een middelbare opleiding is gewenst. . g .Ervaring in het bejaardenwerk strekt-tot aanD
veling.
Indiensttreding zo mogelijk medio 1971.
Deze funktie zal worden gehonoreerd volg'L >

de salarisregeling van de Stichting LandeW *

Samenwerking Bejaardentehuizenorganisa 11
,

Kandidaten dienen bereid te zijn hun me* '.

werking te verlenen aan een psychologisch ° nderzoek. '*

Eigenhandig geschreven brieven o.a. vl. '
meldende levensloop, opleiding en re/p jrenties, met recente foto, binnen °'ai \
weken na plaatsing van deze advertem., ,i te richten aan de secretaris van het y

'

flstuur, de heer A. J. van Zanen, v ,
Dortstraat 68, Haarlem.L

.STORK-AMSTERDAM, met vestigingen in geheelNederland, behartigt de levering van completeinstallaties en deel-apparatuur voor de zuivel-, dranken-..voedingsmiddelen- en palmolie-industrie naar allewerelddelen.
Voor de montage, inbedrijfstelling en nazorg van dezegeleverde installaties zoeken wii - '

-

montage specialisten i
-

;

■ - . —" ,

die na een ruime inwerkperiode voor bovengenoemdewerkzaamheden OVERAL TER WERELD zullen wordeningezet.
■

Wij vragen van hen:
• MTS.-niveau
• kennis der moderne talen
• leeftijd 30-35 jaar
• bereidheid om regelmatig langere tijd van huis te zijn. .waarvoor men een, ruime extra vergoeding ontvangt
• goede contactuele eigenschappen
• enige jaren prakfcjk

\/mFJ (sTDRK-AITISTERDAm
.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan dechef personeelszaken van Stork Apparatenbouwpostbus 3007, Boorstraat 1, Amsterdam-Noord.I 178 Tel. (020) - 60591.

HET PAROOL - vrijdag 5 februari 197118
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Overdadige
mode rond
boeiend
gegeven

Topzware 'Leo'van

Boorman

KRITSRION Als een maatschappijhervormer het niet alleen bij de voorzichtige theorie laat maar echt
iets gaat doen aan misstanden merkt hij, al dan niet tot zijn verbijstering, dat: a. mensen

in theorie gelijk gaven hem plotseling als een gevaarlijke krankzinnige beschouwen en b. dat
Voq °}b Waarvoor hij zijn nek uitsteekt het veel te druk heeft met zijn dagelijkse beslommeringen om
\$n streven enige aandacht te kunnen opbren gen. Tenzij massaal ontslag of concentratiekamp
%} a .an gezegd vinden ze het blijkbaar best zo en er is veel incasseringsvermogen nodig wil zon maat-
de PPyhervormer zelf niet naar de mening overhellen dat hij inderdaad het warhoofd is waarvoor én
dei atus quo én de underdog hem blijkbaar houden. Wie de waarheid ziet en zegt merkt pas hoe taai
Duigen is en mag blijkbaar alleen maar hopen op de verre toekomst, zoals de in zijn land gehate
fry S ,er die vroeger niet kon geloven dat een militair meer waard was dan een burger, zelfs op zijn

°e steen niet kreeg met „hier rust een man die toch gelijk had".

Met een filmregisseur die dit soort
waarheden in de vorm van een
speelse allegorie voorschotelt zouden
we eigenlijk wel blij moeten zijn,
maar John Boorman die dat pro-
beert in „Leo the Last" maakt het de
filmliefhebber erg moeilijk om van
die vreugde te getuigen. Niet omdat
het hem talent ontbreekt; daar heeft
hij zelfs meer van dan hij tot op dit
moment met het juiste effect hante-
ren kan, wat ook al bleek uit zijn
filmisch al te fraaie „Heil in the Pa-
cific". In eerste aanleg is er ook
niets aan te merken op zijn mentali-
teit, maar wat Boorman zowel op dit
punt als bij het volledig benutten
van zijn talent in de weg zit is een
grote brok onzekerheid.
Zelf zei hij daar, vorig voorjaar

nadat „Leo the Last" op het festival
in Cannes vertoond was, over: „Ik
heb nu vier, stuk voor stuk geheel
andere speelfilms gemaakt die ik als
probeersels beschouw. Filmen, zeg
maar zoals John Ford, leer je pas als
je er een stuk of tien gemaakt hebt.
Mijn grootste zorg is dat ik dit aan-
tal haal. Ik wil nu geen select mees-
terwerkje maken waar geen hond op
komt, want dat betekent tegenwoor-
dig vervroegd pensioen voor een
jong regisseur. Ik sta volledig achter
het grondmotief van Leo the Last
maar het is waar dat ik bij de uit-
werking daarvan gedacht heb aan
alle modes die nu in de bioscoop op-
geld doen en daar schaam ik me ook
niet voor."
Een begrijpelijk standpunt, maai-

de waarheid is dat juist door al die
modetrucjes de inhoud van „Leo the
Last" verwaterd is. We(?) zijn weer
romantisch en daarom werd uit Ita-
lië Marcello Mastroianni ingehuurd
als een zachtmoedige laatste telg van
een vorstengeslacht, die als hij ver-
bannen terugkeert naar het Londen-
se huis van zijn vader opeens oog
krijgt voor het lot van de armen inde verpauperde buurt. We(?) zitten
allemaal met het negerprobleem en
daarom bestaat minstens de helft
van de buurt uit bewoners met een
donkere huid. We(?) hebben, Rudy
Kousbroek ten spijt, een hang naar
het esoterische en daarommocht ook
dat niet ontbreken, al moet gezegd
dat Boorman voor de daarop geba-
seerde ironische zwembadscène als
regisseur een (vette) tien verdient.
Tussen al die mode door zitten af

en toe voortreffelijke brokken film,
maar ook daarbij blijkt vaak dat
Boorman zijn hand en zijn talent
nog niet voldoende vertrouwt. Met
zijn langs de gevels glijdende en
naar binnen glurende camera be-
reikt hij soms opmerkelijke sfeeref-
fecten, maar die worden dan weer
topzwaar doordat er al te nadrukke-
lijke gospelmuziek bij ten gehore
wordt gebracht.

C. B. DOOLAARD

als Leo the Last bekijkt hier samen met Vladek (r.) devan zijn verpauperde buren.

Shelley Winters, die met sterk ingeleefd spel de titelrol van Roger Cormans
„Bloody Mama" stevig overeind zet, vecht hier tevergeefs voor haar leven.

WIN EEN FILM

Uit rth troilVe,e B°ede oplossin-
"irinaa nwe deze week a,s
% in de heer v - Veer - Hem "

\i ' Amsterdam. De titelNeii"De rode cirkel". Ook
k'Woth we weer een fi!m--h II — dat recht geeft opNej-ri ken van dertienNt_B mse bioscopen door
L* ow onen — beschikbaar.Ha_°isinS §raag °P een
■we dfrt met aan de adres-!C,Verrnelding„Win 13 xSi L. _y°or a.s. woensdagPar°ol 1 WibautstraatVerdam.

DerwereldROYAL Een blonde schoonheid
die een baby-dynosau-

ÏStvttp 1 .en «en dynosaurus die
$ t! is t tieke momenten reddingX%l?ïL2ien in DINOSAURUS-S*» f Êrn DEN DE WERELD, een
k 1h" <}ip pr°duktie waarin oer-

0ver een woordenschatr,C»\ tien woorden beschikkenX=?%« ch in staat zi-in eeh film
ÏSe •*& wen - Compleet met reu-V*°lv ■ enge monster-vogels,?!>{«°t^6 6n natuurgeweld waar-Sü^Je 'Voorouders op de vlucht
$ «1 Wo zeMs een dinosaurus uit
\>& -waaruit bliJkt d'at toch
S. en iji

,

klein monstertje onhe-ld. ll*i kan zijn. A.M.P.

Spaghetti-Western
TUSCHINSKI Sinds het succes

van films als For a
few dollars more... is er al heel wat
spaghetti inWesterns geïnvesteerd.
Voor een paar kogels meer is daar

weer eens zon resultaat van.
De eigenlijke filmtitel is The mo-

ment to kill en dat moment is onop-
houdelijk aanwezig, zodat tegen het
einde de schietijzers, van acteurs
George Hilton en Walter Barnes rood-
gloeiend staan.
Een leuke vondst van regisseur An-

thOny Ascott is de scène in het plaat-
selijke slachthuis waar de vele doden
die er vallen zo aan de haak kunnen.
Niet erg veel sfeer — op een gege-

ven moment ontsiert een moderne
hijskraan het Western-decor — wel
veel actie en verschrikkelijk veel do-
den in deze niet al te slechte imitatie.

L.H. van U.

Samen inbad bijDe Broca
fI»ÏS\ j«J de omge-
°V 6 d?ïat' maakt

% vC»-?teel opna-'VU I IJn nieuwste\\Sv [iudre dEs"V'fla't •"* is eenVdl Jch af speeltiftS? Tweede We-%S\\Vi dat laat

>>C nks vee > te-;S> de door del^L weten igeall 'eerde■X H& e bereiken.
! c Nê* er weet iswoestijn zeer

is de|uxe vanN>eiLdan 00k teV"«en w Voor éénW■Ö nda« «Jat71V" Mi-

SCHERPE KIJK
OP HARDE
MISDAAD

RIÀLTOCINEAC DAMRAK — Arthur Penn maakt zijn „Bonnie
and Clyde" 1;oen men in Amerika al

verontrust was geraakt over het geweld. Zoals gebruikelijk kregen
niet de sociale misstanden en slechte woningvoorzieningen in de ach-
terbuurten de schuld maar deed men het goedkoper af door te roe-
pen: dat komt door al dat geweld op de televisie en in de bioscoop.
Misschien heeft deze hypocrisie — te vergelijken met die van de
filmkeurders die forse sex afschuwelijk maar een harde oorlogsfilm
doodgewoon vinden — toch wel iets te maken met het feit dat Penn
in zijn film tussen de heftige kogels ook een soms wat zwaar wegen-
de poëzie invoegde. Naarmijn smaak had die poëzie trouwens functie
waar zij suggereerde dat buiten de wet nog een tragische vorm van
vrijheid kan bestaan en op die goede gronden blijf ik Penn's „Bonnie
and Clyde" een uitstekende film vinden.
Maar tijd en smaak staan niet stil

en nu Roger Corman aanklopt met
„Bloody Mama", die zich het duide-
lijkst laat introduceren als een bij-
zonder knap „vervolg" op „Bonnie
and Clyde", dat bovendien directer
is en nergens poëtisch om cTe harde
feiten heencirkelt wordt een keuze,
waartoe men uiteraard niet verplicht
is, toch wel moeilijk. Ook Corman is
uitgegaan van een reeks historische
feiten, de in het Amerika van de
jaren twintig geruchtmakende
carrière van de „Barker-family", be-
staande uit de voor niets terugdein-
zende maar wel kinderlijk-egoïs-
tisch in God gelovende moeder Kate
en haar vier zoons voor wie moor-
den enz. even vanzelfsprekend ge-
weest schijnt als het pellen van pin-
da's. Bankovervallen, kidnappen, het
in de badkuip smoren van lastige
getuigen waaide de leden van deze
onder streng matriarchaat van Kate
opererende familie als „normaal"
gedrag blijkbaar aan en als het ma
soms toch wat te veel dreigde te
worden koos zij een van haar zoons
uit om er samen maar eens een
nachtje over te slapen. Bij het kij-
ken naar zon film weet je natuur-
lijk nooit of het echt zo gebeurd is,
maar Corman komt wel tot een vol-
strekt geloofwaardige interpretatie
zo lang de film duurt. Zijn Freu-
diaanse toelichting op het gedrag
van moeder Kate die als meisje al
verkracht werd is daarbij niet het
sterkste punt. Wel het in wezen kin-
derlijke gedrag van deze misdadi-
gers wat Corman vooral mooi laat
uitspelen als zij een miljonair heb-
ben ontvoerd die door zijn persoon-
lijkheid ondanks zijn gevangenschap
de ontbrekende vaderrol in het Bar-
ker-gezin opvult en daardoor zon
sterk contact krijgt met de zoons dat
die rebelleren tegen het bevel van
moeder Kate om hem neer te schie-
ten als de losprijs is geïnd.

Het waarderen van èen film wordt
door zon veelzeggende, in de hande-
ling verweven geloofwaardigheid
veel sterker gesteund dan mensen
voor wie film in de eerste plaats een
kwestie van (film-)stijl is vaak wil-
len toegeven. Maar het is ook waar
dat wie zich daar mede door laat lei-
den bij een gegeven zoals dit ten-
slotte toch wel voor de filmstijl van
Corman kiest. Corman komt uit de
school van Don Siegel, is een primi-
tief-intuïtief natuurtalent die altijd
precies weet hoe het moet. Penn is
een denker, die langer weegt en het
soms nog mooier vindt, maar je
proeft in zijn vondsten soms dit
voor-proces en daardoor verliest het
wel iets van het pure plezier dat di-
rect filmen kan opleveren. Daarbij
komt in „Bloody Mama", dat Cor-
man als spelregisseur, vooral ook
met Shelley Winters in de titelrol,
ditmaal voor zijn doen heel ver
reikt, al zijn er in haar voortreffelij-
ke vertolking wel enkele momenten
waarin men het snel „ziet".

„Bloody Mama" is een erg fijne
film, niet in de laatste plaats doordat
Corman het misdaadgeweld zo heeft
geïntensiveerd dat het nergens sen-
sationeel buiten de perken gaat.

C. B. DOOLAARD

Leuke
regie
van
Vic

CITY Het noemen van de naam
Vic Morrow zal maar bij

weinigen direct een licht doen opgaan.
Herinnert iemand zich die kwaadaar-
dige slechterik uit „Blackboard Jung-
le", die al die platen van die lieve
jongen stukbrak en die Glenn Ford
met een mes bedreigde? Dat was Vic
Morrow in zijn eerste film en zo is het
jaren verder gegaan. Steeds weer was
hij de jeugdige delinquent aan wie
zelfs de knapste sociale werkster ver-
spild was. Als zovele B-acteurs die
het nooit helemaal gemaakt hebben,
koesterde Morrow regie-aspiraties en
een staaltje daarvan kan nu gezien
worden in de Western ~A Man called
Sledge", hier kort en krachtig „Sled-ge" geheten.
Het is niet Vic's eerste film, want

ook in de tijd dat hij nog de schurk
uithing liet hij- al merken dat er een
artistiek persoon achter het boosaar-
dige uiterlijk schuil ging. Hij regis-
seerde moeilijke stukken op het toneel
en voor de televisie, maakte een korte
film „Last Year at Malibu" en zelfs
„Deathwatch" naar het gelijknamige
stuk van Jean Genet. Het lag dan ook
wel in de lijn der verwachtingen dat
hij met „Sledge", die hij voor reke-
ning van Dino de Laurentiis in Spanje
draaide, geen „gewone" Western zou
maken.
Sledge, gespeeld door James Garner,

is een wefiswaar geduchte, maar toch
goedaardige revolverheid, die het niet
helemaal mee zit. Bij een overval op
een postkoets wordt de koetsier per
ongeluk gedood, zijn makker wordt bij
het pokeren vermoord en Sledge on-
dergaat dat allemaal terwijl hij net
zijn grote liefde ontmoet heeft. Een
oude man (John Marley), die jaren in
het gevang heeft gezeten, vertelt hem
echter dat er in die gevangenis drie-
honderdduizend dollars aan goud te
halen zijn en dat betekent voor Sled-
ge, die in de verte al van een rustige
oude dag droomt, de kans op de grote
slag.
Van alle overige Westerns die het-

zelfde thema behandelen weten we al
langs welke ingenieuze wegen die buit
dan binnengehaald en al dan niet ver-
loren wordt „Sledge" slaat in verge-
lijking met soortgenoten hierin een
uitstekend figuur en is daarom alleen
al de moeite waard. Het ongewone is
echter dat uit alles blijkt dat hier
geen oude routinier aan het werk ge-
weest is, die zon story uit de losse
pols bij elkaar filmt.
Vic is duidelijk een „bezielde"

nieuwkomer, die zich met zn hele ac-
teurshart op de film gestort heeft en
die iedere figuur iets probeert „mee"
te geven. Bovendien weet hij met
tweederangsacteurs (hem niet onbe-
kend) uitstekende resultaten te be-
reiken, door ze meer te laten zijn dan
de typetjes die ze meestal moeten uit-
beelden.
Zoals vaak met als filmmaker debu-

terende acteurs het geval is, weet ook
Morrow de grote lijnen niet altijd in
het oog te houden en valt de film in
ongelijke delen uiteen, maar daar-
naast zijn er scènes die van grote vin-
dingrijkheid getuigen. Die vondsten
zijn dan soms wel weer aan andere
filmers ontleend (van Peckinpah via
Hitchcock tot Eisenstein), maar dat
doet er niet toe, het valt allemaal on-
der dezelfde noemer: ruwe bolster,
blanke pit.

FRED VAN DOORN

ACTEUR MORROW MAAKTE BEZIELDE WESTERN MET VEEL ELAN

Na een geslaagde bankroof wordt meestal de buit verdeeld, waarna de echte moeilijkheden pas komen. In
'Sledge' van Vic Morrow steekt men er voor zekerheid maar een paraplu bij op.

■■ * i 1» i'»i*m^—b^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

(Van onze filmredactie)

LE CERCLE ROUGE (Roxy) — Melville ontleedt, met iets minder finesse
dan men van hem gewend is, karakters in spannende misdaadfilm.
THE REVOLUTIONARY (De Uitkijk) — Met begrip en milde ironie wor-

den de twijfels in beeld gebracht van een student die in de revolutie gelooft.
WOMEN IN LOVE (Alhambra) — Ken Russell accentueert de hoogtepun-

ten uit het pleidooi voor meer vrijheid rond de sex, zoals dat te lezen staat in
de roman van D. H. Lawrence.
RYAN'S DAUGHTER (Du Midi) — Kleine liefdestragedie tegen achter-

grond van lerse opstand wordt door David Lean opgeblazen tot romantisch
spektakel buiten proporties.
DR ZJIVAGO (Hallen) — Romantisch kleurenspektakel over leven, liefde

en lijden van arts Omar Sharif tijdens de Russische revolutie.
FESTIVAL (Cinétol) — Tijdsdocument van Murray Lerner over het voor-

malige Newport-muziekfestijn en de veranderingen in muziek en publiek van
toen en nu.
WOODSTOCK (Cinema West) — Half miljoen jeugdige Amerikanen amu-

seert zich vredelievend op geweldig popfestival.
GUESS WHAT WE LEARNED IN SCHOOL TODAY? (Leidsepleintheater)

— Sexsatire over vooruitgang en behoudzucht bij Amerika's zwijgende meer-
derheid, door John Avildsen grof met de hakbijl benaderd.
M.A.S.H. (Calypso) — Traditionele soldatenklucht in aantrekkelijk modern

jasje over 10l en overleven in Koreaans legerhospitaal.
KELLY'S HEROES (Bio) — Vakkundig gemaakt oorlogsavontuur van

Brian Hutton over plotselinge gouddorst onder Amerikaanse troepen na de
landing in Normandië.
IRMA LA DOUCE (Corso) — Shirley MacLaine als het meest levenslustige

meisje van plezier in Billy Wilders originele musical zonder zang.
COTTON COMES TO HARLEM (Nöggerath) — Vlotte en sfeervolle

thriller van Ossie Davis, naar de detective-story van Chester Himes. over
twee harde 'cops' in de Newyorkse negerwük Harlem.
LEO THE LAST (Kriterion) — Te chaotische allegorie over de onwil van

mensen om het met een betere wereld teproberen.
BLOODY MAMA (Cineac Damrak en Rialto) — Roger Corman licht met

rake film het leven van een beruchte Amerikaanse misdaadfamilie door.

HIIIIIIIIIM ffrW^MMMMMMMMjMM^M^WMMM_M__M»_MM^^^

(ADVERTENTIE)
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(ADVERTENTIE;

EVEN 'N KROKETJE I
HALEN BIJ FEBO!
• grillburgers
• nasi-bami pafties
• goulashkroketten
• warm gehakt
FIJNPROEVERS-
KWALITEIT

■ 1ev. Swindenstraat 63 - tel. 940532
Karperweg 3 - tel. 717892Spaarndammerstr. 66-tel. 240329Amsteldijk 132- tel. 796888Slijperweg 2-tel. 278522

r • '



Een nieuwe ontwikkeling
in dereisbureauwereld: 40bonafide
vakantieverzorgers samen in VNR
Een bundeling onder de naam Nederland. Daar kunt u
Verenigde Nederlandse Reis- informeren naar en boeken voor
bureaus. Een bundeling onder alle mogelijke vakantiereizen,
het motto 'vakkundig, vertrouwd, Reizen per vliegtuig, trein of
verzorgd. Ontstaan uit boot. Bovendien autotours, het
bezorgdheid over minder prettige nieuwe voordelige vakantieplan
randverschijnselen in de reis- voor automobilisten,
bureauwereld, zoals onhaalbare De VNR-reisgids spreekt
beloften. Ook ontstaan uit de boekdelen. Haal zon reisgids bij
behoefte om u een zo groot en één van de partners. Uw vakantie
gevarieerd mogelijk pakket reizen verdient zorg. De VNR neemt die
aan te kunnen bieden. De liefst zorg met enthousiasme en
40 VNR-partners beschikken ervaring voor zijn rekening,
over zon 70 adressen door geheel

Uitnodiging
Wij nodigen u uit om bij ons langs te komen of. |m—■■—■
indien u dit niet mogelijk is, ons even op te bellen. Il JPA WNI
U krijgt dan aan de hand van de VNR-reisgids een lilRil VI
keuze uit een omvangrijk aantal vakanties. IV lil IC
Vakanties tijdens welke u niet voor onaangename | f | f | ijverrassingen zult komen te staan. -_■_________■______-______■f ;,'- ' ; \ ■ *

VNR-partners in uw nabije omgeving zijn:

American Express Damrak 66 Amsterdam
te1.:020-6 20 42

Holland Travel Service N.V. Rokin 126 Amsterdam
tel.: 020-23 43 90/23 43 01

Reis- en Passagebureau Buitenveldertselaan 170
Travellovd N V. Amsterdam tel.: 020 -42 28 38

Pieter Calandlaan 132
Amsterdam te1.:02- 19 1226
Binnenhof 42 Amstelveen
te 1.:020-411055

De Vries & Co. N.V. Dam 6 Postbns 1 1 13 Amsterdam
te 1.:020-248174

Reisbureau Suntravel Poststraat 6 Bussurn (achter
postkantoor Huizerweg)
tel.: 02159-196 56/172 00

Copex-Muller Reisbureau Weerlaan 3 Postbus 45 Hillegom
te 1.:02520-71 43

De Verenigde Lektuurbedrijven N.V.

zoeken wegens reorganisatie enige

boekhoudkundige medewerkers
Wij bieden een goed salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
U komt te werken op een modern kantoor met een prettige sfeer, waar zelf-
standigheid op prijs gesteld wordt.
Voorvervoer wordt zorggedragen.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling kunt u richten aan de AFD. PERSONEELSZA-
KEN, OOSTELIJKE HANDELSKADE 11 te Amsterdam, tel. 228375.

I VAKANTIE fl§
OE MEEST COMPLETE afcjll.
VAKANTIEREISGIDS KRIJGT ;~|
U GRATIS VAN ONOG gJÊjk

Ja. gratis van Onog - Oldenzaal Het reisbureau met de vele.
schitterend verzorgde vakantiereizen. Per vliegtuig ot per auto-
car ... een Onog Planreis is een droom. U kunt kiezen uit
tientallen zonovergoten vakanties.
VLIEG- EN AUTOCARREIZEN NAAR VELE
PLAATSEN IN SPANJE. JOEGOSLAVIË, ITALIË,
OOSTENRIJK. ENZ.
Ga nu alvast genieten van die vakantievreugde. Vraag, snel de
meest complete vakantiegids aan bij Onog - Oldenzaal, tel.
05410-3566 of vul even de bon in en stuur 'm naar Onog-
Oldenzaal. Dat is voldoende!

UIIVU PLANREIZEN
Stuur mij.per omgaande de gratis vakantiegids. PA.
<2 Naam
•-

< Straatoe
(3 Plaats
Invullen, uitknippen, in open enveloppe doen en frankeren met
12 et. postzegel, adresseren aan Onog-Oldenzaal.[reisbureau onog aagas.o2olZr

ft INKOOP VAN
BOEKEN

BOEKHANDEL J. DE SLEGTE
Kalverstraat 11-13, telefoon 232540
Specialeafdeling m prijs
verlaagde boeken

Keunïng. Kleijn &Schaïnk
Jacobus Remmers

S. M.Sougtft
verenigd onder de firma

ASSURANTIE COMBINATIE NEDERLAND
Mwenaracht519-525, Amsteidam-C.

vragen een

- bekwame kracht
voor de afdeling
BRANDMAKELAARDIJ.

Vereist wordt:
• vakkennis en ervaring.
Geboden wordt:
• goed salaris en goede secundaire
voorwaarden

Schriftelijke sollicitaties met opgave
van opleiding, teeftijd etc. te zenden
t.a.v. de chef personeelzaken, de heer
A.J. Hubregtsen.
U kunt ook een telefonische afspraak
met hem maken onder no. (020) 62525.

BankgarnituurMoonlight, |oftewel Ideal Home's geslaagde
poging totonsterfelijkheid.

Dit is 'n moment om lief de allure van een drie mille lijke situatie, waarmee
te hebben. Uzelf stevig de stel, dat bij Ideal Home andermaal bewezen is dat er
hand te drukken omdat ude (alleen bij I. H.) echter de maar weinig Ideal Home's
tijd heeft genomen deze helft minder doet. in Nederland zijn.
advertentie te lezen. En dat Een unieke, zij het tijde- Tot onze grote vreugde
loont waarachtig de , , r——4 , , 1 , overigens, zodat wij
moeite. ons via dit opwin-

Wij stellen u \ dende aanbod een
thans namelijk voor 6 e e # t 4 plekje in de rijen der
aan deMoonlight. IJI II '| II '_ |l' onsterfelijken
Een puissant rijke \ m

~~

— kunnen verwerven.
onderuitzittermet j Pg^Jo^—lj Naast Sinterklaas.

6 * mmmiisss&sLL
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Ziehier 't zorgenkind van Ideal Home'skassier. Watmennoemt een p ———^^mllililmlonderuitzitter vanallure. Zeerbelangrijk :voorgevoninde romp en dikke zit- ■ i 7~^S^//JJJ§\Ë\\
en rugkussens voor eenwonderbaarlijke zit.Bekleding: ruig, robuust ri beon I H^~__= f([LüJ_f|///J

in eigentijdse tinten. Dit alles en 'n jarenlange j l/lOC va! j[___^^_^^Sji.
' woon-zit-kijkplezier I l|QGII|K!• I4V_>* Wwm(.///////_V_l^^Mv

Apropos, die hele fijne elementenwand (3 stuks) van ruim 2meter hoog
enbijna 3breed ismetf895,-duidelijkook onverantwoordelijk laaggeprijad.

Ondanks znbar enbinnenverliehting en wat er verder in 'n volwassen
wand thuishoort. Grotekast,kleine prijs dus. Zeer klein prijsje, mogen we wel zeg)'

Zondermeer iets om gezien te hebben. «r«»|__Jïïl» * OACExclusief bij Ideal Home. I I|CKHI|K T.073.

A IdealHome
N.Z.Voorburgwal 296. Amsterdam bij depostzegelmarktTel. 235814

Grootwinkelcentrum Amsterdam-Noord Tel. 273021
Geopend dagelijks van 9-6. 's Maandags gesloten.Donderdagshowavond van 7-9.30.

■

tffiAllimO J.P.Heyestraat 63-67, Amsterdam-West bij de Kinkerstraat. Tel. 184166
Geopend dagelijks van 9-6. 'sMaandags gesloten.Donderdag showavond van 7-9.30.

J _^~A>_i , __— , 1
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PERSONEEL AANGEBODENI&

\
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AMERICAN ATTORNEY, age
28. seeks cballenging POSITION
here in Amsterdam, wrlte: Wal-
molen 101, phone: 278344. POIO

STUDENT zoekt werkvoorca. 20
uur per week. Event. in week-
eind. Noord of Centrum. Tel. na
19 n. 221620, kamer 73. POlO

PARTICULIER vraagt thuiswerk
(geen tussenpersoon)onverschil-
lig wat. In bezit van auto, tele-
foon, schrijfmachine. Belang-
stelling gaat uit naar regelmatig
werk. Discretie gevr. Br. AOlO-
-52530bur. blad. AOlO

Jongevr. m. 3 j. H.B.S. pr. dipl.
boekh. zoekt THUISWERK of
baan van 9—12 uur, omg. Chur-
-hllll-.-,. Tel. 791249. POlO
B.z.a. ONGESCHOOLD PERSO-
NEEL.Br. POlO-18278 Parool.
B.z.a. net pers. voor BEZOR-
GING in Adam en omstr. per
auto van kl. collies voor bül. ver-
goeding. Tel. 928471, na 15uur.
Ervaren TANDARTSASSISTEN-
TE zoekt in particuliere praktijk
werk, liefst ln Amsterdam-Zuid
of Oost, 's avonds na 19.00 uur
beUen tel. 982011. POlO

Erv. hulsvr. zkt. beslist prettige
werkkr. enkele mal. p.w. (kant.,
wink- of huish.) Omg. Osdorp
Br. POlO-21997 Parool. POlO
JONGE VROUW i.b.v. diploma
sociale academie zoekt werkvoor
1 dag perweek (geen typewerk).
Tel. 783497. POlO
CREATTVE FILMMAKER &

PHOTOGRAPHER with interna-
tional references & portofolio.
more than 40 documentarles
commercial & indnstrials films.
photojournaUsm, port rait & art
design, fluent french éc english.
Free to travel, seeks job part or
full time. preferably in Adam;
resumé available. Answer Box
POIO-32028 Parool of phone Bor-
remans 716295. POlO
Dame, middelbare leeftijd, biedt
zich aan als HUISHOUDSTER;
liefst buiten. Br. FOlO-18310
Parool. POlO
Biedt zich aan: HUISMEESTER-
SCHOONMAKER voor flats. On-
verschillig waar. Br. POlO-3099
Parool. POlO
Gehuwde VROUW zoekt adm.
werk voor de ochtenduren, liefst
inWest. Br. POlO-16306 Parool.

PERSONEEL GEVRAAGD
i . I—£-__.

handels- en kantoorpersoneel
Verreweg het

fijnste
nummer

voor een uitzendjob is

112211
Uitzend-
centrum
ÜB2OOO
Doordeweeks bereikbaar

van 8.30 tot 20.00
's zaterdags

van 10.0tot 14.00

112211
Bel en zekomen
bij u thuispraten.

Brengenuwgeld thuis.
Gevenzelfs

88% winstdeling.

112211
Burg.Röellstraat 18.

(Steno)-typistes!
voor directwerk.
JennySpits'

TYPE-EN VERTAALBUREAU
Prinsengracht 909, bij Vijzelstr.
Tel. 247635. PO2l

Ultzendburo vraagt voor spoedi-
ge indiensttreding jonge ener-
gieke

manager
MinimaalMAVO-opleiding.
Goede omgangsvormen.

Dienstwoning eventueel beschik-
baar. Br. PO2l-16284 Parool.

Uitzendbureau Van der Waal.
vraagt KANTOORPERSONEEL.
Tel. 020-195495. PO2l

Het college
Zeemanshoop

vraagt een vrouwelijke admini-
stratieve kracht voor de ochten-
duren. Br. PO2l-16297, Parool.
Gevr. MEDEWERKSTER op
klein kantoor voor faktueer en
div. administratieve werkzaam-
heden. Voor moeder met kind
van 3—B jaar is een crèche aan-
wezig. Aanmelden Biermans
Confectie Industrie N.V., Ring-
dijk 2 Adam Oost (hoek Midden-
weg). Tel. 948333. PO2l

Naast het Restaurant op de 2e
etage van

De
Bijenkorf

van Amsterdam vindt u het 30ste
uitzendbureau van

Tempo-
Team

Tempo-Team vraagt voor directe
uitzending:! ZGQV
zelfstandige

boekhouder MBA
omg.Concertgebouw.
2 boekhoud-
machinistes

omg. Tesselschadestraat
2 steno-typistes

moderne talen,
omg. Amstel-Industriegebied.
3 typistes Ned.

omg.Amstel-Industriegebied
1ponstypiste

i

omg.Parnassusweg.
" Gaarnealle inlichtingenbij:

\

Tempo-
team

>

DeBijenkorf
Tel. 020-218080, toestel 1268.

'

Martinus van Lingen, Aanne-
mingsbedrijf „B & U" N.V.
vraagt ERVAREN ADMIN.
KRACHT voor halve dagen. Ty-
pe-ervaring en bekendheid met
doorschrijfsysteem vereist.

'

Schrift, sollicitaties met ver-
langd salaris ie Bloemdwars-
straat 5, Amsterdam. PO2l

Uitzend- enpersoneels-
bureauVANREEDE vraagt
metspoedgeroutineerde

TYPISTES
STENOTYPISTESNed. en/of

moderne talenen
ADMINISTRATIEVEEN

BOEKHOUDK.KRACHTEN
Bel. 960715, ook 's avonds.

ADMINISTRATIEVE MANNE-
LIJKE KRACHT gevraagd, leef-
tijd 18—20 jaar. opleiding liefst
M.A.V.O. belast met voorraad en
inkoopadministratie. Loon ƒ9O,
— tot ƒ125,— netto per week.
Aanmelden: Fa. Henk Nieuw-

"

koop, Van Hallstraat 7—13, Am-
_
sterdam tel. 12142. PO2l

'

Notaris Mr A.A.K.M. Middelhoff
te Amsterdam, Keizersgracht

- 704, Tel. 23.25.90 biedt aan
(STENO)-TYPISTE een prettige
werkkring aan- PO2l

Ontwaak
uit
uw

winter-

_

slaap
TELEFONISTE

'

TYPISTE NEDERLANDS
TYPISTE MOD. TALEN
TELEXISTE
SECRETARESSE
DICTAFONISTE
STENOTYPISTE
BOEKHOUDER
PONSTYPISTE
BOEKHOUDKUNDIGE

1

ADMINISTRATIEVEKRACHT

1

Nuis het tijd om tewerken

:

en geld te verdienen!!
Stapmeteen naar:

randstad
AMSTERDAM

Amstelveeneeweg 101.
tel. 786661

(bij Haarlemmermeerstation.
Linnaeusstr. 58, tel. 945050
Koninginneweg 155C.

Tel. 737666
Bilderdijkstr. 115, tel. 163477
Kalverstr. 198, tel. 227688

(ook zaterdags open)
Rokin 54-56, tel. 62213

Meeuwenlaan 265, tel. 262668
A.J. Ernststr. 593, tel. 440469

(Oelderlandplein)
Hoofdweg476, tel. 141234
(bij Bos enLommerpl.)

ROTTERDAM
Metrost. Beurs-Z. tel. 130220

AMERSFOORT
v. Viandenstr. 37, tel. 30159

HILVERSUM
Herenstr. 43c, tel. 16059

UTRECHT
Lijnmarkt 29, tel. 18248

HAARLEM
Zijlstr. 89, tel. 312640

ZAANDAM
Peperstr. 208, tel. 69956. AO2l

Vooraanstaand Winkelbedrijf
centrum Amsterdam vraagt een

juffrouw
voor administratie en controle
van aankomende goederen. Leef-
tijd 16/18 jaar, zaterdagsvrij.
Aanmelden Fa. Woltering, Dam-

rak 97, afd. inkoop textiel.

Thuiswerk
" TYPISTES gevraagd voor Neder-

'

landse adressen, ƒ 18.-per 1000

;

st. Wonende tussen Jan Evert-

.

senstr. en Bos en Lommerweg te

t

Amsterdam. Br. PO2l-16317,
Parool- PQ2I

Op klein kantoor isonmiddellijk plaats voor:

een jong

i

meisje/jongeman

1

voor tel- en sorteerwerk, typen, balie-werkzaamheden, eenv. adm.

"

arbeid en eventueel boodschappendienst, kortom een afwisselende

'

baan.

'

N.V. Nederl. Adm.- en Trustkantoor, Keizersgracht 658, Adam, tel.

1

236891, toestel lof na6 uur tel. 454292. PO2l

DeNederlandsche
PersilMIJN.V.

vraagt voor spoedige indiensttreding op een van haar afdelingen
een

administratief
medewerkerster

Haar werkzaamheden omvatten met name de behandeling van de
crediteurenadministratie.Een groot deel van de dag zal zij daarom
actief bezig zijnmet gespecialiseerd bureauwerk. Daarnaast echter
verricht zij ook werk op deboekhoudmachine.
Interesse in deze administratieve job?Neem dan contact opmet

De NederlandschePersilMij. N.V.
Stadhouderskade 19—20

Amsterdam
Telefoon 020-125511, toestel 139.

.____________-__________________-_-_----—-—___-_-_-.—i— i

N. V. Amsterdamse Naaimachinehandel v/h A. Lewenstein, P. Ca-
landlaan 5, Amsterdam (Slotervaart)

zoekt voor haar afdelingboekhouding:

A. ervaren
medewerker(ster)

inhet bezit van hetpraktijkdiploma boekhouden.
Minimumleeftijd 21 jaar.

De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandigcoderen en voorberei-
den van de boekingsdocumenten, welke mechanisch worden ver-
werkt. ;

B. medewerkster
Minimumleeftijd 18 jaar, voor de bediening van één onzer boek-
houdmachines en onze factureermachine, alsmede voor het verrich-
ten van andere voorkomende administratieve werkzaamheden.
Diploma typen dan wel typevaardigheid is noodzakelijk.

Voor beide functies bieden wij een uitstekend salaris enminimaal 17
werkdagenvakantie per jaar.
Met reeds gemaakte vakantie-afsprakenwordt uiteraard rekening
gehouden.
Schriftelijke sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres -
Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak, telefoon 156555,
toesteliai. p°2l

Op de regionale caloulatie'in Sloterdijk van C& A (4 min. lopen van
het station Sloterdijk) is plaatsvooreenadministratieve

medewerkster
ongeveer 18 jaar oud en in bezit van eenMulo-diploma

voor decalculatiewerkzaamheden is er plaats voor een

intelligent meisje
In ruil voor haar werklust betaalt C & A een fijn salaris en heeft ple-
zierige extra's zoals reiskostenvergoeding (als jebuiten Amsterdam
woont), korting op kleding voor jezelf, en niet te vergeten een zeer
voordeligespaarregeling.
Schrijf een brief naarC&A, Schakelstraat 23, Sloterdijk, of bel op
voor een afspraak, tel. 163055. ; poai

Vander Graaf& Co.'s Incasso-bedrijvenN.V.
Helmholtzstraat 81 te Amsterdam-Oost, vraagt voor spoedige in-

diensttredingeen

correspondent
(Ned.)

Leeftijd tot 36 jaar (dienstplicht vervuld hebbend).
Mulo-diploma vereist.
Voorts diploma Ned. handelscorresp. of daarvoor studerende.
Aanvangsalarisnader overeen tekomen.
Solliciaties te riohten aan bovenstaand adres of telefonisch onder nr.
020-56181, tst. 319. P°3l

,

■- -

■

r
Gevraagdopklein handelskantoor zelfstandigeboekhouder/ster

die tevens ambitie heeft om gevarieerde commerciële taken te ver-
richten. PA. J. NOACH, Rafaëlplein 21, Amsterdam-Zuid. Tel.
723836. ' PO2l

Boekbinderij enbrocheerinrichting
Energia

SCHINKELKADE 59-61, ADAM, vraagt

vrl.
administratieve

kracht
i.b.v. typediploma.

Haar taak zal bestaan uit het telefonisch te woord staan van onze
cliënten, typewerken licht administratief werk.
Accuratesse en een vriendelijk beschaafd optreden beschouwen wij
als een belangrijke eigenschap.
Een enthousiaste medewerkster kan bij ons rekenen op een hoog sa-
laris en primaarbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties van maandag t/m vrijdag van 9—17 uur aan boven-
staand adresof telefonisch020-728103. PO2l

Wij zoeken een:

receptioniste /typiste
en

offset drukkers
voor onze unieke - nog teopenen -

klaar-terwijl-u-wacht-drukkerij
in hartje Amsterdam, waar zowel particulieren als bedrijven voor
snel copieer- en drukwerk tereohtkunnen.

Mannen, die ervaring hebben met het gebruik van reproduktie-ap-
paratuur (o.m. offset) die zelfstandig kunnen enwillen werken, ac-
curaat zijn en een uitgesproken gevoel voor service-geven bezitten
worden verzocht nu tebellen met Bureau AlgemeneZaken (Zwaans-
vliet 5 Buitenveldert), tel. 428080.

Dat geldt ook voor de receptioniste (18—25 jaar) die als gastvrouwe
onze klantenop een charmante manier tewoord staat en helpt.
Daarnaast dient zij een uitstekende typiste te zijn die met behulp
vandemeestmoderne typewriter feilloos iweet tewerken.

Bijenkorf BeheerN.V._
BADPAKKENPABRIEKvraagt op haar gezelligklein kantooradministratief

medewerkster
met vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Goede so"al*
voorzieningen.Tel. 020—242833.
Accountantskantoor te Amsterdam vraagtenkele

mnl. en vrl. assistenten
voor eenvoudige administratievewerkzaamheden. Goedhandschr
vereist. Leeftijd tot 50 jaar. Goed salaris en andere
Br. PO2l-16309 Parool. _-

—

Adasco
administratie- en ooniputerservice kantoor

deClercqstraat 130 - Amsterdam
telefoon 162314/181063

vraagt een:

assistente
voor het verrichten van type- en administratieve werkzaamheden.
U krijgt te doenmet een klein team van medewerkers ««*« °P.™ T

moderne wijze deadministratieve problemen verzorga

Bent u geïnteresseerd-schrijft u dan voor een afspraak. PO2l

Stok
Radio -TV -Elektr.
huish. apparaten
8 speciaalzaken
in Amsterdam
Sinds 1911

De uitbreiding der administratieve werkzaamheden in on»
drijf biedt een interessantevakature.
Wij vragen een

admin.
assistente J

voor diverse werkzaamheden bij de Centrale
orderverwerking en alles wat daarmee samenhangt, 1»
groot belang. Leeftijd 17-21 jaar met Ulo-opleiding en
heid. a

Behoorlijke salariëring in overeenstemming met leeftijd' *,f
en ervaring, alsmede uitstekende arbeidsvoorwaarden *

voorzieningen.
_

Schriftelijke sollicitaties bij de direktie of telefonisch bij <" 8
soneel, Wagenaarstraat 55-83, Amsterdam-0., telef. 920
Aberkrom, toestel 3). .

Stok
Radio-TV-Elektr.
huish.apparaten
8 speciaalzaken
in Amsterdam
Sinds 1911

De groei van ons filiaalbedrijf brengt een daarmee same»",)!'
uitbreiding van werkzaamheden mee. Wij willen daaro*"
jongekracht aantrekken als

filiaal-
administrateur yj

Een jongeadministratieve kraoht (20-25 jaar), die bij f* &Jschiktheid na een inwerkperiode de gelegenheidkrijg»standig filiaal-administrateur tewordenaangesteld.Ee° '„i»""inzicht, doorzettingsvermogen en een grote mate van *"

heid vergt. ,

Wij garanderen een behorlijk salaris, ln overeenstemm»*,/tijd, opleiding en ervaring, alsmede uitstekende arbeid» 11
denen sooiale voorzieningen, o.a.4 weken vakantie.
Schriftelijke sollicitaties bij de direktie of telefonisch bij <*' t $soneel, Wagenaarstraat 55-63, Amsterdam-O, tel. 9 go VAberkrom, toestel 3).

Labouchere & Co.Nf'
bank

Wij zoeken op korte termijn

medewerksters
voor de giro-afdeling.

Leeftijd ciroa 20 jaar. , fTypevaardigheid en enigeadministratieve ervaring&*.*LdPjGeboden wordt een prettige werkkring, gunstigearbeid»den, een gratifioatieregeling, een jeugdregeling en rei»»goeding voor forensen I
Sollicitaties kunnen worden gericht tot de heer Van de fll J
ook telefonischbereikbaar is, (020) 160011. 7Ons adres: Tesselachadestraat,12, Amsterdam.

Wie wil voor halve dagen
of uren overeen te komen yj

assisteren bij de BOEKHOUDING van een importbedriJ 1 „<$ding-fournituren. U kunt zelf uw werktijden indelen, »"Vl.tic tijd vaststellen. Hoofdzaak is dat onze afdelingboekh"", ftsteeds overbelast is. S.v.p. telefonisch afspraak make» " V
me__.OudeajdsvoQrburgwal H4. T_.l»fnon -■■.01H2.

—

£?Vervolg Koeriersters op pagi na •

I



Oma' Henny Alma
bezeten van de film

door EMMY HUF

MEVROUW BUWALDA uit de succesvolle tv-serie „De
*leine Waarheid" is een filmster. Anders gezegd: Hen-

j., die de rol van mevrouw Buwalda speelt, is een
Bter. Toen na de oorlog de eerste Nederlandse speelfilm
°pgenomen onder regie vanEdmond Gréville en Hen-

j een dagje ging kijken zei Gréville: „Die moet er
geboren filmactrice".

Er werd een rolletje voor haar in-
geschreven en met Frangoise Flore,
Jan Retel en Jack Gimberg vierde
zij de eerste na-oorlogse filmtriom-
fen. Van „Niet tevergeefs" werd ook
een Engelse versie gemaakt, en Hen-
ny Alma was de enige van de Ne-
derlandse cast die ook in de Engelse
versie meewerkte. In de volgende
produktie van vaderlandse bodem De
dijk is dicht — over het bombarde-
ment op Zeeland — kreeg zij de
vrouwelijke hoofdrol paast Kees
Brusse. Anton Koolhaas, die de film
geschreven en geregisseerd had zei
van haar: „Ik heb nog nooit iemand
gezien die zich zo volkomen over-
geeft aan de camera".
Daarna stond de artistieke carrière

van Henny Alma stil. Ze trouwde,
kreeg kinderen en haar man wilde
niet „meneerAlma" worden.

HENNY ALMA Foto BERT SPRENKELING

De maanlanding wordt niet
rechtstreeks op de t.v. uit-
gezonden. De KNVB heeft het
verboden.

Rol
Henny Alma: „Een jaar geleden

belde ineens René Daalder op. „Zou
u misschien weer eens in een film
willen spelen?" Of hij eens langs
mocht komen om kennis te maken.
Ik zei: „Nou, als je een oma nodig
hebt". Hij kwam onverwacht, ik was
net thuis van de Albert Cuyp. Een
doek om mijn kop, zonnebril op, ik
zag er niet uit. Een jongen zeg, de
liefde voor film straalde van
hem af. Of ik die doek eens af wou
doen — „O, gelukkig geen krulle-
tjes" — en of de mijn ogen mocht
zien. En maar praten: we bleken al-
lebei bezeten van film. Proefopna-
men: ik kreeg een rol in „De blanke
Slavin". En je gelooft het niet: ik
kwam voor die camera en ik kon het
ineens weer, het ging gewoon van-
zelf. Als de sfeer maar goed is, hè.
En met die Jan de Bont aan de ca-
mera, ik vóélde gewoon dat die het
kon". Helaas voor alle capabele me-
dewerkers, maar „De Blanke) Slavin"
viel. Hopper van de Volkskrant, de
enige die er uiterst gunstig over
schreef, meldde van Henny Alma:
„Een onmiskenbaar- filmtalent".

WPRO-Vrijdag overVolkstelling
tttr

■

vrijdag — Het ra-
N/ramma VPRO-vrij dag van-
Sty. t°t 21.00 uur op Hilversum 2\j,atldacht besteden aan de volks-
\) nde studio zitten de heren

r* 11 het Centraal Bureau voorS c lst iek en de heer Holvest vanS^mité Waakzaamheid Volkstel-
Vragen zullen beantwoorden

%j. luisteraars kunnen wonden

\j [~r besteedt VPRO-vrijdag
'W 1 aan het onderwerp Vor-
%n 6rk of indoctrinatie. HieroverN o cie h-eren Vonhoff en Rietkerk
9 VVD hun ideeën toelichten.

6eri foterview met de vice-
\ er van de NPLA, een van de
\ f'goles-e bevrijdingsbewegin-

Camera
Er lopen nog meer besprekingen,

maar daarover mag nog niet worden
gepubliceerd. De filmers kennen
haar, onderkennen haar „onmisken-

baar filmtalent". En wat is dat nou "

precies? Als ik haar aankijk zie ik
niets speciaals: gewoon een aardig,
levendig gezicht van een aardige, le-
vendige vrouw. Ze zegt: „Het heeft
niets met móói te maken, het is een
uitstraling. Je slurpt de rol in je op.
je wórdt dat mens, gaat lopen, voe-
len, bewegen als dat mens. En ver-
der is er het magische van de came-
ra. Ik denk altijd dat heit de camera
is. Het beste in mijn leven is de ca-
mera. Als ik film, bestaat er niets
anders voor me, ik geef me over,
met blind vertrouwen, aan de regis-
seur en de camerarnen. Zon man als
Willy van Hemert, die vóélt die ca-
mera, weet precies wat er gebeurt,
kan het overbrengen op je. En nou
denk je natuurlijk: wat is ze mal
met zichzelf, maar dat is niet zo. Ik
vind mezelf namelijk helemaal niet
goed, dat vinden de anderen en daar
ben ik dan altijd weer stomverbaasd
over. Ik kan mezelf niet zien op dat
doek. Maar ik ben gék op filmen en
dan sla ik dóór als ik er over praat.
Als er in mijn leven iets heel ergs
zou gebeuren en ze zouden een ca-
mera op me zetten, dan eou dat me
erover heen helpen, dan zou ik alles
vergeten".

Vakman
Er volgde wat televisie-werk —

o.a. gastvrouw van het experimente-
le stuk Invasie van Barry Bermange
op tweede kerstdag 1959. En nu dan
mevrouw Buwalda in De kleine
Waarheid, waar ze zondag voor het
laatst aan meewerkt. Zij spreek lo-
vend over Willy van Hemert: „Een
heel groot vakman, heeft alle rollen
in zijn hoofd, prachtige natuurlijke
teksten geschreven", maar zij moest
wel even wennen aan zijn tempo:
„Het is-een dynamisch mens".

De filmaanbiedingen volgen elkaar
nu in snel tempo op: Pim de la Par-
ra engageerde haar voor zijn volgen-
de twee films — hij moest even
worden gebeld of het al gepubliceerd
mocht, ja, het mocht „als ze de titels
maar goed opschrijft" en hij die-

teert: „My night with Susan. Olga,
Albert, Julie, Bill and Sandra" en de
tweede „Zeven vrouwen". In maart,
als hij terug is uit Brazilië, beginnen
de opnamen.

Interview met
NASA-leiding
In de Apollo 14-uitzendine van

vanavond (23.15 en 23.45 uur Neder-
land I) ondervraagt Peter Schröder
het plaatsvervangend hoofd van de
NASA, George M. Low.
Het gesprek gaat onder meer over

het overleg dat Russen en Amerika-
nen hebben gehad over een toekom-
stige samenwerking op het gebied
van de ruimtevaart.

Tv-beeld vol meldnummers
Enerzijds kwam de TROS-voorzit-

ter Landré er gisteravond met een
bezorgd gelaat op wijzen dat zijn
omroep met 292.000 nog achtduizend
leden tekort komt om de B-status te
bereiken. Maakt u daar nu eens

.

werk van, zo zei hij het ongeveer, en
als u opbelt en u hoort tuut-tuut-
tuut, geef het dan niet meteen op.
Anderzijds de tekst: „Prijs de

avond niet voor u lid bent geworden
van de VPRO". En dan weer de be-
kende telefoonnummers. Misschien
een moeilijke, Men kan de om-
roepen natuurlijk niet het recht ont-
zeggen reclame voor zichzelf te ma-
ken. Kranten doen dat ook, alleen
kan je zon advertentie veel makke-
lijker overslaan. De VPRO heeft een
geinige manier met soms geestige
tekstjes, die niet te lang duren. De
TROS werd gisteren vervelend met
dat gezeur, dat een paar minuten
duurde.
Stellig geen reclame voor de

VPRO was het weglaten van Laurel
en Hardy deze keer. De moeilijke
Italiaanse low budget-film Met ge-
balde vuisten bood ten slotte ook
niet veel vertier. En dan ten slotte
op het tweede net alweer iets zwaar-
wichtigs: een discussie over het
kerkbezoek, dat volgens de deskun-
digen vooral terugliep in de r.-k. en
gereformeerde kerken. Men vroeg
zich onder andere af of het niet no-
dig was op zondagmorgen meer ge-
zamenlijk bezig te zijn en de mono-
loog om te bouwen tot een gesprek.
Verhelderend was ook <le uitslag van
een onderzoek in een gemeente on-
der kerkgangers onmiddellijk na de
dienst. De helft wist nog welke bij-
beltekst er gelezen was en 12 pro-
cent kon nog aangeven wat de kern
van de preek was geweest. FZ.

VISIE

door W.JUNGMAN
Met studio naar't hoofdkantoor
T EZERS van de KRO-gids, Studio,J-
J kunnen met hun omroep op reis.
Het pakket vermeld voornamelijk
reizen naar het „hoofdkantoor".
Studio-reis 1001 belooft „een snel-
le kennismaking met de Eeuwige
Stad en een bezoek aan het Vati-
kaan. Mag u niet missen!" en
duurt één dag. Studio-reis 1002: 4
dagen Rome. Studio-reis 1003: 7
dagen Rome. Studio-reis 1004:
idem. Studio-reis 1005: 3 dagen
Rome.

Reis 1006, 1007 en 1008 dragen, met
jodelen in Tirol, een profaan ka-
rakter, maar Reis 1009 gaat naar
Lourdes („voldoende gelegenheid
om de bedevaartplechtigheden bij
te wonen").

Nog is de Nederlandse kerkprovincie
niet voor Rome verloren!

Conflict om
km vergoeding
"yERSLAGGEVERS van de Duitse
* omroep liggen met hun bazen
overhoop. De laatsten bieden bij
gebruik van eigen vervoer een ki-
lometervergoeding van 0.25 Mark.
Plus voor elke meerijdende mede-
werker extra 0.02 mark; voor twee
meerijders samen 0.04 mark en
voor drie 0.05 mark. Daarenboven
voor meegenomen camera's en an-
dere apparatuur (indien zwaarder
dan 50 kilo) nog eens 0.03 mark
extra.

En daar doen we het niet für zeggen
de verslaggevers.

Vader en zoon
zet zachter
dat ding
"DIJ militaire keuring in Zweden
•*■' bleek dat een van de recru ...
(„Als je me niet kunt verstaan,
moet je die radio wat zachter zet-
ten!") ... dat een van de recruten
bijna doof was. Volgens deskun-
digen was dat geen aangeboren
gebrek, maar een gevolg van zijn
baantje van disc-jockey in een
beatkelder. („Je hebt dat ding nóg
veel te hard aanstaan!") Een
Duitse dokter, dr Schieszer, die
volgens de Fernseh Informationen
studie maakt van het verband tus-
sen gezondheid en draagbaar ge-
luid zegt („Dan zet ik hem zélf
wel zachter!") — zegt, dat geen
mens kan wennen aan een over-
maat aan geluid; dat de ademha-
ling en de hartslag er door ver-
sneld worden, de bloeddruk ver-
hoogd, de pupillen vergroot, kor-
tom dat de slachtoffers stress-ver-
schijnselen verto . .. („Nee ik lees
het niet nog eens voor. Dan had je
dat ding maar even moeten afzet-
ten!").

Tv-interview
wordt boek
"l/"IER uitgevers en een grammo-
* foonplaten-maatschappij hebben,
onmiddellijk na de uitzending (via
tv en radio) van het interview dat
Henk Mochel had met prof. dr C.
van der Meer over de verzorging
en begeleiding van ongeneeslijk
zieken (~... tenzij een wonder
gebeurt") bij de NCRV op de
stoep gestaan met de vraag de
tekst van het gesprokene in druk,
resp. op de plaat te mogen uitge-
ven.

Het verzoek van de platenmaat-
schappij heeft de NCRV van de
hand gewezen. Wel is overeen-
stemming bereikt met de Uitgeve-
rij Kok in Kampen voor een uit-
gave in boekvorm. Het zal begin
april in de boekhandel verkrijg-
baar zijn. Het zal, naast de tekst
van de gesprekken, reacties en
commentaren op de uitzending be-
vatten.

George Best in
de hoofdrol

"I/"OOR de Duitse tv (en waarom
* zou Nederland dat programma
tzt. niet overnemen?) heeft Hell-
muth Costard een voetbalfilm ge-
maakt met de Brit George Best in
de hoofdrol.

Tijdens de ontmoeting op 12 septem-
ber van het vorig jaar van de
clubs Manchester United en Co-
ventry City in Old Trafford, volg-
de hij Best permanent met zes ca-
mera's voor een reportage in
kleur. Drie camera's stonden in de
buurt van de doelen, een volgde
het spel vanaf de tribune en twee
vanaf de rand van het veld.

De film zal door Duitsland I ver-
moedelijk op 29 maart worden uit-
gezonden.

ALLE BEGIN IS ZWAAR
Om ballerina te worden moet je met kin, knieën, handen en voeten tegelijk op de vloer kunnen
zitten. Een moeilijke oefening, die niet alleen mannen met autobuikjes het zweet op het voor-
hoofd brengt, maar ook de vijfjarige Erin Denise Rife enige moeite kost. Erin Denise is een van
de kindertjes van de kleuter-balletschool in San Diego, Califortia, waar kleine meisjes worden
opgeleid tot grote ballerina's. Maar voordat ze hoog op de spitzen in tule met de armen sierlijk
in de lucht kunnen optreden moeten ze met hun kin op de grond. Ook ballerina's.

(ADVERTENTIE)

/ i die„eeuwig-
altijd-eendere-vitrage"

Nu is er:Vitrazette -
de buitengewone vitrage.

Vitrazette is niet zómaar 'n vitrage. Vitrazette is
buitengewoon mooi. En 't heeft alles wat u van een supe-

rieure vitrage verwacht. Zoals duurzame stof, ingenaaid
' loodkoord, moeiteloos onderhoud — ook in de wasmachine.
En zelfs een speciale double-fmish.Vooralle zekerheid. Alleen
deprijs, die sommige andere vitrages zo bij zonder maakt, heeftVitrazette niet. Want Vitrazette, de buitengewone vitrage, is

niet duur.En het fijnste van alles is dat
Vitrazette te koop is. M _*\T*_*^l__In elke goede speciaalzaak. mÊffftt Jl Mm I IT®Ook bij vin de buurt. Ilf I §£__]____I lfVraag maar eens na. Hl I Wmmw- UI

buitengewone* vitrage

*Buitengewoonmooi. Buitengewoon duurzaam. Plus: buitengewone prijs.
«. Alle gordijnen (dus ookvitrazette) hangen hetmooist als u 2 a 3 maal de raambreedte neemt.

<_
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| KOEBIEBSTtttS
handels- en kantoorpersoneel
Een snel stijgend inkomen

daarbij eenprettige,
afwisselende baan in de verkoop

T/w BEIDE wensen kunnen ln vervulling gaan, als u een MULO-op-
leiding hebt genoten enkantoorervaring hebt opgedaan.Bij onze in-
ternationale verkoopmij. van kantoorspecialiteiten krijgt u een ge-
degen verkooptraining, waarbij van u wordt verlangd, dat u en-
thousiast bent, hard aanpakt en Hink doorzet. Kort na uw indienst-
tredinggaat val directpraktischwerken als .

vertegenwoordiger
in een deel van AMSTERDAM en enige omliggende plaatsen, j.oor
verkoop rechtstreeks aan het bedrijfsleven.

Qarantiaealaris in de aanvang ƒ 1000,— kf 1250,— per maand. La-
ter groeimogelijk naar ƒ 1500,— é. f 2000,— per maand.

Met eventuele vakantie-afsprakenhouden wij graag rekening! ■
Ligt uw leeftijd tussen de 22 en 35 jaar, bent u woonachtig in Am-
sterdam of naaste omgevingen trektdeze verkoop-jobmet haar vele
mogelijkheden u aan, dan verwachten we u graagvoor een persoon-
lijk gesprek op ons kantoor, alhier, op maandag, 8 februari a.s.,
'mavonds tussen7 en 9 uur. Ukunt ookbellen of schrijven aan

N.V. Kartro
(Car bonspecialisten sedert 1908)
Prins Hendrikkade 162—184

(dicht bij Centr. Station)

Amsterdam-C.
Tel.: 020—223311

LUGT SOBBE J_ Co. Ao. 1835— Assurantiën - Amsterdam, Hobbe-
_______tr*__t 14—18 -achter Rijksmuseum — bij Museumplein— tel.

737577 (nakantoortijd 414997)vragen wegens uitbreiding:

typistes
Eisen: accuraat, vlot typen.

Geboden wordt: goede salariëring, zéér mime vakantieregeling, 8
$Ct vakantietoeslag,ruime 13emaand enhuwelijksspaarregeling.
Bel 737577—t5t. 2 of na kantoortijd 414997 en maak een afspraak
voornadere bespreking of vraag sollicitatieformulier. PO2l

DeKLM
vraagt enige

medewerkers
voor de postafdeling opSchiphol-Centrum

VEREISTEN: Mulo-opleiding en kennis van Engels, typediploma
■trekt tot aanbeveling.
iEEFTIJD: 22—35 jaar.
alsmedeenig.

medewerkers
oor de ooderingbij devTachtafdeling op Schlphol-C.
VEREIST: minimum-opleiding Mulo, kennis van Engels, alsmede
van typen.
LEEFTIJD: 18—30 jaar.

. Mondelinge sollicitaties:
donderdag 4 februari "71 van 19.00—21.00 uur in een der zalen van
oaf é-restaurant „Moderne", Leidseplein 19—21 (ingang naast poli-
tiebureau)
Verder ledere werkdag van 9.00 tot 15.00 uur op Schiphol-Centrum,
bemanningecentrum kamer 094 (hr. H. v. d.Kolk).

Schriftelijke sollicitaties:
in ongefrankeerde envelop te richten aan KLM, afd. Werving en Se-
lectie, antwoordnummer 1701, LuchthavenSchiphol. FO2l
Groothandel vraagt voorspoedige indiensttreding

mnl. assistent
Voor balie en lichte administratieve werkzaamheden. Inl. tel. 020-
-163291.

Fa. v.Buuren & Co. N.V.
Pa Costapleln20, Amsterdam. PO2l
In het hartje van Amsterdam (vlakbij de Bijenkorf) dus gezellig
winkelen tussen de middag, staat een bureautje voor je klaar op ge-

■ __elligkantoor.We zoeken een

vlotmeisje
voor typewerk en lichte administratieve werkzaamheden. Hoog sala-
ris. Belons op onder nummer 248159 of 246131.
AlgemeneBeleggings Organisatie N.V.

Herengracht 70, Amsterdam.

Gezocht:
cijfergoochelaar
of te wel een

boekhoudkundige
kracht

-Bectronlos Nederland zoekt zon pientere medewerker, die zijn
hand niet omdraaid voor wat getallen. Hij stoeit ermeeen wij kijken
verbaasd toe.
Eektronlcs is jong,aeer jong.Heeft echter nu reeds' zon 30-talpret-
tige medewerkers en ziet zich genoodzaakt door de bijzonder leuke
verkoopresultaten en om die ook boekhoudkundigop een juistewij-

. se te verwerken, een nieuwekracht aan te trekken.
Hij heeft boekhouddiploma of is daar in een vergevorderd stadium
mee bemig. Hij is ambitieus enwil ook wel wat verdienen. Dan pakt
hij nu de telefoon en draait 020-125404 of 183991en vraagt naarde

• heer Bouman of schrijfeen bondige brief.
Electronics NederlandN.V.
VanHallstr. 183A'dam-West
Tel. 020-125404-183991
Wijnants vanLeuven N.V.

Groothandel interieur fournituren
vraagt voorhaar oentrale administratie

A. medewerk(st)er
voor de debiteurenbewaking

B. Adm. assistente
C.loonadministrateur(trice)
Voor dawerkzaamheden onder A is kennis van boekhouden noodza-
kelijk.

.

Voor dafunktie onder C iservaring op het gebied van de loonadmini-
stratieenbekendheid met desociale verzekeringswetten vereist.

Voor alle funkties is typevaardigheid gewenst.
Sollicitaties na telefonische afspraak (020-245304) of schriftelijk
aan ons adres.
Martelaarsgracht18 Amsterdam (nog geen 5 minuten vanCS.)

HANDELSFIRMATEADAM vraagt

kantoorkracht
i.b.T. diploma 5-jarige hbe-A of middelb. handelsschool en praktijk-
diplomaboekhouden of daarmeegelijk te stellen kennis.
Voor gevarieerde werkzaamheden, het oorresponderen in de Duitse

enEngelse taal.
Leeftijd niet boven 25 jaar.

Wij biadan aan levendigeen interessante werkkringmet goede per-
spectieven.Br.PO2l-1831K Parool. PO2l

■ ~

NJV. Hema
Voordo voorbereidingsafdeling van onsComputerCentrum

vragen wij enkele

ponstypistes
. diabelangrijke bedrijfsgegevens gereedmaken voor verdere verwer-
king. Voor hen die geen ervaring hebben bestaat de mogelijkheid
een opleiding te volgen.

(

SoUioitatias kunt u richten aan de personeelchef Centrale der N.V.
HXMA, Ruysdaelstrsat 49, Amsterdam-Zuid. Tel. 793333, toestel
434. PO2l

]

{Boekt n aan prettige en een geaelligewerkkring en bovendien een

'

goed salaris en uitat, arbeldscondltles, zo Ja.WURA DAMESCON-
FKCTIE vraagt ao iemand voor haaradministratie

!

80-JJoltatlee telefonischna Bu.: 58351. PO2l '

Wij vragen een

Addressograph-
medewerker

(tot 40 jaar)
voor het bedienen van onze Addressograph, type 1900 en 'of 5000.
Werktijd: 40 uur per week, voorts goedearbeidsvoorwaarden en op
name inpremievrije pensioenregeling.
Sollicitaties te richten aanPersoneelszaken,

De Hollandse
Bank-Unie N.V.

Kantoor Amsterdam
Herengracht434-440, Tel. 030-292224.

Leuke, SWINGENDE baan bij bekende grammofoonplatenzaak in
; het CENTRUM van AMSTERDAMvooreen

meisje
Zij moet de fakturen controleren, de voorraad grammofoonplaten
bijhouden etc.
Leuk en afwisselend werk.
Administratief inzicht en ULO-diploma strekken tot aanbeveling.

'

Stuur je brief met persoonlijke gegevens in, Br. PO2l-18330 Parool.

Vooreen
ambitieuze
jongeman

is bij 4711
een goede toekomst op te bouwen.

Onze gedachten gaan uit naar een jongeman in de leeftijd van 25
jaar,die gewend is zelfstandigtewerken.
Hij zal na een inwerkperiode belast worden metde debiteuren-admi-
nistratie en op tactische en beschaafde manier het telefonische kon-
takt met onze afnemers moeten onderhouden.
Met eventuele vakantie-afsprakenwordt rekening gehouden.
Sollicitaties met vermelding vanopleiding,opgedaneboekhouderva-
ring en laatstgenoten salaris, te richten aan:
N.V. HANDELSVERENIGING V/H H. H. BAGGELAAR, FREDE-
RIKSPLEIN 51, AMSTERDAM,TELEFOON080—234711. PO2l

BoekhandelJan Haverman
zoekt een

administratieve
medewerkster

leeftijd IS—2O jaar.
MULO-opleiding en/ofenigeadministratieve ervaringstrekt tot aan -

,

beveling.

'

Bel 234404 of kom langs op da Egelantiersgracht 172 voor een
- afspraak. PO2l

N.V.Maple Leaf
fabrikante van kauwgom

heeft plaats voor een

assistent
voor deafdeling

verschepingen
Geeftijd 20—25 jaar)

Op dezeafdelingwordt door een klein team gewerkt aan het admini-
stratieve deel van onze export.verzendingennaar alle werelddelen.
Daar deze werkzaamheden zich afspelen in een internationale sfeer,
menen wij devolgendeeisen temoeten stellen:
opleidingMULO/MAVO
enigekennis van de moderne talen
typevaardigheid.

Bij gebleken geschiktheid heeft deze functie goede toekomstmoge-
lijkheden.

Sollicitaties aan onderstaand adres:

N.V.Maplé Leaf,
Paul vanVlisslngenstraat 8, Industriegebied Amstel, Amsterdam-O.
(busverbindingmet Amstelstationen Victorieplein).

Telefoon 942987 - toestel 36.

De sociale werkgeversverenigingvoor de houthandel,heeft op zijn
secretariaat Keizersgracht 298 een

part-time
functie vacant voor een vrouwelijke administratieve kracht, die het
archief wil bijhouden en eventueel nog wat bijkomendewerkzaam-
heden. Werktijd in de middaguren. Eventueel wisselende werktij-
den. Leeftijd boven 18 jaar. Brieven aan bovenstaand adresmet ver-
meldingSOLLICITATIE of tel. 247523 of 248005. PO2l

Gevraagdper 1maarta.s..steno-typisteNed.
met goede kennis Nederl. taal; voor halve dagen (9.00—13.00 uur).
Tel. 243484. PO2l

Pro Juventute -Amsterdam
zoekt een

steno-typiste
Nederlands

voor eenhele of gedeeltelijkewerkweek.

Sollicitaties aan de directeur, JanLuykenstraat78, tel. 739511.
AUTOMOBIELBEDRIJF IN AMSTERDAMZOEKT

showroom-verkoper
LEEFTIJD 30-50 JAAR

Br. PO2l-16339 Parool. PO2l

winkel- en kapperspersoneei
VERKOOPSTER tot 20 jaar
gevr. voor onze souvenir-, goud-
en zilverzaak. Engels gewenst.
Vakkennis niet versist.Vrije dag
naar keuze; event. woonruimte
aanwezig. Aanm. J.Homburger,
tel. 020-384201. P022
CENTRA Z.8., P. Calandiaan98,
vr. WINKELPERSONEEL 15-21
jaar, tel. 020-191625. P022
JONGEN EN MEISJE gevraagd
in levensmiddelenbedrijf, groen-
ten en fruit. Fa Heitz, Burg. de
Vlugtlaan 117, A'dam-Sloter-
meer. Hoog loon, 5-daagsewerk-

|

week. Tel. 132159, privé 132996.

|

Ie KAPSTER leerling of gevord.
leerling gevr. voor een onzer fi-
lialen. Aanm. Extase, Osdorper-
ban 30. Tel. 020—160048. P022
Damesmodezaak vraagt FLINKE
VERKOOPSTER en ■ AANK.
VERKOOPSTER. Evt. halve da-
gen. Goed salaris. Select, P.C.
Hooftstr. 140, tel. 722941. P022
Gevr. netteWINKELJUFFROUW
voor slagerij. Loon n.o.t.k. be-
drijfskleding vrij, liefstmet vak
bekend. Aanm. Slagerij Rijper,
Utrechtsestr. 37, Amsterdam.
Tel. 234408. P022
Gevraagd in drogisterij-parfu-
merie ervaren VERKOOPSTER
en leerling verkoopster. Met va-
kantie-afspraken wordt reke-
ning gehouden. Drogisterij
Scheltinga, Maasstraat 77, Am-
sterdam. Tel. 727076. P022
Brood en Banketbakkerij W. A.
J. OOR, vraagt voor de Cam-
pertstr. een nette
winkeljuffrouw

Soll. Campertstraat 32, tel.
51164, na 19 u. Bastingstr. 25,
Diemen. tel. 53811. P022
Cees Tak N.V. vraagt CAISSIÈ-
RE/RECEPTIONISTE. Aanm.
Bilderdijkstr. 69, Adam. Tel.
129465. P022
Gevr.. LEERLING KAPPER-
(STER) en gerout. MANICUUR-
-BTER.CAROSA, v. Baerlestr. 22,
tel. 796811. ' P022
Gevr. le, 2e en LEERLING KAP-
PER(STER) een goede opleiding
door AUGUSTE HILKMAN. Tel.
020—101224. Na 17 u. tel.
739672. P022

Gevraagd
winkel juffrouw

en
slagersbediende

Slagerij H. Wouters, Vespuci-
straat 35, tel. 020-385180, na 18
uur 02976-314. P022
Gevr. LEERLING-KAPSTER en
kapster voor maan-, woens- en
zaterdag. Werktijd tot 17.00
uur. P. van Veen, J. P. Heijestr.
119, tel. 432704 P022
GevraagdmoderneHERENKAP-
PER, bij Bas, tel. 187910, na
18.00UUT 186889. P022
Gevr. in parfumeriezaak LEER-
L-NG-VERKOOPSTER, 16-18
jaar. F. M. van de Oudeweete-
ring. Bos en Lommerweg 236.
Tel. tot 18uur 124982, na 19uur
277272. P022
Slagerij J. van Leeuwen, Zeil-
straat 22, vraagt vakbekwame
WINKELJUFFROUW. Ook voor
enkele dagen. Tel. 020-726108,
na 18uur 715692. P022
ENRICO coiffures vraagt Ie en
2eKAPSTERS. Vrijheidslaan 80.
tel. 720322. P022
Gevraagd voor direot NETTE
WINKELJUFFROUW; Slagerij
Post, 2e Keucheniusstr. 14, tel.
384950, na 18.00u. 02908-3121.
Gevraagd SLAGERSBEDIENDE,
plm. 16 jaar, hoog loon,
's maandagsvrij. Tel. 180173.
Gevr. LEERLING en 2e KAP-
STER. Dameskapsalon „Antoi-
ne", Valeriusstr. 86, tel. 790162
Of 182385. P022
Sporthuis „Centrum", Kalverstr.
31-33, Adam, vraagt voor cam-
ping en sportafdeling LEER-
LING- EN ALL-ROUND VERKO-
PERS en assistente voor onze ad-
ministratie en chauffeur, leeftijd
tot 22 jaar. Informaties verstrek-
ken wij gaarne. Telef.'of per-
soon!. 020-250111. P022
Gevr. IE KAPSTER. Salon Ri-
chard. Vrolikstr. 331. Tel.
940058. P022
Gevraagd indames- en herenmo-
dezaak LEERL. of AANK. VER-
KOOPSTER. Aanm. Beukenweg
il, Amsterdam Oost, tel. 020-
-55045. P022

Gevraagd een nette CAISSIÈRE,
leeftijd plm 18 jaar in een zelfbe-
dieningsbedrijf. Met evt. vakan-
tieafspraken wordt rekening ge-
houden. Elizabeth Wolffstr. 64—
66, tel. 122138. P022

Gevr. in slagerij jonge SLAGER
of HALFWAS. Bedrijfskleding
vrij. Kinkerstr. 109. Tei.

""

384960. P022
1

;

-

Gevr. AANKOMEND KAPSTER
en GEVORDERDLEERLING. 2e
v.d.Helststr. 52, tel. 798918.
Palet Coiffure Slotervaart vraagt
voor direct LEERL. EN GE-
VORD. LEERL. KAPSTER, tel.
151975. P022
Gevr. in slagerij net WINKEL-
MEISJE. Hoog loon, bedrijfskle-
ding vrij. Kinkerstr. 109, Tél.
384960. ' P022

ABC-Kleding N.V.
Voor spoedige indiensttredingzoeken wij een

verkoopster
voor onze damesafdeling, liefst met vakbekendheid

Leeftijd 20—25 jaar.

Op onze herenafdelinghebben wij plaats voor een?■ leerling verkoper
Goede toekomstmogelijkheden aanwezig.
Wij bieden een prettige werkkring, goed salaris en uitstekende so-
ciale voorzieningen.

Persoonlijke sollicitaties bij:
ABC-Kleding N.V.

- Gelderlandplein 4, Amsterdam.
Welkmeisje

zoekt gezelligebaan als verkoopster?
Wij kunnen -nog één meisje plaatsen en bieden voor goede kracht
hoog loon, gezellige werkkring, vrije bedrijfskleding en goede so-
ciale voorzieningen.
Aanmelden dagelijks aan dewinkel

. DeNotenbar
Singel437—hoek Heiligeweg

5 -"■""~~~—~
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Wij zoeken
'" jongemensen

l

" liefhebbers(sters)van boeken
enthousiaste medewerkers(sters)

* Wij bieden
3 weken vakantie en 5-daagsewerkweek

',- Goed salaris
1 Plaatsen op verschillende filialen in Amsterdam-West en Zuid

Veel mogelijkhedenen vooruitzichten.
Wij hopen

dat jeeens langskomt of even opbeltvoor een afspraak.
Boekhandel JanHaverman,

Egelantiersgracht 170-172, tel. 2344404
Zaterdagskunt u bellen op denummers 422812-720941.
W. Stuurop 4 6 Supermarkt

Joh. Calvijnlaan 2—4, Amstelveen
i vraagt
1 flinke caissière

nette verkoper(ster)
voor vleeswaren-afdeling.

Hoog loon. Bedrijfskleding vrij. Evt. reiskosten worden vergoed.
Tel. 020-418009. P022

DRIEHOEKMEUBELEN
vraagt i.v.m.uitbreiding

A. Ie verkoper
die tevens belast zal worden met de leiding vannieuw filiaal.

B. admin. kracht
Sollicitaties te richten aan tel. 58480 van 9—lB uur, heer Verheijen.
Jonge,dynamische speciaalzaak te Amsterdam zoekt

A. ervaren zelfstandigoptredend

platenverkoopster
(mannelijk of vrouwelijk)

met ervaring op pop-jazz-folk.
B. ervaren zelfstandigkunnen werkend

hif i-technikus
Br. P022-16305Parool. P022

Hi-Fi stereo verko-
per

Wij zoeken voor ons filiaal inAmsterdam een

ervaren verkoper
voor onze HI-FI STEREO afdeling.

Technische kennis voor advies aan onze cliënten is noodzakelijk.
Wij geven een goed salaris enbieden uitstekende promotiekansen.

Stuur uw brief met persoonlijke gegevens onder nummer P02-
2-16311 Parool. P022
Gevraagdvoor direct in .

-

speciaalzaak in baby en kinderkleding
Beschaafde leerling verkoopster tot 21 jaar, enige ervaring in het
vakstrekt tot aanbeveling, 's Maandagsvrij, 's avonds tot 17.30 uur.
Atim,Olympiaplein 170, tel. 726697. P022

CEES TAKkan plaatsen
1. Goede schoenverkoper(ster)
2. aank. schoenverkoopster

Aanmelden: Bilderdijkstraat 69, tel. (020)—129465. P022
Herenboetiek

Tip deBruin
vraagt

l'e verkopers
20—30 jaar.
hulpverkopers
voor de zaterdag
met het vak bekend

Pers.aanm. Nieuwendijk 86—88, Adam.

technisch personeel
Lasbedrijf B &W

vraagt voor direct
elektr. en autog.

fotolassers
constr.bankw.
mach. bankw.

boorder
draaier

Aanm. dagel. van 9—15 uur. Tel.
020-232673, 's avonds van 19-21
uur 020-223733 en 197409.
Hoek & Sonepouse vraagt T.V.-
MONTEUR, C.A.S.-mont. en
ELEKTROMONTEUR, PI. Mui-
dergr. 153, tel. 920887, P023
Gevr. 2E AUTOMONTEUR be-
kend met alle merken. Goed sala-
ris. Aanm. tel. 237606. P023

Gevr. direct voor buitenland.
ELEKTRISCH FOTOLASSERS.
Hoge verdiensten en goede socia-
le voorzieningen. Meld. tel.
275792. P023
CONSTRUCTIEBANKWERKER.

;

Goed kunnende lassen, hoog

<

loon, Schriek, Zeeburgerpad 29,

;

Amsterdam. P023

,

Fa. B. J.Kuil, vraagt door direct
ELECTRISCH LASSERS met
N.V.L. of certifioaat, CO2 LAS-
SERS en CONSTRUCTIE BANK-
WERKERS. Aanmelden Haar-
lemmerstraat 85. Tel. 238888.
Techn. bur. Baldew vraagt met
spoed volslagen ELECTROMON-
TEURS, HULPMONTEURS,
LOODGIETERS, LASSERS,
BANKWERKERS. Hoog loon.
Inl. van 9.00-16.30 tel. 942555
Adam.

.

P023

i

.

1

■ '

i

Wij zoeken
forceurs/leerling
forceurs/knippers

Mensen die hun vak verstaan of het willen leren, graag goedverdie-
nen én voor wie een prettige werksfeer in eenklein bedrijf veel bete-
kent.
Want dat bieden wij U. Pluswaardering.
En dat moetook welmetde specialisatie van een bedrijf als 't onze.
Wij hebben u hard nodig. Dus hoe eerder u belt of ons persoonlijk
bezoekt, hoe liever.
ORFA-VISSER N.V., Realengracht 19, Amsterdam-C, tel. 020-
-242148. PQ23
Elektrotechnisch Installatiebureau J. Mulder N.V., Nic. Beetsstr.
128,vraagt:elektro-monteurs

hulp-monteurs
voor burger-, utiliteits- en onderhoudswerken.
Gebodenwordt eenhoog loon.
Tel. 385883, na 17.00u. 263151. POB3

'DOOR DE STEEDS GROEIENDE VRAAG NAARTSNZE NÓRMFON-
SEN EN SPECIALE SNIJ-, BUIG- en TREKSTEMPELS, HEBBEN
WIJ PLAATS VOOR leerling-
fijnmetaalbewerkers

DUS OPGELEID WORDEN TOT ZELFSTANDIG GEREEDSCHAP-
STEMPELMAKEH.
AANMELDENDAGELIJKS VAN 8 TOT 17UURFA. WEBER,MON-
NIKENSTR.I7A,A'DAM-C., TEL. 240991. P023

I Gevraagd

; kantoormachinemonteur

i

Hoog loon voor iemand die zelfstandigkan werken.Fa. H.Wolters &

■

Zn., Prinsengracht310—312, Amsterdam, tel. 238514. P023

,

Gevraagdvoor demontage vanelektronische componenten

serieuze jongelui
Schrader Electronica N.V., Lippijnstraat 48, Amsterdam. Tel.

'.

124418. P023
Gevr. voor nw. te vestigenbandenhal in Adam

ass. -bedrijfsleider
die veel van banden en auto's weet. die goed met mensen kan om-
gaan, die leiding kan geven aan enkele medewerkers, die zo nodig
niet bang voor vuile handen is. Salaris en indiensttreding in over-
leg. Soll. schriftelijk met uitv. gegevens onder nr. P023-21994,Parool. . p023
RadioTosca vraagtwegens uitbreidingservicedienst voor direct

Ie all-round radio-tv-monteur
2eaank. radio-tv-monteur

5-daagße werkweek, met vakantie-afsprakenwordt rekening gehou-
den.
Persoonlijke of telefonische sollicitatie onder tel. 66484.
Radio Tosca, Haarlemmerstraat 165-173. P023

BENTU IN HET BEZIT VAN EENDIPLOMAVAN:
De School voor Luchtvaarttechniek en Electronica „Anthony Fok-
kerschool" of van een algemene M.T.S. (W of E) of van een L.T.S.
(eventueel met kennis van elektrotechniek of fijnmetaalbewerken)

dan heeft de

KLM
voor u passende interessante functies in overeenstemming met uw
opleiding, te weten:

instrument-
technici
vliegtuig-
technici
vliegtuig-

onderhouds-
monteurs

(mechanisch-elektrische enelektronische syst.)

elektro-
mechanische-
monteurs

automonteurs
bankwerkers
plaatwerkers
draaiers

schilders/spuiters
bekleders

metaalbewerkers
Mondelinge sollicitaties

opmaandag8 februari 1971 van 19.00 tot 21.00 uur in een der zalen
vanRestaurant ~Van Aken", Baan 1 teHaarlem.
Voorts iedere werkdagvan 9.00 tot 15.00 uur opSchiphol-Oost (oud
Schiphol), gebouw 144, kamer 5.

Schriftelijke sollicitaties
in ongefrankeerde envelop te richten aan KLM afd. Werving en Se-
lectie, antwoordnummer 1701, Luchthaven Schiphol. P023

Stok
8 speciaalzaken
Badio-TV-Elektr.
huish. apparaten

Sinds 1911
Voor spoedige indiensttreding vra-

gen wij een

ervaren
witgoed-
monteur

voorkoelkasten en wasautomaten.
Deze funktie omvat reparatie- en
onderhoudsdlenst, zowel in ds
werkplaats als bij 'cliënten aan
huis,waarvoor wij dus iemand met
behoorlijke omgangsvormen no-

dighebben.

Als u geïnteresseerdbent en aan de
gestelde eisen denkt te voldoen,
neem dan de telefoon om een af-
spraak temaken met onze afd. Per-
soneelszaken, tel. 902822, tst. 3
(Hr. Aberkrom). U kunt ook
schrijven naar ons hoofdkantoor,
Wagenaarstr. 55-63, Amsterdam-
O. P023

N.V.ELECTROTECHNISCHENWERKTUIGKUNDIG BUREAUV/H
STAAL& CO.
Looiersgraoht 10,Amsterdam, tel. 245501, vraagtvoor spoedige in-
diensttreding

electromonteurs
hulpmonteurs

leerl. electromonteurs
MET LTS OPLEIDING
Tevens vragen wij een

magazijnbediende
bekend met electrotechnisch materiaal.

Wij bieden een goed loon, werkkleding vergoeding, opleiding voor
V.E.V.Aanmeldingenaan bovenstaand adres. P023

Krasnapolsky-
groep
vraagt voorhaar

Grand Hotel
Krasnapolsky

jonge
toneelbediende

. leeftijd 18-20jaar
enige kennis van geluidstechniek strekt totaanbeveling.
Persoonlijk aanmelden,dagelijksvan 10-12en van 14-16uur.
Melden bij deportierKleine Zalen, ingangWarmoesstraat. PQZ3

" r ■-—

Vooronze nieuwe fabriek in
. Amsterdam-Noord

hebbenwij dringendbehoefte aan enigebekwame

constructie-
bankwerkers

Schippers HijswerktuigenN.V.
Lijnbaansgracht 31—32

AMSTERDAM, TEL. 020-248873.

Automobielbedrijven W. van Rootselaar, Slotermeerlaan 1*134862vraagt voor direct
* monteurs
" magazi jnbediende^

horecapersoneel
3
- Vami Lunchroom. Kalverstraat 11

171, vraagt CHEF DE PARTIE.
Leeftijd 19 & 20 jaar, zon- en

j

feestdagen vrij. 5-daagse werk-

;

week. Aanmelden bij de directie.

\'•

Tel. 245027 P024

,

NET PERSOON voor de nacht-

]1

dienst ƒ 200.- bruto. Aanm. Ho-
tel deUtunnel, Pr. Hendrikkade
145, Adam, 's avonds tussen
20.00—22.00 uur. P024

j

Nette BARMEISJES gevraagd.
Zeedijk 19 U. Tel. 242813 na 20

I

uur. Mevr. Stap. P024

'

Gevr. een netMEISJE to*Jjeszaak van 16-20 jr. ** <

kend m. talen.
12-8 u. zond. vrij met
warme maaltijden. V>&a
ris. Aanm.
Haarlemmerstr. 11.
Gevraagd voor
diensttreding '""'gé
HUISKNECHT
leeftijd tot 23 jaar (j»*r°7
king). Aanm. Hotel &>*Z
Lalressestr. 11, Amst*nJ»j|
733042.

Restaurant
De Gravenmolen

teAmsterdam
biedt aan ambitieuze jongekracht de funotie van CHEF"*• wi
aan (evt. AANK. CHEF dePARTIE), uitsluitend & la
specialiteiten, goede salariëring etc., 5-daagse werkweek,

gesloten.
Sollicitaties aan deDirectie van

Restaurant de
len

Lijnbaanssteeg 5—7
Amsterdam

tel. 020—223641 __^y

Krasnapolsky*
groep

heeft in haar

Grand Hotel
Krasnapolsky

dé volgendevakatures:

A. assistente
inde

hotel-receptie
leef tijd plm. 20 jaar _$Aan de kandidaten met een opleiding tot

goedekennis van de moderne talen wordt een interessant*''
honoreerde baan, waarin u rechtstreeks in kontakt koS"
gasten.

B. óp de afdelinghotelreservering^
een assistente,

leeftijd 20-25 jaar .

U.L.0.-opleiding, alsmede vaardigheid in typen en enige
de moderne talen.

Voor beide funkties. uitsluitend schriftelijke sollicitatie» f
rektie. Dam 9, Amsterdam. . __S

huishoudelijk personeel J
Gevr. in ~Eigen Haard" woon-
huis in Adam voor werkende
meisjes een

huish. hulp.
Liefst inwonend. Goed salaris.
Telef. inlicht, tussen 19-21 uur.
Mevr. Dudok-De Wit. 020-
-728872. P025
Gevraagd flinke HUISHOUD-
HULP voor één ochtend per week
van 9—13 uur inklein gezinmet
5 poezen. Voor afspraak tel. 020
—428096. P025
Gevraagd in klein gezin net
MEISJE voor liohte werkzaamhe-
den in de huishouding. 5 dagen
per week, van 10—17 uur. Hoog
loon. Tel. 020—423274
Buitenveldert. P025
Gevr. voor het kantoor te A'veen
een GOEDEWERKSTER voor 1 a
2 oohtenden per week, loon
ƒ 4,50 per uur. Tel. 452545, van
9-18uur. P025
HUISHOUD.HULP gevr. in klein
flatje, ü dag per 14 dagen. Os-
dorp, Meer en Vaart 59, tel.
195316. P025
gevr. WERKSTER donderd. of
vrijd. 9—13 uur. Flat in Buiten-
veldert bij halte bus 8, 26, 66.
Tel. 422640. P025

SPOED!
MEISJE gevr. voor baby van 4
mnd.Ervaring met kinderen ge-
wenst. Dagelijks van 10.00—
17.00 uur. Br. aan Mevr. Soha-
pers, O. Z. Voorburgwal 119 of
tel. 232146. P026
Nette WERKSTER gevr. voor' 2
halve dagen per week. Aanmel-
den Reoord-Rendez vous, Ferdi-
nand Bolstr. 26 Adam. Tel.
793900.

'

po2B

Flinke WERKSTER 8* 't
dijk 19 1.
Gevraagdvolkomen ttzri _y j
flinke HUISHOtfp
HULP. 8 dagen van *r_tf
uur in gezin met ** j£p
kinderen. Vrouw ('e* esohrijfster — werkt fl

"

Tel. 020-791399. ___^^j
Gevr. WERKSTER *°*£_5
per weekvoorhet soh°° rf
van herenmodezaak <

Koninginneweg «r > J724551.
__^.

— \

Gevr. MEISJE, ca. V} _ji
lioht huishoud. werk 'iiiJy
zinmet 2 kind.TeLlgggp
WERKSTERS gevr.,
ve dagen. Aanm.
481. Tel. 944118.
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Rieneke Demming:
Reken er
opdat
ik zal
knokken'

vrijdag. — Reser-djtnieneke Demming (24) komt
öf eekeinde toch nog in beeld.
l'ef] ardrijdster uit Deventer,
ïai ?°fde van Eddy Verheijen,

de plaats van Akke Fal-
als vijfde van de ploeg
: bij de wereldtitelstrijd.
niddag, tijdens de laatstelle °nferentie. van de Nationa-

::j voor de WK, trippelde6a ' zenuwachtig heen en
ftet wordt Rieneke's der-
'ternationale kampioen-

ji'lj' r eken maar", zegt ze, „dat ikPnfo Rieneke heeft op het
kampioenschap in Lenin-

■ka. meegedeeld in de malaise.(Vl,. 1' ik ben blij," zegt ze opge-
ik er nog als reserve bij

als ik zevende bij het Ne-
s kampioenschap was gewor-
. ik helemaal niets meer ge-KJ? Jaar. Ik heb nu in ieder gevalF*R noS leuk kunnen trainen."

f^ 11 Kees Broekman heeft na
nPese kampioenschap de tij —

I fSa'-n Akke en Rieneke, in Davos
> tegenover elkaar gezet.
sloeg de balans, duidelijk
het voordeel van de blonde
~Die keuze is voor Broek-

--'' moeilijk geweest", zegt ze,'e doorslag heeft gegeven dat
f de drie kilometer maar netdarten. Bovendien reed ik

s, ;\ kelere 1500 meter waardoor
£ iw.kans heb om mij bij de laat-tlV lea te klasseren. Op het Ne-V'l d^ e kampioenschap ben ik doorte!' h.k6 kilometer zesde geworden.vO * een slechtere 500 metersJ%, maar dat kwam omdat ik zo
V te st s was- *k moest toen als

Nu ben ik veel meerJl,l&fpen dan voorheen. Ik trek
_°fsß ns meer wat van aan - Als
\ 'sD i°n doet moet ie hard zi -in-"ï5 stgg beeft zich in Leningrad

ie ver fc>Liten om de ver-
hit. 6 hpkï van baar teamgenoten.C^ii» en zich te veel laten beïm-
% 00rdeelt zij, „maar ik denk

'; 2e hier beter voor de dag
W.4 m 0rr>en. Bij een grote wed-.fl'i^n°et j e nu eenmaal geen me-
,Jet,f Wet jezelf hebben, vind ik.*4j,vJUti - aa n vorm is er niet wantJe niet zomaar ineens verlie-

seint
uit
H«lsinl(f

Trainer inRio gelyncht
\S) ÖE JANEIRO vrijdagW vomÜ De uitbarstingen van
«(,% lbalpubliek in Brazilië
> •ver en absoluut hoogtepunt,»w*>kt ,?en absoluut dieptepunt,
V 4 oetD»ltrainer Mario Pc-
M. °D het speelveld ver-

vond P laats tijdens
** ïr tussen Ferrovaria en

V in Rio de Janeiro.
%■ )_<_ spelers van Itarana''n tl«fco^dtastel«k te&en de
>~ vei,| tftter en Pereira rende
'.t sflw D °m de scheidsrechter
W,«e 7men - Het publiek dachtVMln ner de sPeler te lijfS• &tt over de lang nlet on_
S rafrast*ring en viel trai "
\ r _,

a aan. De voetbaltrai-
'ijh 2° zwaar mishandeld inC dat hij aan

overleed.

Wilskracht
Ondanks een optimale voorberei-

ding moest Atje Keulen eerder dit
jaar al een veer laten op het Neder-
landse kampioenschap. Routinier
Sjtien Kaiser haalde weer eens flink
uit en Atje tuimelde een trede om-
laag. Ze zegt: „eigenlijk had ik het
al min of meer verwacht. Als Stien
eenmaal iets in haar hoofd heeft dan
kun je het wel vergeten. Ze had me
al eens eerder verteld dat zij de drie
kilometer in Nederland zo graag als
eerste onder de vijf minuten wilde
rijden. Nou, dan gebeurde dat dan
op het Nederlandse kampioenschap.
Daar kon ik niet meer aankomen."
Door haar enorme wilskracht en

koelbloedigheid heeft Atje zich op
de Leningradse Europese kampioen-'
schappen weer boven Stien uitge-
werkt met haar vierde plaats. „Mijn

wilskracht is geloof ik mijn sterkste
punt", zegt Atje met enige terughou-
dendheid. „Ik heb mij in Leningrad
kwaad gemaakt op het publiek om-
dat het mij uitjouwde. Ik heb daar
een beetje pech gehad. Maar het was
toch allemaal zo anders. Ik ben nor-
maal erg zenuwachtig voor een wed-
strijd en dan zeg ik bijna niks. Nu
kletste ik maar en was ik helemaal
niet nerveus. Ik wil trouwens nog
wel eens even zeggen dat ik het een
rotstreek vond dat die Russinnen
wel konden doortrainen. Vorig jaar
in West. Allis was het ook allemaal
triest maar in Leningrad was het
verschrikkelijk."

Misschien is de Nederlandse ploeg
in zijn totaliteit te overmoedig ge-
weest na de succesvolle trainingswe-
ken in Davos. „Natuurlijk zal dat
wel een rol hebben gespeeld", be-
kent Atje- „Misschien is het wel
slecht voor ons geweest. Toen we
hier in Helsinki aankwamen waaide
het en toen zeiden we al tegen el-
kaar: Laten we maar hopen dat het
zo blijft." En hoe is de sfeer in de
ploeg? Atjè: „Oh, die is goed. Soms
is er wel eens een beetje gezeur,
maar echt gekanker, nee dat is er
niet. Ik vind zelfs dat de sfeer beter
is dan vorig jaar."
De kritieken die in de Nederlandse

sportpers op de oranjehemden zijn
uitgestort laten Atje doodnuchter.
Gisteravond heeft zij de krante-
knipsels die 'n zusje van Trijnie Rep
mee naar Helsinki voerde en die bij
de meeste van de equipe een lichte
wrevel veroorzaakten, op haar ka-
mer zitten lezen. „Dat kan me alle-
maal niet schelen wat er is geschre-
ven. Twee jaar terug op het Neder-
landse kampioenschap las ik, dat ik
te oud was en dat ik zeker vierde
moest worden om in de kernploeg te
komen. Met al dat geschrijf zitten ze
bij mij verkeerd. Dan ga ik er nog

harder tegen aan. (Atje hield woord,
vorig jaar werd zij Nederlands kam-
pioene). Ik zeg altijd maar zolang de
jeugd nog slechter rijdt dan ik, kun-
nen ze mij niet laten vallen."

ATJE KEULEN-DEELSTRA ... wilskracht sterkste punt

Ergernis
Een lichte ergernis maakt zich van

de 32-jarige Friezin meester als het
woord jeugdkernploeg valt. „Daar
moeten ze een b-ploeg van maken",
bijt ze van zich af. „Ik zou nu niet
meer in die jeugdkernploeg kunnen

omefat ik te oud ben. Maar leeftijd
speelt helemaal geen rol. Akke zit
bij mij op de kamer en die is tien
jaar jonger. We gaan leuk met el-
kaar om."
Rekent Atje volgend seizoen soms

op een plaats bij de mindere goden?
Atje ontkent dat ten stelligste. „Ik
wil proberen volgend jaar Japan te
halen. Voor mezelf voel ik dat ik dit
jaar beter rijd dan ik ooit gedaan
heb, dus waarom niet? Na de Olym-
pische Winterspelen wil ik er mee
stoppen."
Atje Keulen zal zich met hand en

tand verzetten tegen de aanvall. n
die er op haar wereldtitel worden
ondernomen. Misschien inspireert de
kamst van haar man Jelle, die door
het Friese trainingsfonds richting
Helsinki is gestuurd en die zij sinds
de NK in Amsterdam niet meer
heeft gezien, haar nog eenmaal tot
grootse daden. Atje blijft ontkennen.
„Nee, wereldkampioen wordt Nina
Statkewitsj. Die rijdt zo verschrik-
kelijk goed. Als ik maar bij de eerste
zes kom. want een plaats bij de eer-
ste drie zie ik er zelfs ook niet inzit-
ten."

Joop Brand bedwong woede over uitlatingen van Dé Stoop

'DE JONGENS WORDEN HIER
ALTIJD DE DUPE'

VOETBAL door PIM STOEL

AMSTERDAM, vrijdag. — Joop Brand heeft zijn woede des-
kundig bedwongen. Woede opgewekt door uitlating van zijn voor-
zitter Dé Stoop vorige week in dit blad. De DWS-trainer «telt nu
nuchter: „Natuurlijk had ik de zaak op de spits kunnen drijven.
Dan was er een enorme ruzie uit voortgekomen. Maar wie waren
dan de dupe geworden? De jongens. Zoals de jongens altijd de
dupe zijn geworden hier. Door de trainerswisselingen, door de
onverantwoorde verkopen van klassespelers, door een wanbeleid."

Joop Brand doet zelfs een po-
ging begrip op te brengen voor
zijn vaak wat al te loslippige
voorzitter. Hij pleit: „Je moet
rekenen, het is die man zn hob-
by. Als hij hier weg zou vallen
dan is het gebeurd met DWS,
dat weet iedereen."

Jongbloed misschien? Dat soort spe-
lers heb je gewoon nodig. Kijk maar
naar MW waar Cootje Prins en Ge-
rard Hoenen nog steeds de motor
vormen waar de club op drijft. lets
anders is dat ik me zo langzamer-
hand ga afvragen of ik niet te veel
vraag van die al wat oudere spelers.Ze hebben bijna allemaal een baan.
Ze werken ik weet niet hoeveel uurper dag. 's Avonds volgt dan hier de
training. Ze worden daardoor over-
belast. Je weet, ik kamp nu al
weken mat een aantal hardnekkige
blessures. Maar hoe ontstaan die
blessures. Vermoedelijk ook door die
overbelasting. Misschien moeten we
wat .minder gaan trainen zolang we
geen full profs zijn".

„En elke keer als hij hier komt
dan wordt hij overvallen met finan-
ciële problemen. De penningmeester
kan de eindjes niet aan elkaar kno-
pen; ik wil geld voor nieuwe aanko-
pen; de spelers vinden dat ze in ie-,
der geval op gelijke wijze betaald
moeten worden als hun collega's bij
vergelijkbare clubs. De weinige
keren dat hij zich werkelijk vóór ons
vrij kan maken wordt hij uitsluitend
geconfronteerd met dit soort pro-
blemen en ik kan me voorstellen dat
hij dan af en toe zn hart moet luch-
ten".
Betekent dat dat Joop Brand het

in principe eens is met de recente
uitspraken van voorzitter Dé Stoop?
Brand: „Ten eerste was het tijd-

stip volkomen onjuist. We hebben
nog bijna een halve competitie voor
ons. Het was beter geweest als we
ons in alle rust veilig hadden
kunnen stellen. Ten tweede moet je
nooit oude schoenen weggooien
voordat je nieuwe hebt. Daarbij
komt wat is oud? Is Frits Flinke-
vleugel te oud om te voetballen? Jan

Intiem
Hij droomt in stilte toch van een

DWS bestaande uit full profs, JoopBrand, hoewel DWS daar in het ver-
leden geen beste ervaringen mee
heeft .gehad.
Hij ziet wel wat in het idee van

Stoop om ergens op een intieim veld
met een op sommige plaatsen ver-
jongd elftal de undendog te gaan

spelen. Maar liever, veel liever blijft
hij in het Olympisch Stadion. Met de
verregaande financiële steun van het
Stadiorabestuur overigens. Een steun
die volgens Joop Brand haalbaar is.
Hij zegt: „Het zijn toch

zakenmensen daar. Als ze het nu
eens werkelijk groot gaan aan-
pakken. Laat ze met man en macht
proberen Blauw Wit te laten promo-
veren dit seizoen. Dat zit er zeker m
want Blauw Wit is zonder meer het
beste elftal uit de eerste divisie. Ze
hebben in het begin een beetje pech
gehad, maar zoals ze nu spelen moet
het kunnen. Nou dan heb je volgend
jaar en DWiS en' Blauw Wit op het
Stadioncomplex. Dat kan een goud-
mijn zijn.
Als je de capaciteit van het Blauw

Wit-terrein uitbouwt tot laten we
zeggen 12.000 toeschouwers en daar
Blauw Wit en DWS hun „normale"
wedstrijden laat spelen. Komen de
grote tegenstanders, dan hup het
Olympisch Stadion in. Het zou toch
fantastisch zijn.- Twee keer Ajax op
bezoek in het stadion. Twee keer
Feijenoord ook en PSV en ADO.
Maar daar moet voor ons natuurlijk
wat tegenover staan. Het is toch al
te dol dat we nu moeten horen dat
bijvoorbeeld Blauw Wit wel in-
komsten uit de reclame op het veld
heeft en wij niet. Komen er geenverregaande garanties van de zijde
van het Stadionbestuur dan gaan we
weg. Dan kunnen we gewoon niet
blijven, hoe jammer we het ook vin-
den".

JOOP BRAND
... begrip voor
loslippige
voorzitter...

Ook dooi inSapporo
SAPPORO, vrijdag (ANP) — In

Sapporo, de plaats waar de Voor-
Olympische spelen zullen worden ge-
houden, dooit het. Het zachte weer
was oorzaak dat de bobslee baan niet
gebruikt kon worden. De officials van
het Voor-Olycnpische gebeuren zijn
echter optimistisch gestemd wat het
doorgaan van de wedstrijden betreft.
Mr Utaka Nakaya, de voorzitter van
het comité, verklaarde dat er water
over de baan zou worden gestrooid en
dat deze gedurende de nacht in orde
zou worden gebracht voor de wed-
strijden.

Atje rekent niet op
een plak in Finland
HELSINKI, vrijdag — Atje Keulen-Deelstra staart voor

zich uit. Haar ogen blikken door een raam van hotel Olympia
en splijten bijna het natuurijs van de Kallionbaan, waar het
komende weekeinde de strijd om de wereldtitel moet ontbran-
den. Atje peinst. Daar op ruim dertigmeter van het „schaats-
pension" zal zij haar wereldtitel moeten verdedigen. Het jaar
waarin zij in vele toonladders als de sterkste hardrijdster van
onze globe werd bejubeld, zal in Helsinki zo goed als zeker
worden afgesloten.

„Ik zelf", zegt Atje in alle
rust, „reken niet meer op een
wereldtitel. Natuurlijk zal ik
mijn uiterste best doen zo hoog
mogelijk te eindigen, maar nee,
ik geloof er niet meer in. Het is
leuk dat je een wereldtitel hebt,
maar meer stelt het voor mij
niet voor. Wat je zelf presteert
is alleen fijn voor jezelf. Voor
de rest heb je er niks aan."
Atje, in Leningrad met een vierde

plaats de beste Nederlandse, heeft
dit seizoen harder getraind dan ooit.
„Vorig jaar begon ik met één condi-
tietraining in de week. Dit jaar met
twee. Je wordt ouder en dan vind ik
dat je harder moet trainen om bij te
blijven", legt ze uit. „Alleen de
ijstraining is door het slechte weer
in het voorseizoen wat minder ge-
weest". '

WimRuska
naar Japan

UTRECHT, vrijdag (ANP) — De
Nederlandse judoka Wim Ruska zal
aanstaande maandag voor een trai-
ningsstage op verscheidene dojo'snaar
Japan vertrekken. De Nederlandse
kampioen in de zwaargswichiklasse,
die vorig jaar tijdens de Europese
kampioenschappen in Oostberlijn
twee zilveren medailles veroverde
(zwaargewicht en alle categorieën) en
ook meewerkte aan de tweede plaats
van Nederland, achter Rusland, in de
strijd van de landenploegen, komt op
(ï mei terug naar Nedeland.
De oud-wareldkampioen gaat zich

voorbereiden op de Europese kam-
pioenschappen, die van 19 tot 23 mei
in de Zweedse stad Gotenburg wor-
den gehouden.

Nieuwe manier
van tijdmeten op
01}mp. Spelen
MÜNCHEN, vrijdag (ANP) — De

prestaties van atleten, wier sport zich
daartoe leent, zullen bij de Olympi-
sche Spelen van München op een nieu-
we manier worden gemeten. De appa-
ratuur die het best als „finishtelevi-
sie" kan worden gedefinieerd, is giste-
ren in de Beierse hoofdstad door tech-
nici van een Zwitserse uurwerkfa-
briek gedemonstreerd. Het belang-
rijkst bij deze methode is een elektro-
nische camera, die 100 beeldjes per
seconden kan opnemen, dat is 75
beeldjes meer dan een gewone televi-
siecamera. De beelden worden tegelij-
kertijd met de tijden (tot op een hon-
derdste seconde nauwkeurig) overge-
bracht op een magneetband. De jury-
leden behoeven dus slechts de beeld-
bandopname te bekijken om tot een
uiterst nauwkeurige beslissing te kun-
nen komen.

Bettv Stöve won
CHRISTCHURCH, vrijdag (ANP)

— De Rotterdamse tennisster Betty
Stöve heeft gisteren in Christchurch in
de tweede ronde van het toernooi om
de open kampioenschappen van
Nieuw Zeeland gewonnen van de
Zuidafrikaanse Brenda Kirk. De set-
standen waren 7—6 en 6—l.

Noviteit in de
zesdaagse
van Antwerpen

(Van een medewerker)
ANTWERPEN, wij dag. — Voor het

eerst in de geschiedenis van de Ant-
werpse zesdaagse zullen alle rijders
van elke ploeg iedere dag achter de
derny rijden. De organisatoren hebben
deze noviteit aangebracht in de 32 ste
editie (van 19 t/m 25 februari) om
meer strijd te krijgen. Deze maatregel
is vooral ook genomen om de superio-
riteit van Peter Post en Theo Ver-
schueren achter de derny niet meer
van mogelijk doorslaande betekenis te
laten zijn voor de stand. Immers an
Antwerpen wordt de enige zesdaagse
gehouden, waarin de dernyreeksen,
ook wat de ronden betreft, voor de
rangschikking meetellen.
Deze keer kunnen dus renners van

ploeggenoten die een nederlaag heb-
ben geleden tegen Post of Verschue-
ren de achterstand wegwerken tegen
ploeggenoten van de zesdaagse-keizer
of de in Nederland wonende Belg.
Het is daarom ook zeer de vraag of
Post. die een trio vormt met René Pij-
nen en Leo Duyndam. zijn elfde zege
n Antwerpen — de laatste twaalf
jaar won hij tienmaal — zal behalen.
Jan Janssen maakt zijn rentree na

de gedwongen rustperiode vanwege
zijn val in Parijs—-Tours aan de zijde
van Graham Gilmore en Alain van
Lancker.

PEC ontsloeg
Gerrit Borghuis
ZWOLLE, vrijdag (ANP) — Gerrit

Borghuis (31) is door de tweede-divi-
sieclub PEC ontslagen als technisch

seur. De oorzaak van deze beslis-
sing van het bestuur van de Zwolse
voetbalvereniging is dat Borghuis. die
na zijn verblijf in Amerika (Kansas
City Spurs) in het eerste elftal van
PEC heei' l kan samen-
werken met trainer Laszlo Zalai. Of
Borghuis. diè ondanks zijn titel van
technisch adviseur werkzaam was als
manager, opgevolgd zal worden is nog
niet bekend.

Laver verdient
veel dollars

LOS ANGELES. vrijdag (ANP) —

De Australische tennisser Rod Laver
zal ook dit jaar weer redelijk in zijp
onderhoud kunnen voorzien. Door zi]n
overwinning op de Engelsman Roger
Taylor die hem 10.000 dollar oplever-
de in de „classic"-wedstrijdenreeks
bracht hij zijn verdiensten van de af-
gelopen vijf weken op 80.000 dollar
(290.000 gulden).
Voor Laver, qua verdiensten vorig

jaar 's werelds nummer een. beteken-
de de overwinning op Taylor een re-
vanche voor de in 1970 in de kwartfi-
nales van Wimbledon geleden neder-
laag De Australiër, die toen in vier
sets verloor, won nu met 6—3. 7—5,
6—2. Taylor had in de tweede set een
voorsprong van 5—2. maar Laver
kwam overdonderend terug en rende
in een keer door naar de overwinning.

Rod Li. in 1970 de eerste
tennisspeler, die in een jaar-meer dan
200.000 dollar verdiende. Als hij in de
„classic-series" ongeslagen blijft, kan
hij in minder dan drie maanden op
170.000 dollar komen.
Ook de Nederlandse professional

Torn Okker speelt nog mee. Hij maak-
te vorige week een einde aan het op-
treden van de Australische Wimble-
donkampioen John Newcombe.

Luxemburg naar
R'dam met drie
„buitenlanders"
LUXEMBURG, vrijdag (ANP) —

Met slechts drie in het buitenland
spelende voetballers zal het elftal van
Luxemburg woensdag 24 februari in
Rotterdam aantreden tegen de Neder-
landse ploeg. Deze maatregel heeft de
Luxemburgse voetbalbond genomen
om financiële reden. Het drietal „bui-
tenlanders", waarmee Luxemburg
deze wedstrijd in de voorronde van
het toernooi om de Europa Cup
(groep 7) zal spelen, bestaat uit Louis
Pilot (Standard Luik), Paul Philippe
(Union St. Gillis) en Fernand Jeitz
(FC Metz).

TIJS-Trappers
wonnen

(Van een medewerker)
TILBURG, vrijdag — In een wed-

strijd om de Cup International hebben
de Tilburg Trappers gisteren de ijs-
hockeywedstrijd tegen HIJS Hokij op
eigen baan met 6—4 gewonnen. De
tussenstanden van deze door 4500 toe-
schouwers bijgewoonde wedstrijd wa-
ren: 2—l 3—3 en I—o.

Diana de Leeuw in
Zürich negentiende
ZÜRICH, vrijdag (ANP) — De Oos-

tenrijkse Beatrix Schuba heeft na de
eerste drie verplichte figuren van het
Europees kampioenschap kunstrijden,
dat in Zürich wordt gehouden, de lei-
ding bij de dames. Zij kreeeg plaats-
cijfer negen en verzamelde 534,8 pun-
ten. De Nederlandse deelneemster
Diana de Leeuw bezet de negentiende
plaats met een totaal van 371,7 pun-
ten.
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PERSONEEL GEVRAAGD |

divers personeel
Banketbakkerij

fa. Nagtegaal
Spaarndammerstraat 122,

tel. 246480,vraagt
een bediende.
Gevraagd

apotheker-
assistente

voor hele dagen of gedeelte van
dedag.

Van Wou-apotheek, v. Woustr.
168, Amsterdam. Tel. 723265.
CHAUFFEUR gevraagd met
groot rijbewijs. Tel. 921069 of
tel. 02980-88696. PO2B
Gevr. ANALISTE in ziekenhuis
is Lausanne voor reaearchwerk,
ln immunologie, microecopie, en
chemisch oelonderzoek. Brieven
aan H. Wiersema, Fernhoutstr.
15, Kampen. PO2B
Verkoopkantoor van producten,
vervaardigd- door gehandicap-
ten, zoekt nog enkele goede ver-
kopers, verkoopsters en bezor-
gers. Ook is er nog een functie
als rayonleider vrij. Inl.: Genco,
postbus 111 te Zeist, tel. 03404-
-13333. AO2B
Gevr. FLINKE JONGEMAN voor
hulp ln dekeuken. Aanm. Eetsa-
lon van Dobben Reguliers-
dwarsstr. 127. PO2B

Gevraagd: CHAUFFEUR in lijn-
dienstbedrijf. Leeftijd minstens
23 jaar.Prima woning beschik-
baar. Aanb. fa. Beers, Winkel
N.H. FO2B
DIERENARTS A'dam-Z. zoekt:

assistente
Br. PO2B-16279 Parool. PO2B

Uitzendburo
Dekker

vraagtmet spoed
24mnl. krachten

inpaksters
13el.monteurs
Bosboom Toussaintstr. 22

Tel. 020-125696.
Gevraagd enige FLINKE MAN-
NEN voor de ochtenduren van 8
—8 uur of voor de avonduren van
18—20 uur, voor schoonmaak-
werkzaamheden. Tel. na 20 uur
192867. PO2B
VASTE BIJVERDIENSTE aang.
voor informateurs in Adam,
i.b.v. vervoermiddel. Alléén voor
de avonduren. Br. PO2B-16283,
Parool. PO2B

Gevraagd:
INPAKSTERS en JONGEMAN-
NEN. Hoog loon. Melden: Alb.
Cuypstraat 179 I. Tel. 943939.

MAANDAGBEGINNEN
Uitzendbureau Puck vraagt

FLINKE FABRtESKSMANNEN
die inwisseldienst willen werken
voor lange tijd. Inl. op zaterdag
tel. 715838 en iedere ochtend tot
12u. PO2B
ModerneFlasticiabriek vraagt

jongens
voor eenvoudige werkzaamh. :

goede sociale voorz.
15Jaarr ƒ76.50 p.w.
ïejaar: ƒ82,10 p.w.
17Jaar:.... ƒ87,10 p.w.

J. ROTTENBERG * ZN. N.V.,
Turbinestraat 15 (vlak achter
Sloterdijkstation, naast Mobil-
garage) tel. 187911. FO2B
Kontakt gez. met (huis)naaister.
Mevr.Meijer, tel. 790606. PO2B

• Damestassenfabriek vraagt
FLINKE JONGENS 16 tot 20
jaar. Hoog loon. Firma Leon,
Prinsengracht371. FO2B
HIPPIE OF STUDENT! we heb-
ben leuk goed betaald werk voor
autobezitters. Telef. 121063 tus-
sen 16.30 en 17.30 uur. FO2B
Fa. Holland, Granaatstr. 15, tel.
736288, vraagt liefst voor direct
FLINKE PERSOON voor schoon-
houden van vrachtwagens,42Vi-
urige werkweek. Goed loon.
Uitzendorganisatie Groep- 70
vraagt met spoed INPAKSTERS,
hoog loon. Groep 70, Keizers-
gracht 260, Amsterdam, tel.
64708. PO2B

Meyer-Toorenburgvraagt
nette

schoonmaaksters
inde ochtenduren van 9—13 uur
of van 9—14 uur. Tel. 735417.
Persoonlijke aanmelding Gov.
Flinckstraat 183 11, tussen 14—
18uur. PO2B

Loodgieter
gevraagd voor burgerwerk. Fir-
ma J.A.van Kruistum, Pythago-
rasstr. 15 hs. Tel. 940154. PO2B

Flinke
jongeman

gevr. 18—19 jaar. Ter opleiding.
MODE-INDUSTRIENTWESN.V.,
Groenburgwal 14, tel. 248903,
na 19uur 429222. PO2B
De N.V. Heco-Frans Hamers te
Adam groothandelinelektr. ma-
terialen vraagt met spoed MA-
GAZIJNBEDIENDE i.b.v. rijbe-
wijs. Aanmelden Lauriergracht
102 Of tel. 233196. PO2B

■

Tot eind juni MEISJE of jonge
vrouw gevr. om van maand, t/m
vrijd. van 8.30 tot 13.30 uur 2
kind. gezelschap te houden.
Leeft. kind. 3 en 8 jr. Oudste
gaat naar school. Geen huish.
werk. Mevr. M. C. van Veen, Het
Laagt 236 Adam, tel. 270011.
Nette MAGAZIJNBEDIENDE
gevr. liefst met rijbewijs B-E.
Aanmelden N.V. v.h. fa. D. Stib-
be. Reohtboomssloót 47 Adam.
Tel. 240784. PO2B

Gezocht EEN ECHTPAAR waar-
van man b.b.h.h. Geboden voor
vrouw functie van conciërge te-
gen vrij wonen. (3 kamerwo-
ning) in Centrum stad.D-
esgewenst schoonhouden van
kantoren tegen beloning. Br.
PO2B-16318 Parool. PO2B
Gevraagd 2 NETTE BEDIEN-
DES, leeftijd 18—22 jaar. Vlees-
warenfabriek A. H. Spierings,
Rapenburg 99, Adam, tel.
240068. PO2B
Geluidatechn. bur. vraagt MEIS-
JE, ca. 16 jaar,voor lichtmonta-
gewerk, telef. en koffie (event.
ook halve dag.). Tel. 020-
-732100. PO2B
SLAGERIJ D. J. DE BRUIN &

ZOON N.V., v. Woustr. 38, Am-
sterdam. Tel. 020-738184 en
738181, zoekt een HANDIGE
CORVEEËR, die zichzelf ln staat
acht ook eenvoudige technische

I

klusjes op te knappen.
CHAUFFEUR

voor het uitvoeren van bestel-

;

werk en andere voorkomende
werkzaamheden. Ervaring in de
slagerij strekttot aanbeveling.
Aanmelden dagelijks van 8-17
uur in de v.Woustr. 38, kantoor

I.
Autorijschool Damminga vraagt
voor direct ervaren RU-IN-
STRUCTEUR in vaste dienst, te-
vens instructeurs voor de avon-
duren en zaterdags. Tel. afspr.
163689, na 17 uur Witte de
Withstr. 26a. winkel. PO2B

Goedebijverdienste
voor scholieren!
HetParool vraagtbezorgers(sters)van 15 jaar en ouder.

AanmeldenHaarlemmerplein 43.
PlantageKerklaan 32.

Wij hebben met spoedeen jongeman
nodig voor diverse werkzaamheden

Persoonlijkaanmelden
tussen 10.00—17.00uur
Titra Film-LabN.V.

Egelantiersgracht82—86, Amsterdam
DeKLM

vraagt op Schiphol-Centrum,enige

vrachtloods-bedienden
en

vliegtuig-beladers
De werkzaamheden worden in wisselende diensten verricht, zodat
gegadigden in de omgeving van Schiphol (Amsterdam, Haarlem,
Amstelveen e.d.)woonachtigdienen te zijn.

Mondelinge sollicitaties
op donderdag 4 februari 1971 van 19.00—21.00 uur in één der zalen
van restaurant „Moderne", Leidseplein 19—21,Amsterdam (ingang
naast politiebureau).
Voorts iederewerkdag(behalve zaterdags) van 9.00 tot 15.00 uur op
Schiphol-Centrum, Bemanningencentrum, kamer 094 (hr. H. v. d.
Kolk).

Schriftelijke sollicitaties
ln ongefrankeerde envelop te richten aanKLM, afd. Werving en Se-
lectie, Antwoordnummer 1701,Luchthaven Schiphol. PO2B
EERSTE HOLLANDSCHELEVENSVERZEKERINGS-BANKN.V.

vraagt

medewerksters
om ln het centrum gelegen kantoorgebouwen schoon te houden,
voor de ochtend- en avonduren.
Werktijden: 's morgens van zeven tot tien en 's avonds van half zes
tot acht uur.

De woensdagavondis vrij.

Salaris ƒ 100,- netto(schoon) per week.
Aanmelden dagelijks tussen 3 en 5 uur bij de heer J. van Olmen,
Keizersgracht 178,b.g.g. 174-178.Tel. 221770. PO2B
Modern filiaalbedrijf te Amsterdam vraagt voor spoedige indienst-
treding een

woningstoffeerder
ruime ervaring ln het stoffeerdersvak Isgewenst.

leerl. stoffeerder
om in het vak te wordenopgeleid. Gebodenwordt prima salariëring
en andere sociale voorzieningen. Voor nadere inlichtingen kunt u
bellen 020—249365 of na 18uur 232690. PO2B

Partikulier chauffeur
gevraagd voor ca. 20 uur per week, die bereid is mee te helpen bij
tuinonderhoud.
Gedachtwordt aan een gepensioneerde van rond 60 jaar.
Brieven met opgave van vroegere werkgevers en verlangd salaris
onder nr. PO2B-16301 Parool. PO2B.

AhrendN.V.
de afdelingreproduktie zoektmet spoedeen

chauffeur
die in Amsterdam en directe omgeving bestelwerk «al verrichter, in
eenDAF. Naast een goed chauffeur moet deman die vrij soeken ook
representatief zijn: Onze relaties stellen het namelijk zeer op prijs
korrekt te worden behandeld. Wij stellen daar een goed salaris en
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover. Sollicitaties te
richten aan Ahrend N.V. Rayon-directie, Singel 16 te Amsterdam,
tel. 020—62248. tst 90. PO2B
Technische school Concordia InterNos, Frederik Hendrikstr. 81-83
A'dam-W., tel.020-181739
Gevraagdaan de dagschoolvoor zo spoedigmogelijk

hulpconcierge
In derang vanstoker

Vereisten: naast assistentie van de conciërge is kennis van oliestook-
c.v. en het onderhoudnoodzakelijk.
Gegadigdemoet verder in staat zijn kleine onderhoudswerkzaamhe-
den in het schoolgebouwte verrichten.
Geboden wordt:, een afwisselende werkkring met bezoldiging vol-
gens rijksregeling (max.-salaris boven 25 jaar bruto ca. ƒ 840,—) 6
pet. vakantie uitkering, toegemoetkomingziektekosten, en premie
A.O.W. A.W.W. voor rekening rijk en direkt ingaand ambtenaar-
schap.
Gegadigden voor deze funktie, bijvoorkeur op de leeftijd van 23-40
jaar kunnen eventueel dagelijks mondeling solliciteren van 9.00-
-11.00uuren van 14.00-16.00uur.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direkteur, welke tevens
telefonisch inlichtingenverstrekt.
Jletbestuur. PO2B

mach.
houtbewerker
timmerlieden

gevraagd. Alleen bekwame vaklieden. Voorburgerwerk. Bon te Van
Hoften, Visseringstraat 19, tel. 130197bellen na 18uur. PO2B

Stok
Radio-TVElektr.
huish. apparaten
8 speciaalzaken
inAmsterdam

Voor spoedigeindiensttreding vra-
genwij

chauffeur-
monteur

Zijn taakzal niet alleen de expedi-
tie betreffen, maarook demonstra-
ties en eenvoudige reparaties, zo-
wel in onze zaak als bij de cliënt
aanhuis.
Uvindtbij onsprettig,afwisselend
werk met een goedsalaris en inte-
ressante arbeidsvoorwaarden, o*.
B-daagsewerkweek, en t.z.t. opna-
me inpremievTi jpensioenfonds.
Sollicitaties schriftelijk aan de Di-
rektie,WagenaarstraatS5-63, Am-
sterdam-O of persoonlijk, na tele-
fonische afspraak met de afd. Per-
soneel (Hr. Aberkrom, tel. 920822,
toestel3). FO2S

Könign.v.
electro-technische groothandel

zoekteen

chauffeur
metklein rijbewijs

voorhet vervoer van goedereninAmsterdam.
Sollicitaties en inlichtingenbij
Mej.M. Jansen,König n.v.,

Warmoesstraat 76-82, Amsterdam.
Telefoon 241582

Krasnapolsky-
groep
vraagt voor haar

GrandHotel
Krasnapolsky
A. jongelui ter
assistentie van
de hotelportier

(chasseurs)
leeftijd 16-21 jaar

B. een energieke
kracht

welkezalworden aangesteldals

voorman
inde spoelkeuken.

Hij zal in staat moeten zijn leiding te geven aan een aantal mensen,
diewerkzaam zijn in despoelkeuken.

Voor beide funkties .persoonlijk aanmelden, dagelijks tussen 10-12
en 14-16uur.
Meldenbij de portierKleine Zalen, ingangWarmoesstraat. PO2B |

Stok
8 speciaalzaken
radio-TV-elektr.
huish. apparaten

Sinds 1911
Voor spoedige indiensttreding
vragen wij een

bijrijder
op debestelwagen. Een flinke jon- '
geman van 17-19 jaar krijgt bij
gebleken geschiktheid alle kan-
sen, hetzij voor opleiding in de
verkoop met daaraan verbonden
diploma's of als u dit liever wilt,
opleiding tot volledig Stok-chaui-
feur.
Prettig afwisselend werkmet een
goed salaris en uitstekende ar-
beidsvoorwaarden o.a. 5-daagse
werkweek en t.z.t. opname inpre-
mievrij pensioenfonds, 4 weken
vakantie enz.

Interesse? Maak dan een afspraak
met onze afd. Personeelszaken,
tel. 920622, tst. 3 (Hr. Aberkrom)
U kunt ook schrijven naar ons
hoofdkantoor. Wagenaarstraat
58-63.Amsterdam (O) PO2B

AhrendN.V.
voor onze reproduktie-afdelingente Amsterdam en Amstelveen zoe-
ken wij opkorte termijn

medewerkers
Zij zullen worden tewerk gesteld inafdelingenmet de modernste
apparatuur, waaronder de RANKXEROX 1860.Wij hebben vacatu-
res voor zowelgeoefendeals ongeoefende lichtdrukkers.

Tevens vragen wij voor reproduktie-afdeling teAmstelveen een

chauffeur
die bestellingen zal verrichtenmet een DAF-bea telwagen. Voor deze
vacature zoeken wij een goedeen representatieve chauffeur. Sollici-
taties te richten aan Ahrend N.V. Rayondirectie, Singel 18 te Am-
sterdam, tel. 020—62248, toestel 90. PO2B

Allround

broodbakker
j gevr. bij luxe bakkerij, Gebr.Pool, Ceintuurbaan278,Te!.721409,

DeKLM vraagt: voor de

Catering op
Schiphol-Centrum

gedurende het
seizoen 1971

(Van 1/3 tot 1/10of van 1/4tot l/il)

Chefs de partie
voor dekeukens

alsmede Ie en 2e

bedienden voor
depatisserie

Teneinde een goed produkt te kunnen leveren, dienen zij over goe-
de vakkennis tebeschikken.

Assistentes voor de
chef departie

Zij dienen bereid te zijn deze te assisteren bij het bereiden van maal-
tijden, sandwiches, snacks enz.

Dames voor de
opdekafdeling

Zij dienen zorg te dragen voor de samenstelling op plateaus van de
bereide onderdelen.

Magazijnbedienden en
hulpen algemene dienst

voor de opslag van goederen en klaarmaken van bestellingen e.d.
alsmede een

volleerd slager
Chjautfe^

Met modern materiaal voorziet u de passagiers van alles, wat voor
hun reis noodzakelijk is.

Bedienden voor
deafwasadfdeling

In een geautomatiseerde afdeling is altijd nog handwerk noodza-
kelijk. Voor dit deel vragenwij deze bedienden.
2 J

Verder nog mannelijke krachten voor schoonmaakwerzaamheden
de keukens.

Daar de werkzaamheden inwisselende diensten worden verricht,
dienen kandidaten woonachtigte zijn in de omgevingvan Schiphol.
(Amsterdam, Haarlem,Amstelveen) e.d.
Sollicitanten dienen bereid te zijn zo nodig inandere afdelingen van
dsCatering ingezet teworden.

Mondelinge
sollicitaties:
op zaterdag

6 februari 1971
inhet gebouwvan
deKLM Catering.
opSchiphol-Centrum (halte Kokspassage)

van 9.00 tot 12.00uur

opmaandag
8 februari 1971

van 19.00tot21.00uur
inéén deraaien van

Café-Kestaurant
~Moderne"

Leidseplein 19—21
teAmsterdam
(Ingang naasthetpolitiebureau)

Voorts lederewerkdag van 9.00 tot 12.00uur op Schiphol-Centrum,
Bemanningscentrum,kamer 094 (Hr. H. v. d. Kolk).

Telefonische
inlichtingen:
020-491062
Schriftelijke
sollicitaties:

in ongefrankeerdeenvelop te richten aan KLM, afdelingWerving
en Selectie, Antwoordnummer 1701, Luchthaven Schiphol.

PO2B
KIM/Cash ie Carry heeft langzamerhand naam gemaakt met zijn
hogekortingen en de„laagste prijzen inNederland".
Zon naam stelt ook zijn eisen: Eisen die ook hun weerslagvinden ln
de personeelbezetting. Want verkopenalléén is niet voldoende. De
verkoop dient geruggestenndteworden doorb.v. een

telefoniste
die in staat is om cliënten, leveranciers en eigen mensen tewoord te
staan,zonder daarbij ooithaar geduldte verliezen. „Ad rem" wordt
men niet op eenmulo en evenmin leert mendaar tact. Toch zou zon
diploma watwaard zijn, hoewel
Het zelfde geldt ook voor de

medewerkster
technische dienst

die naast het hanteren van de telefoon tevens lichteadministratieve
werkzaamhedenmoet kunnen verrichten. Moeilijk?Nee,maar accu-
ratesse en gevoelvoor collegialiteit zijn toch wel nodig.
Het behoeft geen betoog, dat de salarissen goed zijn, evenals de so-
cialevoorzieningen.KIM/Cash & Carry heeft nu eenmaal een naam
te verliezen. Die naam is ons wat waard. Als u daarin wilt delen,
kunt nzich wenden tot onzebedrijfsleider, deheer Braam of de heer
Hunsche, hetzij schriftelijk of telefonisch. Een afspraak is daarna
gauwgemaakt.

KIM/Cash & Carry
Prinsengracht 151, Amsterdam, tel.020-246143.

Dagblad-
bezorgers(sters)

GEVRAAGD
Tussen 16.00—18.00aanmelden:

N.Z. Voorburgwal 157.
N. V. J. Wllkens & Zoons, Schildersbedrijf Buiksloterdijk IÖ4,
A'dam-Noord, vraagt

schilders
voor onderhoud en utiliteitswerk. Pers. aanm. na telef. afspraak.

PO3B

ABC-Kleding NV
Voor spoedige indiensttredingzoeken wij een

nette jongeman
voormsgazijnwerkzaamheden.
Leeftijd 16—18 jaar.
Wij bieden een prettige werkkring, goed salaris en uitstekende so-
cialevoorzieningen.
Persoonlijkesollicitaties bij:

ABC-Kleding N.V.
Gelderlandplein 4, Amsterdam

NTv.Elgejo
Groothandel in modieuze damesstoffen, vraagt voor direct of zo
spoedigmogelijk A. Emballeur
B. jeugdigemagazijnmedewerkers

Aanm.:Kloveniersburgwal 101, tel. 240082. FO2B

Flinke bijverdienste
Voor enige wijken in Amsterdam heeft het ochtendblad de Volks-
krant nog

bezorgers(sters)
nodig.
Tel. 917711. Toestel 890 na 18uur 155292. PO2B

De NederlandscheBank N.V.
te Amsterdam

heeft op de Veluwe — nabij Voorthuizen — een opeen fraai landgoed
gelegen buiten, bevattende een aantal twee-persoons logeerkamers,
dat geheel is ingericht tot

vakantieverblij f
voor haarpersoneelsleden enhun gezinnen,

Voor het seizoen 1971 wordt gevraagd

huishoudelijke hulpen
(vrl.)

dienaast dehuishoudelijke taken metbedieningswerkzaarnhedeit in
de eetzaal zullen worden belast.

keukenmeisje
voor alle voorkomende werkzaamheden ter assistentie van dekok.
Ervaring in soortgelijke functies opgedaan strekt tot aanbeveling,
dooh is geen vereiste.
Leeftijd: 18 tot circa 30 jaar.
Dienstverband: 16maart c.g. 1 april tot 1 oktober.

Gebodenwordt:
afwisselende werkzaamheden in prettige omgeving;
maandloon naar leeftijd. Bovendien volledige vrije kost en Inwo-
ning;
aan het einde van het dienstverband, bij geleverdegoede prestaties,
een extrabeloning;
periodieke vergoedingvan reiskosten voor bezoek aan ouders.

Gegadigden voor deze functie kunnen een afspraak maken voor een
informatief gesprek (telefoon 020-63133, toestel 3293)of eenschrif-
telijke sollicitatie, vermeldende leeftijd, opleiding, ervaring, enz.
richten aan de afdelingpersoneelzaken-uitvoeringvan

De NederlandscheBank N.V.
Postbus 98,Amsterdam-C.

personeel gevraagd {fif
Uitzend
65

bureau
heeftwerk voor

polisopmakers
en

archiefbedienden
DenTezstr. 17,Adam, '

tel. 020-228213,020-392377.

GevraagdBs -ER voorhetbezor-
gen van bloemen per auto. Bloe-
menhuis Niemeijer, Singel 10.
tel. 220704. F029

Sollicitanten, sluit nooit uw
originele getuigschriften inbij
een sollicitatie.

Klein aannemersbedrijfinAmsterdam-Zuidvraagt

boekhouder
Werktijdennader overeen te komen.

- Brieven ondernummer F 029-18308Parool.
|
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kamers

Kamerzoekenden!
Wij helpen u daadwerkelijkaan
de door u gewenste kamer(s). Bel
227348, of beter, kom even langs
bij het grootste bureau van Am-
sterdam. „WOONCEMTRALE",
Weteringschans95. PO3l
Aang. frisse SLAAFKAMER-
TJES v. heren v.a. 22.50 p.w. T.
245640. Haarlemmerplein 17.
Bur. SORRENTO in A'dam-Z.
heeft ongem., gem. kam., etagesen flats.Ook v. verlofg. Parnas-
susweg 17 11, tel. 797107. PO3l
Mevr. DE VRIES bem. kamers
voor d. en h. Bill. Tel. 123121,
Orteliuskade 51 huis. PO3l
KAMERS MET VR. OPG. ET.
BURO-OOST, Tel. 711577, PO3l

KAMERCENTRUM, Milletstr. 50
11, tel. 727428. Kam. vrije opg.
ƒ 65,-.Kamer v. ƒ 80 -ƒ 160.'
Aang. voor be j. dameof werkend
meisje, INWONING met huise-
lijk verkeer. Br. PO3l-18319
Parool. PO3l
Te huur GESTOPF. KAM. met
kookgel. en cv. inBijlmer, voor
dame. Tel. 981847 of br. PO3l-
-16298 Parool. PO3l
ZOLDERRAM, te huur te bevr.
Fieter Aertzstr. 1111. PO3l
T.h. voor direct grote ZOLDER-
RAM, m. cv. géén eohtp. Bad-
hoevedorp.Tel.02968-2281.
KAMER t.h. kookgel. vrije opg.
en c-v. Tel. 450865Bureau Mevr.
Eppink. PO3l

huizen en flats

ƒ54.677,-
-all in

is de koopsom van de nieuwe se-

'•

rie
HERENHUIZENIN
NIEUWENIEDORP

Bev.: T-vormige woonk., zeer

',

luxe inwoonsfeer betrokken eet-

'■

keuken, trappen met bordessen
in woonk., 4 grote sl.kamers, 2

.

toiletten, badkamer,bergruimte,

'■

dakterrassen (type C). Zeer luxe
bouw, alle voorzien van CV.

[

Rijkspremie in 10 jaarplm.

ƒ16.500,-
Bemiddeling:

MAKELAARSNBM
C. J. SMIT,

Veemarkt26-28, Hoorn,
tel. 02290-4333, b.g.g. 02292-

- 1206.
K. BREGMAN,
Plein 35, Bergen,

tel. 02208-4414, b.g.g. 3429 of
02230-20746.

Uithoorn
15 km vanaf centrum Adam,
goedeverbind.,WOONHUIS, pri-
ma onderhouden, woonkamer
7.90 x 3.70, Am. eetkeukenf.kel-
der, 4 slaapkamers, douchecel,
2e toilet, vaste trap naar zolder,
grote zolderkam. met brede dak-
kapel, tuin, schuur, veel luxe.
Vrij uitzicht op plantsoen. Prijs
ƒ72.500,-k.k. H. Gorterhof 46,
tel. 02975-3761. P032
ƒ 14.000WINKEL MET BOVEN-
HUIS dir. te aanv. in deBarentsz-
straat. Huur 2 bovenhuizen ca.
ƒB5O. Mak. o.g. Huisman, tel.
724424. P032
AANG. motorschip „Disponil",
groot 163 ton, zeer geschikt om
op te wonen, liggende Burg. de
Vlugthaven. B. Damming, Fy-
thagorasstraat 2, Amsterdam.
T.k. te ALKMAAR eengezinswo-
ning met grote schuur, leeg te
aanv. Vraagprijs ƒ 25.000.—.
k.k, Br. A032-64478Bur. Blad.
Wegens hoge leeftijd huidige be-
heerder WOONRUIMTE aangeb.
voor jongelui die tevens bereid
zijn toezicht te houden op bijbe-
horende rijwiel- en bromfiets-
stalling. Beslist geen dagtaak,
daar cliënten zelf over sleutels
beschikken. Br. P 032-16332
Parool. P032
ZANDVOORT grote parterrewo-
ning 5 kam. 1 min.van strand en
station. Prijs slechts ƒ 38.500,-.
Inlichtingen 02507-4479 Kost-
verlorenstr. 113. P032

Te koop 4 KAMERFLAT mcl.
nieuwe stofferingƒ 49.500,-. Jis-
perveldstr. 224, Adam, tel.
278145. P032
Te koop gest. 4 KAM. FLAT
A'dam-Nieuwendam. Hoogste et.
Blijvend vrij uitzicht. Prijs
ƒ 43.500,—. Tel. 020—265760 na
18u. P032
In het centrum van Noord-Hol-
land, goed vanaf Adam te berei-
ken bouwen wij, met eigen voor-
en achtertuin onze solide B-ka-
merwoningen, met L-vormige
kamer en doorzonkamer,waarop
een 10-jaarlijkse rijkssubsidie
wordtverstrekt. Eigengeld 10%.
BOYENKARSPEL: nabij haven,-
elk uur treinverbinding Adam,
vanaf ƒ 49.125,—, premie hierop
ƒ 16.120,—.
BERKHOUT: vrijstaand. 2 onder
één kap met garage ƒ 86.467,—,

premie ƒ 12.050,—.
BEETS (mooie viswaters), riante
vrijstaande, 2 onder één kapmet
garage vanaf ƒ63.286,—, rijk-
spremie ƒ 4958,—.

In het mooie dorp ABBËKERK,
riante vrijstaande huizen met
garage en cv. vanaf ƒ 62.431,—•

subsidie hierop ƒ 7784,—.

Sietsma & Groot, Oosteinde 125
te Berkhout. Tel. 02295—386,
b.g.g. 579 ook zaterdags.
Zitting in Adam, iedere dinsdag
van 14.30 tot 22.00 uur in Best.
West End, Overtoom 87. Po__
DONKERBROEK (Fr.) Boerde-
rijtje, staande op ong. 300 m af-
stand van de bossen van Bakke-
veen-Duurswoude. Grondopp.
plm. 9200 m2. Waterleiding,
elektra en tel. aanw. Het geheel
verkeert ln goede staat en is ui-
termate geschikt voor recreatief
gebruik. Koopsom ƒ 23.000 k.k.
Hypotheekmog. Inl. J.Lok, Hee-
renveen, tel. na 18 u. 05130-
-6747 • Ao3a

Bur. Sorrento in A'dam-Z-, tel.
797107, Parnassusweg 17 f_
heeft gem. HUIZEN en FLATS
ook v. verlofgangers. P032

Opgelet!
Wij hebben div. leuke won. met
overname te ruil vooronverschil-
lig wat ofwaarWOONCENTRALE

Tel. 020-23S363—22T£jg___
ZEELAND BORSELE. Te koop 1
woning van ƒ 9500 en 1 woning
van ƒ 7500. Gezien de prijs, be-
slist aardige woningen. J- Min-
naard, Provincialeweg 11.» «ra-
venpolder.Tel. ol____4«3-
T.k. in A'dam-Noord *l**b jj
Coentunnel HOERHUIS MET
GARAGE 4 kam. cv. op «gen
grond. Vrpr. ƒ70.000 k.k.lnla277342. FO3B

Te koop huis in DIEREN. GW.

I

met cv. oliestook. Te bevr. tel.
020-222393. AOa,i

Te koop aangeboden
Badhoevedorp

eengezinshuis, grote tuin op zuiden, buiten pas geschilderd, vrije
opleveringn.o.t.k. ...

Indeling parterre: woonkamer met parket, keuken, berging, Kelder-
kast,

Ie etage: 3 slaapkamerswaarvan 1 grote en douche
2e etage: grote zolderkamer en bergzolder

Incl. 5 gaskachels, luxaflex aan zonzijde, veel vaste vloerbedekking.
Prijs ƒ 65.000,—k.k., tel. 02968—3718. !____.

Benedenhuis
2 kam. keuken en douchecel. Te moderniseren in overleg. Gov.
Flinekstr. Amsterdam. Benodigd:urgentie-enmedischeverklaMng.
Te bevr. A.Volkers, Amstel 173, tel. 50405. ■""*

Nu uw eigen h
premiehuis voor ,
ƒ 154,-permaand

Binnenkort starten wij metdebouw van een aantalmodern'P"Jwoningen op' eigen grond met voor- en achtertuin, schuur •»
vend vrij uitzicht in het landelijke

Westwoud
bij Hoorn JEn op een half uur van Amsterdam. Ind: woon-eetkamer, *y\

hal, toilet, 3 slaapkamers, douche, zoldereto. Opleveringzoß"' j
Prijzen ƒ 44.900,—.Rijksbijdrage totaalƒ 15.390bij een •If'JJmcl. alle kosten van ƒ 5388,-, verwoont u na een jaar ƒ l**''r |
100pet. fin.mogelijk.
Inl. dag. bij demakelaar o.g.

GerardW. Bakker N.V.
Verdistr. 4, A'dam-Z. (bij Stadionweg), tel. 020-795989, *'
175310, a.s. zaterdagmorgenzitting opkantoor van 10—12_^>

De Bouwmaatschappij AlbersAbcoudeN.V.
bouwt in . I

Nes aan de Amstel
riante herenhuizen.

met o.a. zes kamers, luxe keuken, badkamer
met ligbad en voorzien van cv.

Koopsom vanafƒ 64.300.—, v.oji.exclusiefB.T.W.
Nes aan deAmstel ligt zeer gunstig t.o.v.
Amstelveen,Ouderkerken Uithoorn.

Inlichtingen Koppeldijk 31, Abcoude, tel.
02948-1328 en zaterdags van 14.00 tot 17.00uur

inde directiekeet op het bouwwerk.

In het ruim opgezette
uitbreidingsplan

Abcoude-Noord nabij &e
Abcoudermeer te Abcoud s

zijn tekoop

luxe villa's en
halve villa's

voorzien van luxe keuken en badkamer met ligbad-
Door uitvoeringmet hard houten kozijnen en deuren en
schuiframen zijn deonderhoudskosten minimaal.

Koopsom vanaf ƒ 110.000.—, v.o.n. exclusief B.T.W-
Inlichtingen zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur in de direct"*
het bouwwerk.

BouwmaatschappijAlbers AbcoudeN.V.,
Koppeldijk 31, Abcoude, tel. 02946-1326. J

diverse aanbiedingen J
T.k. in HOOGWOUD. 7800 m.
grond, mcl. huis en broeikas,
ƒ 6,50 per meter, bouwvergun-
ning aanwezigvoor semi-bunga-
low of restauratie bestaande wo-
ning, tel. 02513-3494 (na 18.00
uur). P033
OPSLAG te huur in Amsterdam.
Tel. 921069 of tel. 02980—
88696. P033

500 m 2moderne b _jj*
RUIMTE parterre Van V pi
dwarsstraat. Mak. o-g- ft
man, tel. 724424.^^__^_^-^
Te koop z.g.a.n.

.

bosrijke omgeving
groot vaarwater. De b°* y
voorzien van gas, '" t',_fielektra en telef. Tel. oSi

__

w>^_^>.»..>..->_- *»__* -~-_-«__• Mn IWOONRUIMTE EN ONROERE**
QOcP GtVRAAG y

Geefeen student een kamer.
Bel. ASVA, tel. 225771. PO4O

'

Attentie
Komt uw woning binnenkort
vrij?Wij hebben passende gega-
digden, die de door u gemaakte
kosten gaarnewillen vergoeden.
In bezit nrg.-verkl. Hoge huur
geen bezw. Bemidd. snel en dis-
creet. WOONCENTRALE, Wete-
ringschans 95, tel. 235363-
-227346. FO4O
STEWARDESS enLERARES zoe-
ken per 1-3 of 1-4 etage of souter-
rain omg. Museumplein, cen-
trum of west. Tel. 270003 (vrij-
dags na 19.00uur). PO4O
Secr. zkt dringend een GR.KA-
MER met vrije opgang en kook-
gel. Brieven mej. A. G. Ahlers,
p.a. Schoutenstr. 31 hs. PO4O
Jong ochtp. zkt dringend

:

WOONRUIMTE. Redelijke

:

overn. g- bezw.. tel. 794081,
uitsl. na 6 uur. PO4O
JongeKLM-employé zoektruime
KAMER, verw., warmwater, in
A'dam-Zuid of Amstelveen nabij

'

Ujn 9, 18 of 88 MX. Tel. 02520—

'

18186. PQ4Q

i

Vader zoekt KAMER of étagevoor zoon. Tel. 020—66167 tus-
sen PO4O
Beschaafd jongstel dat dolgraagwil trouwen zoekt geschikte

''

WOONRUIMTE in Adam ofomg. Tel. 02155—5127 na 19.30
__

PO4O
BURO-OOST verh. KOSTEL. UW
KAMER EN ET. T. 711577 PO4O
————————___ ■

•

Kamers vrij!
Maaru wilt niet lEDEREEN? Wij
ook niet! Vertel ons uw wensen.
Wij selecteren voor u, ref. in-
form.kosteloos. Bel deWooncen-
trale 235383-227346. Het groot-stebureau van Amsterdam. PO4O
Medisch analiste (29) zkt per 1maart RUIME VRIJE WOON-RUIMTE. Tel. 949494 toestel 32alleen overdag. PO4O

i

Medewerker Perscombinatie met

'

vrouw en 1 kind zoeken in Am-

!

sterdam ETAGE MET VRIJE OP-

'

GANG en kook- en stookgele-genh. Huur tot ƒ 200,- Br. PO4O-

'

15842 Parool. PO4O

■

Young Amer. teacher looks for

I

free LTVINGSPACE with kitchen

J

andtoUet./200.8r.P040-16227

!

Parool -
__

PO4O

,

2 verpleegsters zoeken ETAGE

.

*? t,/,B IS Pm - Am-stel.tel. 9210Q2. PO4O

'

ECHTPAAR l,h.v. urgentiebe-

I

wijs; zij verpleegster en hij bijna

.

jurist, zoekt ETAGE in Zuid.Overname of verbouwingskosten

'

geen bezwaar. Br. PO4O-18274

!

Parool.
_______

PO4O

-

________VU. zoekt RUIMh; KAMER metvrije opgang in A'dam-Z. Tël.

i

o?™73 C . avondB tUMen l»-00-

■

21.00uur). PQ4O

:

Jongedame, 30 jsar-jStö' iWOONRUIMTE of **
voorkeur in centrum b« f.f 300.— p.m. tel. SSS* 1_>
uur tot 17.30 uur. ft
'smaandags). -f'
Twee rustige
ken TWEE GROTEKA M*V]
kookgelegenheid en do"£jfl
directe omgeving
ondernr.PO4O-21996J^^J
Rustige verpleegster #*__(_\
TE KAMER met *&*_gt_\
heid en event. douche. «■"'«
ven onder nr. f& *

Parool.
_____

Gevr. PAKHUIS (als *_!
_te) Centrum-A'dam.

ƒ5OO,- p.m. Tel. "2 l
(zat. tussen 10—18u-)^^j«
—_______________________—-— jtP'.
JONG STEL (ass.
informatrioe) zoekt ffl
in Adam. Bel 424838-^^-^j
KANTOOR of fl
gevr. door ontv/erp*. ftf

,

715231 of br. PO4O-3gg^VA
Semi-arts, gezin 4 _P*^Tj»«'|j
GROTE WONING i» yi*J
omstr. overname gee&
PO4O-3068 Parool. _^-</|

:

'—^lfiü2 VERPLEEGBTER9 *Jf,Pjlge met vrije opgang- * !
16320Parool.
Student zoekt
rustig kan studeren- .jj
gang. liefst in Oud-W *

Zuid of Zuid. Br. ™

Parool. _——^/_l
VRL, ARTS zoekt »»*£_K
ruimte met keuken- \__&\
16324Parool, of telef- **#£.
12uur: 132520, <&__~Z^_\i\
Onderwijzer zkt H*L, $
NING in Oude Pijp- P

16326Parool. ____-<_rtti
Gevr. in Adam
M2voor een bar-d»0" J>PO4O-16328Parool^^-^y 1
Hr 26 j. zkt FLAT re*''
geen bezw. Tel. 7684gg>-^«
Te huur gevr. ETAO*
MER, Uefst omg. Ceü ,r
02510-33258. --^
Jonge vrouw zoekt *~_ffy
ETAGE in omg. Con<*r J.
Br. PO4O-16329Parg__!>
Ruime WONING *™e* 1'
ƒ 200 a ƒ 225. Omg-
Brieven naar Star» 1" _>.
winkel. __——"""_2l '
Gez. WOONRUIMTE . ,i_
CBH (bijv. halve *°%«*y
eohtp. zonder kind- y
geen bezw.Tel. 22S8gg^/
Studente en verpleeg9 (i
met sp. ongemeub-
sanering van huid- y
739730na 17uur .____.—

Tekoopgevr»»*j)(>
groot, leegP^in Amsterdam.Aobt**",p»y

derhoud geen y
1941Sl.____.18n. __^'

Na de brand 1
Wij zijn een echtpaar nu zonder huis. Wij hebben total» * /

"...7, iem»nd misschien een huisje t.k. voor ons. » ,48»/van 30 km rondA-dam<n tot _____f 35,000 _.Tel. 02C_^>^
Bekend actrice J\zoekt met grote spoed ruime vrije étage of flat (4kamer»^_j.Centrum van Amsterdam ofrandgebied. Br.PO4O-1631«^>'

WONINGRUIL \.l
'"'".

1

f"*^**g»^w/
Aang. Geuzenveld 4 KAM BEN- AANGEB. 4-____m-

.
p» V•WON bevatt. douche m. lavet, °-v-, 11", huur ƒ 2«»^>Vbox, zolder,balkon ƒ 125,-p.m. GEVR- 4 kam., *£|gi> VGevr. eengezinswon. in noord of Slotermeer. Tel. 878 7

W.meer. Br. Poso-18336 Parool PO5O-22000Parool^/
vervolg Koeriersters op pagina



SPORT

'DE GROOT ZAL JE VADER MAAR WEZEN' WAGENAAR (SDW) EN ZIJN KRUISTOCHT

Ik vecht voor een
goede zaak'

AMATEURVOETBAL door CEES VAN NIEUWENHUIZEN JoopWagenaar: SDW heeft naApokB gezegd'pSTERDAM, vrijdag. -— Spottend hebben ze hem wel eens weggezet
8 «kabouter". Joop Wagenaar lachte er alleen maar om. „Misschien

611 ik 't ook wel", grijnsde de agressieve voorzitter van SDW dan. Het
hem trouwens in het geheel niet dwars. Zegt zelfs: „Ik ben er ergens

°S trots op ook dat ze me als een soort Roel vanDuyn van het amateur-
etbal zien. We'leven in een materialistisch wereldje maar er is onder
Jeugd een andere ontwikkeling gaande. Een niet-materialistische ten-
ös waar ik veel waardering voor heb".

Joop Wagenaar is afgeschil-
derd als de man die de KNVB
dwong tot intensief speurwerk
naar de betaling van amateur-
voetballers in en rond Amster-
dam. Helemaal juist is dat even-
wel niet.

„Ik en eigenlijk niet ik maar
SDW, dat zou je trouwens overal
moeten zetten wanneer je mijn naam
wilt gebruiken, ben ' alleen degene
geweest die na A ook nog B heeft
gezegd. Te stellen dat uitsluitend
SDW de kat de bel aan heeft gebon-
den is een verdraaiing van de feiten.
Vijf clubs zouden uit het overlegor-
gaan van Amsterdamse eerste- en
tweede-klassers stappen. Uit protest
tegen de wantoestanden rond de be-
taling van spelers. Dat waren SDW.
AFC, DCG, Spartaan en Rood Wit.

JOOP WAGENAAR
... Het bereikte
akkoord is een

farce...

Farce
„Maar toen puntje bij paaltje

kwam werd de uitvlucht bedacht
van de verklaring van geen bezwaar
die spelers moeten overleggen wan-
neer ze van club veranderen. Daar-
mee pak je alleen het kwaad niet bij
de wortel aan. Feringa (voorzitter
DCG en praeses van de arbitrage-
commissie, ontstaan uit het overleg-
orgaan) stelt zelf in „Het Parool",
dat weinig uitmaakt of andere clubs
dan DCG hun spelers betalen. Dat de
KNVB er is om daartegen in te grij-
pen. Mij maakt het juist heel èrg
veel uit of andere clubs hun spelers
betalen. Het nu bereikte akkoord is
een farce. Voor mij is het een be-
scherming van de aangesloten clubs.
Maar het jachtterrein wordt er al-
leen maar door verlegd. Clubs die
zelf of via een bevriende relatie spe-

lers willen wegkopen bij zusterver-
enigingen gaan nu buiten Amster-
dam op zoek- In Alkmaar bijvoor-
beeld".
Wagenaar, neef van Gerben en

Douwe en neef van oud Volewijck-
voorzitter Erbé wisselde in '54 Vole-
wijckers voor SDW, speelde daar
negen jaar en werd voorzitter na
twee jaren als vice-leider het be-
stuurswerk te hebben geleerd. Wa-
genaar: „Ik ben erg principieel. Toen
Volewijck overging naar het betaal-
de voetbal haakte ik af. Het was een
hele stap want ik was in het groen-
witte shirt geboren." Wagenaar (37)
ziet sport en geld zo van elkaar ge-
scheiden dat hij zelfs zwijgt over
zijn werkkring. Motivering: „Ik heb
geen behoefte aan een gratis adver-
tentie".
Wagenaar beseft dat het vasthou-

den van SDW aan zn beslissing om
uit het overlegorgaan te stappen,
voor de KNVB de noodzaak van een
diepgaand onderzoek nog eens extra
duidelijk maakte. „Vijf clubs hebben
het balletje aan het rollen gebracht
maar wij hebben uiteindelijk de
schop gegeven die de bal voor de
neuzen deed belanden van de
KNVB", stelt de strijdbare Amster-
dammer.

Fel
Hij is er rotsvast van overtuigd

voor een goede zaak te vechten.
Wordt even fel wanneer het De
Groot-artikel van deze krant („Een
gangster, nee dat ben ik niet".) ter
sprake komt. „Die meneer De Groot
insinueerde dat die speler Severeijn-
se voor geld bij ons zou zijn geko-
men nadat hij eerst bij hem was ge-
weest met de mededeling dat hij
voor 3500 gulden wel bij OWO wil-
de komen. Ik daag hem uit die be-

schuldiging zwart op wit te zetten.
Dan sleep ik 'm voor de burgerrech-
ter wegens smaad. De Groot is naar
mijn weten geen lid van de KNVB
anders had ik hem nu al voor de
strafcommissie gedaagd. Ik vind het
trouwens zielig dat die De Groot
reageerde op uw Jaspers-interview.
Zijn naam werd notabene niet eens
genoemd."
„Ze noemen hem geloof ik wel

eens de vader van OWO en dat
blijkt ook wel want hij had het in
dat stuk over mijn jongens- Ik zou
zeggen: Het zal je vader maar we-
zen".

Invloed
Wagenaar spreekt zich uit tegen

verruiming van de amateurbepalin-
gen. Het is dan ook haast logisch dat
hij een fel tegenstander is van een
overgangsklasse. Wagenaar: „Mocht
het ooit zo ver komen en SDW be-
sluit daar in mee te doen dan stel ik
mijn plaats als voorzitter direct ter
beschikking. Betaling van amateurs
heeft een kwalijke invloed op die
jonge kerels. Een invloed die verder
gaat dan het voetbal".
Onnodig haast te zeggen dat hij

dolblij is met de kruistocht tegen de
betaling van amateurs die uiteinde-
lijk begonnen is. Het onderzoek bij
OWO is deze weck afgesloten. Wa-
genaars getuigenis zal van erg groot
belang zijn geweest. De voorzitter
van SDW: „Het is waanzin om ook
maar te veronderstellen dat mijn be-
schuldigingen iets te maken hebben
met jaloezie. Ook als OWO onder-
aan had gestaan waren wij doorge-
gaan. Onze strijd is van de zomer al
begonnen. Voor het begin van de
competitie dus. Van jaloezie kan dan
ook geen sprake zijn. SDW heeft al-
leen na A ook B gezegd. Als enige
club. En dat vind ik teleurstellend".

voldoet de huidige sportkeuringwel?
Sportspreekuur

door
SALO MULLER
, Ot>bij r mijn artikel „wees eerlijk'les «euring" heb ik zoveel reac-tie ffekregen met klachten over
v*a sportkeuring, dat ik hier delig. s, 'Wil stellen: voldoet de hui-*«Uring wel?
Mjö *Ün momenteel in Nederland
i*re»> - 200 keuringsbureaus, die«u_j.J:lgd zijn in de Federatie van
f i>jg voor Medische Sportkeu-t*êeiüïaar ten minste twee artsenflk moeten keuren.

uit ac verhalen van de
*o_tie sportmensen zou men

Voiaip °Pmaken, dat er te een-*efe » en dus niet adequaat wordt
St f_eais Het is een feit, dat er

winder keuringsartsen be-
?ll,ii__i aar zijn

' de vergoeding is«e, e jTaI en door hun vaak druk-
i-°tst n Bra*tijk moet en er in de'tik tijd zoveel moge-
öe «

rtmensen worden gekeurd.
"U jler°.rn>ale sportkeuring bestaat,norme ren naar flet licha-e*l geestelijk welzijn van de
?*ar lz_] •De arte hoort te vragenNuie e j?'tuele vroegere ziekten, de
dritft acnten > welke sport men

h of saat beoefenen. Daar-
j.| °°rt een lichamelijk onder-doe v !fats *e vinden, naar de wer-?6t i__»t het ha't, de ademhaling,

st te? Van d« bloeddruk, urine8,1 «Me» funct>es van gewrichtenïevan 'en. ik vind dat in sommige
«

°°k het bloed onderzochtV°e,eji ?rde n. Het zich niet ziek
?eSchik. •

udt niet in dat men °°kMl bert Voor de sport, die menarUven. Een neus of ooraf-

wijking geeft een afkeuring voor
de zwemsport.
Deze eenvoudige keuring is al-

leen gerechtvaardigd voor zeer
licht sporten, waarin het wed-
strijdelement maar bijzaak is, zoals
bijvoorbeeld wandelen, rustig trim-
men, paardrijden, zwemmen en
gymnastiek. Deze sporten hebben
in beginsel tot doel om het lichaam
in een redelijke conditie te houden.
Normaal worden deze sporters af-
hankelijk van hun leeftijd, om het
jaar gekeurd, als ze tenminste lid
zijn van een vereniging. In de
tussenliggende periode gebeurt er
niets. Maar in het algemeen moet
men stellen, dat ieder, die aan zijn
gezondheid twijfelt, met een arts
overleg moet plegen alvorens te
gaan sporten. De aard van de keu-
ring hangt natuurlijk ook af van
zaken als bijvoorbeeld leeftijd,
hoelang geleden men aan sport
heeft gedaan, militaire dienst, da-
gelijkse arbeid.
Voor lang niet alle sporten is een

echte sportkeuring nodig. Men kan
dan volstaan met het advies van de
huisarts (zwemmen, fietsen, wan-
delen). Voor zware teamsporten,
topsport, alsmede beroepssport,
MOET de keuring veel verder
gaan. Behalve een uitgebreidere
vragenlijst, moeten spier- en ge-
wrichtsfuncties, bloed en urine
nauwgezet gecontroleerd en een
cardiogram gemaakt worden.
In Canada worden de profspor-ters, vóór het trainingskamp bij het

begin van het seizoen, volledig ge-
keurd. Aan het begin van de com-
petitie opnieuw (dat is drie weken
later) en daarna ieder halfjaar. Bij
de keuring zijn, behalve de gewone
keuringsarts, een orthopodist en
een hartspecialist aanwezig. Een
keuring is een momentopname, ie-
der moment kan namelijk de licha-
melijke en geestelijke toestand ver-
anderen. Vandaar dat „vele"
keuren.
in Nederland lijkt mi? dit, geziende financiële positie van de meeste

clubs, de benodigde apparatuur en
de beschikbare artsen niet te reali-
seren. Helaas! Ik vind dat de huis-
artsen een keuringsrapport moeten
ontvangen, als er tenminste geen
clubarts aanwezig is. Gelukkig
gaan steeds meer artsen zich inte-
resseren voor de sport-geneeskun-
de, zodat ook de keuringen hoe
langer hoe intensiever gaan wor-
den.

Het lijkt mij van belang dat ge-zonde mensen boven de 40, die een
lichte sport bedrijven 'dezelfdekeuring krijgen als die van eentopsporter. Want voor deze leef-
tijdsgroep is een basiskeuring be-slist onvoldoende. Helaas schuilt de
fout soms in het keuren van tegrote groepen. De arts heeft onvol-doende (administratieve) assisten-
tie. Niet zelden komen hier
klachten en soms onaangenaam-heden uit voort.
In een artikel in het boekje

„Sport en Volksgezondheid" stelt
dr M. A. J. M. van Bakel terechtvast: „Indien men de neiging heeft
om gezondheidsredenen sport tegaan beoefenen, dan komt men al
snel tot die sporten waarvoor nog
geen verplichte keuring is voorge-
schreven. In geen enkele statistiek
kan men de tienduizenden ad-

viezen weergeven, die elk jaar
weer op de Sportkeurings-bureaux
gegeven worden."
Waarom wordt er dan toch nog

zo vaak op de sportkeuring gemop-
perd? Er zijn veel artsen, die een
drukke praktijk hebbenals huisarts
en er „tussen door" toch nog „even"
keuren. Een sportvrouw vertelde
mij, dat ze van haar sportarts, op
de keuring, de pil moest nemen.
Dat doet ze nu al vier jaar maar ze
is nog nooit gecontroleerd. Een
bekende basketballer mocht tijdens
een keuring zijn valhelm, die hij
op zijn motor droeg, ophouden.
Honderden voetballers en heus zij
niet alleen, worden bij een aan-
vang van de competitie helemaal
niet gekeurd. Enerzijds door ge-
brek aan materiaal anderzijds door
gebrek aan tijd. Helaas missen we
in Nederland echte sport-medische

centra. We zijn al blij met Zeist
(KNVB) en de NSF, maar er ishier toch ook geen orthopedist, ra-dioloog, of een cardioloog aan ver-
bonden.
Voor een zo specifieke keuring

zouden alle topsporters in aanmer-
king moeten komen en niet alleen
een handje vol geselecteerden die
trainen voor de Olympische
Spelen, of een plaats in een natio-
nale ploeg.
Zo moet ook een bokser anders

gekeurd worden dan een zwemmer.
Ook na een wedstrijd.
Dr Van Bakel stelt dat een ieder

die drie of meer maal per \veektraint en daarnaast nog aan wed-
strijden deelneemt een specifieke
kenring moet ondergaan op speci-fieke büreau's, waar de nodige ap-paratuur aanwezig is, alsmede
moet men een orthopedist en een
cardioloog kunnen consulteren.
Op deze büreau's dienen dan ge-

keurd te worden:
1. diegenen van wie de arte de

„normale" keuring niet voldoende
acht.

2. intensieve wedstrijdsport-
beoefenaars.

3. beoefenaars van speciale voor
het lichaam gevaarlijke sporten.
Ook moeten dames wat anders

gekeurd worden dan heren, dit dan
i.v.m. een eventuele zwangerschap,
menstruatieklachten etcetera.
De hierboven beschreven situatie

is een ideale en helaas is die in
Nederland nog niet te verwezen-
lijken. Maar men is er mee bezig,
want gezien de steeds zwaardere
trainingen en de eisen die er aan
het lichaam worden gesteld, Is
het ook nodig, dat er meer tijd aan
de voorlichting en de keuring
wordt besteed. Het kan een hoop
ellende voorkomen.
Enige maanden geleden reeds,

heb ik een artikel geschreven over
de Canadese ijshockeyclubs de
„Maple Leafs". Daar zijn nogal wat
reacties op binnen gekomen, omdat
door een technisch foutje, een zin
verkeerd in de krant is gekomen.
Er stond: „Direct na het ongeval
neemt Ellieff een dunne ijsblaas
(een soort rubber zakje met ijs-
watten) en drukt die op de aange-
dane plek. Dat werkte natuurlijk
nogal verwarrend. Er had moeten
staan: (een soort rubber zakje met
ijswater).
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SPORT **&

BETAALD VOETBAL
B-ELFTALLEN
Eerete klHu: Telstar—GVAV. Volendam—Sparta,

DWS—SW, ADO—FC Twente. NEC—PSV. Helmond
Sport—Holland Sport. Go Ahead—Ajax. Feijenoord—
Haarlem, AZ'67—FC Den Bosch Tweede klaue A:
SCH—ZFC, de Voiewijckers—HVC. SCCambuur—Gooi-
land, AGOVV—de Graafschap, Wageningen—PEC. Vi-
tes*se—Heerenveen. Heracles—SC Drente, Blauw Wit—
Veendam. B: Fortuna VI—WV, FC Utrecht—RBC, Roda
JC—Willem II, NAC—Eindhoven. FSC—MVV, NOAD—
ümburgia, DFC—Excelsior. Hermes DVS—Baronie.

AMATEURVOETBAL
Eerste klasse A: SDW—Zandvoortmeeuwen, Stormvo-

gels—Rood Wit A. B: CVV—Zwijndrecht. de Musschen—
Lugdunum, Papendrecht—RVC. UVS—Overmaas. C:
Leeuwarden—Spel. Assen. MÖW—Drachten. Zwaag-
westeinde—Velocitas. D: RKHVV—Eilermark. E: RKC—
Alliance, VCW—Concordia SVD. TSC—TOP, Veerse
Boys—Helmond. Middelburg—Geldrop. Sparta 25—
DESK. F: Voèrendaai—de Ster. SVN—Wilhelmina'oB.

WEST f. Tweede klasse A: Schagen—Ripperda,
Zaandijk—Purmersteijn. Derde klasse A: VIOS W—HSV.
ADO'2O—RKAFC, EVC—WSV'3O. B: SLTO—HBC. OSV—
DSS. C: BPC—St. Martinus, Rivalen—de Zwarte Scha-
pen.

Vierde klasse A: DTS—Hollandia T. B: Meervogeis 31
—de Valken, Grasshoppers—de Zoauven. WW—MFC.
West Friela—Monnikendam, SRC—Spirit. C: DIOS—
VSV. O: DRC—DVOS, TOB—USVU, IW—GVO. SV de
Rijp—ZSGO. E: KBV—RODA'23, de Germaan—Vespuc-
ci. SNA—Ahrends VC. f: Madjoe—Allen Weerbaar
TDW/CENTRUM—LVV. FIT—DVAV. H: de Meern—Vee-
nendaal, MSV'l9—Zwaluwen Vooru't.
WEST 11. Tweedeklasse A: LFC—OOB. Spartaan'2o

—TOGB; VUC—ONA. B: CKC—Olympia, Leerdam Sport
—Emma.

NOORO. Tweede klasse A: Oosterparkers—WK,
Harlingen—FVC. B: Appingendam—Noordster, Dalen—
Musselkanaal,DVC's9—Neptunia.

OOST. Tweede klasse A: Leones—Achines'29. Jon-
ge Kracht—DIO'3O. B: Dinxperlo—ZAC. Oldenzaal—
Spel. Neede.

ZUID I. Tweedeklasse A: Woensel—Best Vooruit. B:
Axei—SC Gastel.
ZUID 11. Tweede klasse A: Rapid—Heerlen Sport.

KVC Oranje—Eijsden, RKVV Kolonia—Spel. WVV2B,
RKBSV—Minor. B: Parmingen—Boxmeer, Blerick—Ver-
itas,Swift'36—Geleen, Susteren—SVM.

ZATERDAGVOETBAL
Eerste klasse A: Noordwijk—Heerjansdam, Zwart

Wit'2B—SHO. Ter Leede—KozakkenBoys, IJsseimeervo-
gels—Quick Boys. de Zwerver—DOTO. B: Be Quick'2B—
Spakenburg, DOVO—SVZW, Huizen—WVF. WHC—Nun-
speet,Harkemase Boys—GVVV.

TAFELTENNIS
Ereklssse P-1: SteedsHoger.TS×DeltaLloyd. Delta

Lloyd ll—SCcylla, Scylla ll—Tempo Team. Delta Lloyd—
Scylla 2, Scylla I—Tempo Team. O—1: AMVJ—NOAD,
Maasbree—Belcrum,SVE.—Tilburg.
Hoofdklasse P—l: de Treffers—Maasvogels, TSF ll—

Swift, JVC—TOGB. P—2: Phoenix—St. Aloysius. TSF—
Victory'ss. Wilskracht—Tempo Team 11. D—l: Docos—
Twenty Orie Up. SKF—Wibats. Quick—AMVJ 11. o—2:
Tempo Team lll— Gossima. Xerxes—Wibats 11.TOV—Ne-
ver Despair.

VOLLEYBAL
EREDIVISIE. Heren: HVS—Orawi (5.2). Valua9—Cito.
DTS—Libanon'so.Eminent/Blokkeer— EVV.GB. Tornado
—Deltalloyd-AMVJ, SFC—HML/CLV. Dames: Octopus—
Bekkerveid, DOS 59—AMVJ/RLVC, Haag'6B—Karanoi.
Vredestern—Boemerang, Rapid/M—DVC, SFC—Valbo-
vol.

BASKETBAL
EREDIVISIE. Heren: Oonar—Suvrikri

ZAALHANDBAL
HOOFDKLASSE. Heren: Aalsmeer—Esca VC, Sittardia

—Niloc, Swift Arnhem—Olympia Hengelo, AHC'3l—Ven
L. Dames: Walcheren—Ath'eta, Zeeburg—Quintus. Hel-
las—Swift Roermond.
Eerste klasse heren A: V en K Gr.—Hurry Up, Sport

Vereent—Zeeburg, Attila—Olympia Gr. B: PSV—Str. Me-
teoor, Hellas—Quintus, Hermes—WLC/DES. EMM—
Snelwiek, Dames A: V en K Gr.—DES'57, WWV—Zee-
burg 11.AVA—Deventer. B: PSV—Beatrix, Swift R ll—de
Schutters. Athene—EMM.

RUGBY
POULE A: AAC—LeidseStudenten, Haagse RC—RC te

Wérve. RC Hilversum—RC 't Gooi, THOR—Delftse Stu-
denten.

MICROKORFBAL
HOOFDKLASSE A: Rohda—het Zuiden (6/2). Wordt

Kwiek—Blauw Wit (6/2). DKOO—Koog Zaandijk (6/2),
Westerkwartier—HKV (6 2). Het Zuiden—Rohda, Blauw
Wit—Wordt Kwiek. HKV—Westerkwartier. B: Ons Eiber-
nest—AKC, Die Haghe—Luto. Rapiditas—Deetos, Archi-
pel—deDanaïden.

WATERPOLO HEREN HOOFDKLASSE:
Neptunus Amersfoort—Nereus (6/2), DZV—DJK (6/2).
HZC/Robben Comb.—AZC Alphen (6/2), ZlAN—Polar
Bears (6/2). Neptunus Arnhem—AZPC (7/2), de Meeuwen
—HZPC (7<2). Eerste klasse: Rotterdam—de Zijl. ZCG
—VZC, SVH—GZC. BZRB—UZSC, PSV—Het IJ, Esca—
Zwemlust,

BADMINTON
Hoofdklasse: Drop Shot—Ragazzi, Duinwijck—

HBC'S7, Drop Shot ll—Duinwijck 11.Victoria—Haarlem.
Eerste klasse sW. I: Venlo—lduna. 't Goirke—Fl. Rac-

kets. Eindhoven—BCH,DKC—Duinwijck IV.Afd. II: Duin-
wijck lll—Veglo. Haarlem ll—Vijfsluizen, Duinwijck lII—
Venlo U. AAC—Velsen.

SPORT IN EN OM AMSTERDAM
Betaald voetbal: Ajax-Go Ahead, Middenweg, zondag 14.00 uur: BlauwWit-

GVAV, sportpark Blauw Wit (naast 01. stadion), zondag 14.00 uur.
B-elftallen: DWS-SVV, Jan van Galenstraat, zaterdag 14.30 uur: de Volewijc-

kers-HVC, Buikslpterbanne, zaterdag 14.00 uur; Blauw Wit-Veendam, sport-
park 81. Wit(naast 01. stadion) zaterdag 14.00 uur.
Amateurs: SDW-Zandvoortmeeuwen, Multatuliweg, zondag 14.30 uur.
Tafeltennis: Delta Lloyd2-Scylla, Nachtwachtlaan 20. zaterdag 18.30 uur;

AMVJ-NOAD, Vondelstraat 8, zaterdag-18.30 uur; :Tempo-Team3-Gossima, za-
terdag 14.30 uur Willibrordusstraat 19; Delta Lloyd—Scylla2, Nachtwachtlaan
20, zondag 14.00uur.
Korfbal: Rohda-Het Zuiden, zaterdag 20.05, Westerkwartier-HKV zaterdag

21.10 uur. Blauw Wit-Wordt Kwiek, zondag 13.15 uur. Archipei-Danaiden, zon-
dag 14.20 uur. Alle wedstrijden in sporthal Zuid.
Waterpolo: De Meeuwenl-HZPCI/ 20.00 uur; Het IJ2-AZPC2,20.45, De wed-

strijden worden gespeeld op zondag sportfondsenbad Oost-A'dam.
Handbal: Aalsmeer—ESCA v.s. 14.00 uur, heren sporthal De Kemphaan. Am-

stelveen; Zeeburg-Quintus 13.00 uur, dames van Hogendorphal; AHC-Ven L.
14.00 uur heren van Hogendorphal.
Rugby: ACC-Leidse Studenten, Eendrachtspolder.

AVB
ZATERDAG

1E KLAS: OWA-Aalsmeer. ASV.Arsenal-AGT,
Beursbengels-VECO. Meteoor-DWV, KNSM-SDW, Am-
roba-Lijnden,' SFB-Kromhout. Volewijckers-ZSGO.
NSU'7O-AGOW'62, NFC-Neerlandia.Watergraafsmeer
is vrij.

2E KLAS: 81. Vogels-WPB.' RPS-AP. PS'65-DCG,
OJK-Ahrends/VC. Sloterpark-Uithoorn. OWO-Giram.
Holver-ADE, Energia-ADSV, Uco'66-TIW. Draka Boys-
TWM. JOS-DWS. Blauw Wlt-HBOK, Swift-De Eland'D-
SC, SGP-Delta Lloyd. RDC-De Watergeuzen. Argo-
naut-RKAVIC. RAV-ASVC, Electro-DWS'BI, Schell-
.woude-RAP,TDO-WGA.
3EKLAS: WA-Espea. DVOS-AWV. Rapiditas-ASSV,

VGL-De Zw. Schapen, HRVC is vrij, St. Mertinus-Am-
stel, OTTOS-KDO, SLTO-WVHEOW. SNA-ZRC. St.
Pancratius Is vrij, MVKV-ASVA, Muiden-ASVK, JHK-
DVH, ZPC Is vrij, Ambon is vrij, Geinburgia-Rombout.
OKA-IBM. Sport-Monroe. TOG is vrij, PCB-LOC. DVAV
is vrij, Oa Meer-SCA, Roda '23-SDZ. Rivalen is vrij.

Rood Wit A-Animo. BPC-Nectar. DRC-CDW, TABA—
WMS, Tos/Actief is vrij. De Schollevers-St. Louis, HBM
—DEC, Geuzenveld—Deneba, NAO—VDO, TOB is vrij.

ZONDAG
"IEKLAS A: ASV/Arsenal—DWG. SCA-JHK, TWM-

Amstelzwaluwen.B: TIW-DEC, RKDES-Gold Star.
2E KLAS A: Fokke-HRVC nog te spelen 13'/? mi-

nuut; stand 3—2 voor Fokke. HRVCmet 10man, Argo-
naut-Aristos, Taba-ASVA, Osdorp-JVVO. Schinkelha-
ven-Slotervaart, nog te spelen 32 min., stand 2—l voor
Sch.haven (met volledige elftallen). B: AGS.Olymp.-
TDO. Sloterpark-MVKV. Amstel-ODOS.

3E KLAS A: CTO'7O-Muiden. Devo'sB-WMHO,
ZSVC-Tos/Actief. Oosterpark-ASR. B: RKAV-AWV.
Abekewalde-ADW, VI. Hollanders-ÖDIV, Bl.Vogels-
RCA. C: Sport-Arta. BDK-Sloterdijk. Bijlmer-Geuzen-
veld. CDW-LOC, SMC-Oranje Zwart.

Vierdorpenloop
Zaanstreek Nrd.
ASSENDELFT, vrijdag — Toerclub

„Le Champion", een bekende club van
„verfietsers" — de heren van deze
club zien niet op tegen 600 kilometer
fietsen op een dag — deze toerclub
„I>e Champion" dus, organiseert mor-
gen een vierdorpenloop in Zaanstreek
Noord- Deze loop, over een afstand
van 6,5 kilometer, voert de deelne-
mers door de dorpen Westzaan, Wor-
merveer, Krommenie en Assendelft.
Start en finish bij Café ~De Vier-
sprong", Weiver 9 te Westzaan (gele-
gen vlak bij de Provinciale Weg Bui-
tenhuizen-Purmerend). Het inschrijj-
geld, dat een rijksdaalder bedraagt
voor vijftienjarigen en ouder (de
jeugd tot veertien jaar betaalt twee
gulden) komt na aftrek van de kosten
geheel ten goede van de Invaliden-
sportvereniging „Zaanstreek". Er
wordt gestart om 14.00 uur en de
deelnemers hebben precies een uur de
tijd om de afstand af te leggen. Voor
de vierdorpenloop is een speciale her-
innering beschikbaar gesteld.

Zorgelijk ABC
in trainingskamp

(Van onze sportredactie)
AMSTERDAM, — Het

uit de hoofdklasse gedegradeerde ABC
(nu eerste klasse) gaat zich in een
trainingskamp in het Westduitse
Darmstadt op de komende honkbal-
competitie voorbereiden. De selectie,
die sinds kort op conditite wordt ge-
traind door de heer Harrie Ranzijn
(sportacademie) vertrekt op 15 april
en komt 19 april terug.

Demkes de snelste
ASSEN, vrijdag (ANP) — Op de

kunstijsbaan Drente in Assen is gis-
teravond de tweede van de vierbanen
schaatswedstrijd gehouden. Bij de
sprinters won Gerard Demkes zowel
de 500 als 1000 m in resp 42.6 sec. en
1 min 27.8 sec. Jappie van Dijk verbe-
terde zijn positie bij de all-round-rij-
ders door een tweede plaats op de
1500 m achter Harm Kuipers en een
overwinning op de drie km. Bij de da-
mes zegevierde Marie Willems op de
1000 m voor Willy Burgmeijer. Op de
3000 m was de volgorde van aankomst
omgekeerd.

ZIJLIJNEN

ZIJLIJNEN
Bols I

Een paar fragmenten van een
„open" brief aan Dag Fornaess, die
Lilian Boot uit Wassenaar stuurde
aan de redactie van het Noorse
dagblad Aftenposten in Oslo, na
het drama Bols in Heerenveen. „Ik
verzoek u de verontschuldigingen
te willen aanvaarden voor het ge-
drag van enkele van mijn landge-
noten in Heerenveen, naar aanlei-
ding van de diskwalificatie van
Jan Bols. Wat er op de tweede dag
van het kampioenschap gebeurde
was niet fraai, maar op zekere ma-
nier wel begrijpelijk (...) Ik ben er
zeker van dat u het Nederlandse
kamp, in het bijzonder Jan Bols,
graag bij het wereldkampioenschap
zult willen laten zien dat u de bes-
te schaatser ter wereld bent, zelfs
zonder diskwalificatie van Jan Bols
of iemand anders. Indien dat ge-
beurt, wil ik u nu alvast mijn ge-
lukwensen overbrengen. Ik ben er
zeker van dat alle schaatsliefheb-
bers hetzelfde zullen doen."

Bols II
De Jan Bols-aanhang zou daar in

Gotenburg wel eens heel anders
over kunnen denken. Vast staat dat
heel wat supporters van de Hooge-
veener naar Zweden zullen trek-
ken om hun favoriet aan te moedi-
gen. Onder hen zullen in elk geval
ook de ouders van Jan zijn, die op
uitnodiging van een bekende
naamgenoot van de schaatsers naar
Gotenburg gaan, te midden van een
700-koppig legioen op het schip
Tor Hollandia. En zelfs als Jan in
Gotenburg geen plak bemachtigt,
kan het voor het legioen een aardi-
ge trip worden. Want de naamge-
noot zal op de Tor Hollandia na-
melijk een proeflokaal inrichten.

(ADVERTENTIE)
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niet langerwachten!
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De St. Hubertusvereniging,
tehuis voor moeder en kind,

zoekt een

assistent-groepsleidster
voor een groep van 9 kinderen in de leeftijd
vanl—6 jaar.

Minimum leeftijd 20 jaar.

Sollicitaties te richten aan de direktie, Plantage Mid-
denlaan 33, Amsterdam.

Vereniging van
Amsterdamse ziekenfondsen

deLairessestraatls4—Amsterdam

Voor onze afdeling administratieziekenhuïsverpleging
r- in opbouw—zoeken wij een energieke, accurate

medewerker(ster)
Salaris voorlopig maximaal ƒ 1320,— per maand; voor
een goede kracht zijn eventueel verdere promotiemo-
gelijkheden aanwezig.
Schriftelijke sollicitaties aan het Bestuur van de Ver-
eniging.

Universiteit van Amsterdam I
Bij het Secretariaat van het College van Curatoren der
Universiteit van Amsterdam ontstaat binnenkort een vacature voor

staffunctionaris
Gedacht wordt aan een jurist (bij voorkeur publiekrechtelijke

yk studierichting) tussen circa 30 en 40 jaar.Tot de vereisten
behoren verder: ruime bekendheid met de procedures in een

_y S grote (semi)overheidsinstelling, het vermogen zich snel in te
__r leven in vraagstukken van uiteenlopende aard. goede

stijlvaardigheid en goede contactueleeigenschappen.

De aan te stellen functionaris zal een belangrijke, zelfstandige
__r taak krijgen bij beleidsvoorbereidende en -uitvoerende

werkzaamheden—ten dele liggend in het juridisch vlak-t.b.v. het
\rj College van Curatoren en andere bestuursorganen der

V Ja Universiteit. Hij woont vergaderingen en besprekingen bij en
verleent ter zake de nodige bijstand.

De aanstelling geschiedt in hetadministratieve rangenstelsel.
f Honorering naar leeftijd en ervaring. Bij gebleken bekwaamheid

zijn promotiemogelijkheden aanwezig. De gebruikelijke
rechtspositieregels voor een overheidsfunctiezijn van toepassing.

Sollicitaties, voorzien van een uitvoerige levensbeschrijving,
worden onder nr.Pls2c binnen 14dagen na het verschijnen van dit
blad gaarne ingewacht door het Hoofd van de Dienst
Personeelbeleidsontwikkeling, Spui 21, Amsterdam-C.
De Secretaris en de Adjunct-Secretaris zijn bereid nadere
mondelinge toelichting te geven, (telefoon (020) 21 78 78)
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ÏH's Super-
Obligaties met

VasteKlim-Rente
•Obligaties van f 100.-P* J§[ •Rentestijgt van 8y2 tot 13%

/ van de waardevanuwgeld

Haal een foldermetalle inlichtingen bijOil

I WIÊÏÊÈW-g 7?gß
i PPTi I i ! \Hh 1*»!!

a\\\_\_\_\\ ___■ * 1 1 k

___& B _»■■ Hl
__

__\ ___&!

Tw 1mmm^mmmmw ns i ■ ■ Wmw__
__

1 ■ E_ r_M l v

W v - il i I l\ 11tTWH^ir^i
w 1 • 1 Ll____l____hHmjl H Jk la ra • I *

- i* # ■■HHHd'*" IrilA ''■'•'■» ■_&* fecr» IK m
V /•"'""V I mm\ ™fL yl M 1 lalJ^

b!j _____dw Jl /
v

— mI_rHHI
___________■

B _-__________________l_____fl • fl S* i^
|PPÉ_P

|IL Omo is volkomen vernieuwd. Nieuwe Omo maakt
Hlfe aÉvWI, wËlv\ uw was c* oor en c' oor scnoon en bovendien :ï fcfcte _

mICTIIkJ m\ kraakhelder en fris. Dat moet u zien, dat moet
j| m%\ u ru 'ken - n net 9 n iet noe u wast, of wat

m \ u wast--Nieuwe Omo is het complete was-
M . \ HHiÉi^^l^' middel, dat altijd veilig en grondig zijn plicht
M II Bi|É doet. Speciaal in de trommelwasmachine! J__\W B w

'--\. \ Ontdek het zelf. mB

Gezinspakvanf 2,29 voor f 1,89
? M WtoÊÊmmm,,. \ \ Voordeelpakvanf 6,95 voor f 5,45M.J^^H
s JÊ mmWm-Xli M Vat van f 15,70 voor f 12,95(1!)

Vakantie in rozenkind
Bulgarije

HetZlatnie Piassatnie JW ■ - y ■-■>;

,

r,|| ■ . - :K--___w ''!___
Denaam voor het Zlatnie Piassatnie (Goudstrand) is |w

■

' .gflL "T_!^^zeer terecht gekozen. Het is een geweldig, niet al te JS_a___9__________l __B_______Bti__E-
druk en vooral erg schoon strand, waar de zon zelden Biverstek laat gaan. De geweldige,moderne, en ruim jggpß

-

;■ .
|_g

opgezette toeristische accommodatie zoals fijne ________K__fl
restaurants, geriefelljke hotels en romantische bars JHyuftjaM V
zullen een vakantie hier tot een overgetelijke maken. Or@
Behalve een internationaal, prettig toeristenleven HmH Bizullen de pittoreske vissershaventjes, zigeuners met BflT^Bdansende beren, een prachtig bergachtig achterland __Püfifl 9PIBbegroeid met rozen dezeBulgaarse vakantie zich zo f_r4» o_____P^B_.Jt____K^?l
doen onderscheiden van zomaar een vakantie. Mi______^_B____i_l
Hotel Diana f___\ Ofl

___\__\\_______\
Het eerste klas hotel ligt 200 m van zee. Alle kamers ■
beschikken over douche, toilet en balkon. In dit hotel
bevindt zich een van de gezelligste bars van de
omgeving.

H"*P'iP Dat zon verweg vakantie niet duur behoeft te zijn, ziet u aan de reissom. Na«111% j md aankomst ontvangt u van uw gastvrouw een aantal waardecoupons zodat vin elk_mSMi___Wm iM___y__m gewenst restaurant uw maaltijd kunt gebruiken. Verder doet u met z g hardeIj valuta,Zoals dollars en ook de gulden in speciale winkeltjes, wonderen en ook
y allerlei zoals waterskien, autohuur, enz. zijn uitermate voordelig. U zult dus ook

WkmWmÊ Vanaf/414,- volledig verzorgd
I Bulgarije-Varna Vertrek iedere maandag vanaf 3mal per Mac DC-9Amsterdam v. 08.30 uur » a. 15.30 uurv*ma

_

__[ 1-30 uur | v. 12.30 uur
Hotel Diana

______
J__*»nper peraoon

\ Reladuur I 8 dagen 15dagen 22dagen I Verlanging I Toealag 1-para.
"

_

par week kamer par week
' Vertrek op 3,10,17,24 en 31 mei

7enl4iuni f444- J" 567 -- ƒ747,- f15 2. f4O .9,l6en23auguatus > ' ' 1!"' ' *°-

6,13 en 20september ..

,

Vertrek op2l en 28 juni ~..
_____5,12,19en26ju1l ƒ472,- ƒ 6Z«,- ƒ832,- ƒ152,- ƒ40,-

-2 augustus | i l ,

Niet inbegrepen: een reisverzekering (ƒ 6.50 per week) Inlichtingen-aanmelding
en luchthavenbelasting Schiphol(ƒ 6,50) diewij wel Amsterdam:
voor u verzorgen en luchthavenbelasting Varna (plm. Wibautstraat 131 en Rokin 110 tel 020-914400ƒ 3 .50). al.mede het Paroolkantoor in uw directe omgevinfl-Rotterdam:
Andere vakantiemogelijkheden WeBtb,aa,f9—ll, tel. 010-135430
Ons bureau organiseert in samenwerking met Fit-

*

,r!;Ch
,

,:

vliegreizen N.V. aantrekkelijke vliegreizen naaro.a. Korte Jansstraat 3, tel. 030-11241
Benidorm, Torremolinos, Mallorca, Ibiza en Den Haag:
Noorwegen. Pnneessegracht 3, tel. 070-182306

De uitgebreide vakantiegids inkleur is gratis verkrijgbaar.

jWßfißggg^JJjMfc^^B



Amerikaansblad „Commerce”:Nederlandse economieblijft in71 groeien'
a^^d II .GTON ' vrijdag (AP) —

rW |)(j:erlan<__se economie zal ook in
___? veé_Ven Sr°eien, maar dan wel opIt'• ly.kescheidener schaal dan instaat te lezen »n net P3BPtrce., n Amerikaanse blad „Com-PV..?- 611 ultgave van het Ameri-
\S\. h van handel.
{?.Ver schrijft dat de te verwach-

groei Van het brutoKr'.seta van 6 naar 4 procentIvH. ' even kan worden aan hetKMe infï1 d e Nederlandse regering[S'aat j .atie rte bestrijden. Dit beleid
E«tiiß '*let; invoeren van ho.gere5%, ï ' net beteugelen van kre-men en .prij.zen, en een bezui-pt -S °e overheidsuitgaven.fS Suaa wijst erop, dat Nederland6cJ s zijn tulpen en zijn wind-
K 1onteefit '" maar dat het boven-

. de hoofdvestigingen bezitpiitißn le Srootste industriële onder-hNdi buiten de Verenigde Staten.
_^aad

n bezit Nederland de .grootsteii" «ï r« aardlgas in de vrije wereld,pv6tlm6er dan 500 Amerikaanse be-Sd in bevestigd en is het het enige
ÏJ&le <£e wereld dat meer in de Ver.

*° aten heeft belegd dan anders-
. weet Commerce te melden. „Tegen de muur"

„In het stakingsconflict stonden de
werkgevers met de rug tegen de
muur", had mr. De Groot betoogd tij-
dens het geding dat in een stampvolle
grote zittingzaal van het Rotterdamse
gerechtgebouw werd gehouden. „De
werkgevers mogen geen eisen inwilli-
gen die beogen het effect van het
loonmatigingsbesluit ongedaan te ma-
ken", aldus mr. De Groot. Hij wees
hierbij op het ultimatum van de vak-
bonden waarin geëist wordt dat de
uitkering van ƒ 400 in de nieuwe cao
voor 1971 wordt verwerkt zoals dat in
het geval van de havenarbeiders was
gebeurd (die ƒ 25 meer per week kre-
gen).

. De advocaat voor de vervoersbon-
den, mr M. G. Rood, uit Amsterdam,
ontkende dat de staking bedoeld was
om het loonbesluit te doorbreken. De
actie had tot doel de werkgevers die
„stelselmatig geweigerd hadden te on-
derhandelen", naar de onderhande-
lingstafel te krijgen. „Extra grievend"
noemde mr. Rood het, dat de werkge-
vers zich op 13 januari buiten de bon-
den om tot de werknemers hadden ge-
wend in een circulaire, waarin gesteld
werd dat de ondernemers gebonden
waren aan het loonbesluit voor wat de
eerste helft van 1971 betreft.

Nadat de stakers dinsdagavond een
akkoord over een loonsverhoging per
1 juli 1971 hadden verworpen was het
doel van de staking kracht bij te zet-
ten aan de in het ultimatum geformu-
leerde eisen, zei hij. De Amsterdamse
advocaat vroeg zich af, waarom dit
akkoord („90 procent van wat we
willen" aldus vakbondsleider Huls-
ker) niet, en de eisen in het ultimatum
wèl, in strijd zouden zijn met het
looonbesluit-

„Doorbroken"
„Met hét vonnis van de rechter is in

feite de loonmaatregel doorbroken ,
zei de heer De Boon van het NW.
„Hij heeft zich niet willen uitspreken
over de looneis. Als de sleepbooton-

dernemers het ultimatum dat de vak-,
bonden hebben gesteld niet inwilligen,
dan kan de staking op 7 maart (na de
afkoelingsperiode dus) worden voort-
gezet."
Hij verklaarde verheugd te zijn dat

de president van de rechtbank zich
niet met de rechtmatigheid van de ei-
sen zelf had beziggehouden.
De heer De Boon had, voor het ge-

ding begon, nog een gesprek gehad
met burgemeester Thomassen van
Rotterdam. „Ik heb hem in dat ge-
sprek gewezen op de gevaren die er in
de haven bestaan als de staking zou
worden verboden. Ik heb namelijk
aanwijzingen dat de Arbeidersmacht
Rotterdamse Haven, een marxistisch-
leninistische groepering die zeer actief
was tijdens de havenstaking van vorig
jaar, gereed stond om in te springen."

ZONDAG 7 FEBRUARI
H, S Osehno 1Veells Poppentheater, 2.30:ï^ Ssc hou0^a«e aapje™
» .'«et iM«. 1.30: Nederlandse Co-

1h't,; l5: Kri^ otel '* Paradijs" van Fey-=Uf. Nederlandse Comedie met „Eva

MAANDAG 8 FEBRUARI6t 8.15: Toneelgroep Glo-h.°6**S__._-0
WOENSDAG 10 FEBRUARI

entheater' 230: De
,f - °eD v&JTodenbr eestraat 97, 2.30: To-
w *aerzijds met open jeygdthea-

VRIJDAG 12 FEBRUARI
>'''Teat£lt?'heater, Nw. Doelenstraat 16,

Rh ImProvis_,tie".
ZATERDAG 13 FEBRUARI
W v!.e?ns Poppentheater, 2.30:V'ï Theak°<.'ngskroon"QaBen* r ' 240°: „Neerlands hoop in

Stadsschouwburg, 8.15: Nederlandse Co-
medie met „Wachten op Godot"
Universiteitsteater, Nw Doelenstraat 16,

8.00: „teater improvisatie".
ZONDAG 14 FEBRUARI
Het Amstelveens Poppentheater, 2.30:

„De gestolen koningskroon".
Stadsschouwburg, 1.30 en 8.15: Neder-

landse Comedie met „Eva Bonheur".

DAGELIJKS
De Brakke Grond, (tel. 240394) 8.30:

Nieuwe Komedie met „Dag stoel naast de
tafel" van Paul van Ostaijen (beh. vrij.).
Theater Carré (tel. 225225) 8.15: Rockmu-

sieal „Salvation" m.m.v. Elsje de Wijn en
Rob de Nijs (beh. ma.) zat, 24.00 extra
voorstelling.

Café Chantant 't Cloppertjen, Lijnbaans-
gracht 180 (tel. 235118) 7.00: Folksongs
(beh. ma.).
Kleine Komedie (tel. 230130) 8.15: Toneel-

groep Centrum in „Tehuis" in bewerking
van Jaap van de Merwe (beh. ma.).
Le Berry, Leidseplein B—2: Cabaret Ted

de Braak met Lia Karon (beh. dinsd.).
Nieuwe de la Mar, Marnixstraat 404 (tel.

233462) 8.15: Cabaret Wim Sonneveld
m.m.v. Willem Nijholt en Corrie van Gorp
(belh. ma.).
Poppentheater Jeannette, Westerdok-

straat 26 hs (tel. 64983): zat. en zon. 2.00:
Hans en grietje, 8.15: Figurenspel voor vol-
wassenen.
Shaffy Theater, Keizersgracht 324 (tel.

231311) 8.30: Theatergroep Funhouse met
,Funhouse Horror" (beh. ma.).
Theater Restaurant De Koopermoolen,

Warmoesstraat 81 (tel. 240902) 7.00: Cabaret
Henk Elsink (beh. ma.).
Tingel Tangel, N. Z. Voorburgwal 282

(tel. 64693) 8.30: Cabaret Tingel Tangel van
Sieto en Marijke Hoving met „Burgers op
de bres" (beh. ma.).
Café-theater Zodiac, Vondelstraat 6 (tel.

184133) vrij. en zat. 8.00: Kleinkunstacade-
mie. Zon. 8.00: Try-out.

muziek
ZATERDAG 6 FEBRUARI
Concertgebouw (tel. 718345) Gr. z 3 00-Omroeporkest en Groot Omroepkoor o.l.v.Edward Downes, solisten Joseph Rouleua(bas), Cora Canne Meyer (mezzo), AntonTrommelen (tenor) met Borodin en Moes-

sorgski. Gr. z. 8.15: Nederlands Kameror-kest o.l.v. Zdenek Macal, solist TheoBruins (piano) met Suk, Mozart, Roussel
en Haydn. KI. z. 3.00: Gustav Leonhardt(klavecimbel), Frans Bruggen (fluit) en
Anner Bijlsma (violoncel) met o.a. Cima,
Couperm, Caporale en Lavigne. KI. z. 8.15:
Marek Jablonski (piano) met Liszt, Haydn,Beethoven en Chopin.
ZONDAG 7 FEBRUARI
Concertgebouw, gr. z. 2.15: Concertge-bouworkest 0.1.v. Bernard Haitink, solist

Jan Wijn (piano) met Baird en Beethoven(ab. conc). Gr. z. 8.15: popgroep BlackSabbath.Salvatorkapel, Het Breed 8.30: Het ker-nensemble met werk van Beethoven, Mo-zart en Frid.Stedelijk Museum, Aula, 2.30: Reinbert
de Leeuw (piano) met Bach, De Leeuw,Schubert, Liszt, Chopin, Andriessen enBergeijk.
MAANDAG 8 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 8.15: AmsterdamsPhilharmonisch Orkest 0.1.v. GennadiRozjdjestwenski met werken van Haydn.

Mozart en Tsjaikowsky. Sol. Eliso Wirza-
ladze. Kl. z. 8.15: Henry Criz (viool) Hilde
Freund (piano) met werken van Tarti-
ni/Kreisler - Brahms - Porter - Ravel -

Szymainowski/Kochanski, Wieniawski.
De Suite, .Willemsparkweg 15, 8.15: 3e lu-strum-concert m.m.v. Rien de Reede

(fluit), Theo Bles (piano), Bob van Aspe-
ren (klavecimbel).
DINSDAG 9 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 8.15: Concertge-

bouworkest 0.1.v. Hans Vonk met werken
van Baird en Mozart m.m.v. Herman Kreb-
bers (viool) Tibor de Machula (cello). Kl.
z. 8.15: Elisabeth Cooymans (alt), Sas Bun-
ge (piano) met werken van Del Vado,
Wolf, Tsjaikowsky, Debussy, Ketting, Bun-
ge, Reuland, Mompou.

ECONOMIE
Vakbonden eisen volle f 45 extra:

Nieuwe staking
flinke stok
achter deur

Dit zei de voorzitter van de be-
drijfsgroep havens van de Neder-
landse Bond van Vervoerper-
soneel de heer W. Hulsker gister-
middag na afloop van het kort
geding dat de Rotterdamse sleep-
bootondernemers hadden aange-
spannen tegen de vakbonden om
de sinds maandag durende sta-
king onrechtmatig te laten ver-
klaren.
„Het vonnis van de rechter, name-

lijk dat de bonden een afkoelingspe-
riode van een maand ln acht moeten
nemen, zullen we stipt opvolgen. Maar
dit vonnis kan wel verstrekkende con-
sequenties hebben voor de gang van
zaken bij het afsluiten van andere ar-
beidsovereenkomsten die per 1 april
of per 1 juli vernieuwd moeten wor-
den", zie de heer A. de Boon, tweede
voorzitter Van het NVV.
Mr. W. G. A- de Meester, juridische

adviseur van de werkgevers, zei het
opleggen van een afkoelingsperiode
„verstandig" te vinden. „In de komen-
de maand zullen we met de vakbon-
den tot een vergelijk kunnen komen".

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM, vrijdag — „De sleepbootondernemers krijgen

een maand de tijd om onze eisen in te willigen. De rechter staat ons
toe over een maand weer te gaan staken. Dat is een flinke stok
achter de deur. De werkgevers zullen de ƒ 45 per week voor elke
man moeten betalen, tot op de laatste cent."

Boeiend maar slordig
boek over Japan
TI/TISSCHIEN zal er veeleer sprake
" zijn van een Japanse dan van
een Amerikaanse uitdaging", aldus
mr Berkhouwer onlangs in het Eu-
ropese parlement. De Zweedse
journalist Haakon Hedberg acht De
Japanse uitdaging — titel van zijn
in Nederlandse vertaling versche-
nen boek — zelfs heel wat sterker
dan de Amerikaanse, beschreven
door Servan-Schreiber in diens ge-
ruchtmakende I_e défi américain.

De kern van Hedbergs met een
veelheid van feiten, cijfers en
prognoses doorspekte betoog: de
produktie van het door economi-
sche groei geobsedeerde Japan zal
reeds in 1975 tweemaal zo groot
zijn als die van West-Duitsland;
tegen 1985 zal Japan de Sowjet-
Unie economisch voorbijstreven en
niet lang na de eeuwwisseling zal
het zelfs de Verenigde Staten over-
vleugelen.

In zijn boek (vertaald door Dolf
Koning, verschenen als Eteevier
Paperback, 203 blz., ƒ 8,90) behan-
delt Hedberg de voornaamste fac-
toren waarop dat „Japanse won-
der" berust. Hoofdoorzaak volgens
hem= „terwijl de knapste koppen
van de Verenigde Staten en de
Sowjet-Unie — tienduizenden
knappe koppen — tientallen jaren
lang uitsluitend werden gemobili-
seerd om wapens en ruimteschepen
te construeren, hebben de knapste
koppen van Japan zich er met
evenveel succes op geconcentreerd
de beste vredesindustrie ter wereld
op te bouwen."
De schrijver, die Japan goed

kent, belicht zowel de sterke als de
zwakke kanten van de Japanse
economie. Een sterk punt is o.a. de
nauwe samenwerking tussen de

overheid — er is een bekwame bu-
reaucratie — en het bedrijfsleven.
De nationalistische Japanners zijn
voortdurend koortsachtig in de
weer om de wereld te tonen waar-
toe hun land in staat is. Maar Hed-
berg laat ook zien hoezeer de Ja-
panse economie steunt op een per-
fide protectionisme en voor welke
enorme problemen het bevolkings-
vraagstuk en het milieubederf het
land, dat op het gebied van collec-
tieve voorzieningen nog ver achter
is, stellen.

verhaal, hoewel geschre-
ven in een soms irriterende

hik- en hügstül, is boeiend. Hij is
er zeker in. geslaagd duidelijk te
maken dat de wereld —- West-Eu-
ropa niet in de laatste plaats — in
toenemende mate met de Japanse
concurrentie rekening zal hebben
te houden. Toch lijkt mij zijn kijk
op de oorzaken van Japans specta-
culaire ontwikkeling niet scherp
genoeg.
Hedberg wijst bijvoorbeeld wel

op de produktiviteitsstijgingen
(„altijd groter dan de loonsverho-
gingen"), maar de op de typisch
Japanse mentaliteit berustende ar-
beidsverhoudingen — de sterke

binding van de mensen aan hun
bedrijf — komen maar zeer ter-
loops aan de orde. Over de kwali-
teit van 't Japanse „management"
en de rol van de „kwaliteitskrin-
gen" (geregeld werkoverleg met
het uitvoerend personeel, een stuk
medezeggenschap aan de voet),
factoren die Japan-kenners op de
voorgrond stellen, leest men bij
hem weinig of niets.

Met zön on-Zweedse geëmotio-
neerde schrijftrant komt hij af en
toe tot vreemde uitschieters. Zo
roemt hij Japan om zijn pacifisme.
Maar in verband met het protec-
tionisme zegt hij: „Japan verstaat
maar één taal : de dreiging van re-
presailles". Erg pacifistisch doet
dat niet aan, al komt daar dan ook
geen wapen aan te pas. Hij noemt
Japan een landvan pioniers en zie-
ners, maar ook een „aangeschoten
vogel", een „ontspoorde maat-
schappij", die vooruitwankelt zon-
der het evenwicht te kunnen be-
waren. Dat brengt de lezer over
Japans toekomst dan toch weer
aan het twijfelen.

NOGAL wat bezwaren dus, die
afbreuk doen aan Hedbergs

overtuigingskracht. Zijn betoog
rammelt gewoon teveel. Een aan-
zienlijk solider beschouwing vindt
men bijvoorbeeld in het rapport
Japans management, bedreiging of
stimulans, dat verleden jaar door
een Nederlands studieteam (van de
Commissie Opvoering Produktivi-
teit) is uitgebracht (uitg. NIVE-
Samsom, Alphen a.d. Rijn/Brus-
sel).
Dit alles neemt niet weg dat

Hedbergs boek zijn waarde heeft.
Het werpt licht op een fenomeen
dat Oost noch West straffeloos weg
kan cijferen.

WEEKAGENDA
toneel, dans,cabaret
ZATERDAG 6 FEBRUARIVss?lveens Poppentheater, Wolfert
v.. SCnSehoo?WeB 85a (tel. 431789) 2.30:
r» '* H orzame aapje".SSli,Vr°UW?ter (W - 231311) 24.00: „Vrou-

?■ e] s \i n' vrouwen" met Natascha
t1. 14f1. iarJol Flore en Donna McLoug-
_^lwsse°cv vb,lrg (tel. 232932) 8.15: Ne-
£% 7? Kn>?edle met „Eva Bonheur".MaCe lUri, ,e < teL 230130) 8.15: Toneel-
>_. aB va„™ met „Tehuis" in bewerking£°*t_. de Merwe.

WOENSDAG 10 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 2.15: Concertge-

bouworkest 0.1.v. Bernard Haitink m.m.v.
Herman Krebbers (viool), Tibor de Machu-
la (violoncel) met werken van Baird,
Brahms en Mozart (ab. conc). KI. z. 8.15:
Maura Moreira (mezzo-sopraan) m.m.v.
Erik Werba (piano) met werken van Du-
rante, Peri, Makler, Respighi, de Falla, Vil-
la-Lobos.
Museum Willet-Holthuyzen, Herengracht

605, 8.30: Kernensemble met Beethoven,
Frid en Mozart.
DONDERDAG 11 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 8.15: Concertge-

bouworkest 0.1.v. Hans Vonk m.m.v. Her-
man Krebbers (viool) en Tibor de Machula
(violoncel) met werken van Baird. Brahms,
en Mozart (ab. conc). Kl. z. 8.15: Duo
Groyneth George/Alberto Portugtoeis (vio-
loncel/piano) met Beethoven, Britten en
Rachmaninow.
VRIJDAG 12 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 8.15: Amsterdams

Philharmonisch Orkest 0.1.v. Anton Kersjes
met werken van Tsjaikowsky, Rachmani-
now, Moessorgsky. Sol. Dimitri Bashkirof
(piano).
Stadsschouwburg, 8.15: Ned. Operastich-

ting met „Fidelio".
ZATERDAG 13 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 3.00: Concertge-

bouworkest 0.1.v. Hans Vonk met werken
van Purcell, Baird, Liszt, en Beethoven.
Soliste Hanneke van Bork (sopraan), Henk
van Ulsen spreker. 8.15: Don Kozakken-
koor 0.1.v. Serge Jaroff, 24.00: The Family.
ZONDAG 14 FEBRUARI
Concertgebouw, Gr. z. 2.15: Concertge-

bouworkest 0.1.v. Hans Vonk met werken
van Purcell. Baird, Serocki, Mozart m.m.v.
Slagwerkgroep Amsterdam (ab. conc).
8 15: Orkest met James Last.

exposities
IN AMSTERDAM

Art en Project, R. Wagnerstraat 8: 59e
wedstrijd fonds Willink van Collen (28
febr.).
De Brakke Grond, Nes 53—55: Yvonne

Schot (14 mrt).
Café De Pool, Oude Hoogstraat 8: Fop-

penkastpoppen (7 mrt).
Collection dArt, Heisteeg 6: J. C. v. d.

Heyden (25 febr.).
Design Studio 397, Prinsengracht 397: Se-

refnur Ayiter (27 febr.).
First National City Bank, Beethoven-

straat 4: Seegers (14 febr.).
Galerie Asselijn, Lange Leidsedwarsstraat

131: Shlomo Koren (4 mrt).
Galerie Biesj, Herenmarkt 26: Rolluf (22

febr.).
Galerie Dobas, 2e Jan Steenstraat 59:

Jack Trompetter (29 fetor.).
Galerie d'Eendt, Beethovenstraat 83: Ca-

miniaghi. Fritz Baumgartner (27 febr.).
Galerie d'Eendt, Spuistraat 270—272: Ge-

nevièvé Claisse, Marvin Lipofsky (24 febr.).
Galerie Espace, Keizersgracht 548: Jan

Roeland (27 febr.).
Galerie Facet, Amstel 242: Koos van

Bruggen (21 febr.).
Galerie van Hulsen, Keizersgracht 495:

Alexander Weiss (25 febr.).
Galerie Inart, P. Potterstraat 22—24:

Oheah Kong Heng (28 febr.).
Galerie Jalmar, Prinsengracht 458: Ver-

berg (21 febr.).
Galerie Judith Weingarten, Prinsengracht

690: Krijn Giezen (16 febr.).

Galerie Jurka, Halvemaansteeg 5: Sjoerd
Bakker (18 febr.).
Galerie K 276, Keizersgracht 276: Jörg

Remé
Galerie LG 102, Leidsegracht 102: Beeld-

houwkunst, edelsmeedwerk, schilderijen
e.d. (1 mrt).
Galerie Mokum. O. Z. Voorburgwal 334:

Expositie (18 febr.).
Galerie Pctit, Binnen Visserstraat 25: let

Cool, Aart van Vliet (5 mrt)
Galerie Rolau, N. Z. Voorburgwal 282:

Groepstentoonstelling (15 febr.).
Galerie De Sfinx, O. Z. Voorburgwal 241:

George Lolosidis, Dick Spijer (14 febr.).
Galerie Siau, Keizersgracht 267: Cecile

Hessels, Hendrik van der Putten (12 febr.
—4 mrt).
Galerie Sierraad, Herengracht 242: Eric

Schefs (19 mrt).
Gebouw JPT, Marnixstraat 2: René Ver-

vuurt.
Heineken Galerij, Gerard Höweler (8

mrt), Vincent Hamel (8 mrt).
Israël Galerie, Prinsengracht 690: Sieraad

van eerste tempel tot Israël nu (16 mrt).
Jeugdcafé,Marnixstraat 282: Abels, iPale-

rie.
Kie-ke-boe, Keizersgracht 16: Adriaan

Zijlstra Groot, Han Kwakkel.
Kunsthandel de Boer, Keizersgracht 542:

Frd Carasso (20 febr.).
Museum Fodor, Keizersgracht 609: Gra-

fiek (15 febr.).
Museum Willet Holthuysen, Herengracht

605: Eigen collectie.
New Side Art Shop, N. Z, Voorburgwal

78: Expositie
Printshop, Prinsengracht 845: Hannes

Postma
Rijksacademie van Beeldende Kunsten,

Stadhouderskade 86: Projektie. Projekt (14
febr.).
Rijksmuseum, Grafiek (3 mrt), Hollandse

schilderijen uit Franse musea (24 mri).
De Spuyt, L. Leidsedwarsstraat 80: Daan

Vergunst.
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat

12: Atelier 8 (15 febr.). Oskar Schlemmer

(28 febr.). Grafische Vormgevers Nederland
(21 febr.).
Tropenmuseum, Mauritskade 63: Foto-ex-

positie Boroboedoer,Wajang Purwa.
Waaier Kabinet Felix Tal, Prinsengracht

1083: Collectie Waaiers (tel. 234410).
Zodiac, Vondelstraat 6: Hans den Hollan-

der.
Zoölogisch Museum, De Wadden,

WELLICHT ONTSLAG VOOR 20.000 MENSEN

Rolls
Royce
valt
uit
elkaar

(Van onze correspondent)

LONDEN, vrijdag. — Het Rolls Royceconcern, de trots van Enge-
lands technisch kunnen, is bankroet en wordt gedeeltelijk genationa-
liseerd. De Engelse regering maakte gisteren in het Lagerhuis be-
kend dat zij de afdelingen die zich bezighouden met de fabricage van
vliegtuigmotoren én defensiematerieel zal overnemen.
Maar de minister van luchtvaartvoorzieningen, Frederie Corfield,

zei tevens tot de onthutste parlementariërs dat de regering geen ver-
antwoordelijkheid zal aanvaarden voor het contract met de Ameri-
kaanse Lockheedfabrieken tot levering van de RB 211 motor, de
voornaamste oorzaak waardoor Rolls Royce zich snel naar de afgrond
spoedde.

De maatregelen van de rege-
ring kwamen kort nadat eerder
op de dag een bewindvoerder
voor lopende zaken was be-
noemd; de directie verklaarde
niet langer aan de verplichtingen
jegens Lockheed te kunnen vol-
doen. De handel op de Londense
beurs in Rolls Royce-aandelen
was al eerder op de dag op ver-
zoek van de directie stopgezet.

De regering zal die activiteiten
overnemen die noodzakelijk zijn voor
de defensie, voor het nakomen van
gezamenlijke

'

projecten met andere
landen (voornamelijk motoren voor
militaire vliegtuigen) en voor het
functioneren van de 200 luchtvaart-
maatschappijen in de wereld die van
Rolls Royce-motoren in hun vliegtui-
gen gebruik maken. Het betekent dat
drie afdelingen rechtstreeks onder su-
pervisie van de regering komen: de
luchtvaart, marine-opdrachten en gas-
turbines voor het bedrijfsleven. Ook
de Olympus-motor voor de supersoni-
sche Frans-Engelse Concorde valt on-
der het overheidsbeheer.
Het is zeker dat onder de 50.000 van

de in totaal 80.000 werknemers van
Rolls Royce, die in de vliegtuigmotor-
afdelingen werken, massale ontslagen
zullen vallen. Er wordt een aantal van
20.000 genoemd.
Minister Corfield verklaardie in het

Lagerhuis, dat er behalve de al eerder
gegeven financiële injecties nog eens
circa ƒ 1 miljard overheidsgeld nood-
zakelijk zou zijn geweest om Rolls
Royce te redden. Maar dan nóg zou
Lockheed met ernstige vertraging in
de levering van de RB 211 motor re-
kening moeten houden. Hij wilde nog
niet zeggen dat het Lockheed-project
voor de Engelse economie definitief
van de baan is, maar veel hoop gaf hij
niet.
Engelse regeringsleden zijn metAmerikaanse collega's met de Lock-

heed-fabrieken in Califomië in ge-
sprek om te zien of er van de RB
211-motor nog iets te redden valt, bij-
voorbeeld door de prijs per motor be-
langrijk op te trekken.

Een Londense chauffeur, geleund op de motorkap van de Rolls Royce van zijn werkgever, leest
het trieste relaas over het debacle van het gelijknamige bedrijf.

Te laag
Het was langzamerhand al in brede

lagen duidelijk geworden dat Rolls
Royce met de order van Lockheed uit
1968 enorme risico's heeft genomen.
De prijs voor de motor was veel te

laag gecalculeerd. Per motor zou Rolls
Royce ƒ 860.000,— moeten bijpassen;
er zijn tot nu toe 600 motoren besteld
en met een totaal verlies van ruim
ƒ 500 miljoen zouden alle activa van
het bedrijf zijn opgeslokt.
Volgende week zal minister Corfield

bekemd maken hoe de nationalisatie
precies zal gaan. Zeker is in elk geval
dat een genationaliseerde Rolls Royce
de vorm zal krijgen van een naamloze
vennootschap met alle aandelen in
handen van de staat. Minister Corfield
kon nog niet zeggen hoeveel de prijs
zal zijn die voor de over te nemen
Rolls Royce-afdelingen zal worden
betaald, maar waarschijnlijk is het
belangrijk minder dan het bedrag dat
de regering bij voortgezette hulp in de
onderneming zou moeten pompen.
Voor de aandeelhouders is er weinig

hoop dat zij nog iets van hun geld te-
rugzien. Ook de banken zullen als
geldschieters waarschijnlijk maar ge-
deeltelijk uit de opbrengst van het be-
drijf schadeloos worden gesteld.
De grote verliezer in de razendsnel-

le onttakeling van de op te grote voet
levende Rolls Royce is de Lockeedfa-
briek met zijn luchtbus Tri-Star; de
fabriek in Californië kan rekenen op
een vertraging in de aflevering van de
motoren van zes maanden, wat gezien
de harde concurrentiestrijd met
McDonnell-Douglas en Boeing mis-
schien tot een tweede bankroet kan
leiden. Nu Rolls Royce wordt genatio-
naliseerd kan Lockheed evenmin
schadevergoeding wegens contract-
breuk eisen.

Verbijsterd
De stemming in het Lagerhuis lag

tussen droef en verbijsterd. De Tories
verweten dat de toenmalige regering
Rolls Royce te veel had aangespoord
om het riskante contract met Lock-
heed aan te gaan.
Van de oppositiebanken klonk

hoongelach toen minister Corfield de
nationalisatie aankondigde, wet door-
gaans in conservatieve kringen als een
vloek geldt. Maar Corfield zei dat de
veiligheid van het land de voorrang
had en dat doctrines daarvoor moeten
wijken. Hij zei ook dat het genationa-
liseerde stuk Rolls Royce later, als het
weer gezond zou zijn, terug in de par-
ticuliere sfeer zal worden gebracht,
wellicht in een groter verband met
andere Europese ondernemingen in de
luchtvaartindustrie. Hij noemde het
financiële beleid bij Rolls Royce „al
geruime tijd middelmatig".
Anthony Wedgwood Berm, scha-

duwminister van technologie voor La-
bour, destijds verantwoordelijk voor
de regeringssteun aan het RB 211-
-project, zei dat alleen mensen die vin-
den dat Groot-Brittannië een land van
„whisky, tweed en fietsen" moest blij-
ven, verwijten achterafmaken.
„Het was een geweldige motor,

Rolls Royce deed er goed aan het pro-
ject aan te pakken en Labour had het
bij het juiste eind om het te steunen.
Grote technische ondernemingen vra-
gen grote risico's," zei de schaduwmi-
nister.
De Londense beurs zakte gisteren

als gevolg van het debacle van Rolls
Royce ineen. Zelfs het Engelse pond
schommelde enigszins, maar herstelde
zich weer spoedig. De stemming in de
City bleef de hele dag mat.

exposities
BUTEN AMSTERDAM

Amstelveen, Galerie Korban, Kath. Fer-
rierlaan 11: Ans Wortel (19 febr.).
Arnhem, Gemeentemuseum: Verzameling

Museum Kröler-Müller.
Eindhoven, Sted. van Abbemuseum, Mo-

rellet (28 febr.). Eigen Collectie (31 mrt).
Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Lason.

dersingel 129, Kinderspeelgoed van voo«
1920 (2 mrt).
Groningen, Groninger Museum, Benner '

(22 febr.).
Den Haag, Gemeentemuseum Stadhou-

derslaan 41: Pieter Holstein (15 febr.).
Galerie Centre de l"Art, Javastoaat M6t
Willemke Koning. Eveline Hen-
drick Ooanen (29 febr.).
Haarlem, Trans Halsmuseum: De Hal-

len, Grote Markt 32: Saai Betem, Anke
Blankevoort, Ploos van AmsteL Willem
Snitker. Kunst zij ons doei (18 febrj, An-
thony Green (14 febr./21 mrt).'s-Hertogenbosch, Noardbrabamts Museum,
Bethaniënsstraat 4: Anton» Segui .(22 febr.),
Hilversum, GSA, Kerkbrink 25—27: Ma«

riska Kaspers en Karel Gomes (28 febr.).
Kantine IFF, Liebergerweg 72—98, Petervan Poppel (19 febr.).
Laren, Singer Museum, drs J. A. . Don-

gen (9 mrt), Floris Verster (14 febr*). Hotel
Hamdorff, Cor Vons (21 febr.),
Schiedam, Stedelijk Museum Sies Biechei,

Jacob Boots (23 febr.).

(ADVERTENTIE/

De reizenvliegen weg op
Ceintuurbaan 5
Arke'snieuwekantoor inAmsterdam

tel. 020-76 38 66
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AAMBEIENschrompelen weg
PJJn en jeuk wèg
Zwelling verdwijnt

Se wetenschap heeft thansoen helende substantie ont-
dekt met de verbazingwek-
kende eigenschap de aambei-en eenvoudig te doen weg-
drogen - de pijn houdt op,
zwelling verdwijnt.Toegepast
in SPERTI doet dezeweefsel-
vernieuwende stof zelfs de
meest hardnekkige aambeien
ineenschrompelen, zó afdoend
dat ze nu geen probleem meer
zijn.
Sperti Zalf en Zetpillen

SPERTI is zacht en desinfec-
terend - bevat géén verdo-
vende middelen. Voor snelle,
rechtstreekse behandeling
van aambeien: SPERTI Zalf•nZetpillen

HANG HETAANDE
GROTEKLOK

/bel\
[ 5 0191 jV VOOR J
Koeriersters

Zoekt u iets ofwilt u iets kwijt
— vraagt u een baan of biedt
ver een aan: met éénKoerier-
ster (al van ƒ 3,25 af) bereikt
u meer dan 160.080 betalende
abonnees. Maak er een Koe-
rierster van — bel 5 0191 van
8.30 tot 4.45 uur, voor debeste
kleine advertentie.
SPECIALE SERVICE: over-
leg eerst nog even rustig thuis
— ook 's avonds tussen half
acht en half tien, staan wij
voor uw Koerierster klaar!
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A*im MmU WO***. %_r__\ w%nat %j&_#_aiMdno6i b ¥cm net Lucsiciwo.
Inderdaad,aan de Philips-kleuren kleuren-tv specialist het bestaande. Naast het u reeds bekende W_§ii^^

viel niets meer te verbeteren. Dat zal elke Het is niet verwonderlijk dat juist kleuren-tv apparaat heeft Philips nu dus, j jF^
trotse bezitter van een Philips kleuren-tv Philips, die zich zo diepgaand met research voor wie de wat diepere kast een probleem I 1
beamen.Ook de deskundigen, bezighoudt, als eerste een iio ° kleuren-tv was,een nieuwe slanke kleuren-tv. «■*>IQCde vakhandelaren, zijn het erover eens heeft ontwikkeld. Beide toestellen bezitten uiteraard .^E^-D."
dat Philips-kleur de mooiste kleur is. Dit nieuwe toestel heeft een nieuwe, dezelfde kleurbriljantie. j m 'j . ;

Philips mag dan ook gerust aanzienlijkkortere beeldbuis,waardoor Dat garandeert ude dU 11 IDCI m?

;

flbeschouwd worden als dè grote het toestel bijna io cm minder diep is dan kleurspecialist Philips, ril ILIr& I gr; ; ■ - -^^^
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Medewerker
Personeelzaken
Een van onze Direktoraten, gevestigd ln
Amsterdam, zoekt voor de behartiging van
zijn personeelzaken een aktieve
medewerker. De gedachten gaan uit naar
een jongeman tot ca. 30 jaar met
middelbare schoolopleiding en ervaring
op' het gebied van personeelswerk en
organisatie. Een opleiding sociale
akademie strekt tot aanbeveling.
De nieuwe medewerker zal na een
inwerkperiode belast worden met diverse
taken op personeelgebied. Hij zal ook de
leiding moeten adviseren en informeren
en moeten zorgen voor de bewaking van .

een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde
bezetting.
Hem wordt ruimschoots gelegenheid
geboden door. deelname aan in- en
externe kursussen zijn kennis te verdiepen
en te verbreden. Doorgroeimogelijkheden I^Vzijn aanwezig. Belangstellenden nodigen wij uit &___!■_■____■
hun sollicitatie te richten aan de
afdeling Centrale Personeelzaken van de i^A-J
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., t.a.v. lt_# Ide Heer R. A Varekamp, Herengracht 597, X_^^X
Amsterdam. Telefoon 020-283028.

Amro Bank
«o
(O

MEDEDELING
voor onze adverteerders
DE INLEVERINGSTERMIJN VOOR ADVER-
TENTIE-MATERIAAL (zetteksten,
clichés/matrijzen) is gesteld op "UITERLIJK
16.45 uur 's middags op de dag voorafgaande
aan de plaatsing.

Ifwiïfranifa voor de zaterdagkrant. De sluittijd is dan vrij-HmipWURS dagmiddag UITERLIJK 14.45 uur voor zet-
mmljm -Werk. Matrijzen/clichés uiterlijk om 16.30 uur,
* mits voor 15.00gereserveerd.Advertentie-exploitatie

HETPAROOL

Voor onze in Amsterdam gevestigde afdeling Leeftijd tof plm. 25 jaar. Goede schooloplei-
Beurstekening vragen wij een ding is vereist. Wij bieden een aantrekkelijke

werkkring op een klein kantoor.
ADMINISTRATIEF Ruime arbeidsvoorwaarden w.o. een jaarlijkse

mXËSB _f mmJBS _f MEDEWERKER/STER gratificatie van 1 maand salaris en ruime
MWmmmÊmSWmmmW vakantietoelage, gunstige spaarregeling e.d.

die na een inwerkperiode een aandeel zal in W*f?^™^^™90**™
hebben in de gevarieerde kantoorwerkzaam- vol,ed|9 het les- en

N.V.SchadeverzekermgmijNilimij, heden, welke voortvloeien uit de beursactivï- Sollicitaties te richten aan de heer J. L. Witte,
p^buslrDPénnHa°aen 214 teiten op het terrein der brandve"ekering. Weteringschans 24, Amsterdam.
Tele'oon 624811

i

N.V. SCHADEVERZEKERINGMIJ NIU.MIJ. MAAKT DEEL UIT VAN HET EERSTE NEDERIANDSCHE-NILLMIJ-CONCERN.

" '' ' ' ™

GEMEENTEVERVOERBEDRIJF -AMSTERDAM

Om het hoofd te bieden aan de problemen die het trCMlbeStUUrderfSter)steeds intensiever wordende verkeer dagelijks stelt za! \ /

het openbaar vervoer in de toekomst een belangrijke
rol vervullen. Van groot belang is dat wij daartoe in Zij mogen echter niet ouder zijn dan 35 jaar. Op 26-ja-
staat gesteld worden door personeel, dat begrip heeft rige leeftijd en ouder bedraagt het bruto-salans ge-
voor en 'inzicht in het hedendaagse verkeer, verant- middeld ƒl2oo— per maand; jongeren verdienen
•woordelijkheidsbesef kent en van zelfstandig werken naar gelang van hun leeftijd. De AOW/AWW-premie
houdt, komt voor rekening van de gemeenteAmsterdam.

Vrij vervoer op alle lijnen van het G.V.B.
Ter uitbreiding van het bestaande korps bestuurders
op onze moderne tramwagens zoeken wij mannen en Telefonische inlichtingen bij het GemeentevervoerDe-
vrouwen in het bezit van bovengenoemde eigenschap- drijf, afd. Personeelsbeheer, Stadhouderskade 1. Ka-
pen, die na een gunstige uitslag van het medisch en mer 83; telefoon 020-180001.
psychologisch onderzoek aangesteld kunnen worden >

ais
' a ' Schriftelijke sollicitaties, onder nr U 931 aap de Ge-

meentelijke Personeelsvoorziening, Jan Luijkenstraat
94, Amsterdam-Zuid.
Inlichtingen aan dit adres alle werkdagen van 8.30—
16.00 uur; vrijdags tot 19.30uur (tel. 020-760011).

nWat is uwkopieerbehoefte'
1 tot 50 kopieën per

_______maand: 3M modelOöl p '»'■'
voor f. 375,-excl. BTW. MÊÊHSSk mfffll

Tussen de 50 en 200

'

tmemmpTr~ \\Wkopieën:3M model 151 voor
f. 575,- excl. BTW. ~-■- .g^

200 tot 500 per ;L__Jr_M
maand:
3M model 251 voor '1 ___ffl__r^
f. 980,- excl. BTW. /■ l9_k\

3M kopieermachines kopiëren alles.
Ook boeken en dubbelzijdige originelen.Volkomen droog. ____a__mAlleen met papier en elektriciteit. wil!

Kom kijken of stuur de coupon op. t^yI mnnLHUYSEfI
Raadhuisstraat 37Amsterdam ,-&

Telefoon 020-23746^
■ Coupon. Stuur mij uitvoerige inlichtingen oV"r |
|3M kopieermachines modellen 051,151 en 251-
I Naam: ___________ I
I Straat: ' I
■ Plaats:

...
___^^i

Import/groothandel in luxe-artikelenbr»"'che
zoekt voor haar kantoor in. Amsterdam '

min. van Muntplein) een accurate

medewerk(st)er
voor de boekhouding
Niveau Praktijkdiploma: aan
"iet mechanische administratie (géén V°!\ s.kaarten), ofanimo om daarmee in kort W ..bestek vertrouwd te raken, wordt veel *? 4«e gehecht. Voor goede kracht een P r"
salariëring.

Sollicitaties aan: C.BOS& ZOON N. V.Of-Achterburgwal 190,Amsterdam-C. . hi-Nadere inlichtingen en afspraak voor sollicitatie»'zoek ook telefonisch (nr. 247232).



BEURSOVERZICHT SBEURS EN FINANCIEN

Kon. Olie viel
op door herstel

(Van onze beursmedevverker)
AMSTERDAM, vrijdag — In een overigens stille en weinig ver-
arde beurs viel Koninklijke Petroleum op door een flink herstel.
e waren grotendeels van buitenlandse origine en lieten
'et aandeel totmiddenbeurs ongeveer ƒ I,—1 ,— oplopen.'Kennelijk wordt
°P(ie goede afloop van het olieconflict vooruitgelopen en rekent men
pllet openblijven van de oliekraan. De rest van de internationals was

wat verdeeld. AKZO moest 70 cent afstaan, Hoogovens was en-
j!le bubbeltjes hoger. Philips en Unilever bleven op het oude slot.
beleen en Nationale Nederlanden daarentegen zetten de reactie van

fSteren nog voort met verliezen van resp. ƒ2—en ƒ I,—. Ook de
waren licht verdeeld met voor van Ommeren een

lri verlies en voor Koninklijke Boot een kleine winst.
Hetzelfde rustige beeld met weinig

spectaculaire koerswijzigingen gaf de
locale markt te zien. VNU was de eni-
ge uitschieter met een winst van
ƒ io,—. Desso trok ƒ 2,— aan, maar
Elsevier, Delta, Gist-Brocades en van
der Grinten warenongeveer ƒ 2,— la-
ger. Opvallend was de winst van 15
punten voor drukkerij De Boer, ter-
wijl ook nieuwe vraag voor IHC Hol-
land verdere koerswinst tot gevolg
had. De obligatiemarkt lag andermaal
flauw.

Men begon zich ongerust te maken
over de inschrijving op de nieuwe,
staatslening, die gisteren plaats vond.
Want van een bereidheid daartoe viel
nergens tijdens beurs nog iets te be-
speuren. De kort lopende staatslenin-
gen lagen zeer gedrukt met verliezen
tot ruim een half procent. Ook vele
nieuwe leningen van de Bank voor
Nederlandse Gemeenten moesten een
dergelijk verlies ondergaan. Het bui-
tenland schitterde opnieuw door af-
wezigheid.
Bij het slot bleek Hoogovens een

winstje te hebben verwisseld tegen
een verlies van 70 cent. Philips zakte
tot 50 cent in en Koninklijke maakte
de winst kleiner tot 70 cent. Heineken
moest er zelfs ƒ 6 bij inschieten. De
onfortuinlijke Reesink werd 19 pun-
ten lager afgedaan.
Amsterdam Rubber 41,1 procent,

Dcli Maatschappij ƒ69,80, HVA 64
procent, AKZO ƒ87,60, Hoogovens
ƒ78,50, Heineken ƒ206,50, Philips
ƒ 48,40, Unilever ƒ 93,—, Koninklijke
Petroleum ƒ 139,40, Nationale Neder-
landen ƒ 77,20, KLM ƒ 179,—, Holland
Amerika Lijn 98,4 procent, Van Om-
meren 2&2V2 procent, Koninklijke
Boot ƒ 103,50, Scheepvaart Unie
ƒ 88,50.

Vermongen van „Interbonds” daaldef5 mln
In Vp

S
f
TERDAM, vrijdag (ANP). —

_°eeil van Interbonds (beleg-6.lisatj*atschappij in buitenlandse'""ioi.iL is gedaald van J' 26 mil-
«. l5Y° aP"I 1970 tot ƒ 21,1 miljoenNra„ nuari. De netto vermogens-ere "er participatie daalde in de-'«l9,9, Periode van ƒ631,67 tot

' Jo blijkt uit een overzicht.
, a% .antal uitstaande participaties

;'n 41.200 tot 34100; 3500 par-
G_? beu ewi Jzen werden geroyeerd.
In" Parr^ri ''k deel van de aanëebo--5 buit spaties was afkomstig uit

Dit komt volgens In-
n i. *r°or net nieuwe fiscale regi-

;j eder*ano

-

s voor beleggings-
inhouding van dividend-k. "°P uitkeringen voorschrijft.

Scholten Carton
niet optimistisch
op korte termijn

(Van onze econ. redactie)
GRONINGEN, vrijdag. — De direc-

tie van Scholten Carton en Papier
N.V. is niet optimistisch ten aanzien
van de gang van zaken in het nu lo-
pende boekjaar (vanaf 1 septemer
1970). „Er is op dit moment duidelijk
sprake van een verminderde vraag:
naar karton, papier en kartonages en
er moet rekening worden gehouden
met verder i-tijgende kosten," zo staat
in het zojuist verschenen jaarverslag.

De onderneming heeft reeds be-
kendgemaakt dat in het afgelopen
boekjaar (tot 1 september 1970) op-
nieuw een verlies is geleden, de om-
vang van het verlies blijkt inu ƒ 99.000
te zijn tegen een verlies van ƒ 292.000
over het daaraan voorafgaande boek-
jaar. Het dividertd zal worden gepas-
seerd.

De totale omzet van de to het con-
cern behorende bedrijven steeg met 28
procent tot ƒ4O miljoen. Toch bleek
deze stijging onvoldoende om de kos-
tenstijging op te vangen.
De produktiecapaciteit van de kar-

ton- en papierfabriek in Sappemeer
za] in de loop van het boekjaar
1971/1972 toenemen met circa 30 pro-
cent, zo wordt meegedeeld. In die pe-
riode wordt ook verwacht dat de in
voorgaande jaren gedane investerin-
gen ten volle tot verbetering van de
rentabiliteit zullen bijdragen. De nu
gedeelde vraag naar karton en papier
wordt door ds directie beschouwd als
"en onderbreking van de algemene
trend, die op een stijging van het ver-
bruik wijst.

Bij Scholten Carton worden op het
ogenblik maatregelen getroffen om de
produktie van strokarton volledig stop
te zetten, zo staat in het jaarverslag.

ALS OLIETOEVOER STAGNEERT:

Genoeg olie in Europa
voor twee maanden
LONDEN, vrijdag (AP). — In

geval van een crisis hebben de
meeste Westeuropese landen ge-
noeg olie voor len minste twee
maanden. Maar ondanks het
vastgelopen onderhoud met de
olieproducerende landen, geloven
de grote olieconcerns toch niet
dat de oliestroom uit het Mid-
den-Oosten zal ophouden te
vloeien.
„Te optimistisch" zijn de olie-

concerns echter ook niet. Een
eventueel langdurig embargo kan
voor Europa ingrijpende gevol-
gen hebben omdat de meeste lan-
den zeer afhankelijk zijn van de
olielanden rond de Perzische
Golf.

Als de „oliekraan niet dichtgaat" en
het Midden-Oosten blijft leveren te-
gen hogere prijzen, dan zullen de olie-
maatschappijen de verhogingen gaan
doorberekenen aan hun klanten.
In geval van het dichtdraaien van

de oliekraan, zal olie moeten worden
aangevoerd uit andere gebieden, zoals
West-Afrika, de Verenigde Staten en
Venezuela. Uit de Sowjet-Unie kan
niet veel worden verwacht. Dit land
heeft onlangs de export van ruwe olie
haar West-Europa al besnoeid, omdat
dit produkt in eigen land steeds meer

is.
De landen van. de EEG hebben ge-

middeld een olievoorraad voor 65 da-
gen. Frankrijk heeft genoeg olie in
voorraad voor vier maanden. Het
jaarlijks verbruik daar is ongeveer
110 miljoen ton. De meeste Franse olie
komt uit Libië en Algerië en in geval
van nood kan méér worden aange-
voerd uit Nigerië en Gabon.
West-Duitsland heeft voldoende olie

voor 75 dagen. Dit land verbruikt per
jaar ongeveer 175 miljoen ton.
Nederland gebruikt per jaar 30 mil-

joen ton olie, waarvan meer dan drie-
kwart uit het Midden-Oosten komt.
De la&tste keer dat er een olietekort
dreigde was in 1956 (Suez-crisis), toen
op zondag niet mocht worden gereden.
Italië heeft genoeg olie voor 65 da-

gen. Dit land betrekt 65 procent van
de olie uit het Midden-Oosten. België
heeft genoeg voor zes maanden. Ze-
ventig procent hiervan komt uit het
Midden-Oosten, 20 procent uit Libië
en de rest uit Venezuela.
In Engeland komt 76 procent van de

olie uit het Midden-Oosten en Libië,
de rest uit Nigeria en Venezuela. De
strijdkrachten beschikken over een
aparte strategische voorraad.
Spanje heeft genoeg olie 'voor zes

maanden, evenals Zwitserland.
De olieconcerns zullen binnen tien

dagen moeten beslissen of zij akkoord
gaan met de nieuwe prijzen die de
olieproducerende landen willen heb-
ben voor hun olie. Alle landen van de
club van olie-exporterende landen
zullen naar verwacht wordt binnen
tien dagen wettelijk nieuwe olieprij-
zen vaststellen.

Staatslening
vastgesteld
op ƒ 250 min
DEN HAAG, vrijdag. — De Staat

heeft de omvang van de nieuwe 7,5
procent staatslening, die tegen een
koers van 99 procent zal worden uit-
gegeven, vastgesteld op ƒ250 miljoen.
Volgens een mededeling van het mi-

nisterie van Financiën zal 90,5 procent
van de inschrijvingen worden toege-
wezen. De totale inschrijving is dus
ruim ƒ 275 miljoen geweest.

VALUTANOTERINGEN

Pond sterling ..

Am. dollars ..

Oan. dollars ...

Fr. fr__ncs
Belg. francs . .
Westd. marken

.

Zweedse kr.
Zwits. Sranes
Ital. lires
Deense kr.

.

. .

Noorse _er. ...
Oostenr. sch. ..

Port. escudo
Spaanse peseta's

3/2 4/2
8.612-8.Ö2 8.<58.»-8.69,ii
3.58-3.62 ...53_,,-.3.59!_
3.52-3.59 3.36U-3.351J

64.50-66.00 Ss.ia-05.17
7.15-7.30 7.24.4-7.24.4

98.20-93.70 98.99MrSBM .i68.80-70.30 59.49-69.54
83.00-84.50 65'a-85.73'•_56.00-38.50 57.5_i 2 -'.7.S3ii_
47.30-48.80 43.C11-48.0S
49.70-91.20 50_M.i-60.3614
13.85-.14.10 13J8B-13.89
12.25-12.85 13.0434,-12.66 > 45.05-5.25 5.00-5.25

SCHEEPSTIJDINGEN

GROTE VAART
Achilles 6 te Cristobal verw.
Aeteon 7 te Saigon verw.
Adulis n Assab 5 in de Golf
van Biscaye

Alcetas 6 te Malta verw.
Alkes p 4 St Pauls Bocks n
Rotterdam

Ammon 2 te New Orleans
Amstelmolen 6 te Albany
Amstelveld 6 bij Key West
verw.

Annenkerk p, 4 nm Pairaas n
Barcelona

Ardeas p 5 Kaap Bougaroni
n PortimaoArendskerk 4 nm te Antwer-
pen

Artemis n Hamburg 3 op 400
. mijl o van Barbados
Atlantic Star p 4 Fastnet nr
New Vork

Atys 7 te Gan eil. verw. (4
op 660 mijl o van Socotra)

Banda 4 nog te Matadi
Banggai 4 te Phüadelphia
Barendrecht n Khor al
Amaya 4 t.h.v. Salala

Bengalen n Kaapstad 4 op
540 mijl zo van Ceylori

Capisteria 8 te Port Dickson
verw.

Capiluna 6 te La Spezia
Chevron Amsterdam 6 te
Freeport (Bahamas) verw.

Chevron Arnhem 5 nm te
Stockholm verw.

Chevron Madrid p 4 Kuria
Muria eil. n Kaapstad

Coral Maendra 5 te Rotter-
dam

Crania 4 nm te Punta Cardon
Dahomeykust 6 te Freetown
Dallia 6 te Le Verdon verw.
Diadema n Perz. Golf 4 op
200 mijl nw van Cocos eil.

Dlogenes 4 te Havre
Dione verm. 6 v Teneriffe n
Bonny (verb.)

Eemstroom n Liverpool 3 op
470 mijl wzw van Groen-
land

Forest Town 10 te New Vork
verw.

Gaasterland 6 te Amsterdam
verw.

Goeree 5 nm te Ummquasr
Gooiland p 5 Kaap Finisterre
n Las Palmas

Gulf Hollander 4 te Bantry
Bay

Heemskerk 4 v Avonmouth n
Bayonnne. 6 te Bayonne
verw.

Hermes 5 te Puerto Cortez
Hercules 4 te Antwerpen
Houtman 4 te Muscat
nias 4 te Livorno
Kaap Hoorn 5 te Stanlowverw.
Kalydon 5 v Hamburg n Rot-
terdam, 6 te Rotterdam

Katelysia 5 v Shellhaven
(Thames) n Rotterdam. 6te Rotterdam verw.

Katsedijk 4 te Havre
Kelletia 4 te Karachl
Kenia 9 te Anewa Bay verw.
Kloosterkerk 3 v Cristobal n
Genua

Koningswaard n Gibraltar 5
in de Golf van Biscaye

Koratia n. Bandar Mahshahr
4 op 600 mijl o van Aden

Korenia 3 te Singapore
Kosicia 5 te Belem verw.

Kossmatella 14 te Bandar
Mahshahr verw.

Kryptos 17 te Durban verw.
Leartes p 4 Madagascar (ten
z.) n Belawan

Loire Lloyd 4 nm te Lyttel-
ton

Loppersum 4 te Freeport
(Bahamas)

Maas Lloyd 6 te Portland
(Oreg.) verw.

Macoma 17 te Havre verw.
Mam Lloyd 5 te Cristobal
Mare Iratum 5 te Antwerpen
verw.

Marathon 4 te Aruba
Medon 4 te Puerto Cabello
Meerdrecht 6 te Duinkerken
Ne:ier I ek 5 te Duinkerken
Neder Rhone p. 4 Agadir n
Kaapstad

Neverita 13 te Rotterdam
verw. (p 5 Algiers)

Nieuw Amsterdam 5 te Port
Everglades verw.Oldekerk 4 te Tema

Ondina 6 te Sriracha verw.
(verb.)

Onoba 12 te Forcados verw.
(wordt verm. Bonny)

Omverkerk n Kaapstad 4 op
200 mijl nnw van Amster-
dam eil.

Parkhaven p 4 St. Pauls
Rocks n Rio de Janeiro

Patro 27 te La Spezia verw.
Pericles 4 te Kingston
Philine 7 te Bonny verw.
Philippia 12 te Rotterdam
Poeldijk p 4 Key West n Ha-
vre

Polydorus n Durban 4 op 560
mijl z van Ceylon ■Pooldrecht n Singapore 3
t.h.v. Noordpunt Madagas-
car

Prinses Margriet (opl.schip)
p 4 Boulogne n Amsterdam

Queen of Sheeba p 4 St. He-
lena (dwars ten o.) n Rot-
terdam

Schelde Lloyd 5 te Penang
Sepia 23 te Mena Al Ahmadiverw.
Sertan 4 te Alexandrïe
Servaaskerk n Singapore 4
op 250 mijl z van Chagos
eil.

Schiekerk p 5 Casablanca
(ten w.) n Antwerpen

Sinon 5 te Piraeus verw.
Sloterkerk p 4 Startpoint n
Yokohama

Spaarnekerk 6 te Hongkong
verw.

Stad Den Haag 6 te Bor-
deaux verw.

Statendam 4 te Balboa
Straat Agulhas 6 te Singapo-
re verw.

Straat Futami 5 te Durban
verw.

Straat Holland 5 nm te Port
Louis (Mauritius) verw.

Straat Lagos 5 nm te Sydney
Straat Rio n Hongkong 4 op
660 mijl zo van Colombo

Straat Tanga n Yokohama 4
op 1000 mijl w van Straat
Soenda

Straat Tauranga 4 nm te
Bellbay

Tamara p 4 Muscat n Dar es
Salaam

Themis 4 te Corinto
Tjinegara 5 nm te Singapore
verw.

Togokust 3 nm v Freetown n

A_fcui*-_|« tri) n_mywi<yilW»ii p * _mmmr4»i I
■■—r. v » »••; ww. s van». == ««*• ■
•_o.<Ml|k: (~rh.)» w_iM_|; «... -«*U_fh I

Apapa, 7 te Apapa verw.
Vasum 5 te Djibouti verw.
Vivipara 5 te San Lorenzo
verw. (Curagao vervallen)

Waalekerk 6 te Kaapstad
verw.

Waardrecht 5 te Kpeme
Westerkerk p 5 Oran n Ham-
burg

Willemskerk p 4 East Londen
n Singapore

Wissekerk p 5 Kaap Finister-
re n Perz. Golf

Zafra 12 te Sriracha verw.

ANP/CBS
Int. Ind. Sch.v. Banken Handel Alg.

1/2 101.1 119.0 98.1 106.6 92.9 106.4
2/2 101.3 120.0 98.6 107.2 93.9 100.7
3/2 100.3 119.5 99.6 105.7 94.3 105.5
4/2 100.1 lllfi.B 89.0 1.d0.1 85.6 106.4
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«U. 875I0 96,10 AIV ■ Jr 69 17% 99,90 99,80 Uniinv 62 62,50 BOZ 367 ' 366.5 366,50 Koudijs 124,3 123 123,5 AmMotors 7,10 9,20 9,20 PubliSG 28.40
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Bobr= Luchtvaart Kl"wer W. __r gostonCSF M JJ» — zJlberg 78 ,5 7M 79§ D.Mon.C. 27,50 28 — Econosto 44.50 44,50 44,70

IS. l&5 KLM 7 922° Meneba6% 98 90 '99 Col.Gr.S. 5.55 5.55 ' 5.55 Elsevier 450* 448 448V 102.60 ïoT KLM 5 95.30 95.30 6% 94 Fidelity 17 17.30 Elsev. c 449,80*447.50 47 80
_____________________________________________________IU3 KLM 4% 90 90 Smmers»/. 157 50 156,50 Invest.M. d 8.95 EMBA "3,5 "0,2 170,5 NSpringst. 154.5 '

h, b — klm 4% 96.50 96.50 p hi iips6% iio7o*ioi* 101,75 Jap.Fund n.20 n.40 n.40 Enkes 167 167 Neiie 320 320 320 Verklaring van de tekens: d= ex dividend; • = gedaan en bieden;
mt.insteUingen *£%£ £8 SS. 30. SÖi,. f° = gSf' S| = Sï" 55" lof = § = f^k

«U^b
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'" 103,80 KSG6S 5% 89 88,20 Wyera6% 88 88 Wellington 10,40 10,50 EuropeH 400 x 400x NEHout 167 164 164 '

KUSTVAART
Aretic 6 te Casablanca verw.
Arvo 5 te Gouda verw.
Audacia 6 te Rotterdam
verw.

Anna Drent 4 mm te Liver-
pool

Algerian 7 te Felixstowe
verw. (5 in de Golf van Bis-
caye)

Aletta 5 te Greenwich verw.
Arme Herfurth 5 nm te Bi-
zerta verw.

Arneborg 5 te Urnuiden
Aruba 4 nm te Bilbao
Bernina 7 te Napels verw.
Bonny p 4 Kielerkanaal n
Holland

Balticborg 5 nm te Gothen-
burg verw.

Berkelstroom 6 te Marseille
verw.

Breezand 6 te Silloth verw.
Caranan 5 te Pertigalete
verw.

Coenraad-k 6 te Londen
verw.

Carebeka-3 p 5 Oporto n
Thessaloniki

Curacao 4 te Rotterdam
Eerbeek 7 te Kotka verw.
Esbeek p 5 Lissabon (ten w.)
n Las Palmas

Embla 3 nm te Antwerpen
(verb.)

Fem 5 te Poole
Fokke de Jong sr 6 te Bristol
verw.

Hoogvliet 6 te Belfast verw.
Jolanda Smits 6 te Newhaven
verw.

longkind 7 te, Lissabon verw.
(p 5 nm Kaap Villano)

Johannes 5 te Brest
La Paloma 4 nm te Terneu-
zen

Leliegracht 7 te Hamlna
verw.

Lely p 5 Ouessant n Stlis
Oosterburgh 6 te Rotterdam
verw.

Primus 7 te Dublin verw.
Parma 5 nm te Liverpool
verw.

Paul Westers 5 te Gent
Repeto p 5 Casquets n Opor-
to

Schiehaven 6 te Nantes verw.
Spaarneborg S te Urnuiden
Tanny 5 te Rotterdam
Twebro 4 te Amsterdam
Tugro 4 te Rotterdam
Twee Gebroederds 7 te Port
St Louis du Rhone verw.
(p 5 Cartagena)

iniehors 5 te Drogheda verw.
Wieree 5 te Briton Ferry
Veendam 6 te Wiek verw.
Victory 4 nm te Antwerpen
Vanda 4 ten anker bij Hoek
van Holland

DOW JONES INDEX
Ind. Spoorw. Oblig. Nutsbed. Moody

1/2 877.81 192.40 71,31 1_M.33 387,0
a/2 674,59 191.19 71,25 124.81 393,8
3/2 876.23 197.47 71.44 123.95 393.0
4/2 874.79 102.06 — 123.81 3929

WALLSTREET

3/2 4/2 3/2 4/2
ACl'lnd +7 47 ITT 55% 56
AdmirC il% 11% InvMut 10.68 X —

Airßed 23% 22% JobnsMan 41% 42%
AHChem 38% 38% KansasC 38. 8 36%
AluCoA 5.7% 27d KansP&L 27% 27.
AilPower 65% 65% KennCop 38% 38%
Amßrands __-_% lïi.s KLM 54.» 82%
AmCan 46 45% KraftCo 43% 43%
AmCvan 43% 48% Kroger 38 37%
AmEnka 3714 36% LanvinC 43% 43%
AmEIP 31 30% dLitton I 29 28%
AmMetal 33% 34% Lockheed 13% 111%
AmMotor 8% 8% LoneStar 29 29
AmStand 28% 28% McDonnel 27% 27%
AmSmeït 27% 27% MadisonF 17 17%
AmTT 53% 53 MartinM 22 22%
Ampex 21% 21% MayDep 35% 35%
Amstlnd 31% 31% Merch 96 97%
Anaconda 23% 23% Minnesot 101% 101
ArkLouls 28% MobilOil - 52%
ArmcoSt 20% 20% MonsCo 38 38%
AshOU 28% 28% Natßisc 50% 50%
Atlßichf 68% 68% NatCan 27% (27
BayukC 1114 "% NatCash 40% 40%
Bendix 36 35% NatDist l«i% 18d
BethSt 21'W21% Nat.Gyps 24% 23Va
3oeing 20% 20% NatSteel 41% 42
Burllnd 46% 46% NorfWß 75%. 74%
Burroughs 119% 122 NAmPhi 29% 31%
Canßrew 7% 7"a NAmßock 24% 24%
CanPac 69% 69% OlinMat 22% 22%d
CelanCoA 68% 68% PacG&E 33% 33%
CeroCo 19% 19% 27% ■J*ChadbGo 7% 7% PennNYT 7% 7%
ChaseMß 52'/. 51% Pepsico 53% 58%
Chemlnd 18.99X PhelpsD 40% 4)1%
ChesOhio 58% 58% PhllFnd 15.67X —

Chrysler 25% 28% PhüMor 54% 94%
CitiesS 45% 46% PhilPet 30% 31Colïlte 44% 45 ProctorG 58% 58%
Col.Growtl 6.73 X PubJSB 28 27%
Coltlnd 19% 20.4 32% »%

ColumG 39% 139 RepSteel 29% 29%
CommEd 40% 40% RaxelDr 37% 38%
ConsEd 217% 27 ReynTob 57% 57% d
ContCan 42 42% RoyalD 40% 40%
ContOil 31% 33 Searsß 80% 79%
ContTel 26% 26% ShellOil 50% 51
CornProd 35% 35% SouthCo 27 26%
CurtWr 13% 12% SouthP 37% 38%
CurtWrA 28% 28 SRallw 69 69%
DowChem 80% 80% Sperryß 31% 31%
DupNem 1143% 144% Standßr 48% 49%
Eastmank 77% 76% StOilCal 53% 52%

d

FedPEI 16% 16% StOilin 58% «7
FidCFund 13.05 X - StOtlNJ 70% W4d

2552 x — StrDr 43% 43%
FidT-Fd 17.1i9x - Studebak 56% 56%
FordMot 57% 57% Sunoil 48% ®Qd

34% 35 TandyCo 91% «4%
GenCigar 34 -34 Texaco 33% 33%
GenElec IC3 103'/_ Texaslns 90 90%
GenFoods 83 3 a 83% TransAm 17% 17%
GenMot 81% 61% Unilever 28%b 28%
GenPUt 22% 22% UnCarblde 43% 43%
GenTel 30% 32 UnElectr 21% _%

GOil 79 78% unPaeif 44% 45%
Gllette 46% 47% UnAircr 36% 36%
Gimbelß 39 38% UnCorp 10% 10%
Goodvear 30 30% UnFruit 19% 19%
Graoe 33 32% UnGasl 24% (24%
GulfOll 29%, 29% ÜSSteel 32% 32%
IHCInd 32Va 32% Westßanc 37% 37%
IBM 328% 830% WestUn 45% 45%
_FF 67 67 WesthEl 72% 72%
IntHarv 32% 32% Woolwo 39% 39%
IntNiCan 45% 46% Omzet A a1.68020.860
IntPaper 6S%b 66% bOmzetObl 27300 29SM
Intersp 51.00 50.90'

Fund of FundS HT
2 feb. 1971 '28.51 ƒ 24.30
3 februari 1971 f 28.60 i 24.35
4 feb. 1971 f 28,68 ƒ 24,36
5 febr. 1971 ƒ28,80 .'24,31

I BEURZEN BUITENLAND

DUSSELDORF BRUSSEL
3/4 4/4 3/4 4/4

BASF 154 151.5 Brazffiam 944 956
Bayer 144.20 142.- CBR 1945 1910
Hoeehste. 185 183.5 Cockeril 1675 1680
AEG 180 180 EBES 2595 2557
Sjemens 208.50 207 Gevaert 1660 1650
Rh.Westl 210 210 Petro£ma 3505 3485*
Hoescii 74.20 74.8 Sofina 9050 9100
Mannesm 161 162.5 so ivay 2865 2860Rheinst. 85 88 un.Min. 1860 1860
Aug.Thys 91 91.8
Volkswag 183.50 180.5
Lufthans_ 76 78
LONDEN PARUS
Courtaulc 26-9 25-3 Citroen 16.6 106.6
ICI 48-101/. 47-6 Peugeot 255.9 2565
Shell Tr. 70-0 68 Fr.de Pét. 170.3 174.6
GUS a 56-10 57-6 Kuhlmani 205 204Distillers 27-I V. 26-6 Péchiney 1763 176.5
Br.Am.Te 57-0 56-3 Buil " 93.2 93.3
BMC 6-4*/. 6-6 Parts P-B. 2573 256
UnilJtd 45-10V; 44-9 Acqultain. 501493
Bowater 34-6 33-9 Michelln 1345 1351
EMI 37-2% 35-8% Rhóne Pot 2363 336
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HET GROTE VAKANTIEBOEK 1971
LIGT KLAAR (164 pagina's)
Kom het halen. Profiteer van vakkundig advies en service en
van de unieke Centouri/Sunliner garantie.

Amsterdam:
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I kopen bij een _& .* s<#per TELEVISIE me, • V
winkelier is meteen èn... • DDCMIC _. __

_ _ ...-■• s"Pe'' ■ nt1f11t ..... • uod de duur voordemer'
___.

_ ■,- ".«ivtig—i v U hebt een toestel dat op zijn laatste adem loop!,of dat
A te oud isom nog bij de tijd te zijn. Bij deECN specialist # flttBibberbeeld of grauwe plaatjes? Kostbare manke- heeft hij nu dubbele waarde, als u hem inruilt voor ditmenten om de haverklap? Waarom zou u zich # pronkstuk van technisch vernuft in fraaie houten kast. m __U

blijven ergeren - u kunt er nu voordelig van af! ___. mfEr staat een buitenkans op ute wachten in de #
™

zaak met het vertrouwde embleem van ECN. Sym- In ieder geval f 100.- speciale ECN inruilpremïe. f____ _J_U
. bool van de oprechte specialistenorganisatie, die • Met dtfrbovenop nog het bedrag dat uw oudje waard is ___T Huw belangen in ere houdt Met kwaliteit van de

_____ Dltm
'

~,„, A.. _ _._,. ...
'. mopperste orde, verpakt in prijzen naar uw hart. • Reken eens wat dat u scheelt..! • U

omringd met service die u niets tekort doet. Ja. m
_____

____.*werkelijk voordeel vindt u zonder mankeren onder • a m
het waarborgteken van de Electro Combinatie V # _b _________

___

_____»•#'
Nederland. w

I II ARISTONA SUPER-TELEVISIE V
■^^HaÙy^ ,-rw* jr»^^«" ,,">|g«-

,

Met 61 cm beeldbuis. Normale prijs 719- fl
\ | Drukknop- Daar gaat de EXTRA U/Tx/jM kanaalkiezer met ECN PREMIE af 100,- 

zes VHF-of UHF- Uw prijs
~ X

3 -'Ifel natuurlijke concert- Bovendien ontvangt u nog de
u II KlanK - werkelijke waarde voor uw oude toestel! W

AristonaeiTiss jfc Haast u! De voorraad is niet onbeperkt! JL

echt voordeelRSSTTïïTtïTn^fTriTrHTlVINDTU BIJ K|r=ff[|, IULM flI LyK^^JVi||lT|\lJ
Electro Combinatie Nederland - met 43 eigen vestigingen Nederlands grootste speciaalbedrijf

Ons reclamebureau
zoekt assistentie («■__. «f _u

op de administratie
Wij vragen werkcapaciteit en enthousiasme en
honoreren dat met een interessant maandsalaris
(14 x)
Leeftijd? Tussen 20 en 25 jaar.
Interesse? Bel hr Oswald (020-222366) of schrijf
naar

Reclame-Adviesbureau 
Breewer nvmam

Smgei 542,Amsledam
Telefoon 222366-

-■_■___■____■___■_____—______■__■_■_____________________________________■_____•____________________________________P___________l___

r —|

Oproep aan gehuwde dames in om-
gevingWibautstraat

Benut Uw vrije tijd
bij ons op kantoor!
Als U naast de huishouding nog tijd over hebt, dan

kunt U deze bij ons benutten. De werkzaam-
heden zijn eenvoudig: sieraden worden met
naald en draad aan fluwelen showkussen-
tjes bevestigd. Dat gebeurt bi) ons op kan-
toor.

Het gaat ons er om dat wij af en toe halve of
hele dagen over U kunnen beschikken. Het
is licht, schoon werk waar een behoorlijke
vergoeding tegenover staat.

Komt U maar gerust even bij ons langs of belt U ons op
vooreen afspraak. Übent welkombij:
Jansen Post & Cocx NV
Wibautstraat 84
Amsterdam-O. Tel. 923777

Hotel
Schiphol Frommer

> Schipholweg 181 - Badhoevedorp
Tel.: 029*8-5355

Voelt U iets voor een baan die nooit
eentonig wordt!?
In de sfeer van een groot internationaal hotel!?
Eind maart 1971 gaat één der grootste en modernste hotels van Nederland open; het
Hotel Schiphol Frommer.
400 kamers, ruim 700 bedden zijn dan klaar om gasten uit de gehele wereld te ont-
vangen.

Als ü zin heeft in een afwisselende baan,
afwisselend door het kontakt met gasten uit de gehele wereld, neem dan nog van-
daag telefonisch of schriftelijk kontakt met ons op.
Naast een vijfdaagse werkweek, een aantrekkelijk vast salaris en een eigen verbin-
ding met Amsterdam centrum, bieden wij alle voordelen van een moderne hotel groep.
Er zijn vakatures in de volgende afdelingen:

ADMINISTRATIE Medewerkers en medewerksters veor Boekhouding en
reserveringen

RECEPTIE/KASSA Receptionisten en receptionistes • cossières • nacht receptio-
nist - nacht kassier • tournant • hoofd bagagist - bagagisten

TELEFOONCENTRALE Chef telefoniste • telefoniste/tolexistes
HUISHOUDING Assistent Huisdames (Floorsupervlsors)

Dames voor de linnenkamer • kamermeisjes
avond kamermeisjes • huisknechten

TECHNISCHE DIENST Elektriciens - Technische hulpen

—_______________________ ii ——— I .

Daarvoor komen
miljoenen Nederlanders bij ons!
Postgiro en Rijkspostspaarbank vergoeden allebei profijt van-de aan deze instellingen toevertrouwde
rente over uw geld.Dat rente-percentagekan variëren gelden.
van 2 1/2°/° over uw „rollend" geld bij de Postgiro tot In een nieuwe brug over een vierbaansweg zit óns
8% over uw „rustende" guldens bij deRPS. geld. Nieuwe scholen en moderne ziekenhuizen
Wat maakt die beide geldinstellingen zo aantrekke- komen er in öns belang en dank zij de beleggingen
lijk voormiljoenen Nederlanders metmiljarden spaar- van die gemeenschappelijke Postgiro en RPS.
en giroguldens? Miljoenen Nederlanders maakten Postgiro en RPS tot
Misschien dit: Postgiro en RPS zijn van ons, Neder- de grootsten op hun gebied, óók omdat ze duidelijk
landers, allemaal. Wij trekken gemeenschappelijk antwoord krijgen op déze vragen:

Wat is Wat is Wat is Wat is Wat is
deskundigheid? gemak? gratis? veilig? wat?
Deskundigheid is: snel en Gemak is: altijd een post- Alles is gratis. Niet al- Veilig is: uw geld gega- Wie meer gedetailleerde
met de modernstehulpmid- kantoor in de buurt heb- leen bij de RPS, maar randeerd te weten door inlichtingen wil hebben
delen uw geldverkeer ver- ben. Nög gemakkelijker ook bij de Postgiro: de de Staat. Die onwrikbare over het Hoe enWat van
zorgen, zoals de Postgiro is: alles per post afdoen - boekjes metgirokaarten, rijksgarantie heeft een Postgiro of RPS (of beide)
dat doet.Deskundigheid bij b.v. spaargeld via een ge- de enveloppen om ze te ieder, die met de Postgiro kan altijd terecht op de
de RPS is: uw geld op de wone overschrijving laten verzenden en ook het of RPS in zee gaat. Beide 2300 postkantoren. Ook
juistemanierbeleggenenal bijboeken op uw rekening verzenden zélf. instellingen zijn in feite kunt u gratis het informa-
uw geldzaken met uiterste bij de RPS. van ons. Zij werken vóór tienummer van de PTT
discretie behandelen - za- ons. bellen: 0017. .

keiijk, degelijk, vriendelijk
maar zonder overdreven
luxe.

2-1 r\t op particuliere rekeningen bij C"OZ beleggingsrekeningen met een
TT /f_ de Postgiro. opzeggingstermijnvan2 #U ,_J #U 3 maanden*

AP/Q op girospaarrekeningen beleggingsrekeningen met eenv opzeggingstermijnvan

4r\g gewone spaarrekeningen bij de \J i\J 12 maanden*
Rijkspostspaarbank

m_f(\l beleggingsrekeningen met een

4 •«/•)# spaarbewijzen ingevolge Ë lf\ opzeggingstermijn vanfïl_r_ de Algemene Premiespaar- m /O 24 maanden *2 /O regeling
jeugdspaarrekeningen f%di beleggingsrekeningen met een/f_ ambtenarenspaarrekeningen opzeggingstermijn van\A* f\J diverse gepremieerde bedrijfs- \J l\J 48maanden*
spaarrekeningen
winstdelingsspaarrekeningen

postspaarbank&postgiro
da's veilig, da'smakkelijk!

' Het is echter ook mogelijk op deze rekeningen geld op te nemen zonder voorafgaande opzegging. J
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWA *mmmmmmmmmmmmmmmmmmw
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GEMEENTESECRETARIE
!öi*MO AMSTERDAM
Bij de afdeling CONGRESDIENST van het Bureau Externe Betrekkingen en
Congreszaken der Gemeentesecretarie van Amsterdam wordt op korte ter-
mijn een representatieve

medewerker/medewerkster
gevraagd als plaatsvervangend hoofd.

De taak omvat het administratief en technisch voorbereiden en afwikkelen
van internationale congressen en het notuleren van vergaderingen.

Gevraagd wordt:
diploma 5-j.HBS of MMS
secretaresse opleiding
beheersing dermoderne talen in woord en geschrift
administratief inzicht
organisatievermogen en initiatief
hulpvaardige instelling en goede contact-eigenschappen

Buitenlandse ervaring en/of ervaring in een secretariaats-functievan niveau
kunnen totaanbeveling strekken.
Leeftijdsgrenzen bij voorkeurtussen 30 en 40 jaar.
Salarisgrenzen ƒ 1143,—t0t ƒ1523,—.
AOW/AWW premie komt voor rekening van,de Gemeente.
Vakantietoelage 6%;yakantie 20 dagenper jaar.
Uitvoerigemet de hand geschreven sollicitatiebrieven met bijvoeging van een recente
pasfoto onderNo. U 1761 te richten aan de Directeur van deDienst der Gemeentelijke
Personeelsvoorziening, Jan Luijkenstraat 94, Amsterdam-Zuid.

H/a
VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM

De Financiële Administratie vraagt voor debediening van eenvoudige boekhoudmachines envoor het verrichten van licht administratief werkenkele

dames
die in samenwerking met een tweetal collega's en
tegen een uitstekende beloning, bovengenoemdewerkzaamheden willen verrichten.
Degenen, die alleen in de ochtend- of middagurenbeschikbaar zijn, kunnen als regel ook wordengeplaatst.

Voor een goede uitvoering van het werk is hetgewenst, dat men over enige typevaardigheidbeschikt.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gerichtaan het Hoofd van de Personeelsdienst VrijeUniversiteit, de Boelelaan 1105, postbus 7161,

Atvs-nt, . Amsterdam.
#»-■%_
* mt> ,'* Telefonische inlichtingen kunnen desgewenst*WM 0 r° '"gewonnen bij de heer S. Salomon,kantoor: 020 -48 46 21, 's-avonds tussen 7en9 uur: 020-152929.
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■ benedenhuis, 4 kam.,'«str.
'e etage, VanWoustr. of

Parool.
een 4 kam. Ie et.?5 kam. 2 zolderkam.'l.ji,'"- Pretoriusplein Oost.

PO5O
°S8(NB)-ZEIST
■°- flat 4 kamer cv.94,80. GEVR. flat in' omgeving. Inl. tel.95£0. PO5O

WWILTURUILEN?
tel. 020-110759k7_.

, 'toljet.T atnerw. en waranda
__**>■ le etage omg. kin-■£«<• ƒ 122.50 p.mnd. tel.'^16093-GEVR.I6093-GEVR. 3 kamerw.«f benedenhuis omge-

of Slotermeer.
3e etage in Am-

4 kamers"k» en badkamer, huur__KL Per maand. GE-ll'Sta. 3 ot 4 k&merflat met
cv en lift, in

ot
*e« of Amstelveen,

' 1350,_ permaand. Tel.
PO»"

""s-w. aan kade in Z..*»W.k., douche,alles inGEVR. ben , 0 £ bovenw.
32022Parool.

"ONINGROIL adressen-
.. 12035.Adam.

....

™s helpen vechten sa-I '™-H- tegen een onre-
'Ut F eniene houding van
, le
561aar. Wij hebben eenIndicatie voor ons
u 5 jaar voor een 4 ka-

of eengezinswö-
,t
s ' m Nieuw-West, Os-,'.,d'Veld . Slotermeer of

'ets hoBere huur
*i Win U moeialleen ge-,n Plm. 3.i maand te

C.B.H. onze wc
....horderen. Maar dan1 eerst iemand hebben
. .? V/ii wachten. Wij heb-
..p .kamerwoning op de

,'\ ,'n Buitenveldert met
,*a»el en box, huur

Br. aan Fam.-U*edderborg 85.
«age 3 gr. k.woning.

.' "'kamer, zolderkamer
■huur ƒl2O.- p.m.«ebrug.

,ol *-natplm. ƒ2lO. p.m.
IN_B_ d km ' zuiden v.ii2v^J?____3057 Parool

in 's Hertogen-,2"iswoning: Woonka-
j,j, ; 4 slaapkamers, dou-____E» Zolder - voor en ach-

tt.'lia» Schuur. huur ƒ 210,Öfe 1" 01 - 0 '"-
-llZJldj . m Amsterdam, ofSo^6li^s te 'orenzen af-IK. woongenotlv P_n. vl*ouw 1 kind.
't. Min ' aoQ - Per maand.
Ssk,*: H. Teunissen. tel.

PO5O
°DEN: i„ Den Bosch,

' S_J| oninK ' woonkamer 8
■^'_Ze beuken, douchecel;

k' ""«t K? ers: vó°r en achter-5sN4ir v? inß - Huur f S2O ~

K ' m Amsterdam ofeengezinswoning met
;.. woongenot. Huur
'~~ Per maand. mcl.

A. W. Smits,■jk~30332. PO5O

~ AANGEB. 3 kam. flat te Banne
Buiksloot (A'dam-N.) box, bal-

,f kon, drooghok, badcel lavet..
Huur ƒ 165,20 p.m. mcl. cv.

- GEVR. eengezinswoning. Huur
tot plm. ƒ 200 p.m. Tel. na 18 u.

. 020—69255. PO5O

j

AMSTERDAM-HAARLEMofomg.
- Aang. 3-kamerflatmet ov. in Os-
dorp. G«vr. 3- a 4-kamerflat. Tel.

.

020-423593. PO5O

AANG.: halve woning, 1 voorka-
j mer, 1 slaapkamer enkeuken.
- GEVR. 3- of 4-kamerflat in Am-
sterdam-Noord, Buitenveldert of
Osdorp. Inl. P. Nieuwlandstraat

- 42, Amsterdam, tel. 916161, tst.

t

2361, vragen naar mevr.

.

Walker. PO5O

AANGEB. Westerstraat, Amster-

'

dam, mooie 2-kamerwoning
zolderslaapkamer en douchecel,

-

huur ƒ95 per maand. GEVR. 3-

.

kamerwoning douchecel. Tel.
tot 18.30 uur 232013, daarna

■

221560. PO5O

KOOP/RUIL
!' AANGEB. koopetage 5 kamers
omg. nwe RAI, 3e etage ca

1

ƒ45.000.

.

GEVR.: moderne 4 of meer ka-
- merwoningmet cv. omg. water -

,

graafsm.buitenv. of nieuwen-

i

dam.Br.Poso-16295Par001.
AANG. 4 KAM. WON. Sloter-

-

vaart benedenwon. Adam.-

.

Oost. Sumatraplantsoen.
GEVR.: 3 of 4kam. won. met c .v.
lift. in een der tuinsteden of

rondom Adam. Br. PO5O-16294
Parool. PO5O
AANGEB.: zonn. 3 kam. won. 2
zold. kam. Pres. Kennedyl. (vrij
uitz.) Huur ƒ 130,—.
GEVR.: 4 a 5 kam. won. cv.
Huur tot ƒ250,—. Br. PO5O-
-16291Par001. PO 50

DENHAAG—ADAM
AANGEB. ruime et. won. 4—5
kam. keuken, goede stand
huur ƒ 105,-p.m.
GEVR. Ruime won. in Adam of
omgev. huur tot plm. ƒ200,-.
Tel. 070-658473. PO5O

AANG. 5-KAM.WON.. badkam.,
gr. waranda, rustige trap, in
Zuid,huur ƒ 117,70p.m.
GEVR. 5-kam.won. in Centrum
of West, met douche. L. Oosten-
dorp, Kromme Mijdrechtstr.
58 1. PO5O

AANG. geh. gemod. 2-
kam.won., balcon voor, waranda
achter, nette opgang, huur
ƒ73,25 p.m.. op Ie etage, Van
Ostadestr. 231. GEVR. 4-kam-
won. met zolderruimte,h.h.g.b.
AANGEB.: 4-kam.flat met cv. en
box, 2e et. gal., in Nieuwendam,
omg. winkelcentr.
GEVR.: 4- of 5-kam.won.Osdorp,
of Slotervaart. Br. PO5O-16303
Parool. PO5O
AANGEB. mod. 4-kam.won.
woonkeuk., douchecel, 2 waran-
da's en box. gasaansluiting.
Huur ƒ 116.10p.m. Bannebuiks-
loot. GEVR. 3- of 4-kam.won.
omgev. Bos en Lommer/O-
vertoomseveld. Br. PO5O-16302
Parool. PO5O

AANGEB. ben.hs in Oud-West.
Bevatt. huisk., 2 si.kam., keuk..
douche, serre en plaats met
schuurtje. Huur ƒ 100,-p.m.
GEVR. groter. Eengez.won., Ie
et. of won. met lift. In een der
tuinsteden, Noord of Watergr-
.meer. H.h.g.b. Br. PO5O-16599
Parool. PO5O

\VOOR WONING EN GEZIN
f

koo P van 9—6 u. v.
! ' re st. meub. o.a. huis-%|i_ pkam., clubs, kasten.i J-B? 1 ""*.

RKOOPHUIS
»V^ïïïilZ6 •Adam .-

MEUBELMAKER of
iV l ')!.. n°dig? Bel nr.KïS<__iL 7 Adam. PO6O

tf "r - Tel. 65668Ini. Pracht sortering
NlHl. len - MandstoelenhS *ttr - Eetk. tafels eetk.IrA biezen mat. v.a.U« PO6O

AA*MACH.koopt uX?t<o[, Bi'derdijkstr. 178.
PQ6O

\

*. ■' fyj B Uw trap enorm voor-'■dereir,en demaat en leve-V»aSkfew ' bekledin *'' re/-/ ■ "'aargesnedenaf fa-

'KVi\hT'pri J s°p*aaf-
a \ £enspecialist'\WI7-r5981

£°>ethër~

1

o01!*kl - en onbekl. v.a.
p, «'wijkende maten.

nN ~tlc Albert
tel. 738783.

\AruilSCvOÜDE DRESSOIRI)g7^o°pvaneen
v /Sttieubel

w.'.Je. MEUBELHAL,\>^!. s; tel. 65011.k 6^wagenhuis<$<;Anelja„tV e», J;ï,l «en nieuwe kin-
':*t. i. ia "atrasje, kus-'k 1», een le klas mer"IH aBens z.g.a.n. v.a.

,

1, '•"«nerdijk 165, tel.
• Swindenstr. 121,

flu~~~-—-___ Poeogaarden
SLOPERK 37 .

f •;
0«248414^iNjt kopent<* Zaak

ftS *<X_ t, 3aar garantie.VS>w-uren - Speciale

V-f3i>«v._., pJn" a°o breed.««S^oor^^ol-tapijtXX °°stzf 14°' Firma H-fc 68 32. tel.:Privé 02907-
W-~-—

Jo^buffetten

Voordeel*
elektrische
radiatoren

Olie-gevuld met thermostaat.

-

De ideale bijverwarming voor

[

keuken, slaap-, studeer- en kin-
derkamer.

I

1000Wvan 210,—voor 159.50
1500 W van240,— voor 174.50

1

2000 W van 260, — voor 187.50
zwenkwielen gratis.

Donderdagavond- koopavond

Mons
Brouwersgracht 155-157

(bij Haarl .plein bus 12, lijn 3)
vanWoustraat:. 1
Osdorperbanll4.

Voor tel. ml. 020-249589.
Stoffeerder zkt. nog werk als bij-
verdienste. T. 53809-738256.
Ledikantje ƒ 34,50—ƒ 59,i50—
ƒ69,50; kinderwagen ƒ129,—;
wandelwagen ƒ 25.—; reiswieg
ƒ 22,50; babysitter ƒ 16.—;
boxen - kinderstoelen - commo-
des - kasten - wiegen - uitzetten.
De grootste sortering vindt u bij
BABY-COMFORT, Joh. Huizin-
galaan 87—89, tel. 150077; W.
deWithstr. 150, tel. 164078.
Breng eens een bezoek, aan de
grootste en verreweg de mooiste
meubelshow van

klassieke
meubelen
inNederland

Uitsluitnd oude stijlen, zoals Bie-
dermeier, Renaissance, Louis
XV en alle andere mooie Franse
stijlen, regency, Hepplewhite,
enz. enz., in zeldzame kwalitei-
ten en sortering (waaronder ook
origineel antieke stukken).

Honderden eetkamerstoelen, ta-
fels, dressoirs, kasten, klein-
meubelen, kussenkasten, bu-
reaux, schrijftafels, vele 2- en 3-
zitsbanken, clubs, fauteuils en
complete salonameublementen in
de fraaiste uitvoeringen, heren-
en vergaderkamers, ook in leder.
Kortom een schitterende collec-
tiedie zijnweerga niet vindt.
Ook zijn wij gespecialiseerd in
kamerbreed tapijt, een grote col-
lectie gordijnstoffen en andere
stofferingen verzorgen aldus uw
algehele woninginrichting op
zeer deskundige wijze, van A tot
Z. Onze medewerkers zullen u
gaarnehierbij adviesern.
Dagelijks geopend van 9 tot 5

uur
'tOude pakhuis

„Gruno"
Brouwersgracht 236 t m 240,
Amsterdam-C, tel. 244346, 500
meter vanaf Haarlemmerplein
en Nassaukade, gelegenheid tot
parkeren.
Levering door geheel NEDER-
LAND. PO6O

;

VLOERBEDEKKING 20-50 pet.
goedkoper dan elders. Kamer-
breed; gratis'gelegd,
A. van Eijk, Zwanenburgerdijk

437,

(

Halfweg. Tel. 02907-3360. PO6O

Ik geef VEEL GELD v. meubilai-

•

re goederen.T. 732870. PO6O

,

Kamerbreed
tapijt

voor de laagste prijs
mcl. leggenen garantie

Dirk van derKamp
Haarlemmerstr. 1 39. tel. 233942
donderdagavondkoopavond
Postjesweg 97, tel. 124896

Nieuwe
aardgasconvectors
ƒ 400,-onder
denieuwprijs

Dagelijks geopend van 9—lB
uur.

's Maandags van 13—18uur.
Haarlemmerdijk

46
' Tel. 237785.

Met volledige fabrieksgarantie.

Goedkoop
meubelen

bankstellen tegen fabrieksprij-
zen, keuze uit tientallen model-
len. Queen Arme bankstellen
ƒ 695,-. I Dralou bankstellen
ƒ595,-. Marmeren tafels v.a.
ƒ98,-. Skai bankstel v.a. ƒ498,-.
Vrij entree, 1000 ma showroom.
Ten Katestraat 2. A'dam-West.

Heeft u iets tekoop?
BEL 121016. PO6O

NU OF NOOIT. Kamerbr. "tapijt
ƒ 32,50 p.m. Maïsgeel alleen. Za-
terdags verkoop. Prinsengracht
481. Tel. 63337. PO6O

Een vrachtwagen
tapijt-coupons

voor grote en kleine kamers
30—70" KORTING

financieringmogelijk.
TAPIJTHAL KASJAN

STUKKENGOEDKOPER
Tolstraat 57—59. Amsterdam,
100meter vanaf de v. Woustraat

Tel. 79490.5.
HAARTAPIJTTEGEI.S m pen
zware, dikke kwaliteit, fraaie
kleuren. Behoeven niet bespren-
keld te worden 50 x 50 cm,
ƒ 4.45. Tevens zeer zware hoog-
polige tupijttegels, welke los ge-
legd kunnen worden. 2eer veel
mooie kleuren 50 x 50 cm.
ƒ 4,75. Geopend van 10—18 uur,
ook 's zaterdags. Ned. Textiel
Centrale, Egelantiersgracht 173,
191 en 197 (bij de Rozengracht),
Adam, nu ook in Beverwijk, Eu-
ropaplein 79 (nabij station
Heemskerk). PO6O
FIËSTA ƒ 15,75 per m. Afplak-
kende tegels, 40x40 ƒl. Alle
merken kamerbreed tapijt; Gra-
tis gelegd.TAPUTHUIS 90,

2e J. van Campenstr. 90
-tel. 72486^

Huur nu de nieuwste TELEVISIE
of WASAUTOMAAT.met recht

van koop
Alle bekende merken

RESKA RADIO, Javastraat 13_-
-137. Tel. 50291. PO6O
Kamerbreedtapijt 4 mtr. br.
ƒ7l. Slaapkamertapijt ;ï66 cm
ƒ39,95. Vinyl op vilt 3 mtr br.
ƒB. Nylonvilttapijt 2 mtr br.
ƒ 12. Nylontegels 40x40 ƒ 1,25.
Kamerbreedtapijt gratis gelegd
binnen de 24 uur Financiering
mogelijk. Marutiskade 100a,
A'dam,o. Tel. 940080. Na IS uur
922430. PO6O

Belamialum. jaloezieën
en rolhorren—40 pet voordeliger

17kleuren, sjr gar., elkemaat.VoorN.H.Fa. BOLCO, Grubbehoeve
51, Bijlmermeer. Adam, tel. 020-981439: b.g.g:.719424. PO6O

Verkoopmaandag t/m zaterdag9—5 uur

vinyl op vilt
zwarekwaliteit, 2 mtr br., 48 kleuren, v.a. ƒ 7.90.

2e JanSteenstr. 64-66 (tussen v.Woustr. en Amsteldijk)

ONDERHOUD EN REPARATIE
VERBOUWINGEN. SPECIALIST
IN TEGELPLAFONDS, TIMMER-
WERK, schilderen en elektra.
Tel. 228355.

____

PO7O
Heeft u vloerbedekking? Ik leg
het. Tel. 020-189206. PO7O
Voor stukadoor- en metselwerk,
tel. 165672-184568. PO7O
Aanleggasleidingen sanitair.
Onderh. GEISER en HAARD.

De Vries, tel. 737127'
ENDE

. VADER EN ZOON
FERD. BOLSTR. 71 ASD. TEL.
717738 ONDER GARANTIE BE-
HANGEN EN PLAFOND BETE-
GELEN. - BEHANG, VERF EN
ALLE IJZERWAREN. PO7O
PLAFONDS WITTEN en behan-
gen. Goed en redelijke prijs. tel.
163924.Postbus 3706. PO7O
Klein zelfstandige vraagt TIM-
MERWERK, metselwerk, stuka-
doorswerk, tegelwerk en lood-
gieterswerkzaamh. Gespee. in
het opknappen van oude wonin-
gen. Tel. 020-238154. PO7O
SCHILDER-, WIT- en BEHANG-
WERK. Tel. 168211. PO7O
INZETTEN van alle soorten
GLAS. Kortijn. tel. 795635.
LUUK KROESE loodgieters-
werkzaamheden. Tel. 713662.
I^T™- ■ . .

■

Voor LOODGIETERSWERK
Telefoon 63982. -

\

GASHAARD, GEISER schoon.

-

maken, rep, loodgieterswerk.

;

Erk. schoorsteenv. Tel. 228355.
i'"' ~ " '

-

Erk. schoorsteenvegers - ka-

.

chelsmid. Fa. COPIER, Haarlem-
merstr.2o.Tel. 223177. PO7O

Erk. schoorsteenvegers - ka-
chelsmid. Fa. COPIER, Haarlem-
mersstr.20. Tel. 223177. PO7O

Voor al uw SCHILDERWERK,
witten en behangen,tel. 921950.

,

KLEIN ZELFST. vraagt timmer-

,

verbouwingswerkz. Vrijblijvend
prijsopgaaf.Tel. 388343. PO7O

.

Voor loodgieter en cv. hel
220328. PO7O

(

WITTEN -BEHANGEN
In een dag klaar. SCHILDEREN,
VLOERBEDEKKING. K. Bijker,
tel. 161438-425539. PO7O
Voor METSEL- en TEGEL-
WERK. TEL. 794175. PO7O
Zelfstandig- TEGELZETTER
maakt voor u een badcel of bete-
gelen van keuken enz. Prijs bil-
lijk. Tel. 925802. PO7O
SCHILDER, gepens. verzorgt al
uw schilderwerk, goed en goed-
koop. Te!, na 19 u. 925279. PO7O
Koeriersters verkoper» voor uï

"■"".I ■■,■:,-■ ■:■■ .. ...... . "'! 'M.'"!'".!'!

ZAKEN EN FINANCIERING
V____

i
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ƒ 10.000BIJVERDIENEN!

Ga in uw vrije tijd of als hoofd-
verdienste CLARIDGE-COSME-
TICA uitleveren aan onze weder-
verkopers. Geenautoen vakken-
nis vereist. Benodigd voor sub-
depot ƒ 2500 of depot ƒ 3700, of
hoofddepot ƒ4900. Vraag bro-
chure. Claridge, Alb. Verwey-
straat 134,Voorburg. A080;

UNIEK VOOR ZELFSTANDI-
GEN. Ziekengeld verzekeringen
bv uitkering ƒ210,1- per week.
Jaarpremie ƒ 360,-. Onafhanke-
lijk uw beroep ook voor een idea-
le, ziektekostenverzekering, A.
Fagel jr. Stadhouderskade 67
Tel. 020-766308 na 18 uur.
949634 of 128594. POBO
Aang. WINKEL 3 KAM. won.
Rivierenbuurt. Goodwill ver-
bouw. ƒ10.000,—. Br. POBO-i
18296Parool. POBO

Uniek aanbod ƒ 3500,— voor da-
meskapsalon in Amsterdam-
West, ook voor andere doelein-
den geschikt, lang 11 meter
breed 5 meter, met tuinhuis. Tel.
197767 en Br. POBO-16321
Parool. POBO

Wegens ziekte ter overname aan-
geboden PRACHT ZAAK, 100m2, dubbele etalage, in groot
winkelcentrum te Amsterdam,
in verlichting, elektr. huish. ar-
tikelen, witgoed, gashaarden
ênz., jaaromzet plm. ƒ300.000,
—; vraagprijs ƒ28.000,— plus
goederen tegen Jactuurwaarde.

! Zonder contantenonnodig te re-
flecteren. Br. AOBO-64479 bur.
blad of tel. (020) 275810 (na
18.00 uur). AOBO
GELDLENINGEN tot ƒ 15.000,—
tegen de laagst mogelijke rente
en aflossing. Rente v.a. 7Cr voor
hypotheken (ook top) voor acade-
mici tot 150 r? v.d.waarde. Auto-
huisraad - schepen - machine-
rieën enz. Ook Lising v. elk ob-
jekt. Bijv. auto's en machine-
rieën. Assurantiekantoor Har-

j

der. Adelaarsweg 54, tel.263267
Adam. AOBO
Gevr. in Adam RUIMTE MIN. 70
M2voor een bar-dancing.Overn.
geen bezwaar. Br. POBO-16327
Parool. POBO
Aang.PAPIEREN CAFÉ en aan-
verwant bedrijf. Br. POBO-16331
Parool. POBO

AMSTERDAM. Te koop wegens gebrek aan opvolger z.g.a.n. ME-
TAAL

constructiebedrijf
(450m2waarvan 315m2bebouwd) zeer gunstig gelegen. Zonder
contantenonnodig te reflecteren.Br. POBO-23002 Parool. POBO

KUNST EN ANTIEK
ANTIEK

Olielampen, eiken kasten, de-
kenkisten, hoekkasten, tafels,
stoelen, koper, tin enz. 't Antiek
Boerderijtje, Kortenhoefsedijk
79. Kortenhoef. Tel. 02150-
-60875. AO9O

Aangeb. 2 antieke KACHELS en
wat klein antiek. J. Hop, Pur-
merweg 62Purmerend. AO9O
Te koop Gelderse KUSSENKAST
ƒ 1100,—.Tel.02975-2413.
Aangeb. antieke Franse HANG-
KLOK ƒ 295.Tel. 412547. PO9O

T.k. gevr. van part. antieke
HANGOLIELAMP en stoof.
Mevr. Elmers, Lutkeineerweg
48. Post Halfweg. PO9O
T.k. excl. klein BANKSTEL,
moet iets opgeknapt worden,
plm. 150 jr. oud ƒ6OO. Tel.
237606. PO9O
T.k. geweldig mooi ij delig
KLOKSTEL.TeI.O2O-252393.
T.k. mooie koperen KAAHSEN-
STANDAARD ƒ 85, koperen wa-
terketel ƒ65, koperen koffiekan
ƒ65,-, 2 koperen wandborden
ƒ 35. Tel. 020-222393. AO9O

KLEDING
Te koop witte BRUIDSJAPON
.(boutiquemodel), lang, mt 36.
ƒ 90. Tel. 940917. PIOO

Aang. weg. sterfgeval compl.
HERENGARDEROBE, maat-
werk m. 52-54. Tel. 02968-
-2126. PlOO

VRAAG EN AANBOD ]
Te koop Benraad GASKACHEL,
2 mnd. oud. ƒ65,- mcl. fles.
Woonark Lijnbaansgracht t o
45.

_

Pilo
Te koop P.O.D. OLIEKACHEL,
ƒ 35. Tel. 60334. PllO
Te koop donkerblauwe KINDER-
WAGEN ƒ 75,-. Tel. 174194.
T.k. 6 pers. seizoen BUNGA-
LOWTENT 5 x 5 m. 3 si. cabines
grondzeil binnenhemel trevira-
dak korte tijd gebruikt van
ƒ 900,- voor ƒ 700,- als nieuw 's
avonds tussen 7—B u. Dubois,
Postjeskade 77 111. PllO
T.k. chique BRUIDSTOILET, m.
40-42, ƒ2OO. Stapelbed ƒ125.
Elandsgracht97 111. Pi 10
Gevraagd grote BOEKENKAST.
Tel. 279210. PllO
T.k. aang. TEAKBUREAU, wan-

j

delwagenmet zak. Tel. 130629.

i

Dof Mahonie öueen Arme
SLAAPKAMERAMEUBLE-
MENT. Prima vakwerk van de
Fa. Pander in 1920.Prijs ƒ 1000.
—. tel. 797344. Til O

T.k. compl. INBOEDEL w.o. eet-
hoek, bankstel, salontafel en
wandmeubel,Tel. 142146. PllO
T.k. aang. i.z.g.st. oud holl. ei-
kenh. 2-ZITS BANKST. m. tafel,
sm.ijzer olielamp, flessenh., te-
lef.rek en wijnhebler, kl. dress.
en boekenkastje. Alles ln één
koop. ƒ 325,—. •Oliekacheltje
ƒ 25;—.Tel. 925684. PllO
T.k. DRESSOIR, theemeubeleri2
stoelen ƒ 25,-. Na 17 uur Bulle-
p_jd 221 Osdorp. PllO
Aangeb. KOELKAST 140 ltr.
(taf.mod.) plus Etna gasfornuis.
Tel. 131176 PllO

Mooie Koelstra WANDELWA-
GEN te koop _f 65,—Tel. 137635.

Wij ruimen op een partij P.V.C.
GOLFPLAAT in diverse kleuren
en maten, ƒ3,40 per ni2. Dit
komt nooit meer! 3e Ooster-
parkstr.s. tel. H42488. PllO
Te koop RADIOMEUBEL Schaub
Lorenz, ƒ 150. T.V. tafel ƒ 25. 2
pers. wentelbed ƒ 35. Tel. 63619.
Te k. aang. complete PEDICUU-
RINSTAI.LATIE. Purmerend.
Tel. 0_f990—86017 bellen na 18

PllO
AANG. PALISSANDER KAST.
2.10 m. 1-, palissander uitschuif-
taf. m. 6 stoel., vloerkleed 3x4,
Perz. motief, si.kam. wit laqué,
bestaande uit 4-deurs kast en
lits-jumeaux'.Tel. 020-426498.
Verzamelaar vraagt POSTZE-
GELS. Tel. 020-768596 PllO
T.k. Velie gashaard 6000 cal,
ƒ6o.— v.d. Vaart Marnixstr.
1221rechts. PllO
Aangeb. nwe GASHAARD Dru
Pallace, 8500 cal. Bez. zaterd-
.morg. 1012 u. Trompen-
burgstr. 145 1. PI 10
Gevr. voor bejaarde in zieken-
huis draagb. TV Tel. 112838.
Te koop: EETHOEK tafel moet
tuimelblad, 4 stoelen. Tel.
388411. PllO

T.k. KINDERLEDIKANTJE com-
pleet met matras en commode,
Queen Arm Style (wit lacque)
box en boxkleed. Alles in z.g.st.
t.e.a.b. Tel. 54792. PllO
Ter overn. STAPELBED in z. g.
st. Tel. 137235. PllO
T.k. 2 pr. Hts-jumeaux SPIRA-
LENƒ 27.50. Tel. 184540. PllO
Te koop gevr. Knittax BREIMA-
CHINE S4, S7. SB, S7AM of AM
3. Incompleet of ernstig defect
geen bezwaar. Br. PI 10-16337
Parool. PllO

BANKSTEL ƒ95, WANDMEU-
BEL ƒll5, DRESSOIR f 50.
CLUBJES f 17,50, 3-ZITS
BANKJE ƒ5O. 2 VLOERKLE-
DEN. skai-STOELEN ƒ ÏO er.z,
Ger. Doustr. 109, tel. 726481.
Weg. omst.h.: nieuwe WASEM-
KAP m. voll. gar. f 150,—, 2 ei-
ken BOEKENKASTEN, hand-
werk ook aan elkaar te zetten
ƒ 150. 2 mod. BEDDEN z.g.a.n..
ook als lits-jumeaux ƒ 100, 2
ARMLEUNSTOELEN ƒ6O. Tel.
02968-2126. PllO

Aang.door part.
BANKSTEL. Tel. 421186.

Te koop aangeb. Mutsaert ge-
combineerde KINDER- en WAN-
DELWAGENƒ 150. Tel. 244255.

HUWELIJK EN KENNISMAKING
HILDEGARD, 18 JR, verkoop-
ster, knap, van goede huize.
zoekt een echtgenoot, niet bene-
den 25 jr. HUISVROUW, 33 jr,
weduwe, 1,56 m. kookt en bakt
graag zoekt een goede man.
BANK-EMPLOYÉ, 48 jr,weduw-
naar, hoog inkomen, wenst te
trouwen. HUWELIJKSBEMID-
DELINGSBUREAU HELGA VON
HALL, Elburg, Vicaristraat
8 Oosthoek, tel. 05250-1582 en
Rotterdam (West), Hooidrift 116,
tel. 010-259118 en Geldrop (bij
Eindhoven). Witte deWithstraat
7, tel. 04903-2232 en Amster-
dam (O), Middenweg 167 1, tel.
020-921747. Al2O
Wie van de dames, z.s.k.m. netteeerlijke repr. J.MAN 33 j. m.auto; 1 kind is welkom, U? Rea-
geer dan op deze advertentie.
Liefst ong. Adam. Br. l.m. foto
o.e.r. Pl2O-16293 Parool. Pl2O
Alleenst. WERKENDE VROUW
55 J. zkt een nette vriendin voor
de weekends. Br. Al2O-64477
bur. blad. Al2o
Weduwn*. 63 jr eenzaamheid moe
z.s.k.m. nette vrouw. Br. Pl2O-
-16333 Parool. PI20 j
t.Jy ~,.. ■,-. .■■■■■'■ '■_■■!■'.'■".'■ .".""

INTERNATIONAL-DEZENTA
(sinds 1949)

het modernste huwelijksbureau
(met IBM-computer) verzekert u
de grootste kans van slagen.
Vraag direkt gratis brochure
aan onder lettersPA

Hoofdkantoor Postbus 18
Hattem (Gld.)

Tel. 05206-2526

ALKMAAR, Kastanjelaan 2,
tel. 02200-17174

. AMSTERDAM,Postbus 8244,
Te1.020-276131

WIJ ZIJN BESLIST GEEN HU-
WELIJKSBUREAU. Ons doel is:
meer dan oppervlakkige gezel-
ligheid te bieden aan alleenstaan-
de BESCHAAFDE en SERIEUZE
dames en heren van ca. 30 tot 65
jaar in een ongedwongen sfeer
elke zaterdagavond te Amstel-
veen tussen 8 en ca. 11 uur. Voor
nadere inlichtingen. Tel. 020-
-410021. Pl2O

Beslist bonafideongeh.
partner zoekende

HOMOFIELEMAN/VROUW:
vraag ~De Brief",

postbus 58I VDENHAAG.
~

.

.1
DIEREN EN HUN VERZORGING

Halsband of lijn voor uw hond?
Vraagt PRI terstond. Verkrijgb.
in de speciaalzaak evt. telef. ml.
020-244991. Pl3O
TROP. VIS ƒ1,50 per paar, 15
soorten. Aquaria alle maten.
Beers, leWeteringdw.straats6.
T.k. aang. zo uit het nest van
part. 6 middenslag POEDELS. 6
wk. oud. tel. 442608. Pl3O

Koeriersters verkopen voor u!

1

Te k. PARKIET met witte, staan-

,

de, Franse kooi ƒ 20,-. Ewout
Worststr. 15 111 (Geuzenveld).
Te koop AQUARIUM 1.25 x 40 x
40 cm met tafel en lichtbak,
ƒ 175,—.Vechtstraat 166 11.

■

Te koop tamme amazone PAPE-
GAAI met kooi. Marnixstr. 127 I
voor. Pl3O
T.k. grijs roodstaart PAPEGAAI
begint te praten en fluit m. kooi
ƒ 300,—. Tel. 169907. Pl3O

ONTWIKKELING EN
' ONTSPANNING

talen, boekhouden enz.
LERAAR WISKUNDE heeft no,?tijd voor BIJLES. Br. Pl4l ■
16325Par001. Pl4l
Leraar M.O. geeft bijles WISK.
en SCHEIK. Tel. 52591. Pl4l

ENGELSMAN geeft cony. les bij
u thuis. 4 lessenƒ 32.—. A.Ross,
Marnixstr. 290, Adam. Pl4l
Koeriersters een dagelijkse
markt voor vraag en aanbod.

diverse lessen en clubs
BOKSEN—BODY—BUILDING
De Graaf,Koninginneweg 33.

Amateur-promenadeorkest zoekt
CELLIST(E), HOBOIST(E), VIO-
LISTE). Repetities dinsdag-
avond Gr. Wittenburgerstraat
39, Inlicht. 484186. P 142
Gevraagd vrl. NATUURTALEN-
TEN, liefst ook kleurlingmeisjes
met dansaspiraties in jazz-soul
etc. om snel een professionele
groep te vormen. Bel mij even op
zaterdag tussen 13—21 uur voor
een afspraak.Tel. 020—766028.
Fransman geeft moderne CON-
VERSATIE-LES met behulp van
bandrecorder, ƒ 10,— per uur,
tel. 020—223683. P 142

TENNISCLUBm. TRAINER, veel
spelen, vr.l. T. 728802,429641.
TENNISCLUB Gold Star over-
dekte banen vr. beg. en gev. Te-
lef . 794402—440287. P 142
DANSEN voor de jeugdop zater-
dagavond van 8-1 uur met disc.
Ricky Blue. Huize de Liefde, Da
Costakade 102. P 142
AMATEUR CABARETIÈRE zkt.
contactm. cabaretgroep, (lessen
bij Frank Sanders). Tel. 52456.

PIANISTE, jazz, klassiek, popu-
lair, ziet zich graag gepl. bij
band, event. zangeres. Tel.
52456. P142

danslessen
FEBR. SPOEDDANSCURSUS

OP ZONDAGAVOND
BIJ .. .WIM VANBEEKSTADHOUDERSKADE 160

TEL..799076 .

ALLES VOOR UW TUIN
_—«»«»—____________________ iiniuii vn | ~-,-, -, || —,ammmlemmmww_-___l

Tuinarchitect
Ontwerpen en advies al vanaf
ƒ 35,-.Ook aanleg.Tel. 163924.

OPHOGEN en vernieuwen van
tuinen. Tel. 798840. P 144
Koeriersters verkopen voor u!

VAKANTIE EN VRIJE TIJD 1
ti j.
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Te koop 2DE HUIS, voll. inge-
richt, str. wat., elektr. licht. In-
del.: 2 slaapkam., hulskam, toi-
let, inhuiskam, 2 pers. opklap-
bed. Totaal 5 slaappl. Servies-
goed,oliekachel. In centrum van
het land op camping, vrijstaand.
Alleen serieuze kopers. Br. nr
PlSl-21991. Parool. Pl5l
Gun u zelf en uw kroost zon
ideale campingplaats op HET
LAND VAN BARJTE, Ees (Dr.).
Oergezellig! Alles te beleven! Re-
serveervlug! 05998-4446. Al5l
ZOMERHUISJES te huur mcl.
rijpony. Zwembad, speeltuin
enz. Voor 26/6 en Pinksteren ca
50*;? reductie.
SHETLAND PONY PARK, P.14,
Slagharen(O), tel.05231-317.
Te koop 6 persoons volledig inge-
richte BUNGALOW met tuin
ƒ 13.000,-k.k.Bevatt. 3 kamers,
keuken, badkamer met ligbad en
douche, op pachtgrond aan de
kust Noord-Holland. Br. Al5l--64476bur. blad. Al5l

1Nog vrij voor 19 juni en na 14

.

aug. geheelCOMPLEET ZOMER-

-

HUISJE, 7 persoons, in bosrijke
omgeving, vlakbij verwarmd
zwembad, voorzien van verwar-
ming, warm en koud water en
grote douche. I. Westenberg,
Zuideresweg 17, Zuidwolde
(Dr.), tel. 05287-378. Al5l

Te huur luxe STACARAVAN 6
pers. te Epe (Gld). Tel. 020-
-100351. Pl5l

T.h. te Boekei N. Br. VAKAN-
TIEHUISJE, voorz. van licht,
gas, water, toilet en vaste vloer-
bedekking. Max. 6 pers., volle-
dig gemeub. Aan de rand van
bosrijke omgev. m. camping,
zwembad en speeltuintje. Tel.
04922-1371 (vrijdags tot 6 uur,
zaterd.9-12 u.). Al51
T.k. STACARAVANm.w.c.wat.
en elektr. 450 ___ grondƒ 3500,
zat. zond. aanw. 12 uur op Pon-
derosa, vak 55A, Voorthuizen,
Christ. deWetstr. 26 111. PI 51

buitenland
Wij hebben weer flats en bunga-lows aan de COSTA BRAVA „Im-
mo-Spain". tel. 020-226970.

vakantiebenodigdheden
Te k: BAGAGE-WAGENTJE in
zeer g.st., type van Weghei met
formica tafelblad. Imperial en ge-
monteerde gasfles ƒ325,—. Tel.
194511, Overhaalstraat 2.
Osdorp. Pi5^

Aang. BAG. WAGENTJE ƒ325 3
en gr. bung.tent ƒ135. Sole- j
baystr. 30 11. P156 -

Adverteren betekent (

omzetvergroting. ;

water- en hengelsport

- Triba

i

troef
Nu gewoon even een superkeus!

[

TRIBA kocht speciaal een kleine

:

serie bijzondere toer- en skibo-

•

ten. o.a. Vega.

1

Prijs??? Nog nergens vertoond!
- Grotekeus uit een collectie occa-

■

sions o.a. roei-, vis-, toerboten.

i

open kajuitzeilboot,'rubberboten.

1

o.a. één voor ƒ395.-, kajuitzeil-
jacht, stalen motorkruiser van
9.50 mtr met 55 pk diesel. Ook
occasions in buitenboordmotoren

"

o.a. een 3pk voor ƒ 198,-.

1

Zorgdatuerbijkomt!
Geopend ma. t m vrijdag 9.00
uur—l7.oo uur.
za.-en zondag u.OO uur—l7.oo
uur.

Triba-
Edam,

Oorgat 11 (richting camping),
tel. 02993-1877.

BUITENBOORDEN
EVINRUDE 4 pk 2 eil. model
1971 (ƒ770.—). Uit voorraad le-
verbaar. Laat nu nog- tijdig uw
bbm voor 't seizoen nazien.
SCHUURMANS, Oudezijds Voor-
burgwal 125. A'dam-C . tel.
63378. Zaterdag tol 4 uur
geopend. PI 52

HENGELSPORT ZUID speciaal-
zaak met grote sortering. Tel.
724012. P152
Aangeb. stalen VISBOOT ROEI-
BOOT. 1969. Prijs ƒ450. Tel.
02946-1730. P152
Oersterke stalen LOODSBOOT.
kotter, 25 x 5 mtr. Dieselmotor
pr. conditie. Diepg. plm. 1.95 m.
Prachtig voor jacht. Vaste prijs
ƒ 50.000. Kool a b
..Noorderzon". Oude Willem 111
sluis haven) Asd. Nrd.
T.k. KRUIZERTJE 550 m.
ƒ 1400 m. mot. goed varend. Tel.
143209. P152

Snel en efficiënt verkopen?
Plaats een Koerierster.

Aangeboden
wegens aanschaf groter schip ons stalen kajuitzeiljacht Jan-JoostII
type: AEOLUS, afm. 7.80 bij 2.40 bij 1.10. strijklier op voordek, 2
tuigen (katoen), schootlieren, 10 pk inbouwmotor (Fare Gota),
elektr. startp., zelfl. kuip, 5 sl.pl. m. skaibekled.. ruime kombuism.
cardanisch kooktoest., stahoogte 1,65. chem. toilet, kompas, klok,
barometer, elektr. navigatie en binnenverlicht.. zeereling. Dit zeer
goed onderhoudencompl. schip, bijzonder geschikt voor ÏJsselmeer
enWaddenzee, bieden wij aan voor ƒ 14.000. Tel. 020-243978. P152
■iW^——— ■lIIPIII.HH I<Wl_Wll—__——«_»Wl—MM—W

RESTAURANT-EETHUISJES
Restaurant-CoffeeshopKaradeniz

is sinds kort geopend in de
Spuistraat 80, A'dam-C.
SPEC. TURKSEKEUKEN
tevensHoll.maaltijden.

Res.: tel. 231848. Geop. tot 1 u.

SATÊ'S met katjangsaus, specia-
liteit van IJssalon Automatiek
Kruyswijk, Rijnstraat 81, tel.
737284 en IJssalon De Brug, Sta-
dionkade 72a. tel. 791206. Pl6O
Koeriersters een dagelijkse
markt voor vraag en aanbod.

ui
>

RADIO - TV -

MUZIEKINSTRUMENTEN
!-.-■-,■ ■;-■■<■■•>■■'■■■i,i-hï,MiiM,i.i, f,t.
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Ie Cash &Carry
in

muziekinstrumen-
ten

heeft eon enorme sortering Gl-
] TAREN v.a. ƒ39,-, Spaanse git.
v.a. ƒ89,-, elek. git. v.a. ƒ 139,-.
In gitaartorens bieden wij de
grootste sortering van Ned., te-
gen de absoluut laagsteprijzen,
b.v. 140 W torens met CELES-
TION SPEAKERS van ƒ2945,-
-voor ƒ 1713,-. Spec. aanb. gitaar-
versterkers, 140 W van ƒ995,-
-voor ƒ571,-. Div. gebr. install.
o.a. Marehal. Vox, Fender, enz.
Muziekh. Sacksioni, Ruys-
daelstr. 5-7, Adam. 794115. 's
Maandagsgesloten. Pl7O

Voordeel
televisie

Profiteer- nu van onze extra voor-
delige aanbiedingen o.a. Blau-
punkt 61 cm met houten kast nu
250,— voordeliger.
Grote collectie in Philips, Erres,
Blaupunkt, Zanussi, Grundig,
Tdefunken enz.

Belangrijk!!!
Ondanks lageprijzen toch
vakhandelservice
Gratis serviceabonnement.

Gratis plaatsing.
Prettigebetalingsregeling.

Donderdagavond - koopavond.

Mons
Brouwersgracht 155-157

(bij Haarl.plein,bus 12, lijn 3)
vanWoustraat 31
Osdorperban 114.

Voor tel.ml. 020-249589.
Hi-Fi stereo occas. spec. aanb.
overj. model, etc. MAASSTR.
169, tel. 426123 (tevens service
afd. Raf. Hi-Fi). Pl7O

RADIO VERONA
is goedkoper dan ieder cash and
carry-bedrijf met behoud van
volle Holl. gar. Komt en over-
tuigt u. Kleuren-tv u ziet het
goed. v.a. ƒ 998,-. Aristonakleu-
ren-tv 65 cm type 1970 ƒ 1895,—
. Alle wereldmerken zwart-wit
tegen belachelijke prijzen. Ook
stereo afspeelapp., radio's,
bandr., wasautom., centrifuges
enz. RADIO VERONA Adm. de
Ruyterweg 131. tel. 020-127366.
Dinsd.- en vrijd.avond demon-
straties.

ACCORDEON gevraagd
Tel. 020-795954.

Nw. gebr. door do tank terug-
gen. TV's. Bromo, lepenplein38,
tel, 59178. Pl7O
Amerikaanse elektronische or-
gels o.a. LOWREY: modellense-
rie 1971. Beter, mooier, voordeli-ger. A. J. DE VRENG& ZNS, tel.
243774, Nieuwendijk 124.
Amsterdam. Pl7O
Nwe en gebruiktePIANO'S, ook
ruilen, repareren en stemmen.
Tel. 020-55018. De Jong, Hoge-
weg6. Pl7O

OCCASIONS
BANDRECORDERSo.a. Sony Stereo, Grundig, Phi-

lips enz., transistorradio's, ver-
sterkers enz. enz. Garantie, fi-
nanciering en inruil. De ECO-
NOOM 97 Nieuwendijk 97, tel.
233904. Pl7O

Televisie
~

1971
20—40 pet.

Alle merken
KOELKAST 140LTR
autom. ontdooïer,
hij onsƒ 189,—.Basf-banden

55%korting
RADIO-BANDRECORDERS
STEREO-APPARATUUR

GRAMMOFOONS
WASAUTOMATEN
GASHAARDEN

15—40PCTKORTING
Voll. gar. 100 pet service.

Fa. L. Holst en Zn.
lste Const. Huygensstr. 69

Tel. 183282
FilialenRozengracht 23

Telefoon 233831
Berenstr. 6
Tel. 240662

Hetadres sinds 1904.
Te koop GELUIDSINSTALLA-
TIE, 5 maanden oud. Dynacord
met 4 microfoons. Tel. 04402—
2428. Pl7O

PIANO'S en elektronische orgels
in huurmet recht van koop zon-
der eerste aanbetaling ƒ 875 of
ƒ 19 per maand. Ruime keus.
Vijf jaar garantie. J. van Urk
N.V., Westersingel 42—44.
R'dam, tel. (010)363500. Al7O
BLAUPUNKT AUTORADIO'S

Gratis Inbouw enantenne.Radio
S.V.A.,Hogewegso. Pl7O
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Voorbespeelde muziek-CASSET-
TES 8 track cass. en tapes. Fa.
Haf- Hi-Fi, Stereo, Rijnstraat
139.Grotecollectie! Pl7O
TV-HEPARATIE voor PHILIPS
en Aristona TV's met garantie.
Ook's avonds. Tel. 227272.
TV DEFECT?BELDIRECT

e TEL. 189023. b.g.g. 123123,
i- ZONDERWEGHALEN!

OOK's AV.. 3MND. GAR.
*

, TVDEFECT?BeI. 121065.
ZONDERWEGHALEN.

3 mnd. garantie. Ook's avonds.
'• T.V. STUK? 24 uur service repa-

;

- ratie aanhuis. Tel. 195779. Pl7O
s Plm. 100 INRUIL-TVs in pr. st.
j v.a. ƒ45,- 59 cm. v.a. ƒ125-
-" Hartenstr. 30. Tel. 231828. Pl7O

T.V. defect?
Bel732934 enwij komen direct.

TV DEFECT?
Video

Repareertook 's avonds.
Zonderweghalen!

'

' Voll. gar., tel. 127352.
TELEVISIE v.a. ƒ 45 BIJ KRA-
MER T.V. met 3 mnd. garantie.
Geop. van 11 tot 18 uur, 's
avonds van 7.30 tot 9.30 u. Rein-
wardtstr. 68, tel. 946100. Fl7O
TV-reparaties snel en voordelig.
Uitsluitend aan huis, ook 's
avonds. Telefoon 794864,
168619,226670. Pl7O

v.a. ƒ 45,-T.V.'s
met 3 mnd. garantie. Binnen
Wieringerstr. 12-17, t. 227272.
Te koop STEREO PICK-UP met
versterker 2 x 12 W en 2 gr.
boxen 70 x35 x 20,1 jr oud, Phi-
lips, ƒ 700. Valeriusstr. 8 hs.

•

T.k. gevr. VERSTERKER ong.

3

80 watt plus box en evt. Leslie in

»

g.st. Tel. 152469. Pl7O

,

Radio Import

i

Vele speciale aanbiedingen 20—

.

50';. korting op BLAUPUNKT.

t

UHER, DUAL. SONY, ARISTO-

.

NA, KENWOOD enz. enz. o.a.

.

ARISTONA stereobandrec. type

t

9137 van ƒ799.- bij ons ƒ598.-

-.

compleet. Zwart-wit T.V.'s o.a.
PHILIPS 61 cm notenhout

■

ƒ 475.-, witte uitvoering ƒ 498.-,

.

witte stereocomb. van ƒ 895.- bij

,

ons ƒ515.-. T.V.'s kleinbeeld.

.

Allemerken v.a. ƒ 395-enz.enz.
Gemakkelijke betaling. Holland-

■

se garantie en service. Overtoom
379, tel. 020-387739. Pl7O

ORGELS UITVERKOOP

-

Solina 2 klavieren en voetklavier

,

ƒ 1195,—. Thomas grootmodel

I

ƒ 1395,—. Lowirij Van ƒ 3500,—
voor ƒ 1895,—. Eminent 500 de
luxe met leslie van ƒ3975.—
voor ƒ 2995.—.Viscount volledig
orgel ƒ 1395,— en vele andere

'

merken

i

Dirk Witte,Vijzelstraat 53
* Aangeb. STEREO PICK-UP 2

k

boxen, merk Suphraphon pr.

'

f 125,-.Tel. na 18uur 238108.

'

T.k. STEREOINSTALLATIE ge-
heel compl. met boxen 2 mnd.
oud ƒ 495,-. Bos enLommerweg
111hs. Pl7O

■

TANDBERGFM tuner/verst, van

•

ƒ920,— voor ƒ685,—, GAR-

■

RARD SL 958 draaitafel met

.

Shure M 75—6 van ƒ 600,—voor

)

ƒ448,—; 2 IGE hogedrukboxen
van ƒ 390,— voor ƒ 294,—; com-
plete set dus van ƒ 1910,— voor
ƒ 1427,—;KLEUREN TV. 65 cm,
paliss., progr. aand., electron.
kan. kiezer, front- en zijluidspre-
ker, van ƒ?490,— voorƒ 1850,—
; 2 WB (Audax) boxen van ƒ 238,
— voor ƒ 175,—. 2 TBK boxen
van ƒ 180,— voor ƒ 118,—, 2 x
12 W stereoverst. van ƒ325,—
voor ƒ225,—. 2x50 W stereo-
verst, van f 1298,— voor ƒ 598,
—. TV TAFELS op wielen v.a.
ƒ 20,—, tel. (ook 's avonds) 020-
-798438. Pl7O
Nieuwe en gebruikte BABY-PIA-
NO'S Fa. Bos, ie J. v. d. Heij- ,
denstr. 24. Tel. 020-795868.
T.k. JAZZ-GITAAR van ƒ195
voor ƒ 75.z.g.a.n .Tel. 184540.

Gitaren
De spec.zaak v. uw gitaar en toe-

beh.
CARLOMELL

klassiek en flamencogitaarles.
Studie- en concertgitaren uit

voorraad leverbaar.
Eigen reparatie-atelier

V.Ostadestr. 75, tel. 736827.
Gevr. muziekinstrumenten - ge-

"

luidsinstallaties en elektr.orgels
voor onze

occasion-hal

I

W.Dijkman, Rozengracht 36-44,

'

tel. 020-65611. PI7Q

.

Te koop prima witte Duitse
KRUISSNARIGE PIANO, slechts
ƒ 225,-,tel. 157287. Pl7O

GITAARBOXEN
Ronny Buhre, Haarlemmerdijk

.

36, tel. 227118. Pl7O
Gedipl. TV"TÏ_CHNICUS repa-
reert uw TVaan huis onder gar.
Ook 'savonds. Tel. 134816.f 170
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Hoofdagent /^^A
Niham (vo_c_vo)

\\ y jAmsterdam >C__--'

JONG MEISJE
voor direct, bij onze administratie in de show-
room. Bel je even ?

N.V. Niham
Showroom èn administratie van Boshuizenstraat 75,
tel.425364.

ZUID-AFRIKA

bouwvakarbeiders
Groep van werkgevers in de bouwnijver-
heid te Klerksdorp, Transvaal, heeft vacatu-
res voor de volgende vakbekwame bouw-
vaklieden:

METSELAARS
TIMMERLIEDEN
SCHRIJNWERKERS
GLAZENZETTERS
LOODGIETERS
STUCADOORS
TEGELZETTERS

Een uitstekend salaris wordt geboden voor een 40-uri-
ge werkweek. Volledige sociale voorzieningen aanwe-
zig. Assistentie bij het vinden van passende huisves-
ting wordt verleend. Vrije overtocht. Interviews van be-
langstellenden zullen door een vertegenwoordiger in
Nederlandworden afgenomen.
Sollicitaties binnen twee weken na verschijning van
deze advertentie met volledige gegevens te richten
aan: Postbus 676, Den Haag. onder nr. Z'llo4.

TV stuk? Centro bellen
Ook 's vonds— OVERTOOM 275 — vooraf prijsopgave.
OOK VOORANTENNEWERKENENKLEUREN-TV's

Telefoon 182663, na 18uur 163480.

20% korting
op alle NIEUWSTETelevisie (ook kleur). Radio, Bandrecorders en
DUAL afspeelapparatuur der Ie klas Duitse fabrikaten,o.a. GRUN-
DIG. BLAUPUNKT, TELEFUNKEN, Nord Mende, enz. enz. uit voor-
raad leverbaar, met volledige GARANTIE en doorlopendeSERVICE

bij de SPECIAALZAAK, reeds vanaf 1918:

Radio-Prins
Hartenstraat 2aen4 (b.d.Dam) Amsterdam,

(tel. 221581).
Geopend maandag t m zaterdag v.a. 8 tot 18uur.

Koop prijsbewust en uitgerekend bij
, ,Best Televisie Service N.V.

Kinkerstraat (hk Nassaukade)
Amsterdam.Tel.020— 185174 _,

, ,BestHifiAudio Centre"N.V.
Kinkerstraat 6, Amsterdam. Tel. 020—387801

BIJ ONS VINDT UDE GROOTSTESORTERING HI-FI STEREO-AP-
PARATUUR MET 10 TOT 30' r KORTING OP ALLE BEKENDE

MERKEN.
OPALLE APPARATUUR SCHRIFTELIJKE GARANTIE

GROTE EIGENTECHNISCHE DIENST.

Snelle televisie-reparatieaanhuis
MobilofoonServ.Dienst „HoII.T.V. Serv." Overtoom 431.

Ook voor kleur. 6mnd. gar. Voorkomen gratis,prijsopgavevooraf.
Tel. 020-387729 of387263, ook 'savonds.

rM^M_____— ■_-__■__-_■ ————

FOTO - FILM - PROJECTIEI ;

■

>"• ;- : 'mr- ,
.

OCCASIONS
FOTO-ENFILMCAMERA'S

projectoren, vergroters, lenzen,
kijkers enz. enz. Garantie, finan-
ciering en in ECONOOM, 97
Nieuwendijk 97, tel. 233904.

ELKE CAMERAOF
PROJECTOR
dieu wenstbij

Foto Fransen
50 pet. eerste aanbetaling (rest
in 10 maandelijkse termijnen,

geen rente ofkosten).
Ruil indie oudecamera! Beuken-
weg 31, A'dam-0., tel. 020-
-50471. PlBO

Foto Recotr
ZEILSTRAAT 13.Elke camera of
projector die u wenst, Ie aanbet.

rest in 6-12-18 mnd. Inruil
mogelijk. Gratis all-risk verz.
Pasfoto's en foto-kopieën direct
klaar. PlBO
PROJECTIEDOEK 130 cm br. a.
ƒ 6,50 p.m.; 150 cm br. a. ƒ7,53
p.m.; 2 m br. a ƒ10,50 p_m.
Crouwel,Waterlooplein45. PlBO

Aangeboden complete super S
mm FILMCAMERA, projector,
statief, viewer, plakpers endoek.
Tel. 124303, na20 uur. PlBO

Kom naarde Showroomsvan
Foto-Ciné-Centrum

MaxDrukker
Half autom. dia-proj. met 500 w. Halogeenlamp ƒ 195,—.Volautom.
dia-proj. 300 w. ƒ 199,—. Bauer T 10Rproj. 8mm. ƒ 275,—. Proj.
voor Ben S-8mm. films ƒ 325,—. Yashica 635 reflex camera ƒ 169,
—.Canonet8mm. zoom cameramet tas enhandgreep ƒ 195,—.

INKOOP - VERKOOP-HUIL

Verhuur van 8- en super 8 films en projectors, 8 en super 6 geluids-
filmprojectors, 16mm geluidsfilm en projectors.
Projectieschermenallematen.
Prinsengracht 673—673a, bij de Leidsestraat, Amsterdam, tel. 020
—235570. PlBO

FIETSEN EN BROMMERSI __________ Ml

'

Beek & v.Essen
Alle merken bromfietsen uit
voorraad leverbaar.
Beek & v.Essen
Ieklas service
Sinds 1914

Westerstr. 24—26
Rozengracht 237

hoekMarnixstraat
Nieuwe en gebruikte BROM-
FIETSEN, Floretts, Puchs, Hon-
da's, Zündapps enz. enz. Ge-
makk. betaling. OOMS, Haar-
lemmerstr. 41, 4min. v. CS.TeI.
227078. Geen filialen. Pl9O

Nwe overj. en van debank terug-
genomen bromfietsen op gemak-
kelijke betaling en m. garantie.
HANS BROMFIETSEN, Bosboon
Toussaintstr. 26, tel. 020-
-187686. Pl9O
T.k. bromfiets MAGNEETOMA-
TIC in z.g.st. ƒ 250,-. Rozen-
straat 147.Tel. 339682. Pl9O
BETAAL 3 X ƒ 166,- P.M. met
een giro ofbankchequeen u rijdt
al op de nieuwste Peugeot, Spar-
ta, Kreidler, Mobylette of Bata-
vettemet service en garantie.
Fa. Kex, De Clercqstr. 74—76; v.
Woustr.6l-63. Pl9O
T.k. KREIDLER bromfiets
ƒ 400,-. tel, 68732 na 18 uur.

Bromfiets verzekeringen WA
ƒ 31,40. ALL-RISK v.a. ƒ46,40.
b.v. Catalogus prijs tm ƒ 1400,
— All-risk ƒ 82,40. NEBIGVER.
ZEKERINGEN EN FINANCIE-
RING, lepenplein 35, Adam, tel.
925960, na 18 u. 732594 of
713259. PI9Q
SPARTA saxonette bromfiets
i.z.g.s. geschikt voor dame
ƒ 125,-. Tel. 232536 3e Looiers.
dwarsstr. 101. Pl9O
Nw. gebr.end.d.bank teruggen.
bromfietsen. Nw. rijwielen v.a,
ƒ3,50 p.w. Bromo, ïepenpleiit
38.Te1.59178. ' Pl9O
"■■"•—■■ —' —■■ ■ ■■■ ■ — —■_»

T.k.D. H. enVOUWFIETSEN, da
Wittenkade 69 111. P193

Peugeot,Kreidler
Puch, Honda

uit voorraad
E. J. Kroonenberg

Jr.
Van Ostadestr.

196-198
Enige ingenomen bromfietsen
o.a. KREIDLER, PEUGEOT,
MAGNEET.
Ingenomen op Ka-
wasaki motor:

Suzuki3socc'69.
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%i nuafaankunt uzich in uwwarenhuis mop deaüeibestemanier
tegenvanallesverzekeren

\ \ Even wennen. Maaral gauw zal het net zo zijn alsof't nooit anders
.. y \ | geweest is: verzekeringen bij Vroom & Dreesmann. En waarom ook niet?

U komt toch ook al voor de meest uiteenlopende zaken in uwwarenhuis.'T En verzekeringen passen daar uitstekend bij. Daarbij staat
Vroom & Dreesmann natuurlijk borg vooreen onvoorwaardelijke
garantie,voor kwaliteit en niet te vergeten service. Uiteraard kent een
warenhuis géén koopdwang of iets wat daar op lijkt. In alle vrijheid wint u
inlichtingen in en de beslissing ligt voor 100% bij u zelf. Kom u zelf\\J\ overtuigen op de nieuweVendopolis-afdeling.

-
— ■ Vendopoli^-veKekeringenbu

VROOM ét DREESMANN
KALVERSTRAAT
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