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Bartje verfilmd

van

generale staf

Willy van Hemert
heeft dinsdagmiddag tijdens een
persconferentie te Borger vader
en moeder Bartels en hun zoonhet bekende Drenttje Bartje
se kereltje uit het gelijknamige
boek van Arme de Vries voorgesteld. Zij zullen de hoofdrollen
spelen in een TV-serie. Er waren
1200 gegadigden voor deze rollen. Gekozen voor de rol van
Bartje werd tenslotte de 9-jarige Jan Krol uit Drouwen.

—

—

Voor het maken van de filmopnamen moeten twee huisjes
worden ontruimd. Het gezin EnBing te Roswinkel gaat zijn ty-

pisch Drentse huisje tijdelijk
verlaten en de 80-jarige opa
Harm Scheepers te Drounerveen
gaat drie weken bij zijn dochter
wonen.

Zie ook pag. 4

dat omschreven wordt als
'verouderd, amateuristisch en weinig

apparaat,

slagvaardig.
Het gaat hierbij,

zo is al gebleken, over
uiterst belangrijke materiële zaken. Zo
heeft generaal Meijnderts, gesteund

door praktisch alle brigadecommandanten van het Eerste Legerkorps mi-

Prijs aan de pomp met drie cent omlaag

Concurrentieslag
om benzinemarkt
gegeven tot een harde concurren-

tieslag tussen de grote oliemaatschappijen om een groter deel
van de benzinemarkt tot zich te
trekken.
Geheel onverwacht maakte Shell
gisteravond bekend, dat zij met
ingang van vandaag, de in de afgelopen anderhalf/ jaar sterk gestegen prijs voor normale benzine en voor super aan de pomp
met drie cent per liter laat zak-

ken.
De andere concerns reageerden
bliksemsnel op deze zet van
Shell. Zowel Chevron, Esso als
Mobil lieten direct weten de prijs
van hun benzine eveneens met
drie cent te verlagen.

Ook `witte pompen'
Het laat zich aanzien, dat deze maat-

allereerst gericht is tegen de
zogenaamde 'witte pompen', die ruim
onder de prijs van de grote maatschappijen werken en daardoor recent
hun marktaandeel konden vergroten
van 13 tot 17 procent. Volgens de organisatie van de houders van 'vrije
Pompen' is hun omzet alleen al sinds
1 januari van dit jaar gestegen met
percentages die tussen de 10 en de
20 liggen.
Deze 'witte benzine' zal eveneens met
ingang van vandaag in prijs worden
verlaagd, zodat het verschil met de
pompen van de maatschappijen zon

3 tot 4 cent bedraagt. De 'witte pompen' nemen op bet ogenblik, zo deelde een woordvoerder mee, de derde
plaats in op de Nederlandse markt,
na Shell en Esso.

Stunt
Shell zegt dat de maatregel wordt
genomen 'in verband met de teleurstellende ontwikkeling van de benzinemarkt in Nederland' en met als
doel 'de concurrentiepositie van het
concern op de Nederlandse markt te
verbeteren, althans te handhaven.
Het concern is met de methodes, die

het daarbij gebruikt niet erg kieskeurig. De thans afgekondigde prijsverlaging gaat overduidelijk ten koste
van de kleine pomphouders. De 3
centen komen uit de winstmarge en
het verplicht de pomphouders veel
meer benzine om te gaan zetten, willen ze nog een redelijke boterham
verdienen. Daar trekken de maatschappijen zich geen draad van aan
als het gaat om hun concurrentiepositie.
De verlaging "iet drie cent betekent
dat er een prijs uit de bus komt van
69,9 cent. Dit is per liter toch nog
altijd bijna 10 cent meer dan de automobilist en brommerrijder in juni '70
moesten betalen en precies 3 centen
meer dan tot januari van dit jaar een
liter benzine kostte.
Gezien het feit, dat Shell zelf spreekt
over een 'stunt', is te verwachten dat
de prijs aan de pomp weer een flinke
verhoging zal ondergaan, en de benzinemaalschappi.ien hun centen met
grote halen terug proberen te krijgen,
zodra deze tijdelijke concurrentieslag
is beëindigd.

omlaag

naal een

staakt-het-vuren van

kracht werd.

Hoewel de lezingen over de toedracht
van dit luchtgevecht uiteenlopen,
wordt wel duidelijk dat van beide landen verscheidene vliegtuigen bij het
luchtgevecht betrokken waren. De
Egyptische radio sprak van een luchtgevecht ten noorden van Ras Al-Bar,
een kustgebied aan de monding van
de Nijl, op enige tientallen kilometers

van Port Said.

neergeschoten en in zee gestort. Er
waren ook twee Egyptische vliegtui-

gen geraakt.
Israël daarentegen maakte melding
van een verkenningsvlucht van Israëlische toestellen, veertig kilometer uit
de kust van het door Israël bezette
schiereiland Sinai. De Israëlische toestellen zouden daar docr Egyptische

nister De Koster en premier Biesheuvel
.k:ten weten dat noch om militair-stra-

Migs-21 zijn aangevallen. Men had de
piloten aan parachutes in zee terecht

tegische redenen noch uit het oogpunt
van oefengelegenheid de uitvoering
van het zgn. Plan-Kikkert bij Ter Apel
nodig is. "

zier,

De negenjarige Jan Krol die Bartje gaat spelen met mevr. J. WeurdingSpijkerman en Arend Kuik als vader en moeder Bartels.

(Vervolg op pagina 4)

Het staakt-het-vuren

komen.

De regeringen van de twee landen
hebben officieel nog niet gereageerd
op dit incident, de berichten daarover
zijn totdusver afkomstig van militaire

woordvoerders.

aan

het Suez-

kanaal werd ook vorig jaar doorbroken, eerst door een Israëlische beschieting van een Egyptisch vliegtuig
dat boven een Israëlische stelling aan
het Suez-kanaal vloog, een week later gevolgd door het neerhalen van
een Israëlisch vrachtvliegtuig. Daarbij vonden zeven bemanningsleden de
dood.

Missie-Jarring in impasse
De

situatie in

het

Midden-Oosten,

waar de spanning als gevolg van het

jongste incident is toegenomen, kwam
in de Marokkaanse hoofdstad Rabat
ter sprake tijdens een persconferentie
van VN-secretaris Waldheim, die daar
de Afrikaanse topconferentie heeft geopend. Waldheim zei, dat de bemiddelingsmissie van de Zweedse diplomaat
Jarring zich in een volledige impasse
bevindt en dat hij ook geen vooruitzichten voor de naaste toekomst zag
op een reactivering van de missie.
Jarring is onlangs, na in New Vork
enkele dagen te hebben doorgebracht,
voor besprekingen' op het VN-hoofdkwartier, weer in Moskou (waar hij
de ambassadeurspost van Zweden bekleedt)

Israëlische vliegtuigen zouden het Egyptische luchtruim hebben
geschonden en bij de daarop volgende
gevechten zouden twee Mirages zijn
Negentien

Minister en chef generale staf
houden vast aan uitvoering

len uit het rapport Meijnderts.
In dit rapport wordt vooral een scherpe
aanval gedaan op het Haagse defensie-

voor kust
van Egypte
maakte later bekend dat Israël
bij dit luchtgevecht twee Mirages
had verloren.
Het was de eerste luchtslag tussen de twee landen sinds in augustus 1970 langs het Suez-ka-

Al deze berichten wijzen duidelijk op de grote paniek binnen de
defensietop over de invloed van de eensgezinde strijd van de Groningse bevolking tegen de pogingen om van hun provincie een groot
legerkamp te maken. Het voorstel van generaal Meijnderts in zijn
nog steeds geheim gehouden nota om af te zien van het Plan-Kikkert
(Ter Apel) maakte duidelijk hoe groot het effect van de bevolkingsacties is geweest.

In augustus wordt hij overgeplaatst
naar een administratiebureau van de
luchtmacht in Amersfoort. De officiële
reden die hier voor wordt opgegeven is
dat het 'wel goed' voor hem zou zijn
eens een functie buiten Den Haag te
vervullen.
In Haagse politieke kringen wordt deze
reden niet serieus genomen en wordt
de maatregel in verband gebracht met
het diepgaande conflict dat zich binnen de top van het leger heeft ontwikkeld na publicatie van belangrijke de-

Luchtgevecht

jachtbommenwerpers

vereist.

het dagblad Trouw, dat zoals
heeft met
bekend nauwe
de Anti-Revolutionaire Pariij is het
eerste slachtoffer van de zuivering bij
defensie luitenant-kolonel H. Volten,
beleidsadviseur bij de generale staf.
Overste Volten publiceert regelmatig
als defensiespecialist artikelen in het
AR-partijblad Nederlandse gedachten.

van kracht werd

waren gescho.ten, maar Egypte

nerale Staf generaal IJsselstein ingeschakeld om medestanders van generaal Meijnderts, die verantwoordelijk
worden geacht voor de publicaties over het rapport, op te
sporen. Daartoe zijn verscheidene telefoonlijnen afgetapt
en telefoongesprekken van officieren bij de generale staf
afgeluisterd. Aanvankelijk zou de militaire inlichtingendienst ook de particuliere telefoonlijnen van een aantal officieren hebben willen aftappen maar daarvan is afgezien
omdat daarvoor de handtekening van drie ministers is

Volgens

staakt-het-vuren

In Cairo en Tel Aviv is melding
gemaakt van een luchtgevecht,
dat zich gisteren voor de Egyptische kust heeft afgespeeld. Militaire woordvoerders in Tel Aviv
verklaarden dat twee Egyptische

De militaire inlichtingendienst is door de chef van de ge-

Jan Mulder, die de laatste jaren voor
Anderlecht uitkwam, gaat voor Ajax
spelen. Hij heeft zich voor vijf jaar
aan de houder van de Europacup
Voor landskampioenen verbonden.
Daarmee is een eind gekomen aan
een langdurige periode onderhandelingen, waarbij ook Feyenoord was betrokken. Het transferbedrag is niet bekendgemaakt, maar zou rond de 1,3

8,80

Regisseur

Het conflict binnen de hoogste legertop, dat vorige maand in de openbaarheid
kwam met het uitlekken van een intern rapport van legerkorpscommandant luitenant-generaal Meijnderts, leidt kennelijk tot een door minister De Koster gesteunde zuivering van het apparaat van de generale staf.
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PANIEK IN LEGERTOP
OVER TER APEL
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Telefoonlijnen afgetapt —
zuivering

0,25

’.

Abonnementsprijs:

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

32e jaargang

miljoen gulden liggen.

LOSSE NUMMERS

teruggekeerd.

Minister

afgetreden

Premier Meir van Israël heeft het aftreden van minister van justitie, Sja-

piro bekendgemaakt.
De afgelopen maanden is Sjapiro het
middelpunt geworden van krtiek naar
aanleiding

van klachten over corrup-

tie-praktijken bij de Israëlische staatsoliemaatschappijen, die in de Sinaiwoestijn werkzaam is. Naaste relaties
van de afgetreden minister zouden van
deze olie-ontginning rijkelijk hebben
geprofiteerd. De regering was genoodzaakt een officiële commissie in te stellen voor cc nonderzoek naar de misstanden in de Sinai. In een verklaring
liet Sjapiro weten, dat hij weliswaar
gesteund werd door Meir en andere ministers maar dat hij zich als gevolg van
de stroom van publicaties over zijn rol
in deze affaire 'gesoleerd voelde en
daarom tot aftreden had besloten.

BOERSMA ZWAAIT MET PORTEFEUILLE

Bombardementen rond

Stichting van de Arbeid
probeert loonoverleg
op gang te krijgen

Guerrillaaanvallen
vlak bij
Saigon

(Van

onze sociale

redactie)

speciale, door de S"tichting van de Arbeid in
geroepen, commissie moet proberen om
leven
het
aan de top
dat eind vorige
loonoverleg
het
door
de
maar na
regering
begonnen
maand
werd
enkele uren vruchteloos vergaderen moest worden
verdaagd
vlot te krijgen.
Tekenend voor de sfeer van tegenstellingen en onzekerheid, waarin de besprekingen over het loonen prijsbeleid van meet af aan zijn gevoerd, is de
gisteren door AR-minister van sociale zaken Boersma geslaakte verzuchting dat 'er niet veel kans is

Een

—

—

Ondernemers
verscherpen eisen
Intussen blijkt uit alles dat de re-

op het bereiken van enig resulü it'.
Boersma, die eerder met de K\ ?-minister Nelissen van financiën het voortbeste i van de regering
afhankelijk stelde van het bereiken van wat wordt
genoemd 'overeenstemming met het bedrijfsleven'
liet nu weten zelf af te zullen treeën als een aceoord
zou uitblijven. Dit gezwaai met jtortefeuilles illustreert hoe groot de moeilijkheden zijn, waarvoor
het kabinet-Biesheuvel zich ziel geplaatst bij zijn
pogingen om uitvoering te gev^ aan de plannen
tot verdere aantasting van de 'coopkracht in de
vorm van loonmatiging en vers ïerpte uitbuiting.

gering en de grote ondernemers deze
plannen koste wat kost willen doorzetten.

Het ondernemersverbond VNO heeft
gisteren zijn eisen tot het aan banden leggen van de lonen herhaald en
zelfs nog verscherpt. Zo wil het VNO

van een compensatie van de prijzen,
zoals die van va' bondszijde wordt be-

pleit, niets wetc i.
Het ondernemei verbond eist, dat de
bestaande inde ;ring (die al neerkomt op een br werking van de aanpassing aan de jgestegen prijzen) aan
een maximum j^ordt gebonden.
Wat de prijzeMfelf betreft willen de
ondernemers de vrije hand houden.
Wel wordt door het VNO met veel

ophef aangekondigd, dat de ondernemers bereid zouden zijn tot een
systeem van 'prijscontrole' te komen,
maar wat dat in de praktijk voorstelt is in het verleden genoegzaam
gebleken.
Woordvoerders van DS'7O en VVD
blijven intussen brutaalweg pleiten
voor een Joonmaatregel.
AR-minister Boersma kwam gisteren
volgens De Volkskrant met de bewering dat er voor het kabinet 'niets anders op zou zitten' als het loonoverleg
niet tot het door regering en SER gewenste 'sociaal contract' zou leiden.
In Haagse politieke kringen wordt ove-

rigens bevestigd dat juist hierover bin-

nen het kabinet grote tegenstellingen
bestaan. Men herinnert zich op de diverse departementen maar al te goed
wat er gebeurde toen Boersma's voorganger eind 1970 met een loonmaatregel kwam. Deze moest onder druk van
de massale loonbeweging worden ingetrokken en Roolvink zelf verdween
van het toneel.

Vandaag is op het IJsselmeer de strijd om het Europees kampioenschap zeilen
in de.klasse der finnjollen begonnen. Alvorens tot de races te worden toegelaten
werden de boten uitvoerig gekeurd. Hier de weging van één der schepen.

Vrees
De vrees voor reacties van de werkers
weerspiegelt zich ook in de toenemen-

marionetten-centrum

de druk, die van de kant van de regeringspartijen wordt uitgeoefend om
tot aanvaarding van verdere matiging
te komen.
f

Gisteren vond er in Den Haag een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de drie confessionele fracties
ep van de vakcentrales. Na afloop
kwam CHU-fractievoorzitter Tilanus
met de bewering 'de indruk te hebben
dat de vakbeweging open staat voor
een gesprek met de werkgevers over
alle punten, waarover nog verschil van
mening bestaat.

Hij haakte daarmee duidelijk in op de
door Mertens en Lanser bij herhaling

uitgesproken

bereidheid om tot ver-

gaande matiging te komen. Dat dit
allerminst de mening van de werkers
in de bedrijven weergeeft, blijkt overduidelijk uit de groeiende beroering
waarmee op vakbondsvergaderingen
en in discussies op de bedrijven wordt
gereageerd op de voorthollende duurte. Bij Honig en enkele AKZO-bedrijven leidde dit al tot een verwerping
van de ontwerp-cao's die daar nog
steeds op vernieuwing wachten.

Eveneens laten de eerste discussies
over de nota 'arbeidsvoorwaardenbeleid 1973' die door de drie vakcentrales
is gepubliceerd, er weinig onduidelijkheid over bestaan dat volgens vele
leden en kaders stelling moet worden
genomen tegen de pogingen van regering en ondernemers om aan een reële
stijging van de koopkracht te ontkomen.

Terwijl toenemende guerrillaacties gemeld worden uit de Mekong-delta zet het Amerikaanse
commando in Saigon zijn B-52-bommenwerpers in voor terreuracties op korte afstand van de
Zuidvietnamese hoofdstad. Gisteren werd zelfs bekendgemaakt
dat gebieden op slechts 50 kilometer ten noordwesten en ten
westen van Saigon het voornaamste doelwit waren voor de bombardementen. Deze tereur heeft
niet kunnen verhinderen dat gisteren en de afgelopen nacht stellingen van het marionettenfegiem tot vlak bij de hoofdstad
aangevallen werden.
(Vervolg op pagina 4)

Vrij zonnig
De weersverwachting

van

het

KNMI te De Bilt tot donderdagavond:
Vrij zonnig en op de meeste

plaatsen droog weer.
Overwegend matige noordoostelijke wind. Minimumtempera-

turen vannacht ongeveer 9 graden, maxima morgen van 16
graden aan zee tot omstreeks 20
graden in het binnenland.
De vooruitzichten voor vrijdag:
Bijna overal droog, vrij zonnig
en hogere temperaturen.

Vooruitzichten voor vrijdag in
cijfers gemiddeld over Nederland:

Aantal uren zon: 5-16.

Top
Tegen die achtergrond valt het des te

meer op dat de voorzitter van het
NVV Ter Heide geen stelling neemt
tegen
de matigingspleidooien van
Mertens en Lanser maar zich daarbij
kennelijk aansluit.
Klaarblijkelijk ontmoet dit optreden
ook bij bondslcidingen kritiek. Het
blad van de Industriebond NVV van
vorige weck constateert dat de nota
'arbeidsvoorwaardenbeleid 1973" 'hele-

(Vervolg,op. pagina 4)

Min. temp.: nul tot 4 graden onder normaal.
Max. temp.: omstreeks normaal.
Kans op een droge periode van
minstens 12 uur: 95 procent.
Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent.
Normalen voor 15 tot 19 juni:
min. max.
temp. temp.
Den Helder
12
17
Vlissingen
12
19
10
Eeldc
19
Zd. Limburg
11
21
10
De Bilt
21
Gem. over
Nederland

i.

[!>
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Tweeënhalf jaar na de actie

Alsnog strafvervolging
Scholen
gaan samen
TN augustus zullen de twee grote
' openbare scholen in de Spaarn-

dammerbuurt samensmelten tot één
grote school', schrijft de heer F. Mellema, hoofd van de Jacob van
Heemskerckschool in de vandaag
verschenen krant van het Comité
SpaarndammerW ijkverbetering
buurt. 'Er komt dan een einde aan
een merkwaardige situatie: twee
scholen gescheiden door één straat.
In de buurt', aldus, de heer Mellema,
'was er tussen de scholen een kunstmatige concurrentie, die voor de
scholen eigenlijk alleen maar nadelig

tegen bezetters

Beverwijkse Akademie
Raad bleven deze straffen gehandhaafd.
Tegen nog eens vier van de deelnemers aan de bezetting werden eveneens geldstraffen geëist. Hun zaak
komt op 23 juni a.s. in hoger beroep
voor het Amsterdamse Gerechtshof.

van de eisen waarvoor zij destijds de
akademie bezet hielden thans als juist
worden erkend wat zelfs merkbaar is
aan sommige maatregelen die het ministerie van onderwijs na deze geruchtmakende bezetting heeft moeten
nemen.

Eisen als juist erkend

Verontwaardigd

was men vooral over

Dezer dagen nog was het de president

De Haarlemse justitie wil twee-en-een-half jaar
na de bezetting van de Pedagogische Akademie in
Beverwijk alsnog overgaan tot het strafrechterlijk
vervolgen van twee-en-negentig oud-bezetters. De
officier van justitie te Haarlem, mr. G. W. F. van
der Valk Bouman heeft de bedoeling in september
van dit jaar nog een begin te maken met de pro-

iijn.

Deze vernieuwing, die vorig jaar september in de eerste klassen is gestart
zal nu worden voortgezet in de tweede klassen. Het gehele project zal
zeven jaar duren. 'Om deze onderwijsvernieuwing optimaal te doen
zijn is het noodzakelijk dat de leerkrachten van de scholen als één

groep zullen werken.
Ook zal het een voordeel zijn om nu
te kunnen profiteren voor de hele
school van de kundigheden en liefhebberijen van ca. tuunti<7 leer-

krachten', aldus de heer Mellema,
die het wel moeilijk vindt om van
twee scholen die zo lang apart zijn
geweest een nieuwe eenheid te
maken.

'Maar met enthousiasme en de goede
wil van alle collega's tezamen moet
het lukken', voegt hij er aan toe.
Er moet overigens nog een nieuwe
naam worden bedacht voor de nieuwe school. Men heeft de keuze uit

Zoals bekend vond de actie onder de
leerlingen en een aantal leerkrachten
van de Fedagogische Akademie te
Beverwijk nu twee-en-een-half jaar
geleden plaats. In de grote actie voor
de democratisering van het Nederlandse onderwijs die overal in ons
land omstreeks die tijd op scholen
en universiteiten plaats had, namen
de leerlingen van de akademie te
Beverwijk een belangrijke plaats in.
In hun actie op de akademie hielden
zij enige tijd het gebouw bezet. Dit
vond grote weerklank in ons land,
niet alleen in de onderwijskringen.
Ook in Beverwijk greep de schoolleiding naar het enige middel waarmee
ze hoopte de omvangrijke beweging
voor beter onderwijs te kunnen in-

dammen: inschakelen van de justitie.
De bezetters werden met harde hand
verwijderd en tegen honderd die de
akademie bezet hielden, werd proces verbaal wegens

huisvredebreuk

opgemaakt.

Drie van de studenten zijn inmiddels
veroordeeld tot een geldboete. In hoger beroep en in cassatie bij de Hoge

T\E spanning in het Midden-Oosten
is door het luchtgevecht van gisteren voor de Egyptische kust weer
toegenomen. Deze luchtslag is wel het
ernstigste incident tussen beide landen
sinds in augustus 1970 een staakt-hetvuren langs het Suezkanaal tot stand

kwam.
Israël en Egypte grijpen het luchtgevecht aan voor het uiten van beschuldigingen aan eikaars adres en
verwacht kan worden, dat ook in de
komende dagen dreigende taal in Israël en in Arabische landen zal opklinken, waarin het woord 'vergelding'
veelvuldig zal worden gebezigd.
Hoe explosief en riskant de situatie in
het Midden-Oosten is, blijkt eigenlijk
bij elk nieuw incident dat zich voordoet, zoals de gruwelijke moordpartij
door de Japanse huurlingen op het
Israëlische vliegveld Lod en alle daarop gevolgde dreigementen aan het
adres van Libanon en Egypte. Het
komt ook tot uiting in redevoeringen,
die van tijd tot tijd in de hoofdsteden
van de landen in het Midden-Oosten
door vooraanstaande figuren worden

cessen. Een zestigtal slachtoffers van wat een justitiële wraakoefening lijkt te gaan worden, hebben
zich in een bijeenkomst die dezer dagen werd gehouden, beraden op de stappen die zij tegen deze
meer dan ongebruikelijke beslissing van de justitie

kunnen ondernemen.

werkte.

Samenvoeging betekent volgens de
heer Mellema niet alleen uitsluitend
voordeel. Belangrijk is wél, dat er
meer eenheid gebracht kan worden,
die gezien de medewerking van de
scholen aan het project-Van Calcar
alleen maar een verbetering kan

VERDWIJNENDE
MYTHEN

Op de bijeenkomst

die een zestigtal
oud-bezetters vorige week over de
dreigende processen hielden, kwam
duidelijk naar voren, dat zij deze manoeuvre van de Haarlemse justitie
zien als een poging de beweging tegen de onderwijspolitiek van de re-

gering-Biesheuvel te intimideren. Dat
de justitiële autoriteiten nog steeds
'huisvredebreuk' als strafbaar feit
hanteren wordt gezien als een bewijs
dat deze autoriteiten bewust proberen de actie in Beverwijk los te
maken van de ontwikkeling die het
onderwijs in ons land op dit moment
doormaakt.
Er werd in deze bijeenkomst van oudbezetters vooral op gewezen, dat veel

het absurde en onredelijke karakter
van het besluit om na zoveel jaren
alsnog tot vervolging over te gaan.
Voor velen kan een veroordeling schade aan hun carrière betekenen en solliciteren bij het onderwijs zal in vele
gevallen bemoeilijkt worden. En dat
allemaal, zo was de mening, omdat
er destijds werd opgetreden voor eisen
die nu algemeen als juist worden erkend. Het ministerie van justitie zal
er zorg voor moeten dragen dat de
processen tegen deze oud-bezetters van
de akademie geen doorgang vinden.
Tenslotte werd opgeroepen met zoveel
mogelijk deelnemers aan de Beverwij kse bezetting het hoger beroep dat
op 23 juni tegen vier van hen dient,
bij te wonen.

Nova Zembla-school, de Hembrugschool of de Spaarndammerschool.
De oudercommissies en het personeel
van zowel de Jacob van Heemskerckschool als van de Willem Barentszschool hebben zich al uitgesproken voor de samenvoeging.
het plaatsen van een schoorsteen op de bovenste verdieping
is dinsdag het hoogste punt bereikt
van de nieuwbouw van de Algemene
Bank Nederland in de Vijzelstraat.

"jVTET

van Libië, kolonel Gaddafi, die voor
een batterij microfoons trad en een
lange toespraak hield. Zijn toespraak

werd breed uitgemeten in de internationale pers.

Niet omdat deze kolonel op zichzelf
belangrijk is. Maar in zijn woorden
weerklinkt de wens van invloedrijke
machtsgroepen "in Arabische landen
om de spanningen in het Midden-Oosten verder op te schroeven en daarbij
met vuur te spelen.
Deze taktiek stemt overeen met het
drijven van agressieve kringen in Israël, die weigeren een begin te maken
met de terugtrekking van Israëlische
troepen uit de bezette gebieden, doch
daarentegen steeds verder gaan in de
richting van annexatie. Zo was het
generaal Dajan die dezer dagen luidkeels de vestiging van Israëlische nederzettingen en 'volksplantingen' in
de bezette gebieden verdedigde, omdat
zo verklaarde hij
'niets doen zou
betekenen dat we bereid zijn gebieden
aan de Arabieren terug te geven.
Opnieuw ontpopte Dajan zich hierbij
als een havik die een regeling van het
conflict op basis van de UNO-resolutic
in de weg wenst te treden.

—

Het opvoeren van
aan de
Arabische kant uit zich onder meer
in het stellen van steeds verdergaande
eisen aan de Sowjet-Unie voor meeroffensieve wapens. Sadat heeft herhaaldelijk zijn verlangens in dit opzicht ter tafel gebracht, terwijl Gaddafi het punt als aanleiding nam tot
ware scheldpartijen aan het adres van
de spanning

-'--*-

Gaspijp
DU graafwerkzaamheden op het
Weesperplein heett een dragline
gisteren een gasbuis geraakt. Met
zand en zeilen werd provisorisch
het één meter grote gat gedicht. Het
lek verlaagde in tal van huizen de
gasdruk, maar veel invloed had dit
niet omdat de gaskachels niet branden en het avondeten nog lang niet
behoefde te worden gekookt. Alleen

*-'

de

Sowjet-Unie.

Dat gebeurde in redevoeringen waarin
heimwee doorklonk naar de junidagen van 1967, toen de zesdaagse oorlog
woedde, die overigens uitliep op de
bezetting door Israël van grote gebie-

den van de Arabische buurlanden.

de late koffiedrinkers hadden er last
van....

Zo eiste Gaddafi 'hervatting van de
vijandelijkheden', 'opzegging van het
staakt het vuren' en beschuldigde hij
de Sowjet-Unie ervan 'het Israëlisch-

Stadhuis

hebben.
Het is wel opvallend, dat de oorlogszuchtige taal van de Libische kolonel
in de Egyptische pers ruime aandacht
krijgt en in het semi-officiële dagblad
Al Achram' zelfs als 'poistief' werd
aangemerkt, inclusief de kritiek op de
Sowjet-Unie.

Eerder al was het Sadat die in dit opzicht van 'verschillen' en 'misverstanden' sprak na zijn jongste reis
naar Moskou.

Buitenlandse notitie:

Spanning in het

Midden-Oosten

afgestoken.

—

Hoogste punt

Arabische conflict in de mist van de
internationale politiek geworpen' te

Amerikaanse penetratie
XJET is nauwelijks een vraag in hoeverre Amerikaanse belangen op
de achtergrond staan van de pogingen
om de spanningen in het hele gebied
van het Midden-Oosten op te voeren.
Het optreden van Dajan c.s., die in
Washington kind aan huis zijn, en de
uitgebreide Amerikaanse dollarhulp
aan Israël, wijzen dit uit.

Aan de andere kant gaat ook de Amerikaanse penetratie in een aantal Arabische landen steeds dieper. Kort voor
hij zijn inmiddels wel beruchte redevoering hield, was het Gaddafi die
een aceoord tekende met Mobil Oil
namens de gezamenlijke Amerikaanse
maatschappijen die nu alle Libische
oliebronnen exploiteren. Het resultaat was een uitbreiding van de dollarstroom in Libische richting. Een
blad als de Franse Monde, als vanouds
goed thuis in de imperialistische intrigues en complotten in het MiddenOosten, constateerde dan ook dat het
optreden van Gaddafi 'de verantwoordelijken in Washington niet tot ongenoegen stemt.' Ongetwijfeld geldt hetzelfde voor die figuren in Cairo die
dit optreden steunen en de banden
met het State Department de afgelopen maanden nauwer hebben aangehaald.

Deze gevaarlijke tendenzen vallen niet
meer te bedekken onder algemene
leuzen over Arabische eenheid en
pan-Arabisme, hoe ook Gaddafi te
keer gaat over 'de heilige missie van
alle muzelmannen en Arabieren. Deze
leuzen zijn even ongeschikt om progressieve mensen blind te maken voor
het verschil tussen oliesjeiks en militaire machthebbers enerzijds en de
vaak nog feodaal onderdrukte volksmassa's in Arabische landen anderzijds, als om de hooglopende conflicten tussen verschillende regeringen
van Arabische landen onderling aan
het oog te onttrekken. Egypte noch
Libië zenden hun staatshoofden naar
de Afrikaanse topconferentie in Rabat

van het plan
"TJEvoor het nieuwe stadhuis
is opnieuw verlengd. Ditmaal tot 1 juli.
tentoonstelling

De openingstijden zijn ongewijzigd:
van dinsdag/vrijdag van half een
tot half vijf en voorts op donderdagavond van zes tot negen en zaterdag
van twaalf tot vijf. De tentoonstelling wordt gehouden in het Beursge-

bouw.

SIKH HEEFT NIEUW KANTOOR

half negen verzorgt het kinderkoor De Bankrassertjes een concert in het Amstelveense Openluchttheater. Aan dit
programma werken verder mee twee

De stichting Ideële Kamerbemiddeling
en- Huisvesting (SIKH) beschikt sinds
vanochtend over een nieuw pand op
de Prinsengracht 73. De ingebruikstelling van het nieuwe pand werd mogelijk door een overbruggingskrediet,
dat door wethouder Van der Velde
(CPN) ter beschikking werd gesteld.
De voorzitster van SIKH, Mickc Kilian. oefende bij de opening kritiek uit
op liet ministerie van CRM, die op de

Amstelveen
T/"RIJDAGAVOND

blokfluitensembles onder leiding van
Peter Oosterbaan en Dick Hogenhout en het schoolensemble van de

Kennedyschool. De toegang is gratis.

subsidieaanvraag

van

de

Rode Stier of Chauffeur. Rode Stier
was een gegarandeerde knock-out,
verzekerde hij haar.
'Dan een Rode Stier, m'n engel.' zei
ze. 'Fantastisch wat voor namen ze
tegenwoordig bedenken.'
Po mixte twee dubbele Rode Stieren
en in de avondschemering sloeg
Angela Snow de hare om met de
kwiekheid van een geoefend man.
'Nog zo eentje, ouwe jongen, en ik
ben tot alles in staat.'
Pa was ook tot alles in staat. Tien
minuten later ging de eerste voetzoeker af onder Ma, die er geen spier
om vertrok. De twee dames die Ma's
onmogelijke badkamer hadden bezichtigd, kwamen op de trap een
'gillende keukenmeid' tegen. Het lange, aristocratische meisje pootte een
zevenklapper onder de zuster van de
generaal en een ander onder Sir
George Bluff-Gore. Trillend als een
pudding zat Ma er bij te lachen, toen
Pa een 'machtige atoom' onder het
biljart deed exploderen zodat de glazen stonden te rinkelen. Precies
xylofoon. De dames Barnwells zalen
1e giechelen en zeiden dat het hun
herinnerde aan een pujah in Delhi
en juffrouw Pilchester zei dat ze
wist dat het hier op. uit zou draaien
en dat ze zich onder de trap ging
verstoppen. Gasten holden de tuin in,
waar het lange, aristocratische meisje een 'razend rad' tegen de notenboom had aangestoken en nu een
zekere Jack Farley, die een lammeling_was en haar. al drie keer had
geknepen, in /een maanrakei .trachtte
te veranderen door drie dorïderbussen trapsgewijze onder-zijn stoel te
laten.e-xploderen. Vuurpijlen sisten
uit jese champagneflessen naar de
donkere, nu geheel bewolkte lucht.
BLADZ 189-190
De koekoeken zwegen, vermoedelijk
stomverbaasd door de plotselinge
verschijning van fantastische vuurvogels boven de eikenbomen. Pa
deed wat hij allang had willen doen
en mikte een zevenklapper onder

Een
Man

De

stichting

voor

Mariëtte

wetten van het oerwoud

gelden ook in de grote stad. De
kat Torn zit poeslief naar de
duiven te kijken, die op Times
Square in New Vork een graantje pikken op een parkeerplaats.
Plotseling echter schiet Torn
toe om er vervolgens met zijn
prooi vandoor te gaan.

enkel antwoord heeft gegeven.
In het afgelopen jaar hebben 409
jonge mensen, alleenstaanden die nog
niet de leeftijd van 27 jaar hebben
bereikt (de urgentienorm van CBH),
bij de SIKH om bemiddeling verzocht.
Daarvan /.i.in er 182 (ofwel 4.rr" o) aan
een kamer geholpen. Een derde deel
vond op eigen initiatief een kamer.
geen

50
Daar, bij het Spaanse galjoen, vroeg
hij de aristocratische fee wat ze 't
liefst wilde hebben: Rolls-Royce,

Raadslid was NSB-er

Poeslief

Mariëtte ging trouwen en had iedereen een vol glas?
'Daar gaat ie dan!' klonk zijn stem
door de rokerige, vochtige lucht. 'Op
Charlie en Mariëtte.'
Toen hij zijn glas ophief, verscheurde een ontzaglijke ontploffing de
lucht en wierp hem met stoel en al
een paar meter achteruit.
Hij is voor zn ruige!' schreeuwde

Het onderzoek naar het oorlogsverleden van het Amsterdamse
raadslid Mosterd (Bejaardenpartij) heeft uitgewezen, dat deze
Mosterd lid is geweest van de
NSB. Hij heeft 'het speldje gedurende de oorlogsjaren' niet afgedaan.
Mosterd heeft tot nog toe steeds
ontkend lid van de NSB te zijn
geweest. Dossiers van de bijzondere rechtspleging wijzen echter
uit, dat de man zich tijdens een
NSB-vergadering als lid heeft
opgegeven.

je-weet-wel!'

Eerder was al naar voren gekomen, dat
Mosterd vrijwillig dienst had genomen
bij de fascistische NSKK en dat hij daar
de functie van Rottenführer bekleedde.
Het onderzoek naar het oorlogsverleden van Mosterd kwam tot stand nadat een door hem aangespannen
rechtszaak in hoger beroep werd ge-

gilde Ma en stikte van de lach.
Dat was het laatste 'machtige atoom'
van de koele, aristocratische jongedame in roze.
'Absoluut volmaakt,' zei ze.

kiezinsbijeenkomst waarbij vanuit de
zaal door een aanwezige werd opgemerkt: 'Hé, Mosterd; zit je nu
bij de bejaarden? In Rusland trapte

Charlton.

'Bovenop Paddy

zn

schorst. Deze rechtszaak was een ver-

en schopte je kinderen!'
Voor de politierechter ontkende Mosterd dat, maar het gerechtshof achtte
gisteren in een vervolgzitting de kindermishandelingen bewezen.

Uit de dossiers van de bijzondere
rechtspleging in de eerste naoorlogse
jaren kwam een tweetal verklaringen

van Mosterd naar voren. In de ene zegt
hij er 'trots' op te zijn nationaal-socialist te zijn. In de andere verklaart hij
vrijwillig lid van de NSB en van de
NSKK te zijn geworden.
Tijdens de rechtszitting bleek ook, dat
Mosterd zich voor de oorlog al actief
had beziggehouden in Vlaamse fascistische organisaties.

Mosterds vrouw had in eerdere ge-

noemde verklaringen opgemerkt: 'Mijn
man was erg nationaal-socialistisch'.

—

In de bossen bij Schilde
VRACHTAUTO
Mussen Antwerpen en Turnhout) heelt een
boswachter
een verlaten
Nederlandse

vrachtauto aangetroffen. Vastgesteld is dat
deze wagen toebehoort aft" een balpennenfabriek in Roosendaal, waar ze op 38 mei
werd gestolen. De politie van Roosendaal
is inmiddels al een kijkje bij de wagen komen nemen. Samen met de Belgische rijkswacht heeft ze vastgesteld dat er met deze
wagen costuums vervoerd zijn. Waarschijnlijk gaat tret hier om een partij van 800
costuums die eveneens op 26 mei bij een
Belgisch confectiebedrijf 1* ontvreemd.

omdat de Marokkaanse koning Hassaa
daar als gastheer optreedt. De dip'°|
matieke betrekkingen van Egypte tö?.

Jordani^

het regiem van Hoessein in
die de Palestijnse beweging vervoU''
zijn nog steeds verbroken. En
naar het oosten hebben de Amerik 3'
nen het bewind in Saoedi-Arabië na8
voren geschoven om stappen te d°e
bij de regering van Irak, die de v*T
terse oliemaatschappijen heeft onW"
gend. Dit alles kan moeilijk het idee
van 'Arabische eenheid' schepp6'1'
maar maakt dat begrip alleen steed5
meer tot een mythe.

rne*^

Oliebelangen
plegen
"IyjYTHEN
velen in

trouwens te

sneu-"

alle soorten zodra
keiharde oliebelangen in het ged>nS
zijn.

Onthullend in dit verband is het fe'j
dat de Israëlische minister van JuS
titie, Sjapiro, moest aftreden na t?'
ruchtmakende publicaties over zl}'
rol in de met staatsgelden opgericj^

_

Netivei-Neft,
oliemaatschappij
"!
zich op de rijke olievelden van d
Sina'r'-woestrjn
door Israël bezet ée'

bied

zaak

—

—

had geworpen. Wat als
'van nationaal belang'

voorgesteld,

bleek

cc.
el

.j

werkelijkhel^

in

°

een zaak te zijn van corruptie op i{
te schaal, waarin ook buitenland*
financiers hun

partijtje

meeblieze

_

En wat te zeggen van het ANP-k
richt, dat regeringsvertegenwoordiëe
van vier landen die bij de nationale 3
tic van de Iraakse olie betrokken jj*'

_
l>elf

(Amerika, Engeland, Frankrijk en e
derland) in Parijs hebben overlegd e
n
dat zij, de regeringen dus, 'de
gen behartigen van de
van IPC (Esso en Mobil.
Shell-groep, BP en CPF)'?

aandeelhoudf

KoninkW

Inderdaad! Schmelzer mag, zoals LU^
in zijn dagen, verontwaardigd de
gestie afwijzen dat het bij zijn diefls

reizen naar het Midden-Oosten 8*
om 'het behartigen van de

.

belang.

van de aandeelhouders' van de o>1
concerns. Maar zelfs het ANP e
nu blijkbaar beter.

weer, jn
Schfll^
vredesstich'j
e

Dat moet telkens en telkens
het oog gehouden worden, als

zer zich als een soort
en zich aanbi
Israël en de Ar
bische landen.

poogt voor te doen
als 'postbode' tussen

De jongste gebeurtenissen in en r°n„r
om het Midden-Oosten, die het geva
in zich dragen van verdere versche
ping van de situatie, maken het rr*®\,
dan ooit noodzakelijk, dat er stapP
worden ondernomen voor een P°
tieke regeling van de conflictstof. z
als die in het Midden-Oosten opf

.

stapeld ligt.

Wanneer thans in tal van landen a8,^
dacht wordt besteed aan het feit. d
vijf jaar geleden de juni-oorlog tus* »
Egypte en Israël ontbrandde, rn<>
juist op het belang van zon rege»lP
de meeste nadruk worden gelegd.
ö'
J. de

Limonadefles
springt op

Albert Cuypmarkt

ppaé^ATCë^^CuypmariïtTsgïstëfé1

een winkelende huisvrouw gewoj
geraakt toen een limonadefles,
door een andere marktbezoekster
een tas werd meegedragen, uit elk*^
sprong. Het slachtoffer, mevr. T. W,
bart-Van Leeuwen, werd aan de
kei getroffen. Zij liep een slagade^
lijke bloeding op, die in het Weesp6^
pleinziekenhuis moest v/orden beha 11

'

en,

deld.

.

Schietpartij
op Amstel
Vannacht is op de Amstel de 24-jai"l^
heer H. Schuurman gewond geraay
door een pistoolschot. De man
per ongeluk tegen een andere
bijganger op waarna de laatste r°e'
teen een pistool trok en twee schote^
loste. Hij werd in het linkeroor &e
raakt en moest naar het Wilhelm"1.
Gasthuis worden vervoerd. Volgoj
omstanders is de schutter in een W

bots^
voot^

verdwenen.

9.

Toen hel allemaal voorbij was en
zelfs de televisie zn uitzending had
gestaakt, zaten Ma en Pa met hun
tweeën in de keuken. Nu en dan
schokte Ma van het lachen als ze
dacht aan de Ezel Derby, juffrouw
Pilchester en hoe Pa door een 'machtig atoom' van zn spreekgestoelte

Fed

en

Vetertje in Priktolland

was geblazen.
'Is er nikt te eten?' vroeg Pa.

geloof dat er nog een appeltaart
staat,' zei Ma en stond op om die
uit de ijskast te halen. De appeltaart was groot, heerlijk luchtig en

"Ik

met poedersuiker bestrooid. Ma
bracht een mes en twee borden mee
err
uit gewoonte
de fles ket-

juffrouw Pilchester, die gilde dat ze
in brand stond. Boven hingen Primrose, Victoria en de tweelingen uit

slaapkamerramen. Ze riepen,
lachten en aten wat er nog aan ijs,
aardappelchips en appeltaart over
was. En in al die drukte probeerden
Mariëtte en meneer Charlton nogmaals, doch weer zonder succes, Pa
even te spreken te krijgen, die met
indianengehuil en een vonkende
'gouden regen' tussen de bloembedden rende, zo gelukkig als een
schooljongen. Toen Pa de 'gouden
ïegen' eindelijk in een boom had
gemikt, zei meneer Charlton:
'Pa, ik moet je spreken. Ma zegt dat
ik met Mariëtte kan trouwen, als jij
't goed vindt...'
'Krimineel!' zei Pa. 'Goed vinden?
Natuurlijk vind ik 't goed.'

de

Het lange, aristocratische meisje was
overal op zoek naar slachtoffers. De
wolken weerkaatsten de lichtflitsen

van sterren en vuurvlinders, en uit
de bossen sprongen de echo's van
exploderende donderbussen. Een
'machtig atoom' deed de notenboom
sidderen en meneer Charlton smeekte Pa:

'Pa, Ma zegt dat als u 't goed vindt,
dan moet u het nu bekend maken. Ze
zegt dat het nu het goeie moment is.'
'Krimineel,' zei Pa. 'Daar had ik niet
eens aan gedacht.'

Een kwartier later stond Pa boven
op een stoel in de rokerige tuin en
deelde de om hem heen gedrongen
gasten met fierheid, maar ook een
tikje weemoed in zijn stem, mede dat
meneer Charlton met zijn dochter

—

chup.
'Zeg, wie

—

was eigenlijk dat meisje
in die roze jurk? Dat was me een

nummer!'
Tk had 'r nog nooit eerder gezien.
lemand vertelde me dat haar vader
ergens rechter is.'
'O,' zei Ma. 'Enfin, elke familie zal
wel een zwart schaap hebben.'
Pa sneed twee kwarten van de
taart. Een stuk gaf hij aan Ma en
het andere begon hij meteen te verorberen, zonder zich om de ketchup
te bekommeren, hetgeen Ma ten
zeerste verbaasde.
'Moet je er geen ketchup op hebben?'
Tk doe 't maar wat kalm aan met
de ketchup,' zei Pa.
"O, ja?' zei Ma. 'Waarom?'
(Wordt vervolgd)

'F.O.P. is de afkorting van drie woorden,' zei Zacharias
Wendelaar toen juffrouw Stoffer de deur achter zich
dicht getrokken had. 'De F van feestelijk, de O van opgeruimd en de P van plezier. Dat zegt alles, nietwaar?
Onze lachspiegels brengen de mensen in een feestelijke
stemming, ze ruimen alle zorgen op en bezorgen ons veel
plezier, hahaha.'
Dat hahaha klonk niet geheel aangenaam. Het was geen
gulle lach, geen bevrijdende lach. Het had iets grinnekends, iets waarin leedvermaak meeklonk. De burgemeester en zijn secretaris werden er even stil van.
'Dat is een mooie uitvinding,' vonden ze tenslotte. 'Zeker
wel dure spiegels? Voor gewone ambtenaren niet te betalen zeker?'

De spiegelfabrikant

lachte opnieuw.

'Dat is nou juist het leuke,' zei hij gretig. 'Mijn spiege' 5
zijn spotgoedkoop. Ik leg er eigenlijk geld op toe. D'
tijden zijn al somber genoeg. Men moet wat over hebbe"
voor zijn medemens, nietwaar?'
De burgemeester bedacht dat hij best zon spiegel it>*
kunnen gebruiken. De zorgen waaronder hij gewoonlijk
gebukt ging waren niet gering, zomin als de zorgen van de
andere bewoners van het gemeentehuis. Zon spiegel 'n
de gang. waar iedereen op zijn tijd passeerde zou eefl
uitkomst kunnen zijn. Graag had hij even met de ge'!
meente-secretaris onder vier ogen gesproken over
<*'■
kasmiddelen op dat moment.
.*
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Woordvoerder Centrale Raad voor Gezinsverzorging:

Overbodig
JjET
zelf

KVP-Kamerlid Van Eisen.
generaal buiten dienst, moest
onlangs erkennen dat een groot aantal dikbetaalde opperofficieren in
feite volslagen overbodig is. Een militair geheim onthulde de man niet

■net deze

mededeling.

ledereen

weet dat hele legioenen
sterren en balken in ons land een
'opzwaar militair apparaat bemanden dat vooral parasitair van karak-

ter is.
öe vraag is echter waarmee al deze
overbodige generaals en kolonels
*ich onledig houden. Daarover hoort
■nen Van Eisen niet. Bij hoge uitzondering valt aan de oppervlakte
enige beroering te bespeuren, waaruit dan blijkt dat de heren bezig zijn
hun hooglopende conflicten en vetes
Uit te vechten en verwikkeld zijn in
óe concurrentieslagen tussen Amerikaanse en Westduitse bewapeningsfirma's die azen op de orders, waarVoor de Nederlandse bevolking het
Seld op tatel moet brengen. ■
Omdat de conflicten in de militaire
top zich afspelen achter een waas
van achterbaksheid, is het des te
opvallender wanneer er iets uitlekt
°ver de methodes waarmee men el-

kaar

binnen de officierskaste te lijf

slaat het anti-revolutionaire
dagblad Trouw pas alarm als een
anti-revolutionaire overste plotseling
is weggezuiverd en komen er dan
Ook ineens onthullingen over het afluisteren van eikaars telefoongesprekken en soortgelijke onsmake"ijke praktijken en manipulaties.
Zo zijn hun manieren!
gaat. Zo

huidige ruzies blijken zich te
concentreren rond een geheim
r apport over de plannen voor een
oefenterrein in oostehjk Groningen
£- een rapport waarvan het bestaan

T)E

door het ministerie van defensie
lota bene officieel werd ontkend.
Maar waarom zoveel beroering,
daarom deze reptielachtige onderlinge gevechten, waarom deze paniek
'n de top van het militaire apparaat?

Het moet

toch duidelijk zijn, dat hier

in de eerste plaats de invloed zichtbaar is die uitgaat van de massaacties van de bevolking in Groningen tegen het plan-Ter Apel!
*n het gebied, dat volgens de regering
v olledig moet worden gemilitariseerd
en herschapen in een opmarsgebied
voor de NAVO naar de Duitse laagvlakte, stellen de bewoners zich tot
het uiterste teweer,
blijkt hoe dit verzet de legerleiding met haar plannen in moeilijkheden heeft gebracht en hoe diep de
uitwerking is van de acties tegen het
Wan-Ter Apel.
t>e mogelijkheden zijn aanwezig om
de regering in oostelijk Groningen de
te versperren, en daardoor niet
alleen een aanslag op de belastingbetalers van 600 miljoen gulden af te
slaan, maar ook te verhinderen dat
do NAVO zijn arsenalen hier verder
uitbouwt en een nog nauwere militaire aaneensluiting met de Bundes-

Jvehr

tot stand brengt.
Oe moeilijkheden in de legertop geven alle aanleiding om de druk verder te verzwaren en de actie met alle
kracht voort te zetten in het belang
yan de onafhankelijkheid en veilig-

heid van

ons land. Het oefenterrein

.'s immers nog véél 'overbodiger' dan
de horde generaals die erom kijven.

In Joegoslavische slad
Skopje

Staking bij
DaimlerBenz

Be betrokken carosseriefabriek

'Vacature-stop draait
tijdelijke hulpverlening nek om'

in

is een onderneming waarin hei,
automobielconcern DaimW-lseiU aandelen bezit. Volgens som"iiger Derichten heeft Daimler-Benz in
bedrijf 33 miljoen marken ge'rrv-esieerd, ruim een derde van het
uearrjiskapitaal dat met de bouw van
Ou bedrij! gemoeid was. De staking
'n de 11 Oktober is voorzover bekend
Ue eerste die gevoerd wordt rn een
°rrderneming, waarin maatschappijen
Uit Westeuropese kapitalistische landen kapitalen hebben gestoken.
ttn en ander op basrs van wetten, die
Ue Joegoslavische regering heeft ingevoerd en waardoor cic vestiging van
*-g.
gemengde bedrijven mogelijk

Van Veenendaal had in de rede, die
zij gisteren hield ter gelegenheid-van
het 25-jarig bestaan van de Centrale
deze
Raad voor Gezinsverzorging
maatregel toegelicht met allerlei suggesties die de moeilijkheden, voortvloeiende uit deze vacaturestop, zoveel mogelijk moeten beperken. De
voornaamste daarvan was wel, dat in
gezinnen waar de moeder tijdelijk is
uitgevallen geen 'moederlijke' gezinshulp meer voor 24 uur per .dag noodzakelijk is. omdat de kinderen uit dergelijke gezinnen best ondergebracht
kunnen worden in dagverblijven. Dat
deze dagverblijven schaars en duur
zijn werd door haar buiten beschouwing gelaten. Van Veenendaal is van
mening dat in deze gevallen dan maar
een beroep moet worden gedaan op
'gratis' hulp.
Deze suggesties zijn echter onmiddellijk verworpen door de Centrale Raad
daar dit de kwaliteit en de continuï-

Andere

Jaren in

concerns, die in

de

loop

der

staat werden gesteld in Joe-

goslavië bedrijven te vestigen zijn Frat

'Kragoejevacj, NSU en Volkswagen
Klöckner-HumboldtÖeutz en Daimler-Benz in Maribor,
Renault in Ljoebljana, Austin in Novo
Mesto en Citroen in Koper.

(Serajevo),

Deze

buitenlandse ondernemingen
Profiteren daarbij van de omstandigheid, dat Joegoslavië naar schatting
Örie miljoen werklozen telt. Er worden hen talrijke faciliteiten verleend,
*oals ten aanzien van de overboeking
van winsten e.d.
in het
Be Süddeutsche Zeitung wees
bericht over de staking in Skopje in
dit verband er nog eens op, dat 'het
verdrag tussen Daimler-Benz en het
bedrijf in Skopje krachtens Joegoslavische bepalingen opgezegd kan worden, zodra het bedrijf geen winst afwerpt.

hij in vervroegde verkiezingen
een uitweg zal zoeken.

teit van de hulp ernstig belemmert.
Volgens een Amsterdamse gezinsverzorgster die we hierover spraken betekenen de suggesties van de staatssecretaris dat de gezinnen die broodnodig hulp behoeven in grote moeilijkheden zullen worden gebracht.
Van Veenendaal bestond het de vacaturestop te verdedigen met de drogreden dat het geld nodig is voor de

permanente bejaardenhulp. Het is de

bekende drogreden, dat de zieke ziel
opofferingen moet getroosten voor de
bejaarde, de kinderen (bevriezing kinderbijslag) voor invalide middenstanders etc.
Tegelijkertijd wordt echter op alle
voorzieningen, die voor de gewone
in dit geva
mensen belangrijk zijn
de

gezinshulp

—

—

bezuinigd.

Brandt deelde dit dinsdag mee
nadat hij met zijn herhaalde
smeekbeden aan het adres van
de CDU-CSU, om een afspraak
over het houden van vervroegde
verkiezingen, nul op het rekest

had gekregen. De kanselier kondigde aan dat hij van plan is om
'op een geschikt moment zelf de
nodige initiatieven te nemen.
Uit deze mededeling wordt de
conclusie getrokken dat Brandt
in de herfst de vertrouwenskwestie zal stellen om vervolgens —
wanneer hij de vereiste 249 stemmen niet haalt
president Heinemann te vragen de Bondsdag te
ontbinden. De vervroegde Bondsdagverkiezingen zouden dan eind
november" of begin december gehouden kunnen worden.

—

ning aan de Van Hoogendorpstraat.
Hij haalde wat hooi uit de schuur en

was net bezig dat in de open haard
aan te steken, toen de bewoonster
thuis kwam. De pyromaan vluchtte,
maar de vrouw had de gelegenheid
hem goed op te nemen, zodat de politie weinig moeite had de man op het
spoor te komen.
Uit het verhoor bleek dat de man
geestelijk gestoord is. Hij vertelde dat.
hij
wanneer hij een mooie vrouw zag Hij
deze naar haar huis volgde.
kwam dan later terug en probeerde
het huis in brand te steken. In de
vlammen meende hij dan de vrouw
weer terug te zien.
(ADVERTENTIE)

Loos bomalarm voor BOAC-toestel

in de

Amstelhal-RAI-

-60.000 kasrozen
in al hun pracht omrankt
met bloeiende en decoratiev»
planten

tezien^f.

tot en met rondag van
9 30-22.30 uur

"3f
vele twinkelende attracties!
trein/toegangskaan;»»
Gecombineerde NS-station»

aan

'Binnenlandse veiligheid'
De CDU heeft hierdoor al gedaan gekregen dat voorrang wordt gegeven
aan een hele serie maatregelen ter
versterking

van de 'binnenlandse vei-

inlichtingendiensten

worden

—

—

—
—

wantrouwen' een eigen CDU-kanselier
in het zadel te zetten... Wanneer dan

later toch nog verkiezingen worden gehouden kan de CDU de verkiezingscampagne voeren onder gebruikmaking van het hele regeringsapparaat.
Voor een 'constructieve motie van

wantrouwen' heeft de CDU-CSU 249
stemmen nodig één meer dan waarover zij op dit moment beschikt.

Duizend mark pensioen
SPD en FDP vrezen dat de CDU-CSU
wanneer zij met cc ï motie komt, de
paar extra-stemmen wel eens zou kun-

nen krijgen.
Sommige SPD- en FDP-Bondsdagleden
die bij verkiezingen de kans lopen hun
zetel te verliezen, zouden de mogelijkheid om zestien maanden langer in de

Bondsdag te blijven zitten, belangrijker vinden dan het voortbestaan van
de huidige regering. Om die reden zouden zij wellicht liever voor een CDUkanselier stemmen dan het risico lopen
van vervroegde verkiezingen, zo wordt

gezegd.

Lachend laat ze zich
Dit kostte het BOAC-toestel twee uur vertraging: de visitatie van de Egyptische Karim Amin.
bij
een
eerste
'onderzoek'
haar
hadden ingesteld
politieagenten
opgewonden
door een stewardess fouilleren nadat eerder
naar explosieven.
Groot alarm werd gisteren geslagen op het Romeinse vliegveld Fiumicino na een anoniem
telefoontje dat aan boord van een
VC-10 van BOAC, onderweg van
Cairo naar Londen, een passagier
in stoel 18 zat met een ceintuur
met explosieven. Het toestel
maakte daarom een tussenlanding in Rome waar het onmiddel-

lijk omsingeld werd door politie,
brandweer en ambulances. De
passagiers moesten het vliegtuig
verlaten en de op stoel 18 zittende vrouw, de 24-jarige Egyptische Karim Moestafa Amyi, werd
gefouilleerd, mar er werd niets
op haar gevonden. Ook een grondig onderzoek van alle bagage
aan boord leverde niets op.

Kruim Amin verklaarde na afloop
van de opgewonden toestand op hel
vliegveld dat ze het maar een dwaas
gedoe vond, temeer daar stoel 18 niet
eens haar oorspronkelijke zitplaats
was omdat ze geruild had met een
Engelse passagiere die bij haar kinderen wilde zitten.
In het kleine Slowaakse dorp Zastranie hebben gisteren 5000 mensen de
begrafenis bijgewoond van de piloot
die vorige week door kapers werd
doodgeschoten nadat zijn toestel op

een binnenlandse vlucht was gekaapt
en hij gedwongen was naar WestDuitsland te vliegen.

nale organisatie van verkeersvliegers,
een staking van 24 uur aangekondigd
ingaande maandagmorgen 7 uur Nederlandse tijd. Van de 55.000 aangesloten vliegers hebben er reeds 40.000
positief op de oproep gereageerd.

"*

van
de zogeheten Ost-verdragen was de
afgelopen maanden al gebleken hoe
gecompliceerd de situatie in WestDuitsland is. Het vooruitzicht van vervroegde verkiezingen maakt de complicaties nog groter. In verschillende
Westduitse kranten wordt geschreven
dat vervroegde verkiezingen naar alle
waarschijnlijkheid ook zullen betekenen dat de geplande top-conferentie
van de EEG in oktober niet doorgaat.
De CDU-CSU tracht uit de onzekere
situatie te halen wat er in zit. De
stemverhouding in de Bondsdag (regering en oppositie beide 248 stemmen) maakt het de CDU mogelijk alle
niet gewenste maatregelen van het
kabinet-Brandt-Scheel te blokkeren.
Achter de schermen speelt zich etn
koehandel af rond de vraag welke
wetsontwerpen wel en niet door de
Bondsdag zullen worden behandeld.

niets uitselopen.

hele wereld voor het grootste deel
stilliggen. Zoals bekend heeft de
Ifalpa. de overkoepelende internatio-

in volle rijpe glinsterende
schoonheid van de zomer

gelaaid.

Het probleem is dat de CDU
wanneer Brandt president Heinemann om
Bondsdag-ontbinding vraagt
gedurende 21 dagen de gelegenheid heeft
om met een 'constructieve motie van

Naar het zich laat aanzien zal de
burgerluchtvaart maandag a.s. in de

70 ha. parken, tuinen en kassen

Sindsdien is in de top van de CDUCSU de interne machtsstrijd weer op-

Bij de kwesties rond de ratificatie

duitse

Pilotenstaking

ïltTn!# floriade

Uitstel EEG-top
het gevolg?

versterkt.
aangeDe pogingen van Brandt
om door steeds
spoord door de FDP
meer concessies tot een aceoord met
de CDU-CSU te komen over de vervroegde verkiezingen zijn echter op

Vijftien brandstichtingen
in Haarlem
opgelost
Een man die er van wordt verdacht vijftien branden op zijn
geweten te hebben is gisteren
door de Haarlemse politie gearresteerd. Het is de 43-jarige
A.J.J.B. die in Haarlem woont,
maar ook in Brabant actief is
geweest. Zijn laatste poging om
in Haarlem brand te stichten is
hem noodlottig geworden. De bewoonster van het huis waarin hij
net bezig was, kon een goed signalement geven. Kort daarna kon
de man worden aangehouden. Bij
een van de door hem veroorzaakte
branden kwamen twee mensen
om het leven en moesten twee
brandweerlieden naar het ziekenhuis worden gebracht.

kreeg toen 248 stemmen, één te-weinig.

ligheid. Onder meer zullen de West-

Pyromaan aangehouden

Werd.

Op het mede door het Daimler-conCern gecontroleerde bedrijf in Skopje
*ou het arbeidstempo al zover zijn opgejaagd, dat voor de bouw van een
autobus 3200 werkurengoldcn, ongeveer de helft van het aantal uren dat
in autofabrieken in West-Europa zou
Worden aangehouden.

Kanselier Brandt, wiens Bondsdagmeerderheid door een reeks
weglopers uit SPD en FDP te niet
is gedaan, heeft laten weten dat

Als de door staatssecretaris Van Veenendaal (DS'7O) aangekondigde vacaturestop bij gezinshulp doorgezet wordt, zal dit zeer ernstige gevolgen hebben voor deze vorm van hulpverlening.
Keu woordvoerder van de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Mr. H. J. van Daal vertelde
ons desgevraagd "door deze maatregel wordt de tijdelijke hulpverlening de nek omgedraaid .
Het zal dan n.l. onmogelijk worden het natuurlijke verloop te compenseren. In de praktijk zal
dit neerkomen dat het aantal gezinshelpsters voor 1972 ingekrompen zal worden met een aantal van ongeveer 800.

De pyromaan begon zijn brandstichtingen ongeveer tweeëneenhalf jaar
geleden, waarbij hij zich voornamelijk
in de Haarlemse wijk Bos en Vaart
ophield. De verontrusting onder de bewoners nam destijds zo toe dat zij een
eigen patrouilledienst instelden, waarop de man zijn activiteiten heeft gestaakt.
Begin deze maand echter kwam de
man voor de derde maal in een wo-

In de Joegoslavische stad Skopje is
het gehele personeel van de carosscrie-labrick 11 Oktober, in staking geKaan. De staking is gericht tegen
Mannen van de directie om de arheidsproduktiviteit op te voeren door
■niddel van inkrimping van het aan'<il werkuren, dat aan het maken van
bepaalde auto-onderdelen wordt besteed. De arbeiders van dit bedrijf
belten met hun waarschuwingsstaking
kracht bij aan hun eis, dat aan dergelijke praktijken onverwijld een
«inde komt.

Brandt kondigt vervroegde
verkiezingen aan

regelen te nemen tegen de luchtpiraterij.

Deze moeten inhouden dat de in het
verleden reeds aangenomen conventies en resoluties in alle landen ten
uitvoer worden gelegd.
Tot nu toe zijn reeds vliegtuigen van
52 naties met 15.000 passagiers en
1500 bemanningsleden het slachtoffer
geweest van vliegtuigkapers.
Indien de staking doorgang vindt zullen er maandag vanaf Nederlandse
vliegvelden nauwelijks of geen vliegtuigen vertrekken. Van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zullen in
het geheel geen vluchten plaatsvinden, noen internationale of binnenlandse lijndiensten, noch charters.

Sowjet-Unie
tekenen handelsaccoord

Chinese viee-premier Li Shien-nien.

—

Gewapende m
met maskers hebben dinsdag uil de
wagon van een trein die <>i> weg w
Rome naar Clvitavecchia,
verscheiden*
geldzakken geroofd. Hoeveel de buil
draast is nog niet bekend. Ken van 'le roHij braent
ver» bevond «ich in de trein. noodrem
re
deze tnt stilstand door aan de
trekken. Daarop drongen drie of vrer ge-

""'

De ontploffing die maandagavond een
Amerikaans lijnvliegtuig tot een
noodlanding dwong, blijkt niet ver-

oorzaakt door een bom maar door een
metalen doodkist die door de deur
van het bagageruim sloeg. Door het.
plotseling wegvallen van de druk ontstond een explosie, die het landingsgestel zwaar beschadigde.
De doodkist, met een lijk erin, was in
het bagagecompartiment gaan schuiven en is met de deur over de grens,
in Canada, aangetroffen. Elf van de
67 inzittenden van de DC-10 van
American Airlines liepen lichte verwondingen op door de explosie of bij
de noodlanding op de luchthaven van

-

Detroit.

sico

gebeuren.

Barzel voelt
zich niet veilig
Aan de andere kant

— —
en

kennelijk

nieuw met een constructieve motie
van wantrouwen' komt. Een dergelijke
mol ie moet de naam bevatten van de
kandidaat-kanselier. De laatste keet
mei j.1.) was dat

-

met het oog op

bekend heeft het
NOS-bestuur het plan in
zn hoofd gezet om de ommet zon
roepbijdragen
tachtig procent te verhogen. Hoewel het duidelijk is
dat niemand de noodzaak
van die prijsverhoging valt
aan te praten heeft de
NOS toch maar een aantal
'argumenten' bedacht om
haar plannen een schijn
van rechtvaardigheid le geZoals

ven.
Daar zijn zeer interessante
bij. Zo is er bijvoorbeeld
een berekening die aan
moet tonen dat tv-kijken
ontzettend goedkoop is, veel
goedkoper dan alle andere

vormen van ontspanning.

Gemiddeld kost een bioscoopje, rekent de NOS voor,
3 gulden en 27 cent, een toneelvoorstelling 5 en een

gulden, een voetbal3
wedstrijd 3 gulden en

halve
cent

Daarentegen kost een uur
tv kijken volgens het NOSbestuur maar 3 cent. Nou
is flat op zichzelf natuurlijk onzin. Op de eerste

plaats zie je in de bioscoop films die je wil zien
en geen rommel van voor
de oorlog. Op de tweede
plaats betaal je wanneer
je naar de televisie kijkt

deel van de
een
het
toestel
apparatuur.
krijg je niet van de NOS.
Maar zelfs als dat buiten
beschouwing blijft is dat
bedrag van drie cent vooreen uurtje beeldbuisgenot
best de moeite waard.
Want hoeveel moet in dat
belangrijk

Beval iemand

betalen

die

geen

zowat

programma

voorbij laat gaan, die kijkt

van de Fabeltjeskrant tot
Teleac, die het niet erg

vindt om ook nog voor de
STER-reclame te betalen,
Hilterman en Hier en Nu.
Zo iemand zou, gezien het
feit dat hij per week maximaal 36 uur kan kijken,
per jaar 56 gulden en 16
cent moeten betalen. Dan
betaalt hij als hij met vakantie is, in het ziekenhuis
ligt of zit te vissen omdat
Biesheuvel aan de gang is.
Hij heeft dus jaren teveel
betaald, volgens de NOS,

zelfs

zon

twintig

gulden

per jaar.

De teruggave van al dat
geld is een beetje ingewikkeld, het is veel gemakkelijker om de eerstkomende
tijd

het kijkgeld

te

laten

Barzel. Barzel

schijning, keurig in het uniform ge-

stoken en vriendelijk in zijn optreden'
is.
Het is verder niet zo belangwekkend
dat hij vindt dat 'in Nederland in zekere kringen een Jan Saliegcest vaardig geworden'

is. Dat kan tenslotte
iedere soldaat die voor zn nummer

de eerste dag al van de sert-majoor horen. Laten we echter
'ns op een rijtje zetten waar de generaal zn kijk op de wereld van opdoet.
Dat zijn:
1. 'een familielid van mij die in de
Bijenkorf werkt'
2. 'Henk van der Meyden in zijn rubriek Privé in De Telegraaf- De Courant het Nieuws van de Dag'
3. 'In verloren kwartiertjes, als ik in
de auto zit, zeg ik tegen m'n chauffeur
zet de radio eens aan'
4. 'Meneer Otten van Philips', die eens
gezegd heeft: 'als ik niet reserve-officier bij de artillerie geweest zou zijn,
had ik nooit de positie bereikt die ik
nu bekleed.
De gevolgen zijn navenant. Hel gaat
de verkeerde kant op met ons, vindt
de géneraal " al zijn zn getuigen wat
opkomt

vervallen. Bat is dan allemaal nog netjes geregeld,
eigenlijk zou dat bedrag
nog een stuk omlaag moeten omdat per slot van re-

kening niemand zou moeten betalen voor iets waar
hij niet naar kijkt.
Want als de NOS dan zo
graag alles per uur wil uitrekenen is er nog een veel
betere oplossing. Elk toestel
wordt voorzien van een
meter, net als bij het gas.

Af en toe komt iemand
even opmeten hoeveel er
van de Hilversumse heerlijkheden is genoten. Het
vermenigvuldigen met drie
cent is een koud kunstje en
iedereen is goedkoper uit.
Misschien dat het peil van
de programma's dan ook
aanvaardbaar wordt....

vreemd: 'zelfs de huidige onderwereld
vindt dat het de spuigaten uitloopt',

weet hij.
De zweep erover. 'Er moet toch orde
en regelmaat zijn. Dat vind je in de
dierenwereld ook. Als ik tegenover

mijn paarden

niet af en toe eens strin-

gent optreed, loopt het Uit de hand. Je
hoeft niet de hele dag met een kar-

wats te zwaaien, maar als het nodig
is ...'
De woningellende is eigen schuld:
'Goed, er zijn krepeergevallen onder
woningzoekenden. Als je op die gevallen dieper ingaat, op de achtergronden, is het soms vraagtekenachtig of
het de schuld van de overheid is of
van de zoekenden zelf.
Milieuverontreiniging komt niet van
de Shell: 'Een fabrieksdirecteur laat
niet zomaar rommel in een rivier
lopen, de slechte uitzonderingen daargelaten. Het zijn vaker individuele
leden van het personeel die gemakshalve hun opdracht niet juist uitvoe-

ren.

En als uitsmijter: 'Naar mijn mening
kan de onderlinge verstandhouding in
het leger veelal als voorbereid dienen

'voor

interesse voor
Ned. Dagblad Unie
De

opvallende Westduitse acti-

viteit, die zich de laatste tijd
ontplooit, bij de handel in aandelen van de Nederlandse kapitalistische krantenondernemingen,
heeft zich ook gisteren voortgezet. Vooral hierdoor zijn de aandelen van de Nederlandse Dagblad Unie (Alg. Dagblad/NRCHandelsblad) opnieuw met grote
klappen omhoog gegaan, zodat
gisteren op de beurs voor een
stuk van f 100,— een prijs werd
220,—.
betaald van

’

Alleen gisteren al gingen de noteringen NDU met 17 punten omhoog.

Daarmee werd de gestelde grens van
5 procent-stijging, waarna normaliter
de notering van het betreffende fonds
wordt gestaakt, ruimschoots overschreden.

Opvallend is dat het Algemeen Dagblad vanmorgen als oorzaken voor beaangeeft:
langrijke
koersstijgingen
een verhoging van net dividend, goede
vooruitzichten, mogelijkheden van fusie e.d. Tot nu toe werd alleen voor
de eerste twee zaken gesproken als
het ging om de stijging van de NDU-

aandelen.

Dividend en vooruitzichten zijn ook
de motieven, die in êen Hamburg gevestigd adviesbureau voor beleggingen aanvoert, om de aandelen NDU te
'tippen. De door het Algemeen Dagblad nu aangehaalde fusiemogelijkheden zijn een geheel nieuw element, temeer waar het de Westduitse inte-

resse betreft.

Staking
van

Belgische

bankbedienden
uitgebreid
De nationale staking van de bankbedienden in België heeft zich gisteren
naar een aantal kleinere plaatsen uitgebreid. Volgens de vakbond neemt
thans in de steden 80 tot 90 pet. van
het gehele bankpersoneel aan de staking deel. Ook een groot aantal kleinere bijkantoren ligt geheel stil.
De stakers verlangen salarisverhoging
en betere arbeidsvoorwaarden. In Leu-

De vijfjarige Gerrit Jan Oskam uit
Werkhoven (gem. Bunnik) is dinsdag
in een weiland op onverklaarbare
wijze tussen een hooischudder geraakt
en op slag gedood. De traetor met de
hooischudder werd bestuurd door zijn

vader.

met het oog op

jeugdig-ogende generaal-majoor

We bezitten hier in ons land een territoriaal bevelhebber zuid en die man
houdt er merkwaardige opvattingen
e>p na. Of eigenlijk niet; 't is een generaal-majoor
en langzamerhand verwacht je van zo iemand ook niet anders meer dan allerlei rust en ordegedoe. En niet te vergeten de oogkleppen die hij gemeen heeft met zn
paarden, zn troeteldieren.
Maar het blijft interessant even de
vaste lijnen na te gaan waarlangs de
generaal Brackel denkt (vooropgesteld
dat. maar laten we het daar niet over
hebben). Het rechtse weekblad Accent
was de plaats waar hij zn gebrom
kwijt kon. Het blad stuurde hem een
'met de militaire wereld totaal onbekende' verslaggever, die optekent dal
de generaal 'een jeugdig-ogende ver-

Sterke Westduitse

dienden demonstraties.

is het
speculeert Brandt daar op
lang niet zeker dat de CDU-CSU op-

(in

bracht. Daarvoor is het voldoende dat
enkele CDU-ers in het geheim niet voor
de Barzel-motie stemmen. Het staat
vrijwel vast, dat zoiets ook de laatste
keer is gebeurd. Invloeden van grote
kapitaalsgroepen, die op dat moment
de val van het kabkret-Brandt-Schcel
niet wenselijk vonden, waren daar
uiteraard niet vreemd aan.

ven en in Brussel hielden de bankbe-

kijkgeld kan vervallen

—

De Chinese Volksrepubliek en de Sowjet-Unie hebben dinsdag in Peking een
financieel en handelsaccoord getekend,
zo heeft het persbureau Nieuw-China
bekend gemaakt.
De overeenkomst werd getekend door
het hoofd van de Sowjet-handelsdelegatie. Grisjin, en de Chinese onderminister van handel Li Sjiang.
Daarbij was onder meer aanwezig de

Doodkist

net het oog op

een

China en

TBEINOVKHVAL

De staking zal alleen niet doorgaan
indien de Veiligheidsraad uiterlijk
zaterdag bijeen is gekomen om maat-

Bovendien is er een groep die bij vervroegde verkiezingen nog geen acht
jaar in de Bondsdag zal hebben gezeten. Deze acht jaar zijn nodig om het
Bondsdag-pensioen te krijgen. Dit is
een bedrag van duizend mark per
maand. In de Bondsrepubliek, waar
politieke corruptie een normale zaak
is, wordt zonder omwegen besproken
dat ook deze duizend mark pensioen
voor sommige 'Abgeordneter' van de
huidige regeringspartijen best aanleiding kan zijn om voor een CDU-kanselier te stemmen. Aangezien de stemming geheim is kan dat zonder veel ri-

Volgens vele commentatoren is Barzel
bang dat een tweede mislukking het
e-'nde betekent van zijn positie als
CDU-leider. Een dergelijke mislukking
kan bij de geheime stemming trouwens
ook makkelijk door de concurrenten in
zijn eigen partij worden teweeg ge-

de verstandhoudingen in de bur-

germaatschappij.'
Toch maar niet tot zn orders, en misschien moesten die paarden van hem
eens stringenter optreden.

- met

4

De Waarheid van woensdag 14 juni Is*

Feyenoord: Afspraak
met Jan Mulder

Bende opereert met

was rond

De 27-jarige H.C.H, uit Nijmegen, die op 31 mei bij het paleis
van justitie in Arnhem aan zijn
bewakers ontsnapte en eind vorige week in Bodegraven, is gearresteerd, blijkt volgens de
Arnhemse politie betrokken te
zijn bij een omvangrijke affaire
van chequevervalsingen. Er zou
een bedrag van enige tonnen mee
gemoeid zijn.

Feyenoord zal de KNVB inlichtingen verstrekken over de gang
van zaken bij de onderhandelingen van die club met Anderlecht
en met Jan Mulder over een
transfer naar de Rotterdamse
vereniging. Tevens heeft Feyenoord aangekondigd zich in deze
juridisch te laten adviseren.

Ondanks de gemaakte overeenkomsten, aldus een communiqué van de
sportclub Feyenoord, 'hebben Anderlecht en Jan Mulder met Ajax onderhandeld en het ziet er naar uit dat
Mulder naar Ajax zal overgaan. Feyenoord zal de KNVB over deze gang
van zaken inlichtingen verstrekken,

alsmede zich juridisch laten adviseren.'
Ajax-voorzitter Van Praag toonde
zich zeer verbaasd over de inhoud van
het Rotterdamse communiqué. Tk
ben daar zeer verrast over', aldus de
voorzitter van de landskampioenen,
Feyenoord is pas in de picture gekomen toen wij allang met Mulder rond
waren. Vorige maand hadden wij al
een contract met Mulder, een voorlopig contract dan.'
Arie Haan heeft woensdag zijn contract met Ajax verlengd. De Amsterdamse middenvelder tekende een
verbintenis, die een looptijd heeft van
vier jaar.

Volgens de leiding

van de Rotterdammers vond op 7 juni j.l. een gesprek
plaats tussen de heren Vandenstock en
Denil van Anderlecht en een delegatie
van Feyenoord, die onder leiding
stond van voorzitter Couwenberg.
Gesproken werd over een transfer van
Jan Mulder naar de Rotterdamse club.
Er werd, aldus Feyenoord, overeenstemming bereikt over de hoogte van
het transfer bedrag. Op verzoek van
de heer Vandenstock werd aan deze
overeenstemming nog geen ruchtbaarheid gegeven.

Stichting van de Arbeid
(Vervolg van pagina 1)
maal aan de top van de Nederlandse

vakbeweging is uitgebroed.

Gesteld wordt dat 'de leden het laatste woord hebben' en ook 'dat een
harde opstelling' tegenover de werkgevers' volledig gerechtvaardigd zou
zijn. 'De overheid en de werkgevers
doen niets anders dan het recht van
de sterkste als uitgangspunt nemen.'
Het blad merkt nog op dat de Industriebond NW 'niet« zoals vorig
cao-onderhandelingen zal opjaar
schorten om te wachten op overeenstemming op centraal niveau.

—

—

de 'harde opstelling' waarvan in het
bondsblad wordt gesproken, toonde hij
zich voorstander van herinvoering
van een 'geleide loonpolitiek.
Waar een dergelijk systeem op neerkomt is uit de ervaring, die de werkers er al eerder mee opdeden, maar
al te goed bekend. De geleide loonpolitiek van. vroeger jaren kwam er
in de praktijk op neer dat de regering door het opleggen van loonronden
de ondernemers een stevig handje
hielp bij het laaghouden van de lonen.
Op de vanmorgen gehouden vergadering van de commissie, die de Stichting van de Arbeid in het leven riep
zullen de komende dagen nadere besprekingen, zowel van de voorzitters

Geleide loonpolitiek

van vakcentrales en ondernemersorganisaties als van de Stichting zelf
volgen, zo is gisteren in Den Haag be-

Opmerkelijk is in dit verband overigens wat
door bondsvoorzitter A.
Groenevelt de afgelopen dagen in het
Parool en voor de tv als zijn standpunt werd verkondigd. In plaats van
zelfs maar in de richting te gaan van

kendgemaakt.

Voor 27 juni is vervolgens het tweede
gesprek van de regering met de; vertegenwoordigers van vakcentrales en
aangekonondernemersorganisaties
digd.

Opschudding in legertop
(Vervolg van pagina 1)
Het massale verzet van de Groningse
tegen het plan-Kikkert
bevolking
heeft ongetwijfeld bijgedragen tot
deze gewijzigde opvatting bij de hoogste officieren van het Eerste Legerkorps, die ook te maken hebben met
de uiterst geringe animo van het beroepspersoneel (2500 officieren en onderofficieren) om in een soort militair
getto te gaan wonen.
Een ander punt van kritiek in de uitgelekte nota-Meijnderts geldt naar
verluidt de kostbare aankoop van mobiel luchtdoelgeschut (Zwitserse Oer-

likon-kanonnen op Westduitse Leo-

pardtanks) dat volgens de legerkorps-

commandant voor een derde van de

prijs in Amerika kan worden gekocht.

Nota naar kabinet

Generaal IJsselstein blijft echter voorstander van uitvoering van het planTer Apel, waarmee naar schatting

minstens een half miljard gulden is
gemoeid. Ook minister De Koster is
kennelijk niet bereid het plan op te
geven. De militaire deskundigen die
hij naar de besprekingen van de commissie-Van Rijckevorsel afvaardigde
hebben, daar zoals bekend, eveneens
het standpunt ingenomen dat het plan
moet worden uitgevoerd teneinde
twee brigades in West-Duitsland en
de twee andere parate brigades zo
dicht mogelijk bij West-Duitsland te
legeren.

Minister De Koster probeert thans
naar verluidt binnen het kabinet een
meerderheid te vinden voor-het planTer Apel en heeft daartoe een nota
opgesteld waaruit zou moeten blijken
dat uitvoering ervan aanzienlijke be-

sparingen elders kan opleveren. Verkoop van oude kazernes in stadscentra en beperking op de post herstel en

onderhoud van kazernes, oefenterreinen en schietbanen, militaire werkplaatsen enz. zouden enkele honder-

zou op 31 mei op transport gesteld
worden van Arnhem naar het huis
Hij

van bewaring in Zutfen. De auto
stond klaar, maar de man rukte zich
los van zijn twee bewakers en zette
het op een lopen. Onmiddellijk kwam
de politie in actie, maar de man bleef

zijn

Podgorny in
Calcutta
De president van de Sowjet-Unie,
Podgorny' is woensdagmiddag in Calcutta aangekomen op doorreis naar de
Noordvietnamese hoofdstad Hanoi, aldus meldt het Indiase persbureau
PTI

De Indiase minister van buitenlandse
zaken, Swaran Singh, was op het
vliegveld van Calcutta ter begroeting
aanwezig.

Het oponthoud in Calcutta zou blijkens deze berichten langer duren dan
aanvankelijk voorzien was, dit als gevolg van slechte weersomstandigheden. Verwacht wordt dat Podgorny
donderdag de reis voortzet.

De 19-jarige Rotterdammer
Vlies is dinsdagavond met
verongelukt.

beschikken dat zowel in de VVD als
de ARP (Van Volten) steeds meer Kamerleden neigen tot afwijzing van het
plan.

Sterke stijging
van aanvragen
werkloosheids-

"fmtraai
"*Z\ i\l EAC

18

dtjk 67

14e

56 48

van de wet

werkloosheidsvoorziening.
januari en februari bedroeg dat

aantal 1717 (+54%) en in maart en
april 1909 ( + 90%). Ten opzichte van
het maandgemiddelde over 1971 van
de .maanden januari-april is de stijging 67%. Dit blijkt uit gisteren verschenen mededelingen van B. en W.
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CLOCKWORK ORAiMGE
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Malcolm McOowell Patrick Mage» Adrienne Corrl
Miriam Karlirt

Warnar Bros in kleur

THE TERRIBLE QUICK SWORD OF SIGFRIED 18
e amoureuse avonturen van Sigfried)
Geprolongeerd
VoQraf 21 m|n AJAX W|NT D£ EUROPACUP 1972 «1 de
hooatepunten uit alle wedstrijden daarvoor.

dag. 1.303.45 7.00 9.30,

Technicolor

GEVAARLIJKE KERELS
5Henry
Carey
Silva Keenan Wynn

Michele
dag. 2.00 7.00 9.30; zo. 1.153.45 7.00 9.30
Première van EricRohmer's

LE GENOU DE CLAIRE

MGM/Cityfilm

18
Pegie:RonJoy
'

Se week

(DeknievanClaire)

14

vrijdag- en zaterdagnacht, aanvang 24.00

SACCO EN VANZETTI
Gian Maria Volont»

r^b.-.e/uu" itoniMa
Blcardo Cuccioll»

Zondagmorgen 11.30

18

Menuet van Louis Paul Boon in samenwerking met de schrijver. Regie:
Leonard Frank.

DE DOLLE PERIKELEN VAN LAUREL EN HARDY AL
za zo. wo. middag 1.30

MET DE 3 STOOGES DE WERELD ROND

AL

—

HILVERSUM II 298 m
18.00 Nieuws. 18.31 Actualiteiten. 18.20 Uitz.
PvdA. 18.30 S Klink Klaar. 39.30 S Licht
orkest met zangsolisten. 20.00 Nieuws. 20.05
S Musical-fragmenten. 20.25 Koos mag het
ii. 21.00 S Popsmuk. 21.45 S Koloriet.
22.30 S Radio Kamerorkest en solisten. 22.55
Mededelingen. 23.00 Nieuws. 23.10 Actualiteiten. 23.20 S Radio Jazz Magazine. 23.55—
21.00 Nieuws.

les 12

Voetbal. 23.35 K Journaal.

daag.

BELGIË (Nederlands)
19.45 Nieuws. 20.10 K Medisch centrum,
doktersserie. 21.00 K Door economische expansie' naar- sociale evolutie en welzijn. 21.45
Konigln Elisabethwedstrijd voor piano 1972.
concert. ± 23.;i0 Nieuws.

BRUSSEL (Nederlands) !«4 m
20.00 Promenadeconcert. 22.00 Nieuws en De
zeven Kunsten. 22.20 Lichte muziek. 23.00
23.40—23.15
zangcyclussen.
Beroemde
Nieuw:-.

RADIO

Morgen

HILVERSUM I Wi in

NEDERLAND II

HILVERSUM I 402 m
7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.08 S
Te Deum laudamus. 7.'30 Nieuws. 7.41 Hier
en Nu. 7.55 S Preludium. 8.30 Nieuws. 8.41
S Podium voor de vrouw. 910 Klassieke- en
moderne muziek. 10.00 Zondagslied bij de
schoolradio. 10.04 Schoolradio. 10.30 Nieuws.
S Voor de zieken. 11-05 S Inspraak.
(11.30 Hier en nu) 11.56 Mededelingen. 32.00
Los-Vaat. (12.10 Kunst, en vliegwerk; 12.26

18.00 S \peritief. 18.30 Nieuws. 18.41 Veel

18.45 K De Fabeltjeskrant.

18.55 K
Journaal. 19.05 K Tarzan. 19.55 België
—W. Duitsland
halve finale Europees kampioenschap voor landenteams. 20.50 K Journaal. 20.55 België
—W. Duitsland. 21.40 Televizier Supplement. 22.05 Kenmerk. 22.30 K Jour-

gevraagde gewijde muziek. 19.00 De kerk
vandaag. 19.10 Programma voor blinden en

—

slechtzienden. 19.20 Openbaar Kunstbezit.
19.30 S Woensdagavond - Muziekmagazine.
22.25 Bond zonder Naam. 22.30 Nieuws. 22.40
Den Haag vandaag. 22.50 Zin.Tuig. 23.20 S
Rostrum of Composers 1971: moderne muziek. 23.55—24.00 Nieuws.

NIEUWE RAI ZUIDHAL-AMSTERDAM

f

met inventaris. Voor-

EN 808 PETERS JR.

O

eniging,

DONDERDAG 22, VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 JUNI 20.15 UUR

CHARLES AERTS'

theaterproducties

presenteren

de

SOVJET-RUSSISCHE WERELDATTRAKTIE VOOR JONG EN OUD

"LOKTEW"
125 kinderen zingen, dansen en musiceren
wervelende show van de meest talentvolle kinderen

■JjF

-

-

,fj^

V*)

theatergroep

daarna nog zien hoe de Montagnards, een etnische minderheid
die de bergen rondom Konturn bevolkt, door de Amerikanen worden

de verdediging van
de stad. De luchtbrug is onvoldoende, meldde het filmpje en het
kwam er dus op neer dat het marionettenleger deze boeren in de
stad had achtergelaten om het
vuile werk van en voor Van Thieu
ingeschakeld in

op te knappen. Het is natuurlijk een
taktiek die niet voor het eerst door

de Amerikanen wordt toegepast
maar als je het ziet wordt het er
niet minder schrijnend om.
En dan was er het onderwerp dat
ontbrak: de uitzending die Hans
Jacobs over Nederland en de Nederlanders maakte voor de Duitse
televisie. Verleden week zou dat
ding al worden uitgezonden maar
ze schijnen er geen haast mee te
hebben. Ik eigenlijk wel.
A. W-

ffls

A

Tel. mi. 020-13

£k
f^

\ank.

vertegenwoordigers

MOTOREN

HONDA
PUCH
VESPA

BROMFIETSEN

PELT & DIJT

de recreatie 8n camping sector.
Geen ervaring vereist, na gebleken geschiktheid,
: king.
auto I
Zeer hoge verdiensten
hooiden, die hel fabriekswerk beu zijn
in de buitendienst werken.
Soll. na telef. afspraak tussen 9.30—18.00 uur.

voor de verjtoop In

Kamerbreed Tapijt
Tapijt 4 mtr. breed nu voor
Gratis gelegd

’

79,

—

Tel. 010-3618 97
rn tentenverhuur

Polyether bedden 1 pers.

Sassenheimstraat 48, tel. 155107

vanaf 33,50
Grote sortering overgordijnen en vitrage.

Te huur aangeboden te
Haren (Gron.)
4 PERS. ZOMERHUISJE

’

Kreuger
2e Oosterparkstraat 125-129

POLYETHER

Tentenreparatie

Vrij

na 23/7,

pi ijs billijk.

mi. 020-93 03 55.
Dagblad

De V,

aai

in elke maat en dikte. Rotanmeub. en dekken. Staande kapstok v.a. ,f 49.—. Gr. sortering
Spaanse eetkamerstoelen, tafel 3
en krukken. Biezen vloertegels
0,89. Ferd. Bolstraat 42.
Tet.: 73 20 14.

’

Fromms Act.
betrouwbare gummiwaren
BAZAR BBIIIBA
Spaarndammerstraat 72
Telefoon: 34.97.73

heid

vraagt:

telf. 940836 b.h. Beukenplein

BEZORC(ST)ER

Makkelijke betalingsregeling.

voor N Leuw
Aanm.: Vechtstr. 43.
/'.

Alle merken dM.tr de bank tebromfietsen voor'
e prijzen.
BROMO
lepenplein 38 tel. 359178-353160.

—

AMSTERDAM

in-: BESTE

-

heerlijke koeken fijn krentenbrood

Het adres voor

SERVICE BIJ

PELT & DIJT
AUTOMOBIELEN

1

.

10

OVI

Over toon 230 - A'dara.

Auto verzekering

FRITS GRANUIA
MARKT

Incl. 40% no.claim

Airikaanderplein en Grote Visserijplein Rotterdam.

Voordeligste adres geheel
Amsterdam, ook voor snelle fin.
auto, boot of caravan
na kantoortijd 020-190203/

Adverteren
doet
verkopen

Bel. 020-122181 of 020-44049 S

Voor uw feestje een hele lever3,75 een hele
worst 1300 gr.
gekookte worst 700 grarrr f 2.70.
Een hele gekookte wrii
4,75. Slagerij en Worstgram
maktrij:

’

’

\.

dt. BEUKEL

Vrolikstraal 180 i'd
Telefoon: 35 82

-

HILVERSUM II 298 m
7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek, '-ij,.
Dag met een gaatje. (S.OO Nieuws; 8.11 Jz„diojournaal). 8.50 Morgenwijding. 9.00 T"(i
9.35 Waterstanden. =".()
pers van toen.
Schoolradio. 10.00 S Voor de kleuters. l"'j<)
Arbeidsvitaminen. (11.00 Nieuws). I'- g
Rondom 12. (11.55 Beursberichten). 12..>" (
Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojou,
naai. 13.30 S Fluit en piano. 14.00 S Tomb°
15.00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.03 "»*
peeten. 17.00 Mobiel. 17.55 Mededelingen'

.

HILVERSUM

van Gelder'
Show. (8.00 Nieuws). 9.00 Nieuws. 9.03 Ta»
10.00
Nieuws.
10.03
Robbie
Dale on "?.
rune.
,
dio. 11.00 Nieuws. 11.03 De muzikale fru'
mand. 12.00 Nieuws. 12.03 Van twaalf 1,,

OP DE

BROUWERSGRACHT
u gewoon een

grote keuze

*

4 ETAGES
prachtig

Hugo

twee. (13.00 Nieuws; 13.03 Raden maar
11.00 Nieuws. 14.03—18.00 DiscjockeyslKr"
(15.00, 16.00 en 17.00 Nieuws).

d. Woude

# Daar heeft

.„

111 240 m

7.00 Nieuws. 7.02 De

meubilair

#

De derde druk

bijna uitverkochtBestel nu:
ANGELA DAVIS

ALS ZE
'S OCHTENDS
KIJKEN
v. d. Woude KOMEN
De achtergronden vön
■*

Goede kwaliteiten
Betaalbare prijzen

Komt u maar eens
EN SLAGEN BIJ

NSU

KISTEN
KISTEN
voor par ticulier per stuk
Voor elk doel.
i.f b
prijzen. Vlugge aflevering
Kistenfabriek
Ij. den OS
Korte Molenstraat t.'
Den Haag-tel. 3 3 32 21

l lok

27.

JAWA/CZ

flB

Wr
A

(iti

Mededelingen' t.b.v. land- en tuinborl*;
12.30 Nieuws; 12.41 Hier en nu; 13.00 De 75
fel van drie). 13.30 Zingen met Cecilia. 13., j
4'".
Buiten de taalgrens. 14.05 Schoolradio. I 9'
S Oude kamermuziek. 15.00 Middagdien
15.30 Nieuws. 15.33 Lichte orgelklank»,
15.45 S Koorzang. 16.00 S Poptater. 17.00
Popmuziek 17.30 Nieuws. 17.32 Hier en f"

meubelen

ver-

beschik-

staanplaats

Carroussel met Wazzcl-

tavv

jjers.

baar op eiland Texel.

9

PRIJZEN DER PLAATSEN f 8.-- tot f 12.-- (kinderen t/m 13 jr
f 3.50 tot f 8.--) r.i.
Kaartverk. m.i.v. heden dgl. v. 10-15 u. RAI-gebouw (hoofdenrreeEuropaplein) lel. 79.64.41 en Nwe Muziekhandel. Leidsestr. 50, tel. 23.73.21,
alsmede Amstelveen VVV kantoor, Plein 1960 Haarlem, VVV-kantoor,
Stationsplein Zaandam B.Schellingerhoudt, Zuiddijk 93.
ZELFDE PROGRAMMA AHOY-SPORTPALEIS ROTTERDAM^
ZAl7ZOlBen MA 19 JUNI Z018JUNI: 14.00 U. MATINEE

gfk

W

v,

fi PERS. ZOMERHUISJE

Nachtvoorstellingen 21.00 uur

22e week

r'/ï uur schaterlachen om dolle pret in

werd nog het duidelijkst
uit de opmerkingen van gezagvoer-

hangen

21.00 K Satirisch showprogramma. 21.45 K
Filmreportage. 22.30 K Journaal. 22.50 K

20.31 Socutera. 20.36 K Paul

A
■Jr

18

l.v.m. lengte van hoofdfilm verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijf!,
" " dag. 11.30 1.303.30 5.30 7.30 9.00; zo. 1 30 enz.
Première

Dat ook bij Achter het Nieuws de
zaak een beetje in de frases bleef

20.00 K Journaal. 20.15 K Filmreportage.

r

Vlaanderen. 21.26 K St. Kilda, natuurfilm. 21.50 De Smokkelaars. 23.20 K
Journaal. 23.25—23.30 Den Haag van-

fr

Jean PaulBelmondo en Dyan Cannon
9e week Amsterdam
?'^° 9'3^

J

?4 89 33

vi ij

6

naai. 22.40—23.10 Filosofie

"
KINDEREN
$
"S VAN MOSKOU |

Zuilenzaal
in 15

zinniger, praten
met het personeel dat de staking
doorvoeren
waarschijnlijk
gaat
maakt de problematiek een stuk
concreter.

het Amerikaanse leger te weigeren

en zond een Engelse reportage ui*
over de strijd urn Konturn. Inzake
de Leidse kwestie mocht het PvdAKamerlid Dolman zijn slapPe
standpunt verdedigen. Hij had het
over het goede doel en vond dat
als de regering geen geld gaf, de
dollars van het Pentagon het gat
maar moesten vullen. De man is
door De Brauw in die raad benoemd en dat is te merken ook!
De reportage over Konturn liet
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Naar aanleiding van het Chinese protest tegen de Amerikaanse terreurbombardementen op Noord-Vietnam
verklaarde een regeringswoordvoerder in Washington cynisch dat 'de acties die we in Noord-Vietnam ondernemen, ondernomen worden met grote
?org en precisie en op geen enkele
rhanier bedoeld zijn om de veiligheid
van de Volksrepubliek China te bedreigen.' De dag tevoren hadden VStoestellen nog een spoorbrug vernield
op slechts 64 kilometer van de Chinese grens en afgelopen week waren
bombardementen tot op 30 kilometer
van China uitgevoerd. Tegen deze escalatie had China fel geprotesteerd.

Ti koop aangeboden:

week Amsterdam, deze heerlijke geestige erotische film

DE TERUGKEER VAN DE STERKSTE MANNEN

schreven lagen minder in de lijn
der verwachtingen. Je kunt op j>
vingers natellen dat een praatje
met ben die met de veiligheid van
de passagiers belast zijn weinig oplevert, die mensen gaan echt niet
voor de televisie vertellen welke
maatregelen ze hebben genomen.
Dan was de aanpak van Achter het

opgeelt.

(herh.)

GPV.

rhans

dag. 9.3011.301.30 3.30 5.30 7.30 930; zo. 1.30 enz.

sprekingen.
Een woordvoerder van het ministerie
van buitenlandse zaken in Washington volstond met de mededeling dat
zijn regering de verklaring 'in overweging' heeft. Later werd bekendgemaakt dat de VS zijn boycot niet
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te ergeren

de ontkno-

de actualien Nu en
ze beide op
uitgezonavond
worden
dezelfde
den heeft maar één voordeel: het
verschil in kwaliteit wordt duidelijker zichtbaar. Dat is zeker het
geval wanneer ze eenzelfde onderwerp behandelen, zoals gisteravond
het geval was met de vliegtuigkapingen. Dat beide ploegen de weg
naar Schiphol zouden inslaan lag
voor de hand maar de vragen die
Hier en Nu op een briefje had ge-

delegaties dringen aan op serieuze be-

Journaal. 19.05 K Lippy de Leeuw.
19.10 K Pebbles en Bamm-Bamm.
19.30 K Nationaal Koreaans kinderballet. 20.00 Journaal. 20.21 Uitzending

het theater waar alleskan

t/m 24 6

In Parijs hebben de delegaties van
Noord-Vietnam en van de voorlopige
revolutionaire regering van ZuidVietnam een verklaring aan de VSdelegatie gezonden. Daarin wordt opgeroepen om de oorlogshandelingen te
staken en het werk van de Parijse
conferentie a.s. donderdag op de gebruikelijke manier te hervatten. Beide

TELEVISIE
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uitkeringen

Keizersgracht 324, tel.

en
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waarderen zit zich zo
dat hij op de intrige en
ping nauwelijks let.
Wat overblijft zijn dus
teitenrubrieken: Hier
Achter het Nieuws. Dat

worden.
Een onderwerp dat ook nog twee
keer aan de orde kwam was Vietnam. Achter het Nieuws deed verslag van de beslissing van de Leidse Universiteitsraad om geld van

FLASH GORDON

Het ongeluk gebeurde op de hoek van
het Weena en de Conradstraat in Rotterdam. Vermoedelijk geschrokken van
een links komende personenauto verloor de jongen de macht over het
stuur. Hij kwam met de motor op het
middengedeelte van de Weena en
ramde vervolgens een lichtmast. Met
een schedelbasisfractuur en een nekbreuk werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden.

_SHAFFY_
door!, voorst, dag. 1.002.45 4.30 6.15 8.00 9.45

dat hij bet altijd bij het rechte eind
heeft. De zelfverzekerdheid waarmee dat mannetje door het verhaal
loopt overheerst de hele serie. Wie
zulk soort types niet bijster kan

Besprekingen

droge

dinsdagavond

zijn kop
krijgt maar constant in zijn zelfoverschatting wordt gestaafd door-

werpen.

De betoging vond plaats, terwijl de
VN-milieuconferentie aan zijn tweede en vermoedelijk laatste week bezig is. Afgelopen nacht hebben een
groot aantal afgevaardigden
vergaderd, om de talrijke voorstellen te bespreken die zijn ingediend met het
oog op de slotverklaring. Veel landen
vrezen het slachtoffer te worden vari
milieumaatregelen in Westelijke industrielanden, terwijl in conferentiekringen ook bezwaren bestaan tegen
de vage formuleringen van het ontwerp-document. Anderzijds is er de
invloed van internationale concerns.
Deze voelen er niets voor om het milieu boven hun eigen winstbelangen te
stellen.

De

A. van deizijn motor

In

Het actiecomité Plan Kikkert-Nooit
heeft meegedeeld over inlichtingen te

Vietnam-betoging

kan I
die McClouds niet I
goeds doen. I
Het
een verve- I
lend opschepperig I
mannetje en het |
meest ergerlijke van di
dat hij nooit de kous op
In mijn

der Hofstede waarin de kapers van
nu vergeleken werden met de zeerovers van weleer. En dan kan het
niet uitblijven of onze De Ruytef
komt op de proppen, we worden
eraan herinnerd dat hij die zeeroversnesten met de grond gelijk
maakte en tot slot is de conclusie
aan de kijker. Een ietwat manke
vergelijking, om het voorzichtig uit
te drukken. Over de idiote conclusie kan beter helemaal gezwegen

Motorrijder
verongelukt

omgezwaaid.

man in drie maanden zo drastisch was

stolen cheques te kunnen incasseren..
De handtekeningen op de cheques vervalste men zodat ze goed geleken op
die in de gestolen paspoorten van kredietwaardige personen. Er zouden ook
oplichtingen met girocheques zijn gepleegd.

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is gisteravond door duizenden jongeren betoogd tegen de
oorlog in Vietnam. De demonstranten eisten het onvoorwaardelijke vertrek van de Amerikaanse troepen uit Indo-China en
protesteerden tegen de ecocide,
die een gevolg is van de Amerikaanse agressie. Behalve de bevolking wordt ook het leefmilieu
in Vietnam ernstig getroffen.

bij de spectaculaire zaak van chequevervalsers. De politie joeg reeds geruime tijd, onder meer in het Arnhemse Spijkerkwartier op mannen
die onder leiding van de Amsterdammer C. T. het laatste half jaar met ge-

Er heeft in het eerste kwartaal van
dit jaar in Amsterdam een sterke
stijging plaatsgehad van het aantal
aanvragen voor uitkering op grond

— —

rilla's gemaakt worden hebben al ernstige ongerustheid gewekt bij de Van
Thieu-kliek. De bombardementen vlak
bij de Zuidvietnamese hoofdstad maken duidelijk hoe geïsoleerd deze marionetten zijn en hoe gering hun invloed is buiten de regeringsgebouwen
die ze in Saigon bezet houden.
De terreuracties, waarvan vooral burgers het slachtoffer worden en waarbij de akkers van de boeren getroffen
worden, laten ook de verwildering
van de marionetten en hun Amerikaanse bazen zien. In blinde woede
storten ze zich met hun bommen op
de gebieden die zich niet laten onder-

in Stockholm

omdat men
hem verdacht van valsheid in geschrifte. Het onderzoek in die zaak
was nog niet afgesloten.

H. zou als handlanger betrokken

De vrijheidsstrijders concentreren zich
verder voornamelijk op gebieden ten
westen en zuidwesten van Saigon, het
stroomgebied van de Mekong en aangrenzende provincies.
De vorderingen die daar door de guer-

’

Hij werd vastgehouden,

De dinsdagavond is zo langzamerhand verworden tot de avond van
de actualiteitenrubrieken. Het is
dan ook maar te hopen dat ik met
mijn mening over McCloud alleen
sta en iedereen zich rot geniet van
de capriolen die de marshal uit
Nieuw Mexico ten beste geeft; de
dinsdagavond heeft dan voor de
liefhebbers van deze Amerikaanse
serie tenminste nog iets aantrek-

Acties in Mekong-delta

stolen cheques honderdduizenden guldens hebben geïnd. De Arnhemse politie vermoedt, dat er een georganiseerde bende opereert. De Amsterdammer is intussen gearresteerd en
heeft diefstal van cheques bij een notaris in Gennep bekend, waarmee hij
75.000 incasseerde.
Arnhemse en andere handlangers zouden voor de legitimatiebewijzen (gestolen paspoorten) zorgen om de ge-

spoorloos.

den miljoenen guldens opleveren.
In de nota wordt tevens voorgesteld
om de bouw van scholen in Ter Apel
ten behoeve van het militaire persobegroot op 67 miljoen gulden
neel
niet door het ministerie van defensie maar door het ministerie van onderwijs te laten betalen.
De huidige zuiveringsactie binnen het
apparaat van de generale staf dient
er blijkbaar toe om de positie van De
Koster en generaal IJsselstein op dit
punt te verstevigen.
Zij hebben dezer dagen steun gekregen van prof. mr. L. J. Brinkhorst, de
D '66-er in de commissie-Van Rijckevorsel. Deze verklaarde op een forumavond in Groningen, dat generaal
Meijnderts toen hij gehoord werd door
de commissie-Van Rijckevorsel precies het tegenovergestelde heeft verklaard dan nu in zijn nota aan De
Koster en Biesheuvel zou staan.
Desondanks zei Brinkhorst zijn eigen
standpunt voor aanleg van het oefenterrein eventueel opnieuw te willen
bezien als de uitlating van generaal
Meijnderts. dat het militaire oefenterrein bij Ter Apel helemaal niet nodig is, juist blijkt te zijn. Hij kon zich
echter moeilijk voorstellen 'dat de

!.JHlTiKl]

(Vervolg van pagina 1)

gestolen cheques

Op dezelfde dag zou met Jan Mulder
een bindende afspraak zijn gemaakt.
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