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VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

Help
Gealarmeerd door flatbewoners di» ergens
in hun Kopen haag se gebouw „help" hoorden roepen, kwam de politie een kijkje nemen. Ook zij hoorde de kreten en trapte een
deur in.

„Help", zei de papegaai.

37e jaargang nr. 191

VOORRADEN AARDGAS GROTER DAN VERWACHT

suniewil jsopdrijvinhg do rzet n

so-bron op de gewoonte van wat genoemd wordt „een aantal Arabische
landen" om hun voorraden expres
laag op te geven. Dit wordt gedaan,
schrijft de multinational, om de prijs
op te drijven.

Export overtreft

de iaren 1974 tot 1977 even"
sis;era?>s'n Nederland bijgevonopgegaan. Bovendien
iS zeker 40° tot 600 n"1!*"1
h je ***ers gas in onze bodem wat
deze voorraden is gereI tv^y
feiten staan vermeld in
Van sasafzet", waarin de
1
eCnd Gasunie jaarlijks de sihet aardgas beschrijft.
Us*n Wijst
Esso in het blad Esaard
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eigen gebruik
Hoewel er dus geen sprake is van
schaarste stelt de Gasunie aan het
eind van hetzelfde „plan" dat toch de
prijzen die de Nederlanders betalen
moeten worden aangepast aan de
„wereldmarktprijzen", ofte wel sterk
omhoog zullen moeten. Dat heeft dan
vooral te maken met het feit dat men
het nodig acht duur gas uit andere
landen te importeren.

In 1976 werd in Nederland 95 miljard kubieke meter gas geproduceerd, inclusief 55 miljard die uit
■Noorwegen werd geïmporteerd. De
binnenlandse markt echter, dus de
Nederlanders zélf, gebruikte niet
meer dan 44 miljard kubieke meter.

Op deze manierwordt er dusop een
geweldige manier gesmeten met het
aardgas en met de belangen van de
Nederlandse consument. Vorig jaar
werd het voornemen afgekondigd de
gasprijs geleidelijk aan te verhogen
tot 32 cent per kubieke meterin 1980.

We voeren dus meer uit Noorwegen
in dan we zelf gebruiken.

Twee jaar geleden kostte het gas ons
nog een dubbeltje, per 1 juli 1977
werd de prijs al opgetrokken naar 23
cent per kubieke meteren dat terwijl
het vrijwel niets kost om het gas de
bodem uit te laten stromen.

De Gasunie verwacht dat het Nederlands verbruik niet verder oploopt dan tot 50 miljard kubieke meter per jaar, terwijl men de totale
produktie op meer dan 100 miljard
wil brengen, waarvoor dan ook nog
extra duur gas zal worden geïmporteerd uit Algerije.

eldoorn uitgelopen

In haar „plan van gasafzet" valt de

Nederlandse Gasunie dit

regeringsbeleid van prijsopdrijving bij. Zij

merkt op de „de beleidsuitgangspun-

ten niet fundamenteel zullen worden
veranderd".

Olie
Hoe het voortdurend schermen met
een vermeende „schaarste van energie" door de grote producenten wordt
gebruikt om hun prijzen te kunnen
verhogen blijkt ondertussen niet alleen uit de gang van zaken met het
Nederlandse aardgas. Het maandblad „Esso bron", periodiek van de
oliemultinational Esso (Exxon) beticht een aantal Arabische landen ervan hun voorraden expres laag op te
geven. Het blad laat met cijfers zien
dat sinds 1974 op onverklaarbare wij-

ze zon 6 miljard ton olie is „verdwenen".
Het blad concludeert dat sommige
regeringen van olie-producerende
landen opeens lagere schattingen
gaan opgeven vanwege „politieke
motieven". Het opgeven van lagere
olievoorraden dan er werkelijk zijn
heeft tot effect dat de prijzen op de
wereldmarkt extra omhoog gaan.
Op deze wereldmarktprijzen van
de olie beriep minister Lubbers zich
onlangs toen hij de nieuwe aardgasprijsverhoging aankondigde. In zijn
redenering zouden de Nederlandse
gasprijzen aan die gemanipuleerde
internationale olieprijzen moeten
worden aangepast.

Advies Den Uyl: nu CDA-VVD-formatie aan bod

Manoeuvres rond
regerings vorming
PERSCONFERENTIE KRIJGT TE HOREN:

Na de mislukking van Den Uyls formatiepoging: zijn gistermiddag de consultaties begonnen over de aanwijzing vaneen nieuwe
formateur of een informateur. Zowel van PvdA-zijde als door
D'66 is
evenals door Den Uyl bij het teruggeven van zijn opdracht gesuggereerd dat nu eerst het CDA zou moeten proberen een kabinet met de VVD te vormen. Klaarblijkelijk acht de
top van de PvdA het van belang zelf de mogelijkheid van een
openlijkerechtse coalitie te opperen.

——

E? Matste dag van deApeldoornse vierdaagse werden 1513 wandelaars met bloemen en muziekfeestelijk
zijn kennelijk blij hun wandelCjjQ-d. Er waren op deze vierde dag geen uitvallers, maar deze deelnemers
uit.
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vangstverbod
(Van een onzer verslaggevers)

Een kwart van de Nederlandse haringvloot vaart vandaag uit
om in de lerse wateren op haring te gaan vissen. Dit ondanks het
besluit van de lerse regering deEuropese Commissie te vragen in
te stemmen met een volledig verbod op het vangen van haring in
de lerse wateren voor onbepaalde tijd.
Voorzitter N. Parlevliet van de reders-

vereniging zei niet te verwachten dat deze maatregel door de Europese Commis-

sie zal worden geaccepteerd. De Nederlandse vissers zullen zich er in ieder ge-

val niet aan houden.

Anders dan in de Noordzee is het
volgens de visserijbiologen in de lerse
wateren nog wel verantwoord een beperkte hoeveelheid haring te vangen.
Maandag komen de EEG-ministers van
landbouw en visserij opnieuw bijeen in
een poging tot een akkoord te komen
over een gemeenschappelijke visserijregeling.
Maandag vertrekt mogelijk nog een
aantal schepen naar lerland. De rest
gaat volgende week naar de Hebriden
ten westen van Schotland waar vanaf 21
juli weer op haring mag worden gevist.
De lerse regering liet vrijdag verder

weten een aantal nieuwe bepalingen
voor te stellen ter regeling van de maaswijdte van de netten. Dit om te voorkomen dat zonder enig onderscheid jonge
vis wordt gevangen.

De lerse maatregelen komen in de
plaats van het visserijverbod binnen de
50-mijlszone dat lerland op last van het
Europese Hof moet opschorten. Het
nieuw voorgestelde totale vangstverbod
zou ook voor de lerse vissers moeten
gelden.

Ex-nazi blijft
ereburger van
Beiers district
Ondanks felle protesten heeft de gemeenteraad van de stad Parsberg in Beieren besloten dat de voormalige nazi
Hierl „ereburger" blijft van het custrict
Neumarkt. Terwijl op de Grote Markt in
Parsberg een betoging tegen Hierl en
zijn ere-functie werd gehouden lieten alle gemeenteraadsleden van de CSU weten dat zij aan hun verering van de nazi
vasthouden.

Door de werkende bevolking te bedreigen met een Van Agt^-Wiegelcombinatie hoopt de PVdA-top de door
Den Uyl uitgestippelde koers van loonmatiging en bezuiniging aanvaardbaar te maken voor de eigen aanhang
en de leden van de vakbeweging. Zo
ontstond gisteravond in Den Haag het
opmerkelijke beeld, dat de PvdA, D'66
en de WD gelijkgestemde adviezen
aan de koningin gaven: een CDAformateur ter voorbereiding van een
CDA-WD-combinatie. Het CDA adviseerde echter eerst een informateur uit
PvdA-kring te benoemen om te onderzoeken of de nu gestrande formatie alsnogkan worden voortgezet.

VAD als fopspeen
Kort voordat deze tactische manoeuvres op gang kwamen gafDen Uyl een
persconferentie om de mislukking van
zijn formatieopdracht toe te lichten.
Zeer onthullend was, dat nu Den Uyl
zelf plotseling het breukpunt— de Vermogens Aanwasdeling
afschilderde
als een middel om de loonmatiging en
de bezuinigingen te kunnen doorvoeren. Waar de VAD tijdens en na de verkiezingscampagne was voorgesteld als
een stuk „maatschappijhervorming" en
als mogelijkheid tot het „afromen van
superwinsten", bleek het nu in de redeneringvan Den Uyl alleen maar een fopspeen te zijn.

—

De formateur zei namelijk dat de winsten juist omhoog zouden gaan in zijn
plannen, dat verder de ondernemingen
miljarden aan premiesteun van de overheid zouden krijgen en dat zij zouden
profiteren van de scherpe inkomensmatiging. Wat hij niet begreep van het CDA
aldus deze redenering
was dat de
leiders van deze partij niet wilden inzien
dat Den Uyls VAD-voorstellen nodig
waren om deze politiek van hogere winsten (in plaats van winstafroming) te

—

—

kunnen doorzetten.

In de praktijk, zo lichtte de formateur

nader toe, zou immers het bedrag van
drie a vierhonderd miljoen gulden dat
met de VAD gemoeid is in het niet vallen bij een winstcapaciteit van twintig a
dertig miljard... Het ging dus slechts
om een lokmiddel. Maar zelfs dat „is al
uitgeknepen", zo zei hij. En zelfs die uitgeknepen VAD werd hem in dit stadium door VanAgt c.s. niet gegund.
„Min eigen partij staat niet bij Memo
II" (het plan tot twee jaar loonstop en
extra bezuinigingen) „te applaudiseren", aldus Den Uyl, die juist met het
oog daarop liet weten de VAD nodig te
hebben. Van een maatschappijhervormende maatregel is het plan daarmee in
deredenering van Den Uyl zelf gedegradeerd tot een instrument van de loonpolitiek.
Naast de onthullende mededelingen

over zijn visie op de VAD kwam Den
Uyl nu voorts met een verklaring, waaruit bleek dat de VAD niet meer is dan
een aanleiding tot de mislukking van de
formatie in ditstadium.

Atoomkwestie

Spanje zegt met kerncentrales in 1985
in vijftig procent van zijn energiebehoefte te willen voorzien. De kilometerslange stoet maakte grote indruk, uit
een wijde omgeving waren de demonstranten gekomen om hun verzet tegen
de kernenergie kenbaar te maken.

MOEDER VAN
VONDELING
MELDT ZICH
BIJ POLITIE
Een achttienjarig Haags meisje heeft
zich vrijdag gemeld bij de kinderpolitie
in haar woonplaats met de mededeling
dat ze de moeder is van de woensdag gevonden pas geboren baby. Ze had het
kind woensdagmorgen rond vier uur alleen gekregen en legde het een uur later
in wanhoop te vondeling in een plantsoen bij de Noordpolderkade. Niemand
heeft ooit geweten dat ze een kind
kreeg, aldushaar relaas.

gezworven. Een automobilist, die haar
huilend aantrof, heeft haar een lift gegeven en op haar verzoek naar huis gebracht. In de dagen daarna heeft het
meisje er met niemand over gesproken.
Volgens de politie kreeg ze last van haar
geweten en meldde zij zich.

Er is proces-verbaal tegen haar opgemaakt wegens het te vondeling leggen
van een baby. Het kind, dat nog in een
Haags ziekenhuis ligt, blijft voorlopig
onder voogdij van de raad voor de kinderbescherming.

„ledereen weet dat indien er overeenstemming over een sociaal-economisch
program zou zijn, er nog een paar moeilijkheden liggen: kernenergie, abortus,
defensie-uitgaven." Daarmee wordt
voor het eerst toegegeven dat ook de
atoompolitiek en de bewapening op de
achtergrond een yotc rol hebben gespeeld en nog spelen. Te denken valt
hierbij o.m. aan het verzet van de bevolking tegen uitbreiding van het ultracentrifugeproject Almelo, de plannen
tot uitrusting van de NAVO in WestEuropa met de Amerikaanse neutronenbom en de imperialistische tegenstellingen over de snelle-kweekreactor.
Zo bestaat er een conflict tussen de
Verenigde Staten enerzijds en Frankrijk
en West-Duitsland anderzijds over een
zeer onlangs gesloten contract tot bouw
van snelle-kweekreactoren door WestDuitsland en Frankrijk. Het blijkt echter dat onder dit contract ook de Nederlandse „Neratoom" prijkt en dat Nederland nog meer bij het internationale pokerspel rond de atoomenergie is
betrokken geraakt. President Carter
heeft vanuit Washington tegen het contract geprotesteerd en binnen de Nederlandse demissionaire regering bestaat er
verdeeldheid over.

„Brede opdracht”
In het licht van de diverse kwesties
waarover grote tegenstellingen bestaan
is het dan ook opvallend, dat het CDA in
het advies aan de koningin aandringt op
een informateur die niet alleen de breuk
over de VAD onderzoekt en „zelfs niet
alleen de sociaal-economische problematiek". Hij moet aldus Van Agt in
zijn advies aan het staatshoofd „een
brede opdracht krijgen".

—

In Spaans Baskenland hebben
tweehonderdduizend mensen een demonstratieve mars gehouden uit protest
tegen de plannen voor de bouw van
kerncentrales. Eén van deze centrales
is gepland op een afstand van twintig
kilometer van Bilbao, een tweede niet
ver daar vandaan.

Na haar daad hadhet meisje nog enige
tijd in de buurt van het plantsoen rond-

VAD WAS ALLEEN LOKMIDDEL
LOONMATIGING IS DOEL
(Van onze Haagse redactie)

Spanjaarden
massaal in
demonstratie
tegen kerncentrales

—

Vandaag zet de koningin haar consultaties voort. Het werd onaannemelijk
geacht dat nog dit weekeinde tot de benoeming van een informateur of formateur zou worden gekomen. In Haagse
kringen verwacht men deze benoeming
aanstaande maandag.

Nieuwe klopjacht
op Indonesische

vrijheidsstrijders
In Djakarta is bekendgemaakt
dat de voormalige legercommandant van Oost-Borneo, Suharyo, is gearresteerd. Hij was
voortvluchtig sinds Suharto in
1965 zijn bloedige staatsgreep

pleegde. Brigade-generaal Suharyo was in 1965 het land uitgevlucht, maar bleef actief in
de vrijheidsstrijd en had de
laatste tijd daarin op Indone-

sisch grondgebiedeen aandeel.

Woordvoerders van het leger
van Suharto, die de gevangenneming van Suharyo bekendmaakten, verklaarden dat een

nieuwe klopjacht op vrijheidsstrijders is ingezet, een duidelijk teken van de vrees bij de

Suharto-kliek voor het verzet

van de bevolking.

De weersverwachting van het
KNMI tot zaterdagavond:

Zonnige
perioden
Droog weer met zonnige perioden.
Overwegend matige wind tussen
west en noord. Maximumtemperaturen van 17 tot 21 graden.
Vooruitzichten voor zondag en maandagZONNIGE PERIODEN EN OVERWEGEND DROOG. WEINIG VERANDERING
IN TEMPERATUUR.

-

In cijfers gemiddeld over Nederland:
Voor zondag:
Aantal urenzon: 0 tot 10
Min.temp.: omstreeks 12 graden
Max.temp.: omstreeks 20 graden
Kans op een droge periode van minstens 12
uur: 90 procent
Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent

Voor maandag:
Aantal uren zon: 2 tot 10
Min.temp.: omstreeks 13 graden
Max.temp.: omstreeks 20 graden
Kans op een droge periode van minstens 12
uur: 90 procent
Kans op een geheel droog etmaal:60 procent
Voor de temperaturen geldt vóór zondag een
marge van 2 graden en voor maandag een
marge van 3 graden rond de opgegeven waarden.
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Arme bejaarden
met zon

Ziekenhuis als kinderstalling

gelokt

In het zuiden van de Verenigde Staten tracht een aantal concerns nog
munt te slaan uit de armoede waarin
het merendeel van gepensioneerde
Amerikanen vertoeft. Deze mensen
worden op hun oude dag een „plaats
onder de zon" beloofd in woningen
aan de wanne zuidelijke kusten, bijvoorbeeld in Florida.

In werkelijkheid blijkt dat huizen
van een zeer slechte kwaliteit zijn
neergezet, waardoor ook op de arme
bejaarden nog verdiend kan worden.
Volgens recente cijfers leeft zestig procent van de gepensioneerden in het

zuiden van de Verenigde Staten onder
de armoedegrens van vijfduizend dollar per jaar.

Een kwart van hen njoet het zelfs
met een pensioentje doen van minder
dan drieduizend dollar. Velen zoeken
daarom part-time baantjes of worden
door familie onderhouden. Het aantal
gepensioneerden neemt echter snel toe
en de concerns in „het zonnige zuiden" zien hier voor hen wel een toekomst in.

Een verslaggever van de „Gazet
van Antwerpen" heeft onthuld dat
Antwerpse ziekenhuizen tijdens de
vakantieperiode dienst doen als kinderbewaarplaats. Deze speciale service van de ziekenhuizen aan op vakantie gaande ouders die het lastig vinden om hun kroost mee te nemen legt
de ziekenhuizen geen windeieren.

hadden voor zijn kind. Hij vertelde erbij dat hij en zijn vrouw graag op vakantie wilden, maar het kind niet mee
wilden nemen. Nadrukkelijk zei hij erbij dat het kind kerngezond was.

De verslaggever nam onlangs zelf de
proef op de som en belde een ziekenhuis op met de vraag of ze nog 'plaats

afspraak.

Hij kreeg te horen dat de kliniek al
„bezet" was in de maand juli, maar dat
er voor augustus nog wat plaats was.
Hij moest maar langs komen voor een
Hem bleek dat gezonde kinderen na
een bezoek aan de arts ziek werden

Atoomkraker voor
veilige kernenergie?
Dr. Meyer Steinberg van het nationale laboratorium in
Brookhaven in de Verenigde Staten heeft in een recente publikatie een voorstel gelanceerd voor een andere koers in de ontwikkeling van de kernenergie.

Voornaamste doel van zijn voorstel
is, zo schrijft hij in een artikel in de
New Scientist, om te komen tot een
oplossing van het energieprobleem
zonder de gevaren van het gebruik van
plutonium en snelle kweekreactoren
en zonder verdere verspreiding van
atoomwapens.

Het voorstel houdt een oproep in om
in de komende jaren vooral de techniek van de lineaire versnellers, de zogenaamde atoomkrakers, te benutten
en gebruik te maken van eenvoudige
thermische reactoren die kunnen werken met slechts licht verrijkt uranium.

Volgens dr. Steinberg is de techniek
van de lineaire versnellers al in een zodanig stadium gekomen dat er op grote schaal gebruik van zou kunnen worden gemaakt.
De deeltjesversneller is een soprt
kanon dat met elementaire deeltjes
schiet. Er zou uranium mee verrijkt
kunnen worden en in principe kan er
ook afval van kerncentrales mee onschadelijk worden gemaakt.
De
lineaire
versnellerstechniek
wordt een typisch voorbeeld genoemd

1000 mark
Het Keulse Instituut voor de
Duitse Economie heeft een plan
gelanceerd voor het „oplossen
van de financiële problemen van
de Westduitse universiteiten".
Het Instituut gaat er van uit dat

een eigen bijdrage in de studiekosten van de kant van de student tot een bedrag van 250 mark
„niet onredelijk" zou zijn. Terwijl
de studenten in de hele Bondsrepubliek storm lopen tegen de
slechte studiefinanciering met te
lage maximale toelagen, die bovendien maar voor een kleine
minderheid van de studenten beschikbaar zijn, beveelt het instituut de regering aan vooral de
maximale toelage van 450 mark
per maand niet te verhogen.
De beurs moet aangevuld worden met rentedragende leningen
zo luidt de aanbeveling. Bij de
banken zouden de studenten per
semester (half jaar) 2500 mark
moeten lenen waarvan dan 1000
mark aan collegegeld weer in de
staatskas vloeit.
De plannen lijken als twee druppels water op de maatregelen die
hier in Nederland met betrekking
tot de universiteiten genomen zijn
of voorbereid worden om het wetenschappelijk onderwijs ondergeschikt te maken aan de eisen van
de grote concerns.
In ons land is een deel van
deze maatregelen
zoals de collegegeldverhoging van 1000 gulals gevolg van grote acties
den
ingetrokken of afgezwakt. Ook in
West-Duitsland ziet het er niet
naar uit dat de plannen van het
Keulse instituut zonder meer kunnen worden doorgevoerd. Dit
geldt vooral voor de rentedragende leningen die óók door de Westduitse studenten scherp worden

—

—

afgewezen.

Oliepolitiek

-I

De Washington Post legt in een
uitvoerige beschouwing een rechtstreeks verband tussen de toegenomen Amerikaanse machtsposities in de wereld en de zg. „oliecrisis" die door de OPEC georganiseerd zou zijn. Herhaaldelijk
wordt door Amerikaanse politici
de OPEC als tegenstander afgeschilderd die niets dan kwaads
met Amerika voor heeft, zoals
olie-embargo's en olieprijsverhogingen. Maar in werkelijkheid, aldus de Washington Post, is Amerika's positie dankzij de viervoudige olieprijsverhoging van de
OPEC thans veel sterker dan vijf
jaargeleden.
Het blad spreekt over een „stil
bondgenootschap" tussen Was-
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hington en de OPEC (vooral met
de grootste olieproducenten Per-

zië en Saoedi-Arabië) en zet uiteen dat de verhoging van de olieprijzen Amerika's concurrentiepositie tegenover andere kapitalistische landen versterkt heeft
„Sinds het begin van de olieprijsverhogingen in 1973 is de Amerikaanse economische positie in de
wereld aanzienlijk verbeterd terwijl de concurrenten in WestEuropa en Japan er zeer slecht
aan toe waren".

Oliepolitiek

-

II

Op welke wijze de oliepolitiek
van de OPEC bijgedragen heeft
tot versterking van Amerika' s internationale posities zet de Washington Post in een aantal punten
uiteen.
Sinds de OPEC zijn prijzen verviervoudigd heeft, is het Amerikaanse aandeel in de wereldhandel
toegenomen ten koste van andere
industriële naties.
Sinds 1974 is meer dan 100 miljard dollar per jaar van olieimporterende landen naar de OPEC-landen toegevloeid, maar het
grootste deel is via handel, investeringen, wapenleveranties etc. teruggevloeid naar de Verenigde
Staten. 'Saoedi-Arabië, het-rijkste
OPEC-lid, heeft bijvoorbeeld ongeveer 27 miljard dollar gespendeerd aan contracten met Amerikaanse concerns. Tegelijkertijd
heeft Saoedi-Arabië op dit moment
voor 30 miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten.

„Wat voor soort atoom- en kernfysitechniek en industriële ontwikkeling zouden we vandaag de dag hebben als de drijfveer de ontwikkeling
van warmte en energie voor de overleving van de mens zou zijn geweest en
niet zijn vernietiging?"

Dr. Steinberg behoort tot een nog
steeds groeiende groep deskundigen in
Amerika die zich tegen de huidige
gang van zaken in het atoomonderzoek verzetten.

Verstand

verloren door
operatie
De 28-jarige onderwijzeres Elizabeth
Shewan, die twee jaar lang les had gegeven aan een ambassadeschool in Tokio, is door een verkeerde narcose bij
een galblaasoperatie in een Londens
ziekenhuis blind geworden en heeft
nog slechts het verstand van een kind
van drie jaar, zo is donderdag uit een
onafhankelijk onderzoek gebleken. Tijdens de operatie was haar lachgas toegediend in plaats van zuurstof.
Het bleek in het betrokken ziekenhuis, Westminster Hospital, de gewoonte te zijn te kleine slangen van
gasflessen in grotere vast te binden
met wit plakband, waardoor verwisseling van de toevoer zou .zijn ontstaan.

Volgens de Washington Post is

deze Amerikaanse OPEC-politiek
door Kissinger en
wordt hij thans door Carter voortgezet. De basis van deze politiek
is, aldus de Washington Post, „het
laten samenvallen van de Amerikaanse belangen met die van de
belangrijkste
olieproducerende
landen" en het doel er van is om
uit de olie „de hoogste politieke
prijs te halen".
begonnen

Ingevroren
„fossiel” kan
wetenschapper
veel leren

lani

bied zo goed mogelijk
staande te houden en met
name de laatste tijd geeft
een hausse aan wapenle-

veranties te zien. Steeds
openlijker wordt daarbij
gestreefd naar een militarisering van de Asean, het
economisch bondgenootschap tussen de klieken in
Indonesië, Thailand, Maleisië, de Filippijnen en Sin-

Omzetting

Volgens dr. Steinberg zou de nieuwe
lineaire versnellerstechniek het gebruik van kweekreactoren en opwerkingsfabrieken overbodig maken. Het
gebruik van slechts licht verrijkt uranium zou de controle op de nonproliferatie van kernwapens vergemakkelijken. De methode zou verder de hoeveelheid nucleaire brandstof in de wereld met 14.000 procent vergroten.

Er zijn bijna geen schoolboeken
meer. de toestand in het onderwijs is
erbarmelijk. Outers zei dan ook hartelijk onthaald te zi.in. Zoals bekend
breidde de Belgische regering onlangs
nog drastisch zijn militaire steun uit
aan het regiem, dat op groot verzet
van de bevolking stuit.

"bui*
ten.'

machtsposities in dit ge-

ca,

Dit omzetten van de ene stof in de
andere zou ook een oplossing kunnen
zijn voor het probleem van het kernafval. Het grote probleem met kernafval
is de lange tijd die verstrijkt voor het
materiaal op radio-non-actief is gesteld. Met het beschieten in een versneller zou dit proces aanzienlijk „versneld" kunnen verlopen.

De rekening. 60 gulden per dag per
kind. gaat naar het ziekenfonds. Commentaar van de ziekenfondsen: er komen zoveel „doktersbriefjes" binnen
dat controle vrijwel onmogelijk is.

De Belgische regering heeft besloten
de steun aan het neo-koloniale Moboeto-regiem in Zaïre uit te breiden. Minister Outers gaf na terugkomst van
een bezoek aan de Belgische oudkolonie een schets van de toestand in
dat land. Het was meer een schets van
het regiem. Zo moeten wekelijks dertig bussen buiten dienst blijven omdat
er geen onderdelen zijn.

De nederlaag van de
Amerikaanse imperialisten
in Vietnam heeft onder
meer tot gevolg gehad dat
de Zuidoostaziatische verdragsorganisatie Seato
begon weg te kwijnen en
sinds ehkele weken is zij
definitief ter ziele. Maar intussen hebben de Verenigde Staten naar andere wegen gezocht om hun

van een andere benadering dan de
gangbare van de kernenergieproblematiek. De gangbare technieken zijn allemaal ontstaan als bijprodukten van de
ontwikkeling van atoomwapens, aldus
dr. Steinberg.

Door het beschieten van atomen met
deeltjes wordt het atoom verrijkt of zodanig beschadigd dat het uit elkaar
valt. In beide gevallen ontstaan stoffen
die van de oorspronkelijke stof afwijken. Meestal is die afwijking maar
klein. Maar vaak wel erg belangrijk
Het verschil tussen natuurlijk, dat wil
zeggen het meest voorkomende, uranium en verrijkt uranium is weliswaar
niet zo groot, maar het een kan als
brandstof voor een kernreactor dienen,
het andere niet.
\

verklaard en werden opgenomen in
het ziekenhuis tijdens de vakantie van
de ouders. De gezonde kinderen werden bij echt zieke kinderen ondergebracht, maar. verzekerde het ziekenhuis, daar is geen enkel risico aan verbonden. „Daar zorgen wij wel voor."

Meer Belgische
hulp Moboetoe

gapore.

Amerika legt
nieuw militair
(nood)verband
De regiems die in de Asean
verenigd zijn vormen een snel-

groeiende markt voor de wapenhandelaren. Volgens de
Los Angeles Times vloeide alleen de laatste tijd al voor één
miljard dollar aan wapens naar
de regiems in Indonesië, Thai-;
land, Maleisië, de Filippijnen'
en Singapore.
Deze steun, die bovenop de andere

soorten aan neo-koloniale ontwikke-

—

lingshulp komt
waarbij het onderscheid tussen projecten voor militair
en niet-militair gebruik overigens al
zeer vaag is moeten de imperialisten
verzekeren van belangrijke strategische posities tussen de Indische en
Stille Oceaan, met daarin de zeestraten
tussen Australië en Azië. Intussen
schreeuwen de klieken van Suharto en
zijn bondgenoten over „het communistisch gevaar", om te verbloemen dat
zij zelf slechts bestaan by de gratie
van steun van buitenaf.

—

Militaire middelen
Vele tekenen wijzen er op dat Amerika de drijvende kracht is achter het
nieuwe militaire verbond dat zich in
Zuidoost-Azie aan het ontwikkelen is.
Het is meer een noodverband, want
men ken moeilijk beweren dat ook
maar één van de vijf regiems van de
Asean de steun geniet van de meerderheid van de bevolking. Slechts door
terreur, vrijheidsberoving en militair
vertoon weten Suharto c.s. zich op de
been te houden.
Des te gevaarlijker is de koers naar

militaire samenwerking tussen deze
klieken.
Een duidelijk teken voor de huidige
ontwikkeling was de bijeenkomst dit

Tijdens de Amerikaanse agressie in Vietnam diende Thailand aU
valsbasis van de beruchte B 52-bommenwerpers. Na de Vietnamese»
winning werden de Amerikanen door felle protestdemonstraties in "
land gedwongen de bommenwerpers terug te trekken. Een B-52 ki&sl
het luchtruim om uit Thailand te vertrekken.

jaar van de Asean in Djakarta. Daar
werd al bijna alleen gesproken over
militaire zakenen plannen werden uit-

gebroed voor een coördinatie van de

strijdkrachten. In de praktijk zijn er al
vele voorbeelden van samenwerking
tussen twee landen.

Zo kondigden Thailand en Maleisië
enkele weken geleden hun zoveelste
gezamenlijke operatie aan om de bevrijdingsbeweging vn de grensgebieden te bestoken met bomaanvallen.
Het regiem van Maleisië heeft soortgelijke contacten lopenl met Singapore
en met het Suharto-regiem, terwijl de
Thaise generaals onlangs nog overleg
pleegden op de Filippijnen om gezamenlijk met militaire middelen het
verzet van de bevolking in te dammen.

Gezamenlijke
fabrieken

Maar de samenwerking gaat nog verder. Overwogen wordt tot een standaardisatie van wapens te komen en
zelfs is al ter sprake gebracht om gezamenlijke militaire fabrieken te bouwen. Het weekblad Link uit India
kwam bovendien onlangs met de onthulling van een plan uit de koker van
het oorlogsministerie in Washington,
het Pentagon.

Dit houdt in dat met financiële steun
van Amerika en enkele andere landen
welke dat werd niet gezegd maar dit
zijn ongetwijfeld landen die nu al
vooraan staan, bij de verschaffing van
„ontwikkelingshulp"
een gezamenlijk leger wordt opgezet, ter grootte
van 30.000 tot 35.000 man. Zo wordt
gewerkt aan*het opporren van de Asean tot een militair pact.

—

—

In Indonesië zelf laat men er onder-

tussen steeds minder twijfel over bestaan dat ontwikkelingshulpprojecten,

Bij de strijd tegen de guerrilla's in Thailand kan het leger beschik
over moderne gevechtswagens. Men slaagt er echter niet in om de gvfl
la-activiteiten in het land te verminderen.
zoals de peperdure communicatiesatelliet Palapa, voor militaire doeleinden
zal worden gebruikt. De Palapa, die
bijna een jaar geleden op de Amerikaanse basis Cape Canaveral werd gelanceerd en die dit jaar nog weer in
het nieuws kwam door onthullingen
over een grootscheepse omkoopaffaire
dat zich bij de bouw er van heeft afgespeeld, kan over grote afstanden verbindingen onderhouden tussen marine
en luchtmacht.

Neo-koloniale
Diensten
De Asean werd in 1967 opgericht als
een organisatie voor economische samenwerking en politiek overleg.
Sindsdien hebben de heersende machten in deze landen zich over het algemeen ware slavenhouders in dienst

van de imperialisten getoond. 0\
drukking van de bevolking en «n
koop van de rijke bodemschattei1!
gen samen en bijvoorbeeld
werd ook gebruikt als uitvaln
voor de Amerikanen bij de bom-i
menten op Vietnam, Laos en
bodja.

Th^J
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I
Uit dat oogpunt was het misS^
niet vreemd dat een aantal Amertö

se Congresleden onlangs aan iq
minister van Suharto, vroegen o&\
de Asean een militair verbond
ken, zoals Malik zelf toegaf. De
waarop men er mee te koop lofl
ondertussen een aanduiding
drang van de imperialisten naarj
we militaire avonturen in dit geb^

Mammoet uit de ijskast
(Van

een

medewerker)

Kort geleden vonden mijnwerkers in de Sowjet-Unie het
gave lichaam van een half jaar
oude mammoet, die twaalfduizend jaar in het ijs gelegen
had. Dit is niet de eerste keer
dat men een intacte mammoet
aantreft, al enige malen zijn in
Siberië complete, volwassen
mammoeten gevonden.

De natuur heeft een aantal methoden om dieren die in de loop van de
evolutie zijn ontstaan voor duizenden
jaren te conserveren. Zo komen in
Noord-Afrika zoutmeren voor. Wanneer een dier op de een of andere manier in een dergelijk meer sterft dan
wordt het letterlijk opgezouten en
blijft voor jaren geconserveerd. Er bestaan ook natuurlijke ijskasten, een
daarvan is een groot deel van Siberië.
Duizenden jaren geleden zijn hier reuze olifanten in het ijs weggezakt, waar
ze tot op heden geconserveerd zijn gebleven.
Een rotsschildering van een mammoet, gemaakt in de oertijd.

De eerste onderzoekers welke in een
ijsgrot plotseling tegen een mammoet

van vijf meter hoogte en zes meter
lengte opkeken waren op dat moment
verstijfd. Niet van de kou zoals de
mammoet maar van de schrik.

Siberië tonen aan dat daar dertigdui-

Er zijn ook verhalen van onderzoekers die zich te goed hebben gedaan
aan een biefstukje van een ingevroren
mammoet. Een aantal van dergelijke
prehistorische olifanten zijn bestu-

dan nu.

deerd.

Tijdgenoot van
de mens
De olifantachtigen hebben niet altijd
in gebieden zoals Siberië gewoond. De
primitiefste kwam in Egypte voor. Dit
dier was zo groot als een varken. Op
den duur werden de olifanten groter
en kregen in onder- en bovenkaak slagtanden. Later bleven de bovenste slagtanden over. Inmiddels hadden de olifantachtige, waaronder de mammoet,
zich over Europa, Azië, Afrika en
Noord-Amerika verspreid. Alleen in
Australië en Zuid-Amerika kwamen ze
niet voor.

De mammoet is nog een tijdgenoot
van de mens geweest. Opgravingen in

zend jaar geleden mensen hebben geleefd. Siberië was toen een steppengebied met weinig bomen. De winters
waren er strenger en duurden langer

In de buurt van de menselijke nederzettingen zijn werktuigen, mammoetbeenderen en ivoren sieraden
aangetroffen -.. Dit alles wijst erop
dat de mens jacht heeft gemaakt op de
mammoeten.
De reus, die een gewicht had van
een autobus (8 ton) en gewapend was
met drie meter lange slagtanden van
elk vijftig kg, moet wel een geducht
tegenstander zijn geweest van de
mens.
Mogelijk werden de tanks van vlees
met behulp van vuur naar zwakke
plekken in het ijs gedreven, waar ze
voor een deel in wegzakten om vervolgens geslacht te worden door de jagers.
Hoewel de mens een aantal heeft gedood is dat geen aanleiding geweest
voor het plotseling uitsterven van de
reuze olifanten. Mogelijk zal verder onderzoek van geconserveerde mammoeten dit probleem nader tot een oplossing brengen.
)

Het onlangs gevonden mammoetjong.

t*J

vo"^

tjg_van zaterdag 16 juli 1977

3

Proef heeft succes

Grunwick wordt

erland uitgevoerd”

aOnd gtNVinhulp
[""itse

VUILNIS IN CONTAINER IN PLAATS VAN ZAK
Een proef in het Brabantse
Maarheeze om het huisvuil
op te halen in metalen containers van 220 liter in
plaats van in een plastic zak
verloopt
succesvol. Deze
week hebben de 2.200 huisgezinnen- in Maarheeze zich
middels een enquête vrijwel

Politie:

unaniem uitgesproken voor
een voortzetting van deze
wijze
huisvuilvan
inzameling.

Aanvankelijk zou de proef die vorig jaar december startte, een half
jaar duren. Inmiddels is besloten
het experiment uit te breiden tot
een jaar.

„ Verband

met

2e!?t

WAPENHANDELAREN
(Van

Op verzoek van de Deventer politie werden donderdag in Groningen twee Zuidmolukkers gehoord.
Tot arrestatie van de laatsten is men niet overgegaan.

De vier arrestanten uit Deventer zijn
voor de officier van justitie geleid. Zij
zijn weer op vrije voeten gesteld in afwachting van een tegen hen in te stellen rechtszaak, zo verklaarde afgelopen vrijdag hoofdinspecteur Van Soest
van de Deventer politie. Een verband
tussen de illegale wapenhandel en de
beide kapingsacties in Drente „is nog
niet aangetoond", zo voegde hij er aan

v^n het FNV.
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Van Bonuspool
zoals in
de vakbeweging is uit_lr- Nederland mogelijk is.

,

eider

J. Hoogerwerf van Bo6r't'aarde desgevraagd dat
een volstrekt zelfstandige
; "iq is en geen onderdeel van
L u el is Bonuspool een klant
ti8Wlck en besteedt het bedrijf
Werk uit aan de Engelsen.
ger»dingen via Zestienhoven
ritse vakbond het over heeft,
o
Ve l. o*omateriaa' dat wordt of
*t door Grunwick in opn Bonuspool. Grunwick
(,_
Voor Bonuspool en niet anaus Hoogerwerf.
io]

,

Je

j.jY°orzitter A. Meijer van de
katholieke
ie v)nd aangesloten
»Vet J ze' dat net verhaal van
Maar ook z°u de
rakh lïlopt1*1
hebben,
nog

:devof"ï^ens

gelijk
dan
nem weinig zin neb"
Bonuspool be!o u
n verklaren- De F*"hehK
fen iedenbiJ het Schiedamse been dan is besmetverHiet-1
effectief, aldus Meyer.
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Staking
Italië
ha

e °Proep van de Itali-1 11^ van vervoerspersde buschauffeurs in
!*»id m
vrijdag het werk
'te ileSgen
is massaal ge'>„„
6

geven.
N.oon
buschauffeurs
1Ben24 aar-gesloten
voor betere werkotpstann hoger loon. De staking
Bitge^ epen
nadat de onderhandeov .°,
ü

lt.

et

öe vakbondseisen waren af-

iS(je
t bij n frste keer sinds zeven jaar
°Penbaar vervoer in Italië
fl rigy nale
stakin ê komtln Rome

Vert

de staking vrijdag een
feft
eersc haos. De vele auto's
pakt° erlr> Per bus wilden vervanenorme opstoppingen
«kt
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De met kogels doorzeefde trein.

Rol uitzendbureaus
wordt groter

’

.

H.y, 3 asj 01 3iro
kwamen van MQ 8
i.W'»A I„A' ">■'. JA.G. te A.

)e

(Van een verslaggever)

Meer mensen blijken zich
via een uitzendbureau van
werk te moeten voorzien. Het

gemiddeld aantal mensen dat

uitzendbureaus is uitge-

via
leend of uitgezonden steeg in
1976 zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor, namelijk van 37.000 naar 39.500.
En dit betreft slechts de mensen die geregistreerd staan bij
officieel erkende uitzendbureaus. Daarnaast zijn er ook
nog vele illegale koppelbazen
werkzaam.
De cijfers worden genoemd in een
verslag van het ministerie van sociale
zaken. Uit datzelfde verslag blijkt, dat
bijna negentig procent van het genoemde aantal uitzendkrachten werkzaam is via 234 commerciële uitzendbureaus.
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De aansluiting van rijksweg Weert—
Eindhoven op het verkeersplein Leenderhei bij Eindhoven is vrijdagmiddag
vier uur lang gedeeltelijk geblokkerd
geweest door een ongeval.Een kantelende trekker met oplegger ramde omstreeks twaalf uur een bestelwagen met
20.000 eieren.
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Warmoesstraat 24 Wormerveer Tel. 075-281373
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KOSTUUMS 125.PANTALONS 25.-

JACKS 15.-

ni door de justitiële autoriteiten voor
onderzoek is gebruikt, is weer vrijgegeven. De spoorwegen zijn vrijdag met
het herstel begonnen, een karwei, dat
waarschijnlijk vier maanden in beslag
zal nemen.
Op verzoek van het ministerie van
justitie geeft NS de pers geen gelegenheid om de trein te bezichtigen of foto's te maken van het interieur. Een
woordvoerder van het ministerie zei
desgevraagd, dat justitie „het ongewenst acht dat buitenstaanders in een
strafrechtelijk onderzoek de trein gaan

1
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Vraag van Medisch Contact:

„Hoe komt

Z. 35.20; Ch.B. te A. 5.-; V.J.V. te A. »..; G.J.w.S.
le A. 10.-; K.H. te A. 150-; E.J.C, te A. 25.-;
J.P.B. M. te A. 50.-; H.D. te G. 30-; H.J.8.-N.te L.
25,; J.S. te A. 50,; P.H.W.B. te U. 50,; F.W. te
G. 25.-; G.C.P. te F. 25.-; H.H.B.L. te G. 10,; J.M.
te G. 20.-; G.v.d.B. te A. 10.-; M.v.d.H. te G. 20.-;
A.J. te G. 10.-; A.D.-W te A. 85.-; J.R.K. te dX
50.-; G.L. te W. 10,; 8.A.8, te N. 25,; J.W. te G.
25.-; J. de K. te V. 15-; M.A.G.S. te A. 10.-;
H.J.M, te A. 1000,.
De gironummers lijn: postgiro nr. 511002 t.n.v.

Algemeen Penningmeester CPN, ol gemeentegiro Amsterdam nr. C 2394 t.n.v. CPN, Keizers-

gracht 324, Amsterdam.

Breytenbach

vrijgesproken
van nieuwe

aanklacht
De Zuidafrikaanse dichter Breyten
Breytenbach is vrijgesproken van de

nieuwe aanklacht die het Vorsterregiem tegen hem had ingediend, een
poging tot ontvluchting uit de gevangenis van' Pretoria. Breytenbach zit daar
vanwege verzet tegen het regiem een gevangenisstraf van negen jaar uit. Hij
kreeg wel een boete opgelegd wegens
het „illegaal" ontvangen en sturen van

Maar ja, een man als Steenkamp, die doet er ook wat voor.
En hij is de rijkste niet in Nederland.
Er zijn altijd nog rijkeren, en de
Sjah van Perzië is het allerrijkst.

Topinkomens?
Die moeten worden aangepakt.
Het probleem is alleen : wat zijn

Op wat lager niveau liggen de
verhoudingen simpeler.
Want hier zijn de tonnenverdieners in SER en regering het roerend
over eens: dat een inkomen van
30.000, een mooi inkomen is
en dat mensen die daarboven zitten best een stapje achteruit kunnen doen.

Ook professor De Galan, partij-

genoot en collega-econoom van
Den Uyl, heeft zichzelf niets te verwijten. Natuurlijk, hij houdt er een
enkel commissariaatje op na, wat
hemf 17.000, guldenoplevert bovenop zijn hoogleraarssalaris van

—

f 127.000—.

’

—

Daar wordt ook voor gezorgd.

Maar dat maakt hem nog niet tot
iemand met een topinkomen.
Welnee! Kijk maar eens naar
professor Steenkamp, wat die allemaal bij elkaar schnabbelt. Commissaris bij Van Lanschot, bij de
KLM, bij de Grontmij en nog zo enkele bedrijven. Voorzitter ook van
het CDA. En daarnaast, uiteraard, dat full-time hoogleraarschap. Full time volgens het salarisstrookje wel te verstaan. Zijn inkomen wordt geschat op een kwart
miljoenper jaar.

protestbijeen-

Antwoord Hendriks:
Willem Breuker,

musicus en

componist, kan zich heftig opwin-

den over het muziekbeleid in Nederland. „Die lui van CRM moeten eisen stellen aan radio, orkesten, aan alles wat de grote poen
opslokt. Ze zouden een herverdeling moeten maken".

„Ik blijf er doodrustig onder. Ik
ken die LAK-argumenten wel zo
langzamerhand, en als ik hoor dat
er op die bijeenkomst ook een
KNMGILHV (landelijke huisartsen
vereniging) vertegenwoordiger het
woord heeft gevoerd, dan vraag i/c
mij af: was die inderdaad door de

Zoals de zaken nu liggen komt
de eigen Nederlandse muziek gewoon niet aan bod. Vrij Nederland vraagt Breuker of in ons
land ook niet sprake is van „een
alleroverheersend muzikaal minderwaardigheidscomplex?"
„Ja behoorlijk", zegt Breuker,
„en maar leuren met die muziek
Je krijgt dan de ontzettende frustratie, de maagkrampen, de zweren, het vroege overlijden uit sikkeneurigheid en de vreselijkste ziekten door het simpele feit dat er
nooit iets van een bepaalde componist gespeeld wordt en niemand
het ook wil spelen. ledereen vindt
het vreselijk en niemand durft het
tegen elkaar te zeggen: er wordt
niets gespeeld. Je hebt vijftien
symfonieorkesten in Nederland;
als je ziet wat die van de Nederlandse muziek spelen, dan lach je
je gek, dat stelt niets voor".

Breuker vindt dat CRM, dat het
grote geld verdeelt, nu maar eens
iets aan die situatie moet doen.
Je zou, zegt hij „een pool-achtig
idee moeten ontwikkelen waarin

bepaalde mensen zo nu en dan
voor een bepaalde periode aan iets
verbonden worden, dat ze dan gewoon moeten doen."

KNMG afgevaardigd om daar
qualitate qua het Maatschappijstandpunt toe te lichten? Ik heb
hier zo mijn formele contacten met
de KNMG, die toch niet iemand
zal afvaardigen die ik niet ken en
die mij via de pers toespreekt. Ik
denk ook niet dat een LAKaangewezen
een
vergadering
plaats is voor de KNMG".
Zo, dat is nog eens een duidelijke, goed geargumenteerde stel-

lingname!

Of valt er, zo vraagt de Amsterdamse huisarts zich af, achter deterechte
ze wollige zinnen
ongerustheid te beluisteren over
eensgezind optreden van werkers
in de gezondheidszorg en hun organisaties?"

—

—

GENIETEN

PROBLEEM
Net als De Waarheid heeft
Trouw een soort „uw probleem,
ons advies"-rubriek. Alleen heet
hij wat zorgelijker: „uw probleem,
Nu blijkt dat naamsverschil niet
zomaar toevallig te zijn. Deze
week werd men geconfronteerd
met een vraag van een bejaard
echtpaar dat moeilijk meer trappen loopt en nu wil weten hoe
men, via de bijstand of zo,
stoeltjeslift kan komen.

aan

een

Ssst, voorzichtig
(Van een onzer verslaggevers)

zon

komst als enkele weken geleden in
Amsterdam door het Landelijk Actiecomité gezondheidszorg gehouden bij u over?"

Van 6—9 september vindt in Assen
de rechtszaak plaats tegen drie treinkapers, vier gijzelaars van de schoolkinderen en vier andere Zuidmolukkers, die vorige week zijn gearresteerd
op beschuldiging van medeplichtigheid aan de treinkaping.

Topinkomens ?
(o

„Sinds een paar maanden krijgt
staatssecretaris Hendriks in Medisch Contact de gelegenheid de
Nederlandse artsen te verblijden
met zijn kristalheldere redeneertrant. Zo ook vorige week, toen
hem om een reactie gevraagd
werd op de drukbezochte manifestatie „voor een ander beleid in
de gezondheidszorg", die half mei
in Amsterdam werd gehouden.
Daar nam namelijk ook voor het
eerst de KNMG, de belangrijkste
artsenorganisatie en uitgeefster
van Medisch Contact, samen met
andere groepen aan deel.

ook het onze".

brieven.

is geen topinkomen.
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Over de resultaten van dat gerechtelijk onderzoek zijn geen mededelingen
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Treinstel 747, dat op 23 mei bij De

Punt werd gekaapt en dat sinds 11 ju-

tigd. Maar, zei de woordvoerder, de
omstandigheden zijn nu anders. Bij de
beëindiging van de gijzeling in Wijster
is niet geschoten, in De Punt was dat
wel het geval.

Extra voordelige aanbiedingen |

topinkomens?
Den Uyl bijvoorbeeld valt er niet
onder. Hij verdient als ministerpresident f 170.000, en geeft toe
dat hem, vanwege zn mooie huis
en zn luxe bestaan, wel eens „een
Calvinistisch schaamtegevoel" bekruipt. Maar Wiegel heeft er al op
gewezen: Den Uyl werkt dag en
nacht, heeft vele verplichtingen en
betaalt bergen belasting.
Nee, die dikke ton van hem, dat
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Trein

De in december 1975 bij Wijster gekaapte trein mocht wel worden bezich-

(Adv. Ingez. mededeling)
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Het onderzoek van de Deventer poli-

tie duurt al enkele weken. Het zal nog
worden voortgezet. De aandacht richt
zich nu vooral op het Noorden.

bekijken".
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Een controle van de loontechnische
dienst bij alle uitzendbureaus heeft
volgens Sociale Zaken uitgewezen dat
de naleving van wettelijke voorschriften in het algemeen voldoende was.

a
pH.C. te A. 25.-; W.v.d.H.
?-; W«" ju.so'
6
te A. 10.-; G.S.
°-iJ
'! -O-i H.R.
1» VVJl*
JMS. te A. 32.40;
',on A'
,e
"■""
de
100--; HM- le
in V,L"ia^-v'
Jj'k ,'
,e
,c-,e J- 10°-;JRDe ,*" 20..;
*■
P.A.T. te A. 12.50;
'!»A.' 10n'
in

VRESELIJKE

gedaan.

Dinn ennin3n»eester van de CPN zijn de afgelopen week opnieuw vele gif-1 is gen
krant. Het totaalbee eKOrnen voor de vakantiegeldactie voor partij en
"firjDf *omen op 103.089,—. Het district Amsterdam overschreed de 30 milrdoor een gift van 500 gulden), Den Haag staat op 13.400,—, RotJrti 0n 06 600
Dokkum van hon'— en Friesland, via een gift van de fa. O. uit

* 9uidl
gen°Pfl.o2s,—.

De wapens die bij de vier arrestanten werden aangetroffen betroffen niet
alleen „vuistvuurwapens" (zoals revolvers) maar waren van een ander kaliletterlijk zowel als figuurlijk
ber
Erkend is, dat het om grotere wapens dan revolvers ging.

—

eelgiften voor ak ntiegeldactie
i?

een verslaggever)

In Deventer blijken kort na beëindiging van de
kapingen in De Punt en Bovensmilde vier Zuidmolukkers te zijn gearresteerd in verband met illegale wapenhandel.

Engelse fotobede „vakbonds-

eeft vastgesteld dat er ome
gen van ne* Londense
la
jj**1 Nederland gaan. Ze ko, jT °P de luchthaven ZestienDe aard van die
itihheeft
Apex nog niet kunnen
daarvoor vraagt de
lu d'"aar
de
medewerking
van de
ldSe
vakbonden. Indien het
L c *era gaat die normaal in het
|L Dedrijf worden afgewerkt
L x de Nederlandse werknei erk te weigeren.

DEZE WEEK

ARRESTATIE VAN

*
'll**t

het

den aan uitstekende stukken glas.
Bovendien, zegt secretaris Van de
Broek, is het illegaal storten duidelijk afgenomen, kennelijk omdat er
in de container meer huisvuil kan
dan er gemiddeld per week in een
doorsnee huishouden wordt geproduceerd.

kapingen nog niet geconstateerd”

vakbond Apex,
*. bijna een jaar durenK}nS leidt bij het Lonlotobedrijf Grunwick,
e hulp ingeroepen van
de FNV aangesloten
bonden. Apex verde directie van
de staking in Enge'"^eild door foto's in
*nd af te laten werken,
dan gebeuren bij het
''fcse fotobedrijf Bonusan Nederlandse vesti-

en-

In een container kan 220 liter
huisvuil. Voor een dergelijke hoeveelheid zouden anders vier tot vijf
plastic zakken nodig zijn. Aan de
container zijn volgens gemeentesecretaris Van de Broek verschillende
voordelen verbonden. Het is hygiënischer, er komt geen plastic zak
meer op het stortterrein en de ophalers kunnen zich niet meer verwon-

Maar om op de topinkomens terug
te komen, als u dat per se wil: dat
is een gecompliceerd vraagstuk.
Als ze al bestaan, en de regering
wil die vraag niet voetstoots met ja
beantwoorden, dan zal men hier
toch een genuanceerde benadering
moeten vinden.
De regering heeft opdracht gegeven de zaak in onderzoek te nemen.
Deregering s tudeext erop.

Waarop Trouw antwoordt:

Het reclameweekblad Adformatie drukt deze week een
Amerikaanse advertentie af waarin een nieuwe kleurenbuis wordt
aangeprezen. Vader, moeder, zoon
en dochter zitten met angstige
gezichten naar de televisie te kijken. Zelfs de hond ziet verbijsterd
toe. Het gaat om een nieuwe kleurenbuis, dat is duidelijk:.„Waarom
griezelfilms griezeliger zijn op de
Quintrix II kleurenbuis", luidt de

Je zou kunnen zeggen: „uw pro-

bleem, niet het onze".

aanbeveling.

En de tekst vervolgt:

„Bloed is bloediger. Hoektanden zijn scherper. Klauwen zijn
wreder. U zult ervan genieten".

GEWOON,
EEN FASCIST
Als u fascist genoemd wordt,
meneer Glimmerveen, vindt U dit
een belediging?.

„Nee, zeker niet. Communist,
dat vind ik een belediging. Onlangs kwam ik een jongeman tegen die „zo oude fascist" tegen
me zei. Dat kan hij erg positief
bedoeld hebben".
Nog iets, meneer Glimmerveen.
We weten dat het begrip razzia
voor u een positieve klank heeft.
Wat is uw geachte mening over de
razzia bij El Refugio, waar veel
politieke vluchtelingen uit Chili
zaten?

„Chileense vluchtelingen?! U
zult Chileense zakkenrollers bedoelen! Daarbij zou ik nooit
vluchtelingen uit Chili toelaten.
Blanke vluchtelingen uit ZuidAfrika, ja, die zouden er wel in
mogen".
Deze en andere vuiligheid (nazi-verhalen over „zuiverheid van
ras", belediging tegen Surinamers) wordt allemaal keurig serviel en zonder commentaar afgedrukt in „Motief', het blad van
het Nederlands Centrum voor
Buitenlandse werknemers.

Het is een mening nietwaar?
Daar moeten die buitenlanders
dan maar aan wennen.

IKKEN U

NIET MENEER
Een
Amsterdamse huisarts
schreef ons het volgende.

(WORDT VERVOLGD)

„TJ kan het beste hierover inlichtingen vragen bij de ombudsman van de VARA. Men heeft bij
deze instantie meer gegevens over
overheidshulp in deze gevallen,
dan wij in onze bescheiden afdeling".

FAILLIET
Het idee van „werk door winst"
is failliet. Al in de verkiezingscampagne verklaarde Duisenberg
dat dit „toch geen automatisme"
bleek te zijn. Op de EEG-top, ver
van huis in Londen, zei Den Uyl
hetzelfde.
f
In het laatste nummer van het
PvdA-blad „de roos in de vuist",
schrijft P. Friese, een medewerker
van de Wiardi Beekmanstichting
zelfs dat de recente ervaringe hebben geleerd: „meer winst leidt tot
minder werk". Een failliette politiek dus; de meningen zijn daarover nauwelijks meer verdeeld.
Maar wat stond er in Den Uyl's

„memo 2"? Dat iedereen moest
offeren voor de winst, de winst en
nog eens de winst. Moet offeren
dus voor a/braak van de
werkgelegenheid? Hij gaat er blijk-

baar vanuit dat we ons welgemoed allemaal achter hem aan in
het ravijn zullen storten, de Internationale zingend.

Dat is geen kwalijk grapje; Den
Uyl denkt die dingen blijkbaar
echt. Hij baseert ze op zijn ervaringen in -de PvdA, een partij die
hij verschrikkelijk moet minachten. Lang voor hijzelf de leiding
overnam schreef hij, na afloop
van een PvdA-congres, in Vrij Nederland:
„Zou er een redelijker slag mensen bestaan dan de afgevaardig-

den van de PvdA in congres bijeen? Ze komen telkens weer samen uit Warffum en Vlissingen,
Bolsward en Heerlen met een
hoofd vol kritiek en een hart vol
verlangens, en wanneer met feilloze techniek de grote slachting onder de honderden voorstellen en
amendementen wordt aapgericht,
zijn zij de eersten om te applaudiseren voor een goeie zet vanachter de groene tafel".

't Volk van

Mozambique „zit op school”

4

(Speciale correspondentie)

De schoolklassen in
Mozambique staan eigenlijk nooit leeg. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Echter niet alleen
voor zesjarigen, maar
ook voor velen die de lagere-schoolleeftijd
al
lang ontgroeid zijn. Zelfs
jonge moeders, hun kinderen op de rug gebonden, scharen zich in de
lange rij van schoolbeginners.

Na de onafhankelijkheid
Het negen

miljoen

tellende volk van

Mozambique is door een grote leergierigheid gegrepen. De Portugese koloniale macht had het in de loop van bijna 500 jaar onderdrukking politiek onmondig en in onwetendheid en bijgeloof gehouden. Toen Mozambique in
juni 1975 onafhankelijk werd, was 90
procent van de bevolking nog nooit op
school geweest.

Op het platteland, waar de meerderheid van de Afrikaanse gezinnen
woont, was de situatie nog slechter.
Hier konden nauwelijks twee van de
honderd mensen hun naam schrijven.
De weinige scholen bevonden zich merendeels in handen van de katholieke
missie. Alle kennis die voor de jeugd
van Mozambique bestemd was bevond
zich in één leerboek.
Binnen korte tijd ontstonden na de
machtsovername door Frelimo honderden scholen. De leraren zaten, tot op
het moment dat ze les moesten geven,
vaak zelf nog op de schoolbanken. Tot

VOORSPRAAK

verhaal van éen Engels plattelandsjongetje, John, dat zich afspeelt in
'40—'45. Alhoewel de wereld gebukt
gaat onder de barbarij van de nazi's, is
het precies of er rond John niets gebeurt. Hij maakt tochtjes met zijn opa
in de schitterende natuur... Een bezigheid waarin hij gezelschap krijgt
van Samantha, een oorlogsvluchtelingetje uit de stad.

Theo Kojak speelt vanavond de
„echte" Kojak. De Kojak in de speelfilm The Marcus-Nelson Murders, de
film waar hij voor het eerst als detective werd geïntroduceerd. Deze film
bleek zo succesrijk te zijn, dat men later Telly Savalas liet doorlopen als sene-Kojak, een zegetocht die nu al bijna vijf jaar duurt. De film dateert uit
1973 en werd gemaakt door Joseph
Sargent, die zich daarvoor baseerde op
het opzienbarende proces van een
moordzaak dat in 1966 in New Vork
plaatshad.
Op 28 augustus van dat jaar werden
twee meisjes in hun flat in het New
Yorkse Manhattan dood aangetroffen.

Er werden honderden politiemensen
opgezet, maar die konden de dadeits)
niet vinden.

Op 23 april 1964 overviel een onbekende een vrouw in Brooklyn. Hij
sloeg op de vlucht nadat hij geprobeerd had haar te verkrachten. Kort
daarop meldt zich een jonge neger,
Georg Whitmore met het verhaal dat
hij een verdacht figuur had zien rondscharrelen. De politie onder invloed
van de rassenwaan en bang om haar
gezicht te verliezen
arresteert Whitmore
en vindt in zijn huis een foto
van één van die. meisjes
Ofschoon

...

—
—
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RADIO EN T.V.
Televisie

Vanavond

NEDERLAND I

18.30 TELEAC: Bedreigde landschappen.

NOS: Fabeltjeskrant.
Journaal.
AVRO: Rallycross '77.
Holmes en Yoyo.
AVRO's zomerkwis.
NOS: Journaal.
AVRO: Internationale tenniskampioenschappen van Nederland.
22.30 The Blue knight, tv-serie.
23.20 NOS: Journaal.
18.45
18.55
19.05
20.00
20.25
21.35
21.50

NEDERLAND II
17.00 AVRO: De internationale tenniskampioenschappen
van
Nederland.
18.00 NOS: Tour de France en beelden van de Nederlandse kampioenschappen zwemmen.
18.55 Journaal.
19.04 NCRV: Black Beauty.
19.30 Zo vader, zo zoon.
20.00 NOS: Journaal.
20.25 NCRV: The Marcus
Nelson
Murders, politiefilm.
22.40 Muzikale meditatie.
22.55—23.00 NOS: Journaal.

-

DUITSLAND I
20.15 Hier und Heute. 20.30 Kurz vor 8. 21.00 Journaal. 21.15 Der Untergang der Titanik, speelfilm.
22.50 Trekking loUogetallen Aansl.: Journaal en
weerbericht. Daarna Das Wort zum Sonntag 23 10
Amusementsprogramma. 23.55 Spelprogramma.
00.40—00.45 Journaal.
DUITSLAND II
Journaal. 2030 Das Haus am Eaton Place, tvsene. 21.15 Spelprogramma. 22.45 Journaal 22.50
Sportprogramma. 00.05 Der Hund von Blackwood
Castle. speelfilm. 01.30 Journaal.
21100

DUITSLAND III
21.00 Journaal. 21.15 Ihr Auftritt, Al Mundy! misdaadsene. 22.05 Wer einmal aus dem Blechnapf
fnsst. tv-spel. 23.40 Filmreportage. 00.25—00.30
Journaal.
BELGIË (Nederlands)
10.45 Journaal. 20.15 Muzikale show 21.00 Nieuws
in de marge. 21.45 Bert d'Angelo. politieserie.
22.35—22.55 Journaal.

Morgen

NEDERLAND I
16.00 NOS: Journaal.

16.02 Ti-Ta-Tovenaar.
16.27 Studio-Sport Extra.
17.00 Zendtijd voor kerken: Kerkdienst
17.45—17.47 IKON: Wilde Ganzen.
18.55 NOS: Fabeltjeskrant.
19.00 Journaal.
19.05 VARA: Een geheim plekje,

.

jeugdfilm.

20.05 Hammerfeld Jazzfestival 1976.
20.45 Antonius en Cleopatra, drama
van Shakespeare. deel I.
22.05 Herinneringen aan mijn vader,
Pieter Jelles Troelstra.
22.35 Simon Carmiggelt leest voor uit
eigen werk.

22.45—22.50 Journaal.

NEDERLAND II
"Ti AVRO:
Internationale tennis-

Jennifer Muller
op het proces blijkt dat hij niet op de
hoogte is van de moordzaak wordt hij
schuldig verklaard. Er wordt hem een
bekentenis „afgedwongen". De film
veroorzaakte in 1973 zoveel deining in
Amerika, dat men moest besluiten het
proces te herzien!
Een geheim plekje is een BBC-film
van regisseur John King. Het is het

kampioenschappen van Nederland vanuit het Melkhuisje.
18.00 NOS: Tour de France en N.K.
zwemmen.
18.55 Floris.
19.25 Studio Sport, met om 20.00
Trekking van de lottogetallen.
20.40 De Tijgerbrigade.
21.35 Journaal.
21.40 Horizon op de kermis.
22.05 Sleepers, dansstuk met dialogen.
22.35—22.40 Journaal.
DUITSLAND I
19.30 Journaal. 19.33 Sport. 20.20 Reportages van
buitenlandse correspondenten. 21.00 Journaal. 21.15
Tatort. '22.45 Filmportret. 23.30 Kritiek op de pers.
0.15—0.20 Journaal.
DUITSLAND II
20.00 Journaal. 20.10 Politiek overzicht. 20.30 Muzikaal raadselspel. 21.15 Effi Briest, speelfilm. 23.30
Journaal en sport. 23.45 Filmportret. 0.45 Journaal.
DUITSLAND III
21.00 Journaal 21.15 De Onedin Line. 22.05 Amusementsprogramma. 23.35 Aber, aber. Vater. 24.00
Journaal.
BELGIË
19.45 Journaal. 20.00 Sportweekend met verslag
Tour de France. 20.30 Fall of Eagles, tv-serie. 21.20
Showprogramma. 21.45 Dokumentair programma.
22.35—23.00 Journaal en sport met verslag Tour de
France.
(Nederlands)

Radio
Vanavond
HILVERSUM I 298 m en FM-kanalen
18.30 Nieuws. 18.41 VARA's Voettocht. 19.30 Zing
zomaar simpel een melodie. 20.00 De VARA feliciteert. 21.00 Voor wie niet kijken wil
(22.30
Nieuws.) 23.55—24.00 Nieuws.
HILVERSUM II 402 m en FM-kanalen
18.00 Nieuws. 18.11 Aktua 111. 18.30 Toeraktua: Zomer '77 deel 3. 19.00 Tross-Country. 20.00 Nieuws.
20.05 Concert a la carte. 21.30 Woorden in de avond.
22.00 Laat ons de rustdag wijden. 22.45 Reflector.
23.00 Goed nieuws, programma in de Spaanse taal.
23.10 Postludium rondom Saint-Saëns. 23.55—24.00

-

Antonius en Cleopatra is het eerste
deel van een door dé befaamde Royal
Shakespeare Company vertolkt drama van Shakespeare. Met Hamlet, Julius Caesar, Othello, King Lear en Mac
Beth behoort dit stuk tot de tragedies
die deze Engelse toneelschrijver na
1600 publiceerde. Dat wil zeggen na
het keerpunt in zijn leven, geschokt
als hij was door de terechtstelling van
Essex en Southampton en de dood
van zijn enige zoon. Antonius wordt
gespeeld door Richard Johnson, Cleopatra door Corin Redgrave. Morgen
volgt deel 2.

's avonds laat brandt er licht in de klaslokalen. Dan worden er alfabetiseringscursussen en vervolgonderwijs
gegeven aan volwassenen die overdag
moeten werken.

Niet eenvoudig
De opbouw van het onderwijs vindt
onder uiterst moeilijke omstandigheden plaats. Een gesprek met een medewerker van het ministerie van onderwijs in Mozambique maakt dat duidelijk. Hij legt uit dat het niet alleen
het tekort aan klaslokalen en leraren is
waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. „De bouw van scholen is
slechts één van de taken waar we voor
staan", zegt hij.!„De gevolgen van honderden jaren kolonialisme gaan echter
veel verder. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat de geschiedenislessen onder
de Portugezen uitsluitend over de
„roemrijke geschiedenis" van het Portugese kolonialisme gingen, begrijp je
dat we wat betreft de inhoud van het
onderwijs helemaal opnieuw moeten
beginnen. Ons volk moet zijn eigen
identiteitlerenkennen".
Het ministerie van onderwijs gaat
ervan uit dat de jeugd van Mozambique met alle kennis en capaciteiten
uitgerust moet worden, die hen in
staat zullen stellen actief aan de opbouw
van een nieuw bestaan in een onafhankelijk land mee te werken. Daarom leren de kinderen nu de geschiedenis
van hun volk kennen. Zij lezen over
de heldhaftige strijd van het bevrijdingsfront voor de onafhankelijkheid
van Mozambique. Zij lezen gedichten
van nationale dichters, krijgen politieke vorming en eigenen zich natuurwetenschappelijke kennis toe.
Tegelijkertijd is het opdoen van theoretische kennis nauw verbonden met
praktische arbeid. Op het land bewerken de scholieren een stuk grond of ze
planten fruitbomen. Over de taken van
het onderwijs haalt de onderwijsdeskundige een citaat uit een rede van Samora Machel aan:
„Een van de belangrijkste taken van
het onderwijs moet het bevorderen
van de eenheid van het volk zijn. Het
kolonialisme probeerde alle verschil-
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Onderwijs
na

bevrijding
met kracht
uitgebreid
len met betrekking tot taal, stam,
godsdienst en cultuur onder de bevolking van Mozambique te versterken.
Bovendien bracht de traditionele opvoeding, waarin elke aparte taalgemeenschap verheerlijkt werd. iedereen
minachting en soms zelfs haat bij ten
aanzien van andere taalgemeenschappen. In ons onderwijs moeten we de
nadruk leggen op de overeenkomsten
in de levensomstandigheden van het
Mozambikaanse volk in geheel".

.

De toekomst
Als men door Mozambique reist en
het enthousiasme ziet waarmee de bevolking van dit land aan de opbouw
van de nieuwe maatschappij werkt,
krijgt men er het volste vertrouwen in
dat de problemen, die er nu nog zijn,
opgelost zullen worden. Momenteel
zyn die problemen echter nog zeer
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Eén van de naaste medewerkers van
Machel somt ze voor ons op: „Allereerst zitten we met een koloniale produktiestructuur, die omgebouwd moet
worden tot een op de behoeften van
de bevolking afgestemde produktie.
Dat vergt tijd. Daarnaast is ons land
door de steun die wij geven aan de bevrijdingsbeweging van
Zimbabwe
mikpunt van de Zuidafrikaanse en
Rhodesische rassisten. Grensschendingen zijn aan de orde van de dag en het
gevolg is dat onze uitgaven voor defensie noodzakelijkerwijs hoog moeten
zijn. Tenslotte zijn we ook economisch
nog gebonden aan Zuid-Afnka. Gelukkig is het wel zo dat de meeste van onze mensen die in de Zuidafrikaanse
mijnen werken na afloop van hun contract niet meer terugkeren".

Verschil
Naast de ontwikkeling van de landbouw en de noodzakelijke versterking
van het leger staan de opbouw van het

onderwijs en van de gezondheidszorg
hoog op de prioriteitenlijst van de Mozambikaanse regering. Zoals alles in
Mozambique wordt ook het onderwijs
'zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de bevolking. En dat is
het grote verschil met 500 jaar kolonialisme.

voor-

naamwoord;
9 trekschuit;
II grondsoort;

groot.

102 namelijk.

gedachtenis;

12. rijtuig;
14te allen keer;
16 lets buitengewoons;

18 steensoort;

19 vaneen splijten;
22 op zijn wijze;
23 deel van een
etmaal;

24 stof
25 myth. figuur;
27 rustend;
28 kleur;
30 Russisch schler-

,

eiland;
32 spl|t;

33 scheepstuig;
35 vogel;
37 myth. figuur;
38 zeeaster;
40 sterk overdreven;
42 kloosterling:
43 dwaasheid;
44 loot;
46 plaats in Overijssel;
47 hulporganisatie;
48 roemen;
49 zeldzame;

afgeknol;
boomst»*
48 echtgenHLJ
50 Europe»|
54 schors; jpl

VERTIKAAL:

stad;

54 daar:
55 tijdmaat;
58 boord;
60 waterstand;
62 Ivoor;
64 bedrag:
65 rechte rij;
66 omroepvereniging;
67 dapper;
69 vaatwerk;
71 land in Azië;
72 gang:
74 latwerk;
75 gindse;
77 ellendige woning;
79 rivier in Italië;
81 rund;
83 kelner;
85 Mars;
86 inhoudsmaat;
87 bevel;
89 zijn;
91 vogel;
92 proviandbrenger;
94 borstkleed

voor vrouwen;

96 gierigaard;
97 atoomgroep:
99 neet:
100 rund;
101 stad in Polen;

1 tegen;
2 stad In Zuid-

56 kledings»^'

Amerika;

57 water in

4 soort onderwijs;
5 godheid;
6 daar;

Noord-B'tl(

58 precies;
59 vis;
p
61 woud; p(
63 bloemfra*

7 kerel;
8 IJslands

geschrift;
9 kaartterrn;
10 aardmannetje;
12 helderklinkend;
13 grap;
14 landvoogd;
15 rustteken;

66 vaartuig;

wreed rtf»

68
70
71
73

cci'
£U

drank;

leeg;
sim;

houtsoCJ

75

78 vruchten"!
78 zwak; n <
79 sterke <f"
80 idee;
.^
82 loot;
11-:
84 teis (Po'lf,
85 water IjJ.

16 arbeid;
17 onheil;

~

20 vreemde munt;
21 voorzetsel;
24 insekt;
26 dronk;
28 ovenkrabber;
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41

drinkge't

43
45

Noord-0"Zlc

getal;

86 kist;
J ,
88 In het VLy
90
91 Bijbels » d
93 roofdier. h',e
«5 laag;
97 Myth. fllTWa
98 deel n»"h
franse «T,

tijdrekening;

.

nachtbraker;

bloeiwiif'l

gaard;
hetzelfde;

zoogdier;
werkplaats;
watervlakte;

vroeger koningin;
Bijbels figuur;

!4

OPLOSSING PUZZEL 969
HORIZONTAAL. 1 melati; 7 mossel. 13 agaat. 14 sop. 16 lotto. 17 wesp. 18 reces, 20 kier; 21 L.S;I
ler, 24 en. 26 olijf: 28 nier. 31 CV, 33 om. 34 set, 36 BM, 37 io. 38 haag, 40 april. 42 ster. 44
46 bijl. 47 aha, 48 vlak. 50 reden. 52 smal. 53 os. 54 e a.. 56 net. 57 zo. 58 rij. 59 Kuch. 61 lomp.
harpoen. 67 i.o .69 klam, 71 loods, 72 hart. 74 oeros 76 koe. 77 rondo. 78 missie. 79 sproet.

a»9

"

VERTIKAAL 1 m.a.w.. 2 egel, 3 lasso. 4 aap. 5 TT. 6 dochter, 8 OL, 9 sok. 10 stier, 11 eten. tij
pet. 18 rif. 19 sen. 22 lijm. 23 rib, 25 scnavot. 27 log 29 Ems, 30 Koialiin, 32 vaals. 34 spe*]
oet. 37 Lehar. 39 ,ara. 40 air. 41 lijn. 43 Kam. 49 Keu. 51 despoot. 52 som. 55 ach, 57 zon, 59 Kaar*!
61 les. 62 piano. 63 klei. 65 roK, 66 oa«. 68 orde. 69 Kom, 70 mos. 72 hor 73 lot. 75 sil. 77 RP
Winnaar van puzzel 968 is geworden de neer G V ie N Hi| Krijgt op zi|n verzoek een Nederlands wo1]
toegezonden Oe keuzeboeken «ooi deze keei zi|n .De Hobbrt van Tolkien, ..Leve Joop Massaker'
Vaandrager cm tol slot een puzzelwoordenooekie

sec, 15

:

Oplossingen voor donderdag a.s opsturen

naai

Puzzeiredactie Oe Waarheid,

postbus

Amsterda^

343 in

DAMMEN

Sleepers is een „dansstuk met dialo-

No. S. Serie 276

gen" van de Amerikaanse choreograaf
Louis Falco. Het wordt uitgevoerd
door zyn eigen gezelschap, The Louis
Falco Dance Company, waarin naast
hem ook choreografe Jennifer Muller
danst.

No. 6. Serie 276
O. Vuurboom

D. Vuurboom.
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STAD/RADIO AMSTERDAM 240 m
1250kHz
17.00—1800 Droomsoezen. 18.00—19.00 Sport in en
rond Amsterdam.
BRUSSEL 324 m (Nederlands)
19.00 Nieuws. 19.15 Amusementsmuziek en verkeerstips (20.30 Nieuws). 21.00 Bing Crosby Story.
22.00 Nieuws. 22.05 Liedjesprogramma. (23.00
Nieuws. 23.05 Popmuziek). 23.40—23.45 Nieuws.

Maandag
HILVERSUM I 298 m en FM-kanalen
7.00 Nieuws. 7.02 Ontbijt-soos. (7.30 Nieuws. 7.41
Aktua. 8.30 Nieuws. 8.36—0845 Gymnastiek). 10.00
Sphinx. (10.30 Nieuws. 10.33—10.45 Kaboutertnd).
11.40 Uitzending over verslaving. 12.00 Piet Ponskaart presenteert.. (12.25 Mededelingen voor landen tuinbouw. 12.30—12.41 Nieuws) 13.30 Muziek.
15.00 Permanent Wave. 15.30 Nieuws. 15.33 Nova
Zembla. 16.15 Licht en uitzicht. 17.00 Eigen wijs.
17.15 Grammoföonmuziek. 17.20 Nederland en de
Derde Wereld. 17.30 Nieuws. 17.32 Klankbord.

No 6 Wit forceert

No 5 Wit speelt en wint

HILVERSUM II 402 m en FM-kanalen
7.00 Nieuws 7.11 Gymnastiek 7.20 Vandaag...
maandag. 8.00 Nieuws. 8.11 Hier en nu. 8.30 Het levende woord. 8.35 Te Deum Laudamus. 9.00 Muzikavy ochtendpost. 9.35 Waterstanden. 9.40 Zomerdok. informatief programma. 11.00 Nieuws. 11.03
Plein muziek. 12.00 Het nuttigen van etenswaren is
toegestaan. 13.00 Nieuws. 13.11 Hier en nu. Aansl.:
Kunst- en vliegwerk. 13.30 Douee France. 13.55
Lichte orgelmuziek. 14.10 Eén. twee. uit de maat.
14.30 Boerenbont. 14.50 Den Haag deze week. 15.00
De Derde Wereld. 15,30 Een goed halfuur. 16.00
Nieuws. 16.03 Rozegeur en prikkeldraad. 17.55 Me-

wins'i

SCHAKEN
OE LADDERWEDSTRIJD
Opgave no 1924
Auteur: Zoltan Labal
Milanovce (Ts|echoslowakije)
No. 43, Probleemtoemooi
„DE WAARHEID" 1977

Viaductbouw
bij Zoetermeer

dedelingen.

(eerste plaatsing)

zwart

In verband met de bouw van het viaduct over rijksweg 12 bij Zoetermeer
zal het verkeer van 26 tot en met 30 juli in de vroege ochtend worden omgeleid of korte tijd gestremd. Oe maartregelen kunnen uitlopen tot 1 of 2 augustus. Voor de bouw van het viaduct
moeten negen betonnen liggers over
de weg worden aangebracht. Deze zullen in onderdelen worden aangevoerd
en op een gedeelte van het parkeerterrein worden samengesteld. Daarom zal
op dit terrein van 18 juli tot en met 3
augustus niet kunnen worden geparkeerd. Het benzinestation blijft normaal bereikbaar.

HILVERSUM III 445 m en FM-kanalen
IEDER HEEL UUR NIEUWS
7.02 Drie op je boterham. 9 03 'n Goed begin. 10.03
Voorbeschouwing Tour de France. 10.06 Arbeidsvitaminen. 11.03 Radiojournaal. 11.06 Postbus 700.
12.03 Joost mag niet eten. 14.03 Radio Tour de
France.
HILVERSUM IV FM-kanalen
7.00 Nieuws. 7.02 Groot en klein. 9.00 Nieuws. 9.02
Kinderen een kwartje? 9.30 Kamermuziek van Haydn. 9.50 VARA's voettocht. 10.00 Drie concerten.
10.50 Kamermuziek. 11.40 Nocturnes. 13.15 Werken
van Rachmaninof. 14.00 Nieuws. 14.02 Keuren en
kiezen. 14.30 VARA's voettocht. 14.40 Omroep Orkest 0.1.v. Leo Dnehuys m.m.v. solisten.
16.05—17.00Kamermuziek.
STAD/RADIO AMSTERDAM 240 m = 1350kHz
17 00—19.00 Actualiteiten en muziek 17 15 Uit in
Amsterdam 17.30 Portret van een Amsterdammer
18.15 Luisteraars praten met STAD bel 719071

-

Nieuws.

HILVERSUM III 445 m en FM-kanalen
19.02 Pers Vers. 20.02 After eight. 22.02 Sportshow.
22.55 Mededelingen. 23.02 Stnctlv counti-y stvle.
23.30 Late date. 2.02 Nachtexpress (1). 4.02 Nachtexpress (2). 6.50—7.00 Zondagmorgen.
STADSRADIO AMSTERDAM 240 m
17 00—18 30

Rechtstreeks

vanuit

hotel

Schiller.

Rembrandtsplem. 17.05 Uit in Amsterdam. 18.30 Zaterdagsport in en rond Amsterdam.

BRUSSEL 324 m (Nederlands)
19.15 Gevarieerd programma. (20.30 Nieuws.) 22.00
Nieuws. 22.05 Gevarieerd programma. (23.00
Nieuws.) 23.40—23.45 Nieuws.

Morgen

.

HILVERSUM I 298 m en FM-kanalen
8.00 Nieuws. 8.10 VARA's voettocht. 8.25 Gerrit de
Weerman. 8.30 Engelse volksliedjes. 9.00 Bomans
was de naam. 9.30 Actualiteiten vanuit humanistisch oogpunt. 10.00 Kerkdienst. 10.45 Wilde Ganzen. 10.50 De andere wereld van zondagmorgen
12.00 Nederlandse Sterrenparade. 13.00 Nieuws.
13.10 De toestand in de wereld. 13.19 Radiojournaal.
13.30 Delta-zomer. 14.00 Kruispunt. 14.30 Zin in muziek 15 00 Kleinkunst met een grote K. 18.00 Zomer
'77. 16 45 Hoe gaat het' 17.00 KerkdiensL 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 ... en die veelkens alzo wel. 18.15
Er 'is ik en er is.
18.30 Nieuws. 18.40 Zondagavondzang. 19.10 Divertimento. 19.25 Orgelmuziek.
20.31)
20.05 Musica Sacra.
In de kaart gespeeld. 22.30
Nieuws. 22.40 Radiojournaal. 22.55 Slotakkoord.
23.55—24.00 Nieuws.
HILVERSUM II 402 m en FM-kanalen
8.00 Nieuws. 8.10 Overweging. 8.15 Badinerie. 9.00
Nieuws. 9.10 Waterstanden. 9 15 Laudate. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Da Capo. 12.00 Nieuws. 12.10
Lichte muziek. 12.20 Voor de Surinaamse Nederlanders. 13.20 Voor de buitenlandse werknemers.
17.00 Muziek uit de Renaissance. 17.5 Mededelingen. SOS- en politieberichten. 18.00 Nieuws. 18.15
Dingen van de dag. Aansl.: VARA's voettocht. 18.30
Geschiedenis van het anti-semitisme en fascisme.
19.00 Het Bolsjoi Theater 1925—1950. 19.30 Brood
en spelen. 20.00 Promenade Orkest. 20.30 Journalistenforum. 21.00 Analfabetisme. 21.40 Dichters in De
Vaart 22.10 Over musici gesproken
22.40 Hobbyscoop. 23.15 NOS-Jazz. 23.55—24.00 Nieuws.

.

.

HILVERSUM III 445 m en FM-kanalen
IEDER HEEL UUR NIEUWS
7 02 Ko, de boswachtershow. 8.02 Postbus 1965. 9.02
Juist op zondag. 10.02 Voorbeschouwing Tour de
France. 10.05 Muziek Mozaièk. 11.02 Sportpanorama. 11.30 Tony van Verre ontmoet Simon Carmiggelt. 12.02 Klink Klaar. 12.55 VARA's voettocht.
13.02 Muziek uit Studio I. 14.02 Tour de France.
18.30 Zomer Tombola. 22.55 Mededelingen. 0.02 De
week in.

HILVERSUM IV

-

FM-kanalen
800 Nieuws 8.02 Veronica klassiek. 9.00 Vroeg
klassiek. 10 00 Musica Religtosa. 11.00 Ehse op vakantie.
13.00 Zondagmiddagouverture.
14.00
Nieuws. 14.02 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 0.1.v. Eugène Ormandy. In de pauze:
± 14.5)1—15.10 a. Sport in het korf, b. Praten over
muziek IfUVuiTiaiM..^., Mnva
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De kamer was een soort rommelhok waar het sterk naar mout en
naar graan rook; rondom stonden
zakken die daarmee gevuld waren
en in het midden was een grote

Emily Brontë

Woeste Hoogten

open plek gelaten.
„Maar man!" riep ik uit en keek

hem woedend aan, „dit is geen
plaats om in te slapen. Ik wil mijn
slaapkamer zien."
„Slaapkamer!" herhaalde hü op een
spottende toon, ,je hep alle
stoapfca7ners gesien die dr sein
dat is de maine."
Hy wees naar de tweede zolderkamer die slechts van de eerste verschilde doordat de muren nog kaler
waren en er een groot laag bed zonder gordijnen in stond met een indigo-blauwe sprei erop, aan het ene
einde van de kamer.
„Wat heb ik met die van jou te
maken?" antwoordde ik. „Ik denk
dat meneer Heathcliff toch niet bovenin het huis woont, hè?"
„O, mot je die van meneer Heathcliff hebben?" riep hij alsof hij een
nieuwe ontdekking deed. „Had je
dat dan nie direk kunnen seggen?
en dan mot ik je vertellen na al die
moeite, dat je die net nie ken sien
hai houdt 'm altaid op slot en
niemand ken dr ooit in behalve
haiself."
„Je hebt een aardig huis, Jozef,"
kon ik niet nalaten te zeggen, „en
prettige medebewoners en ik geloof
dat het verzamelde extract van alle
krankzinnigheid in de hele wereld
mijn brein als verblijfplaats heeft
gekozen op de dag dat ik mijn lot

—

—

aan dat van jullie verbonden heb!
Maar daar gaat het nu niet om er
zyn andere kamers. Maak in 's hemelsnaam voort en laat mij ergens
tot rust komen!"
Op deze smeekbede gaf hij geen
antwoord; hij sjokte alleen maar
hardnekkig de houten treden af en
hield stil voor een vertrek, dat ik
om de betere kwaliteit van de meubels voor de mooie kamer hield. Er
lag een karpet, dat wel goed was,
maar het patroon was onzichtbaar
door het stof; en voor de haard
hing uitgeknipt papier, dat in flarden viel; er stond een mooie eikehouten bed met ruim-geplooide

—

vuurrode gordijnen van een tamelijk kostbare en moderne stof, maar
blijkbaar was er ruw mee omgegaan, de afhangende randen waren
in slingers losgerukt van hun ringen en de ijzeren roe was aan de
ene kant verbogen waardoor de
draperie over de vloer hing. De
stoelen waren ook beschadigd,
sommige zelfs heel erg en de panelen van de muren waren door diepe
deuken ontsierd. Ik trachtte al mijn
moed te verzamelen om naar binnen te gaan en de kamer in bezit te
nemen toen mijn dwaze begeleider
aankondigde: „Dit is de kamer van
mijnheer." Mijn avondeten was
langzamerhand koud geworden,
mijn eetlust was verdwenen en
mijn geduld was uitgeput. Ik drong
erop aan, dat mij nu onmiddellijk
een toevluchtsoord en de mogelijkheid om uit te rusten aangewezen
zouden worden.
„Moar foor de duivel woar dan?"
begon de vrome oude man. „De
Here zegene ons! De Here fergeif
ons! Woar foor de hel wou je noartoe? Jou verwend lastig schepsel!
Je hep alles gesien behalve 't kamertje van Hareton. Dr is gein ander hol om in te liggen in 't hele
hois!"
Ik was zo kwaad, dat ik mijn
blad met alles wat er op stond op
de grond gooide en toen ging ik bovenaan de trap zitten, sloeg mijn
handen voor mijn gezicht en
huilde.
„Nou, nou!" riep Jozef uit. „Goed
gedoan, juffer Cathy! goed gedoan,
juffer Cathy! Moar de boas sal drek
ofer die kepotte kommen fallen en
dan sulle we wat te horen kraigen,

we sullen es horen wat dr gebeuren mot. Niksnut da jebent! Je verdient gestraft te worden van nou
tot an Karsemis an toe, so maar de
goave van God met je naidige kop
op de grond te gooien! Moar 'k
denk nie da je 't lang vol ken houe.
Denk je dat Heathcliff sukke aordige meniere goed sel finden? Ik
hoop moar dat ie je hier so vindt,
dat hoop ik moar."
En zo ging hij naar zijn hok beneden, al scheldend en met de kaars
in zijn hand en ik bleef in het donker zitten. De tijd van nadenken,
die op deze dwaze daad volgde,
bracht mij ertoe myn trots te onderdrukken, mijn woede te bedwingen en de gevolgen ervan te gaan
opruimen. Er verscheen een onverwachte hulp in de gedaante van
Throttler. die ik nu herkende als
een zoon van onze oude Skulker:
als jonge hond was hij op de Grange geweest en mijn vader had hem
aan Hindley gegeven. Ik geloof dat
hij mij nog kende, hij duwde zijn
neus tegen de mijne bij wijze van
begroeting en toen haastte hy zich
de pap op te eten terwijl ik van tree
tot tree kroop om de stukken
aardewerk op te rapen en de melkspatten met mijn zakdoek van de
trapleuning af te vegen. Ons gezwoeg was nauwelijks voorbij toen
ik de stop van Earnshaw in de gang
hoorde, mijn helper trok zyn staart
in en ging tegen de muur staan; ik
sloop de naastbijzijnde deur in. De
poging van de hond om hem te
ontlopen had geen succes zoals ik
kon opmaken uit een gedraaf naar
beneden en een langdurig zielig gejank.
(wordt vervolgd)
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Oplossing te zenden aan de Schaakre^ij
WAARHEID". Postbus 343 ta Amsterdam-I" 1;
met 20 augustus 1977.
U Kunt de oplossingen van de vèjf
inzenden.

tegelijk

vakantiS'M

Problemistische
vakantie-bezigheid

Auteur: dra. C. Goldschmeding
Ie prijs P.B. 1974

Mat in 2 zetten
1 Tgsl dr. 2. LI6.
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En wat zegt de jury?
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1e Prijs voor drs. C. Goldschmeding. Ee<»
zo luidt Hanngs oordeel
matverandenngen en twee splitsingen, de
geelt in totaal op acht velden mat, een bi|*»''J.
matig geOruiK van materiaal, vooral van het
meesterwerk,
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16 jtf^heid van zaterdag 16 juli 1977

Een bit er verhaal
0l»ze sociale redactie)

r is verontwaardiging bij de werkers van Gusto. De dreiging met slui'en dus met algeheel verlies van werkgelegenheid hangt zwaar boven
}
hoofd. De regeringsbijdrage aan de voor eigen rekening in bouw zijnfütterzuiger is slechts verstrekt met het uitdrukkelijke beding van „een
"ijke afbouw" van de werf. Het is de bedoeling dus van de scheepsConcerns en van de regering om een van de oudste en bekendste
Pepswerven van ons land dicht te gooien.
's
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bond-NW deelnemen, zo geadviseerd
heeft. Dat is van de zijde van de Industriebond ontkend, maar niemand

leidscoramissie Scheepsbouw, waaraan
vertegenwoordigers van de Industrie-

weet eigenlijk hoe de kwestie in de
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Ministerie van Economische Zaken

i

-

-

kosten,
door de werf te maken
18. Ik deel U mede, dat de
welke samenhangen met het verstrekken van de subsidie en
de achtergestelde lening als participatie in het verlies
op het betrokken object, ten laste komen van U.

gebouw,

6e
staatsieportret van
I?ï*j

,

brief van economische zaken echter

zwart op wit. Daar staat bij, dat de Be-

's'

r

'

mag
20. Het.serie-effekt van de bouwnummers 897, 898 en 899
verrekend worden bij de afrekening van de laatste cutterzuiger die opgeleverd wordt tot een totaal maximaal beals participatie in het alsdan
drag van i 3.446.250,
geleden verlies door de bouw van de drie cutterzuigers.

staal wordt

—

omgezet
bedrijf dus. Maar tegelijkerft.^
°aern, zoals blijkt uit het over-

.,

Or

—

’

voorwaarde.

Waar vernuft in

:igllv alles

19. De Beleidscommissie Scheepsbouw heeft mij geadviseerd de
participatie in het verlies door bouwno 897 van maximaal
1.173.000,
slechts te verstrekken als de betrokken
cutterzuiger een ordelijke afbotiw van de werf Gusto v<?rgemakkelnkt. Ik heb geen redenen kunnen vinden van dit
advies af te wijken, weshalve dit advies als een voorwaarde gebonden aan deze participatie fungeert. Wel maair'daarbij de aantekening dat indien de Beleidscommissie op grond
van de herstruktureringsplannen in te dienen in het kader
van de z.g. "groep 1" tot een andere overtuiging mocht
komen, dit uiteraard ook zijn v/eerslag 2al vinden in deze

wat het bedrijf zo in de

Jaren heeft gemaakt. Het vakjj. APaP van de arbeiders, inge-1' tekenaars en technici blijkt uit
;ï beller, die zorgvuldig bewaard
lr> het fraaie centrale gedeelte
j
schepen.van allerlei
il "Paleisje":
aBgermaterieel en later boore
off-shore eilanIrwi
<j örukwekkende films, gemaakt
fc a fn emers t onen net in staal
Vernuft en technisch vennol y degenen die op de werf werk-

1.-.dien U zich akkoord verklaart met de inhoud van deze brief
verzoek ik U bijgaande kopie van deze brief rechtsgeldig
ondertekend terug te sturen naar mijn Ministerie.

ZAKEN,
MINISTER VAN ECONOMISCHE
Voor deze:
DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN INDUSTRIE,

DE

*

fran

zou dicht moeten?
'i(>ftrt^
bM fWerf
waar nu zon duizend

De passage uit de brief van het ministerie van economische zaken aan
IHC waaruit blijkt, dat Lubbers aanstuurt op sluiting van Gusto. Hij beroept zich daarbij op een advies van die strekking van de beleidscommissie scheepsbouw.

Beleidscommissie en de ondercommissies is behandeld.

Wel rijst steeds meer de vraag bij de
vakbondsleden bij Gusto waar het
heen moet met de vakbondsdeelname
aan de Beleidscommissie. Dat moet
toch niet alleen neerkomen op het
mee-modderen aan afvloeiingsregelingen, alles gedekt onder de leuze „geen
gedwongen ontslagen".

De inkrimping van de Nederlandse
scheepsbouw met 30 procent, die regering en concerndirecties al jarenlang als onontkoombaar presenteerden, wordt nu reeds als te gering bestempeld. Er vallen cijfers als 50 procent en zelfs hogere getallen worden
genoemd. En in dat kader past natuurlijk de sluiting van hele bedrijven als Gusto, dat nota bene zelfs de
grote crisis van de dertiger jaren kon
doorstaan.
Bij het bezoek aan het bedrijf bleek,
dat er arbeiders zijn vooral de oudere
die de afvloeiingsregelingen als
het belangrijkste onderhandelingspunt
zien. Hoe moet het tot hun 65-ste? Zij
willen niet in de WW, WWV en daarna
de bijstand terecht komen en verlangen een regeling, die hun levenspeil
niet ingrijpend aantast. „Daarvoor
moeten de regering en de directies
maar over de brug komen. Er is genoeg aan ons verdiend", zo is de redenering die wordt gehoord.

—

—

Een lege
bedrijfsschool
Anderen wijzen in de gesprekken op
de situatie die voor de werkgelegenheid ontstaan zal bij sluiting. Er vallen
dan toch weer zon duizend arbeidsplaatsen weg en waar zullen die terug
komen? Bitter wijst een arbeider naar
een-gebouw, waar de bedrijfsschool is
gevestigd. „Er is nu niemand; je kunt
een jongen die toekomst wil toch niet
hier naar toe praten. Het is zelfs zo,
dat jonge vakarbeiders al zelf vertrekken" zegt hij.
Bij de rondleiding wordt vol trots
gewezen op de nieuwe technieken die
toegepast worden, op een pas gereed
nu reeds op
zijnde cutterzuiger
worden techniweg naar Bombay
sche snufjes aangewezen. „Dat kunen waarom moet
nen we allemaal
je dan dicht?" is de vraag.

——
—

In de gesprekken komt de betekenis
van de scheepsbouwindustrie voor ons

Het exemplaar van De Waarheid waarin de overeenkomst tussen Lubbers en de IHC-directie om Gusto te sluiten publiek werd gemaakt wordt door de arbeiders goed bewaard.
land aan de orde. Eens een van de
grootste scheepsbouwlanden ter wereld, komt Nederland nu op de lijst
van de eerste vijftien niet meer voor.
Ook uit Nederland worden orders geplaatst in Japan; een bij Gusto ontwikkeld project voor een nieuw schip
wordt wel gemaakt, maar nu aan de
andere zijde van de aardbol. En directies en regeerders leggen zich daar bij
neer en werken mee aan de afbraak
van de scheepsbouwindustrie.
Een brander zegt: „Dat we moeten
sluiten, hadden ze voor de verkiezin-

gen moeten zeggen. Ik heb er in Het
Vrije Volk nooit wat over gelezen".
Even verder ligt op een werkbank De
Waarheid met het artikel over de regeringsbrief, waarin de „ordelijke afbouw" wordt geëist.

—

ten met name de Japanners
er verder onder en dan sta je.

—

gaan

Deze methoden worden evenwel niet
alleen door de Japanners toegepast. In
het jaarverslag over 1976 van de IHCdirectie staat: „De bescherming van
nationale industrieën, zoals die zich nu
ook in landen binnen de EEG manifesteert, voegt aan de Nederlandse problematiek nog een extra dimensie
toe". Binnen de EEG, die door de regering heilig is verklaard en aan de regelingen waarvan Nederland zich zou
moeten onderwerpen, is ons land het
brave boontje. Doch dat komt „om
zijn loontje", in dit geval leidt dat tot
afbraak van een nationale industrie die
niet weg te denken is uit de economie
van ons land.

Prof. Brugmans zegt in zijn
'sociaal-economische geschiedenis van
ons land, dat de groei van de scheepssta
werven in het begin van deze eeuw
een van de oorzaken is geweest van de
Is er een mogelijkheid om deze economische ontwikkeling van Nedernoodlottige gang van zaken te verhinland in deze periode. Hij citeert uit het
deren? Daarover wordt natuurlijk het gedenkboek bij het veertigjarig bemeest van gedachten gewisseld. De distaan van de NDSM (toen nog NSM)
in 1934: „In een land aan het water
recteur, met wie een kort gesprek
"plaats heeft, laat het in het vage. Wel
heerst rijker en beter leven, naarmate
staatsbedrijven
grote
hij
kwijt,
wil
dat
er meer schepen van stapel lopen en
die opdrachten hebben die zeer goed varen".
bij Gusto geplaatst kunnen worden,
Maar dat moet dan niet afgebroken
deze zonder meer in West-Duitsland laten maken. Daar hoor je pas van als worden. Dan moeten er ook hier nationale maatregelen genomen worden
het reeds gebeurd is; jekrijgt niet eens
om deze bedrijven in stand te houden.
de kans erop in te schrijven. De regeringssteun om orders te verwerven is Dat wordt niet gebruikt door in te
krimpen tot er zelfs geen vakarbeiders
absoluut onvoldoende; de concurren-

En dan

je

meer te krijgen zijn. Ook niet door
steeds nieuwe rapporten te laten
schrijven door McKinsey, waarvan al
te voren bekend is dat ze verdere concentratie en bedrijfssluitingen zullen
aanbevelen. Zo is die instelling nu
eenmaal geprogrammeerd!

Dan hoeft ook
Gusto niet te
sluiten
Het moet komen tot maatregelen,
die afdwingen dat schepen voor in Nederland gevestigde rederijen in Nederland worden gebouwd. Dat op het Nederlandse deel van het continentale
plat naar olie geboord en olie gewonnen wórdt met in Nederland gemaakt
materiaal, ook al gebeurt dit door oliemaatschappijen uit andere landen. Er
moet een ruime steun gegeven worden
onder toezicht van de gekozen leden van de ondernemingsraden en de
vakbonden
om concurrerend orders
te verwerven en zich te kunnen oriënteren op de ontwikkeling van nieuwe
technieken en het aanboren van nieuwe markten van schepen, baggermaterieel en off-shore.

—

—

Dan hoeft ook Gusto. met
zijn vakbekwame werkers en
technici en zijn ervaringen op
velerlei gebied, zeker niet te
sluiten.
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Informatie over debat in internationale
communistische beweging
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antalreizigers ZHble f gelijk

„Het hedendaagse internati-

onale leven ontwikkelt zich in
gecompliceerde, van tegenstrijdigheden vervulde processen.
Daarin zijn er tendensen van

vooruitgang en van terugval,
maar dominerend blijft de
strijd voor de versterking van
de vrede, internationale samenwerking en sociale vooruitgang. Dat is de hoofdrichting van de geschiedenis". Zo
eindigt een beschouwing in
het orgaan van de CPSU
Prawda over de huidige inter-

nationale situatie. Hierin wordt
veel aandacht besteed aan de
ontwikkelingen in verscheidene Westeuropese landen.
De veranderingen die zich onder de
massa's in West-Europa voordoen worden druk besproken in de toppen van
de belangrijkste kapitalistische mogendheden, aldus het artikel, dat verwijst naar Amerikaanse uitlatingen
volgens welke Washington onveranderlijk het aan de regering komen van
linkse coalities met communistische
deelname wil tegenhouden. Zo zou
president Carter geweigerd hebben de
Franse socialistische leider Mitterrand
te ontvangen, waaruit blijkt dat de
Amerikanen een hardere positie willen
innemen ten aanzien van linkse coali-

r

ties.

vervoering jI^PPiJ (NZH) in Haarlem heeft
een verues geleden van
5. j»'~~ tegen ’1.26 miljoen in
aantal vervoerde reizigers
ref
h v Wel gelijk' Een d3l"1^ deed
Oqr
b'J de interlokale lijnen en
in Alkmaar. Meer
'Ssjjg. st1*
werden vervoerd door de
nsten in Haarlem en Leiden.

Toch zijn er, aldus de Prawda, in
West-Europa belangrijke processen
gaande. In Italië is bijvoorbeeld een
gemeenschappelijk regeringsprogramma tot stand gekomen met inbreng
van de Italiaanse communistische partij om een uitweg te vinden uit de diepe economische en politieke crisis.
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Daarmee is een einde gemaakt aan de
discriminatie ten aanzien van de communisten hetgeen een grote verandering betekent voor de binnenlandse
toestand in Italië en een nederlaag van
rechts. Niet minder belangrijke veranderingen doen zich voor in Frankrijk
onder een geheel andere opstelling
van politieke krachten. Dit laat zien
hoe verschillend de strategie en tactiek
is van de partijen van de arbeidersklasse, die zich baseren op het marxisme-lemnisme, zelfs in twee kapitalistische nabuurlanden met op elkaar gelijkende economische en sociale omstandigheden.

het
is
Het allerbelangrijkste
verjarenlange
van
de
overwinnen
deeldheid van de werkers, waarvan de
monopolistische kringen
gebruik
maakten om de communisten te isoleren en dekapitalistische orde te handhaven. In hetzelfde artikel wordt erop
gewezen dat het Amerikaanse imperialisme wat betreft de bewapeningswedloop bezig is als een recidivist
(herhaling van misdaden) met een politiek die al nederlagen heeft geleden.
Het artikel citeert een onlangs gehouden rede van Leonid Breznjew voor
buitenlandse gezanten, waarin de secretaris van de CPSU en president van
de Sowjet-Unie erop wees dat de huidige situatie zich kenmerkt door een
grote dynamiek: de mogelijkheden om
de wereldvrede te versterken groeien
en tegelijkertijd nemen ook de gevaren toe.

Over het motto

„Eurocommunisme” en de
werkelijke vraagstukken
gebreid in een situatie waar alle politieke partijen, inbegrepen democratische partijen die tegenstander zijn van
het socialisme, aan verkiezingen deelnemen en de uitspraak van de kiezers
aanvaarden. De rechterlijke macht en
vakbonden zullen onafhankelijk zijn
van de politieke partijen en de staat en
er zal een duidelijk verschil zijn tussen
de functies van de partijen en van de
staat.

Een Britse stem

Autonomie

Het bestaan en de versterking van
de socialistische landen is een grote
factor in deze strijd voor de vrede en
doet zijn invloed gelden op alle politieke ontwikkelingen, ook in WestEuropa. Hierover spreekt de alg. secretaris van de Britse communistische
partij Gordon McLennan in een interview met de Morning Star naar aanleiding van de discussies over het zogenaamdeEurocommunisme.

McLennan benadrukt de betekenis
van de strijd voor eenheid in de internationale communistische beweging,
die juist ook nodig is om dergelijke
processen in West-Europa mogelijk te
maken, aangezien hetgeen in deze landen gebeurt niet in het luchtledige
plaatsvindt. Daarbij is echter van groot
belang dat iedere partij onafhankelijk
en soeverein is en niemand anders
haar politiek kan vaststellen.

Het succes van de Sowjet-Unie en
andere socialistische landen, de bevrijdingsbewegingen en de beweging van
de arbeidersklasse in, de kapitalistische
landen maken een vreedzame overgang naar het socialisme steeds beter
mogelijk. De term Eurocommunisme
wordt daarbij gebruikt met de bedoeling geschillen binnen de communistische beweging te scheppen, maar een
feit is dat een aantal communistische
partijen onafhankelijk van elkaar tot
in grote lijnen overeenkomstige opvattingen zijn gekomen hoe de weg naar
het socialisme in hun landen moet
worden begaan, aldus McLennan. Een
essentiële doelstelling van deze strijd
die geleid wordt door de arbeidersklasse in bondgenootschap met andere
sociale krachten, is de democratische
transformatie van de staat.

In de overgang naar het socialisme
en als het socialisme bereikt is zullen
"de bestaande individuele en collectieve democratische rechten worden uit-

Daarom kan er geen sprake zijn van
een internationaal centrum, noch van
regionale centra. Dit verhindert geenszins het coördineren van de inspanningen voor gemeenschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld in de strijd voor de
vrede, ondersteuning van de nationale
bevrijdingsbewegingen of, zoals in
West-Europa, tegen de overheersing
door de EEG. Dat kan gebeuren in
contacten tussen partijen en bovenal
door internationale solidariteitsacties.
Het orgaan van de Belgische communistische ,partij, De Rode Vaan, is
van oordeel dat in de Westeuropese
landen waar de crisis van het kapitalisme huishoudt, door de arbeidersbeweging wegen gezocht worden naar
het socialisme, die in het verlengde
liggen van eigen tradities en verworvenheden. Het groot-kapitaal bestrijdt
dit onder meer door pogingen om verdeeldheid te zaaien in de internationale communistische beweging, waarvoor het lanceren van termen als Eurocommunisme wordt gehanteerd. „Het
is een feit dat men vandaag in de com-

munistische beweging meer discussieert voor en tegen hetEurocommunisme, liefst zo vaag mogelijk gehouden,
dan over de concrete problemen verbonden aan de strijd tegen de crisis als etappe naar het socialisme".

Democratische rechten
De Rode Vaan wijst op het verband

met de kwestie van de „mensenrech-

ten", waarbij wordt gezegd dat het
hier niet gaat om het napraten van kapitalistische kringen, die alle reden tot
zwijgen hebben, maar om een dialoog

met de arbeiders en de democratische

kringen die een grote ervaring hebben

in de strijd voor de democratische
rechten.
Dit-laatste is ook aangeroerd in een
van de leirapport dat Sergio Segre
ding van de Italiaanse communistische
onlangs aan de assemblee van
partij
de Westeuropese unie heeft uitgebracht over de toepassing van de slotakte van Helsinki. Deze slotakte bevat
zowel bepalingen over het nietinmengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen als passages over de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. Als hierin een tegenstelling
te vinden is, dan is dat het gevolg van
de reële stand van zaken in de internationale politiek, waarop de slotakte
van Helsinki gebouwd is. Het overwinnen van deze tegenstelling is voor alles
verbonden aan het handhaven en ontwikkelen van de ontspanning en kan
slechts de vrucht zijn van een lange
evolutie. Volgens Segre worden schendingen begaan zowel in het oosten als
het westen. Maar de ontspanning is
het noodzakelijke kader voor het tot
stand brengen van democratische
rechten en vrijheden in de landen afzonderlijk. De campagnes over de zg.
mensenrechten hebben tot doel een
geest van de kruistochten te ontketenen, zo stelt hij.

—

—

<

In dezelfde geest heeft Pajetta, die
een delegatie van de PCI naar

onlangs

Moskou leidde, zich in een interview
uitgelaten. Bij het bezoek was o.m. de
polemiek ter sprake geweest over
„Eurocommunisme" tussen het Sowjet-blad Nieuwe Tijden en de secretaris
van de Spaanse CP Carrillo. Pajetta:

Ditzelfde thema is in de Prawda behandeld in een artikel van V. Zagladin.
ter gelegenheid van het feit dat een
jaar geleden in Berlijn een conferentie
van communistische partijen van
Europa plaatshad.

„In zyn boek spreekt Carrillo twijfels
uit over het socialistische karakter van
het sowjet-systeem. Wij geloven echter
dat alle systemen, en dus ook het socialistische, in een ontwikkelingsproces
staan. Wij zeggen niet dat socialisme
perfectie betekent, en dat waar geen
perfectie is, geen socialisme bestaat

Elke partij vat de problemen aan,
uitgaande van de specifieke nationale
omstandigheden die in het land bestaan. Marxisten-leninisten beschouwen het als noodzakelijk met deze omstandigheden rekening te houden.

Ook het socialisme kan en moet, zoals
alle dingen op aarde, voortdurend verbeterd worden. De politieke structuren
worden door historische ontwikkelingen bepaald. Wat wü over het pluralisme van partijen gezegd hebben, heeft
betrekking op West-Europa. Wij geloven dat de socialistische landen
juist omdat zij zo stormachtig groeien
steeds meer komen tot democratische instellingen. Enige oordelen van
Carrillo in zijn boek zijn hard en oppervlakkig. En het Sowjet-antwoord is
ongelukkig. Dat is alles".

—

Overigens

—

heeft het Sowjet-blad

Nieuwe Tijden onlangs een tweede ar-

tikel gewijd aan het boek van Carrillo,
waarin wordt gezegd dat de polemiek
door de westerse pers doelbewust is
verdraaid en dat het beslist niet was
gericht tegen enige zusterpartij, ook
niet tegen de Spaanse, maar uitsluitend tegen wat het blad noemt het anti-sowjetisme van Carrillo.
Vervolgens heeft het orgaan van de
Mundo Obrero geantwoord, dat het persoonlijke aspect van
de kritiek neerkomt op een poging
zich te mengen in de interne aangelegenheden van de Spaanse communistische partij.
Spaanse CP

Eenheid in verscheidenheid
Van de zijde van de Roemeense
communistische partij heeft Ceaucescu, partijsecretaris en president, dezer
dagen in een rede nogmaals benadrukt
dat de communistische partijen werken in een grote verscheidenheid van
situaties, bepaald door historische, sociale en nationale bijzonderheden. Dit
vereist strikte inachtneming van het
recht van elke partij om haar politieke
lijn, revolutionaire strategie en tactiek
autonoom en onafhankelijk vast te
stellen, zonder enige inmenging van
buitenaf.

Echter, deze benadering sluit niet uit
maar veronderstelt juist actieve samenwerking tussen zusterpartijen. Deze samenwerking is ook bijzonder belangrijk omdat het imperialisme, deze
gemeenschappelijke tegenstander van
de communisten, doet wat het kan om
één anti-communistisch front tot stand,
te brengen op de schaal van de hele
niet-socialistische wereld.

Besliste

tegenstand

tegen

anti-

communistische en anti-sowjet activi-

teiten en tegen alles wat de zaak van
het socialisme schaadt, is niet alleen in
het belang van een enkele partij; zulk
een actief verzet is in het belang van
alle zusterpartijen en van de gehele
communistische beweging. De CPSU,
loyaal als zij is aan de principes van
het internationalisme, wijst resoluut alle uitbarstingen van anti-sowjetisme
en anti-communisme af, uit welke
hoek zij ook komen, aldus Zagladin.
Samenwerking en solidariteit tussen
de partijen wordt bijzonder belangrijk
in de huidige omstandigheden en
manoeuvres die gericht zijn op het
verzwakken van de samenwerking tussen de communisten van verschillende
landen worden bijzonder gevaarlijk.

Dit te meer, waar onze vijanden nu
proberen enkele communistische partijen op te zetten tegen andere en de
onafhankelijkheid van iedere communistische partij in tegenstelling te
plaatsen tot de samenwerking tussen
hen allen.
Zagladin noemt dit zeer schadelijk
voor de klassenstrijd en de strijd voor
de vrede, vooral nu de tegenstanders
van de ontspanning actiever worden.
De feiten van het jongste verleden, in
het bijzonder de voortgaande bewape-'
ningswedloop, onderstrepen nog eens
de grote, urgentie van de conclusies
van de conferentie van Berlijn, aldus
het artikel in de Prawda. "

-

-

„DUS SCHILDER IK
EEN WONDER.
IK BEN EEN REALIST”
(Van

onze

kunstredactie)

missaris in het district van zijn woonplaats, Vitebsk. Daar, thuis, organiseert hij grote volksfeesten... hij plaveit de straten, volgens de verhalen
met fel gekleurde stenen ertussen...
Hij maakt gigantische muurschilderingen... Hij richt een revolutionaire
kunstacademie op. Trekt El Lissitzky

Zijn verjaardag is wereldnieuws. Mare Chagall is negentig jaar geworden echode het
vanaf de heuvels bij het Zuidfranse Rivièra-plaatsje SaintPaul-de-Vence.
„Hij is nog heel actief. Hij
verheugt zich op een reis naar
New Vork, Chicago en Parijs
waar tentoonstellingen ter zijner ere worden gehouden. Hij
toont een enthousiasme dat
menige jongere hem niet zou
verbeteren", zo trilde het na.

Het duurt niet lang. Met de laatste
raakt hij in conflict. Een meningsstrijd
tussen de kunstenaar van het „nonsens realisme", de purist van de „radicale abstractie" en de kunstenaar van
de „realistische dromen". Een botsing
van programma's, van hoe de kunst de
revolutie moet dienen. Een conflict zoals er zovele zijn geweest. Chagall
neemt ontslag, komt weer terug,
neemt ontslag.

Het klinkt een beetje zacht-gekooktei-achtig voor een man die net een
twaalf meter hoog glas-in-lood-raam
heeft voltooid dat inmiddels een tot
museum herdoopte kapel in Straatsburg siert. De benedenrand van dat
raam bestaat uit een rij gebouwen en
daken van huizen. Daaruit gulpt een
reusachtig boeket bloemen, omkranst
door de gewichtloze figuren die hij in
het verleden al zo vaak geschilderd
heeft. In het centrum, in het hart van
die ruiker, „Les Amants", het verliefde
stelletje, nu verbijbeld tot Adam en
Eva. En dat alles in de meest schitterende kleuren: het heldere saffierblauw, het emaille groen. Het palet
van Chagall. Een raam van Chagall.
Hij moemde het „La Paix"
de vrede. Het is het grootste raam dat hij in
zijn lange artistieke leven gemaakt Een zelfportret uit 1946

In 1920 vertrekt Tiij, naar Moskou
waar men de eerste verjaardag van de
revolutie gevierd had door in een aparte zaal van het' „Winterpaleis" zijn
werk ten toon te stellen dat door de
jonge, revolutionaire staat was aangekocht. Hij wordt leraar op een school
voor kinderen van gesneuvelde soldaten maar gooit zich op het theater van
regisseur Meyerhold waar hij decors
en kostuums maakt, een symbolische
droomwereld creëert..
In 1922 vertrekt hij opnieuw naar
Frankrijk. Op de terugweg zoekt hij tevergeefs naar zijn werk dat daar op de
tentoonstelling van.acht jaar geleden
hing. Dat duikt pas weer op in Mannheim, in 1933, op de brandstapel van
de nazi's...

—

heeft...

-

*

Als ooit het schrijven van een vóórtijdige necrologie ongepast zou zijn,
dan wel in het geval Mare Chagall. lemand die dan wel wat teruggetrokken
leeft Ln de luxueuze atelier-kelder van
zijn witte villa „La Colline" (de heuvel), maar die onvermoeibaar doorgaat
met het verbeelden van de wereld zoals hij die ziet. Een wereld waarin de
haan en de ezel, de violist en de klok,
de verliefden en de acrobaat, zich gewichtloos zwevend verbroederen.
Om iets over die wereld te zeggen
moet je het spoor terugvolgen. Naar
Vitebsk, zijn geboorteplaats in het Tsaristische Rusland. Hij groeide op in
een joodse, gettoachtige gemeenschap.
Zijn vader was arbeider op een haringfabriek. Zijn moeder dreef een klein

.

en Kasimir Malewitsj aan als docen-

ten

Hij schildert daar meesterwerken als
„Moi et le Village", „Le Mariage",
~L'Artiste aux sept doigts".
Breton, de schrijver yan het surre-

alisme, meldt opgewonden: „Pas bij
Chagall doet de metafoor zijn triomfantelijke intrede".
Chagall zegt later, heel nuchter: „Ik
begreep mijiï" schilderijen in het geheel
niet. Ze zijn slechts picturale arrangementen van beelden die mij obsederen. De theorieën die ik zou bedenken
om mezelf te verklaren en die anderen
in verband met mijn werk opmaken,
zijn onzin... Mijn schilderijen zijn
mijn bestaan, mijn leven, dat is alles".
Hij baant zich grondig een weg door
de verschillende stromingen
de
kleurexplosie van de Fauvisten; het
Kubisme. Hij experimenteert er nau-

—

tionele. Hij schudt de laatste benauwdheid van zijn jeugd van zich af. Net zoals zoveel kunstenaars leeft hij in een
roes van artistieke bevrijding. Het
barst van de nieuwe ideeën. Hij wordt
door de commissaris van onderwijs en
cultuur, Lunacharski, die hij in Parijs
had leren kennen, benoemd tot com-

Ook in Parijs, in Frankrijk, heeft de
Russische Revolutie grote indruk ge-,
maakt. Er is grote belangstelling voor
de „nieuwe" Russische kunst. Het Ballet Russe van Serge Diaghilew trekt

In tal van landen wordt deze
maand Clara Zetkin herdacht,
die 120 jaar geleden in het
Duitse weversdorpje Wiederau

Op het moment dat de nazi's
zich opmaakten de Rijksdag,
waarin zij de grootste fractie
geworden waren, weg te

Buiten het parlement
hadden zich duizenden
arbeiders verzameld om hun
kameraad tegen eventuele
aanslagen te beschermen en
haar historische rede, die in de
hele wereld diepe indruk
maakte, toe te juichen.

Oorlog aan de oorlog
Behalve vanwege haar onvermoeibare
strijd voor de vrede en
in haar
laatste levensjaren tegen het
opkomende fascisme is Clara Zetkin
vooral bekend geworden als de grote
voorvechtster voor de bevrijding van
de vrouw. In 1892 plaatste ze zich aan
het hoofd van het blad van de jonge
socialistische vrouwenbeweging, Die
Gleichheit, waarvan ze 25 jaar
redactrice bleef en dat een oplage van
125.000 bereikte.

——

Een échte academische opleiding
heeft hij nooit gehad. Hij gaat in 1907
naar St. Petersburg, naar een experimentele school „voor aankomende
kunstenaars". Hij krijgt les van Léon
Bask die later de decors zal maken
voor het legendarische Ballet Russe
van Serge Diaghilew dat Parijs een artistieke koorts zal bezorgen.
Parijs, Frankrijk, de bonte, razendsnelle opeenvolging van stromingen
en stijlen
Chagall zuigt het op, als
hij er in 1910 met een klein beursje
naar toe gaat. Hij duikt onder in La
Ruche, achter merkwaardig gemetselde geveltjes rond de abattoirs van die
„bidonville" van Parijs, waar vermaarde kunstenaars van later een half clochard-bestaan leiden tussen de grote
stad en het platteland. Hij leert er de'
kring van Apollinaire kennen en de
Kubisten. Ook Amadeo Modigliani,
Chaim Soutipe, Jules Pascin — het
vreemde stel fantasten dat later de
Ecole de Paris genoemd zal worden.

—

In 1914 gaat hij terug naar Rusland,
via Berlijn, waar Apolinaire een eerste
grote tentoonstelling van zijn werk
heeft georganiseerd in Galerie Der
Sturm. Hij wordt vergeleken met de
Duitse Expressionisten. „Het zou kunnen...", „die uitdrukking op die gezichten, het Messiaanse..." Hij lacht,
zoals hij altijd blijft lachen als hij ergens mee vergeleken wordt. „Ik schrijf
geen literatuur. Ik zoek de werkelijkheid in mijzelf".
In Rusland, in 1915, trouwt hij met

zijn eerste vrouw, Bella, het thema
„Les Amants". Zijn eerste expositie in
Moskou. Hij is iets „bijzonders".
1917. De Revolutie. Een explosie. Hij

verzettelijk.

Hij reist jarenlang heel Frankrijk
door. Maakt kennis met het Zuiden. In
'40 vlucht hij naar Gordes, in de Rliónevallei, bij Marseille. Op de vlucht
voor de nazi's, die zelfs in zijn bonte
circusfiguren een bedreiging zien. In
1941 vlucht hij naar New Vork. Op de
dag dat hij daar arriveert overvallen de
nazi's de Sowjet-Unie...

Zijn terugkomst in 1947 in Parijs
wordt gevierd met een,, grote tentoonstelling in Parijs. Dezelfde tentoonstelling is een jaar later in Amsterdam te
zien en in Londen. Hij reist veel. Zijn
werk is over de hele wereld bekend, in
praktisch alle musea hangen ze, Cha-

—

..

Hij ontmoet er o.a. Pierre Matisse,

de

uitgeweken

broer van Henri, die

we^J

i

„Wat betekent die vrouw die'
zomaar rondvliegt?"
„Ja, dat weet ik ook niet. Ze 1
zonder noodzaak. Er was een |aj
ven die huizen. Ik moest wolken'
deren..."
„En die b00m...?"

galls.

Ook in Amerika is hij bekend. In
New Vork heeft in '26 al een overzichtstentoonstelling van zijn werk plaatsgehad, in het Museum voor moderne
kunst.

'j

Nog één keer is hij onderwerp van
felle discussies. Het gaat om zijn plafondschildering voor de opera in Parijs,
die hij maakt in opdracht van Malraux. Zijn kringelend naakt zou niet
passen bij de strakke
academische
bouw van dat theater. Chagall lacht.

—

—

In die tijd wordt een interview met
hem gemaakt. Ze verlopen als de in-

„Ik kan er niets aan doen. Als "]
boom zie is dat voor mij een W"|
Dus schilder ik een wonder. 1"
een realist."

.

„Maar...?????"

„Zelfkritiek is niet mijn stfj
Ik weet niet wat ik f]
.Misschien zit er tóch een pól!
in. De goede smaak"

punt.

„Wat...?????"
„Ik schilder. Ik heb geen theof*
ben geen stroming. Ik heb geen
gramma. Ik wil er niets mee. led^
kan er zijn fantasie op botvierei1
Chagall, nog steeds.

Clara's grootste verdienste was
wellicht dat zij in de tijd dat de
vrouwenbeweging haar eerste wankele
schreden zette, duidelijk maakte dat
het vrouwenvraagstuk geen geïsoleerd
vraagstuk is maar een hoogst
belangrijke politiek strijdpunt dat niet
van de grote sociale problemen
gescheiden kan worden.
Uit onwetendheid wordt Clara
Zetkin door vooral Westduitse
feministische groepen verweten dat zij
de Duitse vrouwenbeweging
„gescheurd" zou hebben. Het
tegendeel is waar.

wereldoorlog die miljoenen mannen en
vrouwen in diepe ellende dreigde te
storten voor de deur stond,
introduceerden deze opportunisten
opvattingen in de vrouwenbeweging
die bedoeld waren om de vrouwen af
te houden van de strijd die op dat
moment het belangrijkste was: de
strijd voor de vrede.

Samenwerking
Tegenover deze burgerlijke
vrouwengroepen die de
vrouwenbeweging wilden omvormen
tot een „ethisch dameskransje"
plaatste Clara Zetkin haar opvatting
dat het vrouwenvraagstuk niet kan
worden opgelost door een aantal
hervormingen ten gunste van het

Clara Zetkin op 63-jarige leeftijd

Baanbreekster voor de vrede en
de bevrijding van de vrouw
Brief aan

Friedrich Engels
De verwarring die de rechtse
sociaal-democraten onder de vrouwen
probeerden te zaaien en die Clara
Zetkin dwong een duidelijk
onderscheid te maken tussen de
doeleinden van de burgerlijke
vrouwenbeweging en die van de
socialistische beschreef zij in 1895 in
een tot nog toe vrij onbekend
gebleven brief aan Friedrich Engels.
Hierin spreekt zij haar ongerustheid
uit over een nieuw type
„Frauenrechtlerinnen" (een soort

sufragettes) die zich tooien met de
naam „ethische socialisten" en die
geleid worden door de
generaalsdochter Frau von Gizycky.

In de jaren voorafgaande aan de
eerste wereldoorlog, toen Clara Zetkin
de vrouwenbeweging leidde, voerde zij
aan de zijde van Rosa Luxemburg en
Karl Liebknecht tevens een verbeten
strijd tegen het opportunisme en
revisionisme van rechtse
sociaal-democraten als Bernstein, die
de Duitse arbeidersklasse wilden
meeslepen in een imperialistische

Deze beweging drong zich, nadat het
haar niet gelukt was zich een
massabasis te verschaffen onder de
burgerlijke (d.w.z. niet-socialistische)
vrouwen, steeds verder in de
socialistische vrouwenbeweging in. In

Deze rechtse sociaal-democraten, die
vooral door Lenin op de congressen
van de Tweede Internationale fel
werden bestreden, poogden ook greep
te krijgen op de socialistische
vrouwenbeweging. Terwijl een

vergaderingen waarvoor vrouwen van
alle klassen werden uitgenodigd om
„de burgerplichten van de vrouw", „de
mensenrechten van de vrouw" en
andere „vrouwenvraagstukken" te
bespreken. Deze vergaderingen

oorlog.

Clara schildert Engels de ideëen die
door deze burgerlijke vrouwen
gepropageerd werden: „In het
gunstigste geval verschijnt er tussen
alle hervormingen, algemeenheden en
gemeenplaatsen een mild, zachtaardig
socialisme, dat de onhoudbaarheid van
de huidige toestanden in scherpe
bewoordingen erkent, maar dat echter
geen oplossing verwacht van de
onzedeleijke(...) klassenstrijd, maar
zich beperkt tot een aanval van alle
„ethisch gezinden" op de traanklieren
van de bezitters en heersers, kortom
een kleinburgerlijk, geparfumeerd en
beschaafd socialisme voor het
salongebruik van de ontwikkelden
Dat alles zweeft in een roze, geurige
wolk van de schoonste idealen. Uit
louter gevoel gaat hun kritiek
verloren, uit louter „ehtiek" vergeten
ze de klassenstrijd. Overal waar de
ethici optreden laten ze een duidelijk
spoor achter onder de kameraden".

...

vagen, verhief nog eenmaal de
bejaarde communiste haar
stem om over de hoofden van
de bruinhemden heen een
oproep te doen tot eenheid
Clara Zetkin met haar vriendin en
medestrijdster Rosa Luxemburg
tegen het fascisme.

—

de Fabels van la Fontaine en de Bijbel, vestigen zijn naam voorgoed. In
zijn schilderijen duiken de bebaarde
rabbijnen weer op, Vitebsk, maar ook
zijn „Amants" en al die thema's die hij
sinds 1925 zou blijven schilderen. On-

In '44 sterft zijn eerste vrouw Bella.
Een paar minder vrolijke schilderijen
voor het eerst oorlogstaferelen. In
'45 maakt hij zijn opzienbarende openbare rentree, met de decors en kostuums voor de Vuurvogel van Strawinsky. De voorstelling van de New
Yorkse Opera is een sensatie. Men vergelijkt. met het Ballet Russe....

Hij krijgt grote opdrachten. Zijn illustratie bij De dode zielen van Gogol,

terviews die tientallen jaren lan«
hem zijn gemaakt. Het "kost
Overal vertelt hij over, zeer uitge'l
enthousiast. Tot hem gevraagd 1
wat hij eigenlijk met zijn
doelt. Dan is hij stil, haalt de s'
ders op.

werden zonder uitzondering
aangekondigd in de
sociaal-democratische persorganen en
de opportunisten in de partij maakten
uitgebreid reclame voor de „ethici".

afgevaardigde op 30 augustus
1932 de Rijksdag opende.

orges Braque, Henri Matisse, hij leeft
het mét hen, maar anders. Zijn schilderijen houden een opvallende lichtvoetigheid.
In interviews zegt hij: „Men maakt
cubisme als terdoodveroordeelden. Ik
prefereer de ongerijmdheid, de tegenstrijdigheid. Het leven kan lachen en
huilen tegelijkertijd". Zijn elan is
Frans. Zijn thema's zijn die van Vitebsk. „Het is een koorddanser met
een rode en een groene voet", zegt een
tijdgenoot over hem.

een kunsthandel drijft. Hij maakt in
Mexico de decors en kostuums voor
Aleko, een ballet van Massine.

Clara Zetkin
Velen die de jaren
voorafgaande aan de tweede
wereldoorlog bewust
meemaakten, herinneren zich
hoe Clara Zetkin als oudste

welijks mee, hij past ze toe om „orde"
in zijn werk te brengen. In Parijs gebeurt het allemaal. Pablo Picasso, Ge-

niet alleen veel volk, maar fungeert
ook als bron voor velerlei' artistieke
vernieuwingen. Chagall komt er als
een bekende. Hij wordt herontdekt...

doorleeft het zeer vurige en zeer emo-

in Saksen geboren werd en
meer dan een halve eeuw een
vooraanstaande rol speelde in
de Duitse en internationale
arbeidersbeweging.

'Le jongleur uit 1943
kruidenierszaakje. Een oom was kapper, een andere vervoerde vee in een
klein, twee-wielig, handkarretje en
speelde viool. De jonge Chagall vlucht
weg in zijn fantasie. Als dertienjarige
tekent hij
wonderen, onderwerpen
uit de folklore en religie, dwaze liefdes, een bleke maan, bebaarde rabbijnen. Zijn moeder ziet een toekomstige
fotograaf in hem...

Au-dessus de la ville uit 1917

alle grote steden organiseerden ze

vrouwelijk geslacht, maar dat slechts
door de opheffing van de
kapitalistische uitbuiting de weg
geopend wordt naar de volledige
bevrijding van de vrouw. Hieruit trok
ze de conclusie dat de strijd van de
vrouw voor haar rechten en voor haar
emancipatie onverbrekelijk verbonden
is met de bevrijdingsstrijd van de héle

arbeidersklasse.

Deze stellingname sloot echter de
samenwerking met burgerlijke
vrouwengroepen die zich beperkten
tot de strijd voor een gelijke
rechtspositie van de vrouwen en zich
keerden tegen „het meesterdom" van
de mannen van hun eigen klasse die
de vrouwen in een positie van
slavernij hielden, niet uit.
„Integendeel", aldus Clara Zetkin in
één van haar beroemde redevoeringen,
„wij eisen zulke verbeteringen, wij
strijden daarvoor maar tegelijkertijd
wijzen wij de vrouwen op de
beperktheid van alle hervormingen in
de kapitalistische
uitbuitingsmaatschappij. We tonen aan
in woord en daad dat ook de strijd om
de kleinste hervorming een deel is van
de klassenstrijd. We vernietigen in de
strijd om hervormingen tegelijkertijd
de illusie over de
hervormingsgezindheid van de
bezittende en heersende klassen en
stellen daar het vertrouwen in eigen
kracht tegenover."

In haar beroemd geworden
gesprekken met Lenin, die ze later in
haar brochure „Lenin over het
vrouwenvraagstuk" publiceerde,
werkte ze haar ideëen over de opbouw
van een socialistische
vrouwenorganisatie die de strijd voor
de rechten van de vrouw verbindt met
de rechten van de arbeidersklasse,
verder uit. Zowel door haar
theoretische als praktische bijdrage
aan de strijd van de vrouwen heeft zij
een blijvende betekenis voor de
generaties die na haar kwamen.

Onwe ers taanbaar

.

Clara Zetkin zette haar strijd tegen
het burgerlijke opportunisme met
verdubbelde kracht voort in de jaren
voorafgaande aan de eerste
wereldoorlog toen ze de vrouwen
mobiliseerde voor de vrede. Op het
internationale vrouwencongres in 1912,
dat parallel liep aan het Congres van
de Tweede Internatioanle, deed zij een
vurig beroep op de vrouwen van de
hele wereld: „Eerst als ook de grote
meerderheid der vrouwen uit de diepste
overtuiging achter de leuze treedt
„oorlog aan de oorlog", eerst dan kan
de vrede aan de volkeren gewaarborgd
worden. Maar de dag waarop de grote
meerderheid achter deze leuze treedt
zal zij ook onweerstaanbaar zijn".

,11

Tot aan 1932 bleef Clara Zetkin <?■
vertegenwoordigster van de uit de 1

Spartakersbond voortgekomen
i
communistische partij in de Rijks*'?
Als één van de eersten onderkend"!

de gevarert van het opkomende .1
fascisme waartegen zij onophoudel|'|
gewaarschuwd heeft.

Drie dagen voor haar dood, blind |
invalide schreef zij in 1933
tergelegenheid van een actieweek J
tegen het Duitse fascisme haar \as
,1
oproep, waarin zij opnieuw het
verband benadrukte tussen de strij I
voor de bevrijding van de vrouw e*1!
strijd tegen fascisme en oorlog:
„Werkende vrouwen, bedenk dat f
fascisme jullie de in hevige strijd
veroverde rechten, jullie
zelfstandigheid en recht op arbeid^]
ontnemen. Gedenk dat het Derde flj|
jullie tot de onderdanige van de
wil maken en vernederen wil tot e*f
baarmachine. Vergeet niet de
strijdsters die door het fascisme
doodgemarteld zijn en achter de
kerkermuren gezet. Niemand mag
rusten voordat het fascisme dat de
bloedige onderdrukking en terreurhonger en oorlog als gevolg heeft,
vernietigd ter neer ligt".

rfl*Jl

,
I

'

f^heid van zaterdag 16 juli 1977
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Het overleg met de serveerster
duurde twintig minuten. De
serveerster sprak met handen,
ze sprak snel. ze sprak langzaam, maar aldoor in het Frans
en dat bleek niet het allerbeste
vak van de oudste dochter op
de MAVO geweest te zijn.

DordJe „vol" staan.
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|l Uurd en op één na alle-
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Twee dochters,
iI g e één haar man,
f

Tot grote vreugde van de familie kwam ze tenslotte aanzetten
met stukken rauw vlees om te
laten zien wat ze bedoelde.
Maar tante Sjaan zei dat ze nog
nooit zulke rare lappen bij
haar slager had zien liggen.
Maar ze kwamen eruit. Geen
voorgerecht. Geen biefstuk in
cognacsaus, want dat smaakt
naar groene zeep volgens ome
Henk en bovendien was tante
Sjaan op dieet.
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De MAVO-dochter kreeg de
menukaarten en zat verwezen
in het grote boek te staren. De
serveerster keek wel wat verwonderd naar de lege broodmandjes, maar zette er zonder
meer twee volle voor in de
plaats. Tien minuten later werden voor de derde maal twee
volle mandjes stokbrood op tafel gezet.
„Ze blijft aan de gang," gierde
tante Sjaan. „Denk je lekker,
slapen in een hotel en eerst
nog een biefstukkie. Krijg je
alleen maar brood".,.' Abattoir
staakt zeker in Frankrijk", zei
ome Henk die aan zijn oudste
dochter vroeg wat er allemaal
op het menu stond.

1 "^

pnt

ons. Ome Henk begon ook te
eten en spoelde de stukken
brood met bier naar binnen.

ze een bruiloft hebben. Ze zit-

ten nou al een uur aan tafel.
Wat eten die nou allemaal"! Ze
bestelde, om de ergste honger
te stillen een flesje prik. De

jongste dochter vond het jammer dat ze in Frankrijk geen
gevulde koeken verkochten en
de twee mannen verdronken
hun honger in nog een fles
bier.
Om half acht was het zover.
De serveerster en de vrouw
van de eigenaar kwamen de

eetzaal binnen. Vroegen aan

maal in Frankrijk, alvast op de
tafeltjes gezet. Geen Franse
maaltijd zonder brood!

tante Sjaan met hoeveel ze waren, maar die verwees naar de
oudste dochter die niet voor
niks MAVO had gedaan. „Vijf
zei die in keurig Frans. Er werden twee tafeltjes bij elkaar geschoven en de familie ging opgewekt aan tafel in de hoop
dat de ergste ellende nu wel
achter de rug zou zijn.

Om half negen kwam het op
tafel; vijf borden met een biefstuk, patates frites en doperwtjes. Hollandser konden ze het
menu daar niet maken. Geen
dessert. Ome Henk nam een
pilsje en de schoonzoon had
trek in een bak koffie. Hij
kreeg het minuscule kopje
espresso dat de Fransen na
hun eten drinken en keek er
met verwondering naar. Hij
durfde met zijn grote handen
amper het oortje aan te pakken. „Noemen ze dat nou een
bak koffie", vroeg 'ie aan zijn
vrouw. „Had je maar naar mij
moeten luisteren, jongen, dan
had je nou een pilsje gehad",
zei ome Henk.

„Nou jongens", lachte tante
Sjaan. Zo erg is het allemaal
niet voor één keer. Overmor„Brood?", riep ome Henk vergen zijn we in Spanje en dan
wonderd. „We hebben nog hemaak ik weer een lekker stuklemaal niks besteld en ik wil
kie Hollands vlees voor ons
vanavond gewoon warm eten". klaar, want de slager in het
Maar de rest van de familie
dorp waar we staan is een Holviel op de twee broodschaallander en de groenteman ook.
tjes aan die binnen enkele miDie Fransen met hun biefstuk!
nuten leeg waren. „Hebben we Daarom douwen ze zoveel
tenminste wat naar binnen,
brood in je melis. Omdat hun
grinnikte tante Sjaan tegen
biefstukkies zo klein zijn".

De mandjes met de stukken
stokbrood werden, zoals nor-

ii...

Watersporters met
bijna 140.000 boten
(Van

een onzer verslaggevers)

Nederland telde eind 1975 138.500 zeil- en motorboten, inclusief plezierboten van buitenlanders die hier „gestald" zijn. Het
aantal jachthavens bedraagt 730 met in totaal 88.000 ligplaatsen. Dit blijkt uit een onderzoek dat door het ministerie van
CRM is ingesteld naar het aantal pleziervaartuigen in ons
land. Tevens werd een onderzoek verricht naar het aantal ligplaatsen en de situering daarvan. Het ministerie wilde door
middel van het onderzoek een aantal basisgegevens verkrijgen
die nodig zijn voor het voeren van een watersportbeleid.
Het onderzoek is uitgevoerd door ir.
R. J. Brouwer, medewerker van de directie natuurbehoud en openluchtrecreatie.

Teneinde de gewenste gegevens te
verzamelen zijn alle gemeenten schriftelijk geënquêteerd. Gevraagd werd
voor het einde van het vaarseizoen
1975 een opgave te doen van het botenbestand en ligplaatsen. Gebleken
is dat het overgrote deel van de watersporters een vaste ligplaats heeft in een
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Op grond van de gemaakte inventarisatie wordt voor eind 1975 het aantal
zeil- en motorboten in Nederland geraamd op 138.500 stuks. De plezier-

Rodeo
op het
dak

Geen wild paard dat door drie gehelmde cowboys in bedwang wordt
gehouden en evenmin een levensmoe
geworden merrie die nog net belet
wordt om zich in de diepte te storten.
Het paard dat hier in de teugels
wordt gelegd staat bovenop de voormalige koninklijke stallen, de Marstall in Potsdam. Wegens restauratie van het gebouw wordt het klaar
gemaakt voor vervoer per hijskraan
naar een werkplaats op de begane
grond.

Doe de groenten in een pan, laat ze
heet worden en daarna uitlekken; bewaar het vocht. Maak de aardappelpuree volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar vervang een gedeelte
van het water door het uitgelekte
vocht van de bonen. Voeg de witte bonen en de snijbonen toe en breng het
mengsel op smaak met vet en zou en
peper. Laat de stampot al roerende
heet worden. Geef er spiegeleieren bij.

Het in barokstijl opgetrokken gebouw dateert uit 1675 en werd ontworpen door J.A. Nering. Na de restauratie gaat het dienst doen als de
huisvesting van het filmmuseum
van de DDR. De restauratie wordt
uitgevoerd door Poolse experts.

Frankfurter worstjes

in zuur-zoete saus
(vier personen)

kopje paprika in het zuur
kopje gare worteltjes
grote ui
3a 4 schijven ananas uit blik
2 eetlepels olie
1 a 2 eetelepels tomatenketchup
eetlepel sojasaus
eetlepel azijn
2 eetlepels bruine basterdsuiker
kop water
eetleper maïzena
zout en peper
blik Frankfurter worstjes

Filmprojectie goed voorbereiden
Films worden gemaakt om onder de
best mogelijke omstandigheden vertoond te worden. En niemand minder
dan u verdient dit, want u heeft de
films toch zelf gemaakt!

Snijd, indien nodig, de paprika in
reepjes en de worteltjes in plakjes.
Schil de ui en snijd hem in flinterdunne ringen. Laat de ananas uitlekken,
bewaar het vocht en snijd de ananas in
blokjes. Verhit de olie en fruit hierin
de paprika, de wortel en de ui. Doe de
ananas met de tomatenketchup, de sojasaus, de azijn, de suiker en het water
bij het groentemengsel. Maak de maïzena aan met 2 a 3 eetlepels van het
achtergehouden ananassap en bind het
vocht ermee. Maak de saus op smaak
af met zout en peper. Giet het vocht
van de worstjes, leg ze in de saus en
laat ze met de deksel op de pan 5 a 6
minuten zachtjes stoven. Serveer dit
gerecht met droge rijst of gekookte

deegwaren (bijv. macaroni)
p.s.

In tegenstelling tot een algemeen

verspreid bijgeloof verkrijgt men rede-

lijk droge rijst door de gewenste hoeveelheid (kopje per persoon of zo)
doodgewone, droge rijst in een grote
pan met veel kokend water te werpen,
de zaak tien of twaalf minuten (elf
mag ook) te laten koken. Vervolgens
het water afgieten, net als bij aardappelen, en de rijst nog even op een
plaatje of de spaarbrander laten drogen en even omscheppen.
r.b.
snelle keuken
"vanDcDishoeck.

jachthaven. Daarnaast worden boten
achtergelaten bij kampeerbedrijven,
bij aan het water gelegen complexen
woningen, bij tweede woningen die
een eigen gemeenschappelijke insteekhaven hebben, bij afzonderlijk gelegen
woningen (of tweede verblijven), maar

door Dora Defesche, uitgave

Het gebeurt maar al te dikwijls dat
de projector op het laatste, moment uit
een kast wordt gehaald. In grote haast
wordt hij opgesteld, en dan blijkt het
snoer of de opwikkelspoel zoek te zijn.
Verder moeten er dan nog boeken gezocht worden, die dik genoeg zijn om
de projector voldoende schuin te zetten om het projectiebeeld op het
scherm te krijgen. Kortom, het projecteren van een film zet het hele huis
op zn kop.
Toch heeft u voldoende tijd. ideeën
en geld in uw films geïnvesteerd. Ga
dit nu niet verspillen door een slechte
projectie. Door net een beetje meer
juist genoeg om een
tijd te nemen

—

vlekkeloze, professionele projectie te

—

organiseren
zult u veel meer plezier
van uw moeite hebben.
Een van de eerste dingen om te
overwegen is, hoe de film getoond
moet worden. Door constant de kleine
15 meter-rolleljes te verwisselen, wordt
de vertoning telkens voor een paar minuten onderbroken. Op deze manier
zal de belangstelling van uw publiek
snel verminderen. Wanneer u de 15
meter-lange filmpjes in een goede volgorde monteert tot grote rollen van 60
tot 120 meter, kunt u een lange aaneengesloten projectie bewerkstelligen.
Wanneer u daarentegen telkens het
licht moet aandoen om de kleine
spoeltjes te verwisselen, zullen de toeschouwers gemakkelijk met elkaar aan
de praat raken en hun conversatie

voortzetten, zelfs wanneer het volgen-

de filmpje reeds getoond wordt. Tijdens de vertoning is het verstandig het
commentaar zo kort mogelijk te houden, en slechts aanvullende feiten te
vermelden, die niet overduidelijk uit
de film blijken.
Sommige projectoren zijn geschikt

om er allerlei effecten mee te maken.
Oefen daarom van tevoren, zodat u tij-

dens het projecteren niet hoeft te experimenteren.

Een vertraagde beweging (6 beelden
per seconde) kan zeer mooi snelle be-

wegingen laten zien. Een opname van
iemand die in het water duikt, of een
sportopname of een hollend kind kan
een gracieus ballet worden, wanneer
het langzaam geprojecteerd wordt
Het versnellen van de beweging kan
ook veel plezier geven wanneer het

spaarzaam gebruikt wordt. Het versnellen van een beweging wanneer de
film geprojecteerd wordt met 54 beeldjes per seconde in plaats van de normale 18 beeldjes, zal zeker de eerste
keer veel hilariteit opleveren, maar dat
hoeft het zeker niet de derde of de
vierde keer te doen. Actiefilms, in het
bijzonder van skieën, zwemmen en opnamen van duiken, kunnen geweldig
zijn in achteruitprojectie. Het is fascinerend mensen achteruit een zwembad uit te zien komen en op een
springplank te zien belanden.

.

Koeien als
beloning voor
sportprestaties
Twee sportlieden hebben dit
weekend bijna een stamboekkoe verdiend. In de tour had
Henk Lubberding zaterdag heel
even zicht op een etappeoverwinning en daarmee op de
door Peter Post beloofde „kwaliteitskoe" voor zijn eerste grote zege als prof. Voor atlete
Mirjam van Laar scheelde het
nog minder. Zij zou een koe rijker zijn geweest als ze het
hoogspringrecord van Mieke
van Doorn had geëvenaard.
Haar vader, die de koe in 't
vooruitzicht stelt, moet het
beest nog even bewaren, want
Mirjams trainer ziet de recordpoging binnenkort wel lukken.
Ook Lubberding is nog vol vertrouwen. „Die koe is Post kwijt
dit seizoen", verklaart hij.

vaartuigen die eigendom zijn van buitenlanders, maar „gestald" zijn in Nederlandse havens, zijn hierbij inbegrepen.
Uit de inventarisatie blijkt dat er
momenteel in Nederland zon 730
jachthavens zijn alsmede 148 min of
meer als jachthaven functionerende
bedrijven (waaronder zijn begrepen

concentraties van legale ligplaatsen).
Het aantal ligplaatsen in de 730 jachthavens is bijna 88.000. Het aantal boten in deze jachthavens bedraagt ruim
88.000. Er is dus sprake van overbezetting. Bij de 148 overige accommodaties
liggen gemiddeld 155 boten.
-In de provincies ZuidJlolland,
Noord-Holland en Friesland worden
de meeste jachthaven-accommodaties
aangetroffen, respectievelijk 222, 200
en 118 van de 848 in totaal. In de provincies waar vooral de laatste jaren de
jachthavenbouw op gang is gekomen,
worden de grootste havens aangetroffen: bijvoorbeeld Limburg met 180 boten en Zeeland met 154 boten per haven tegenover het landelijke gemiddeldevan 110boten per jachthaven.
Het overgrote deel van de kleine accommodaties wordt aangetroffen in de
„oude" watersportgebieden van Friesland, Noord- en Zuid-Holland. In totaal zijn naast bovenvermelde accommodaties nog 116 kampeerbednjven
geïnventariseerd, waar bijna 8.500 zeilen motorboten liggen. Voor een groot
deel zijn dit kleinere bootjes die op de
wal worden gestald. De provincie Overijssel heeft meer dan een kwart van
deze kampeerbedrijven binnen haar
grenzen. Het aantal aan het water gelegen complexen tweede woningen
neemt de laatste jaren sterk toe. Vooral in Friesland zijn veel van deze complexen te vinden. In deze provincie
wordt. het grootste aantal boten gestald in accommodaties die worden
geëxploiteerd in combinatie met verblijfsrecreatie.
Volgens de inventarisatie kan het
aantal boten dat niet gestald wordt bij
een reeds eerder genoemde „accommodatievorm", geraamd worden op
circa 30.000. Bijna een derde hiervan
ligt in Friesland, een kwart in NoordHolland en een vijfde in Zuid-Holland.
Het aantal boten bij verhuurbedrijven
en zeilscholen bedraagt ruim 4.000. Nagenoeg de helft hiervan heeft een ligplaats in Friesland.

Televisie
kijken is
vermoeiend

Amerikaanse onderzoekers
hebben ontdekt, dat het kijken
naar televisie bijzonder vermoeiend is voor de ogen. Kijken naar kleurentelevisie nog
in sterkere mate dan het kijzwart-wit-proken
naar
gramma's.

Veel automobilisten blijken
na lang televisiekijken ongeschikt om achter het stuur te
gaan zitten en vertonen door
de verminderde functie van
hun ogen dezelfde verschijnselen als zij die teveel alcohol
hebben gedronken.

Wie in het donker goed wil zien en
dat is uiteraard een voorwaarde voor
het rijden in de avond, heeft een voldoende voorraad vitamine A nodig.
Echter, als lang naar televisie wordt
gekeken en zeker als het toestel slecht
is afgesteld kan de behoefte aan vitamine A wel tot het viijftigvoudige oplopen.
Het gezichtsvermogen van een televisiekijker loopt afhankelijk van de
conditie van zijn ogen soms met dertig
procent terug. ledere oogarts weet dat
een dergelijke vermindering van het
gezichtsvermogen inhoudt dat het dragen van een bril noodzakelijk is.
Oogartsen vinden dat de automobilist er goed aan doet na langdurig televisie te hebben gekeken minstens
twee uur te wachten alvorens in de
auto te stappen om de ogen de gelegenheid te geven zich te herstellen.

Het gevaar dat de regelmatige televieen slechte automobilist
wordt, ligt echter niet alléén aan de
toestand van zijn ogen. Ook depressies, emoties van verschillende aard
komen op hem over.
siekijker

Hij geeft dan zijn auto de sporen als
om achtervolgers af te schudden, of zit
met zijn gedachten ver weg te dromen,
denkend aan het zojuist .geziene liefdesverhaal.
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Generaal
moet in apart

kamertje
De „masturberende generaal", moet in een kamertje bij
de ingang van het Museum-

klooster in Ter Apel worden opgehangen. De deur mag niet op
slot. Op de deur moet een bor-

dje worden opgehangen met als
tekst: „Waarschuwing. In deze

ruimte hangt een schilderij van
L. H. Boerma. voorstellende
een masturberende hoge militair in het bijzijn van een
naakte vrouw en een geschonden lijk".
Dit is het opmerkelijke vonnis dat de
president van de rechtbank in Groningen, mr. dr. G. Overdiep. uitsprak na
het kort geding dat de Oostgroningse
schilder Lammert Boerma deze week
had aangespannen tegen het stichtingsbestuur van het klooster dat geweigerd
had het betreffende kunstwerk op te nemen in de tentoonstelling die in het
klooster gehouden wordt.
Dat bestuur oordeelde dat het kunstwerk
dot in korte tijd een eigen leven is gaan leiden als „de masturberende generaal" — „vies" was en had
het tussen het werk van de andere elf
Oostgroningse kunstenaars, die ook op
die tentoonstelling geëxposeerd worden,
uitgeplukt. Tijdens dat kort geding had
het bestuur een bemiddelingsvoorstel
van mr. dr. Overdiep afgewezen om het
schilderstuk in een aparte niet voor de
toevallige voorbijganger zichtbare ruimte te hangen. Ook dat ging het bestuur

—

te ver.

Dit voorstel heeft de president nu in
een vonnis veranderd. Als het in een
aparte ruimte hangt is het niet meer
aanstootgevend, zo redeneerde hij. Als
het bestuur blijft weigeren komt dat het
klooster op een bedrag van 1000 gulden
per dag

te staan.

Mogelijkheden voor
scheepsbouw door
vloeibaar aardgas
Zowel voor de scheepsbouw als de apparatenbouw zijn er hoopvolle perspectieven als gevolg van de levering van vloeibaar
aardgas uit Algerije. Dit is althans de mening van de bestuurder
van de Industriebond NVV, J. Meynikman. Volgens hem moeten
de bedrijven die werkzaam zijn in de grote scheepsbouw (RSV en?
IHC) en de bedrijven op het gebied van de apparatenbouw nu alles in het werk stellen om de orders te pakken te krijgen die met
het transport van het aardgas verband houden.
Die orders betreffen dan de bouw
van grote schepen die geschikt zijn om
het vloeibaar aardgas te vervoeren en
om de opslag van het gas op een zogenaamde terminal op het vasteland of
eventueel op een eiland in de Noordzee
mogelijk te maken.
Meynikman zegt erover verbaasd te
zijn, dat er van de bedrijven in de
scheepsbouw en de apparatenbouw nog
geen reactie is gekomen op het bericht
dat de Gasunie en twee Westduitse
maatschappijen een contract hebben afgesloten met Algerije voor de levering
van vloeibaar aardgas. Dat roept het gevoel op, dat zij dat met opzet doen om
eerst met behulp van overheidsgeld
hun reorganisatieplannen te kunnen
doorvoeren. Daarna zouden ze dan kunnen werken met een minimale vaste bezetting aan personeel en via het tijdelijke inlenen van arbeidskrachten. De bedrijven kunnen de opdrachten dan met
winst uitvoeren, maar zonder de werknemers die via de sanering zijn afgevoerd. Aldus Meynikman, die zegt de
kwestie maandag tijdens een bespreking van de beleidscommissie scheepsbouw aan de orde te stellen.

ten telkenjare aan om hun
eigen „seizoensopruiming" te
houden. Dezer dagen is dat
ook weer het geval in de Brak-'
ke Grond onder de zinspreuk

„Midzomernachtmerrie",

en

wie schetst je verbazing: inderdaad wacht een vriendelijk
paard je bij de ingang op.
Binnen gaan Willem Breuker en zijn
mannen er weer ouderwets tegenaan
in een aantal boeiende thema's. Voortreffelijke eigentijdse muziek van het
Kollektief. waarin pianist Leo Cuypers
na een lichte ongesteldheid, weer even
ongezond ogend als immer, is teruggekeerd. Het blijft een uitstekende ervaring om ook bij herhaaldelijk luisteren
steeds weer van deze vitale klanken te
kunnen genieten.
De muziek vormde ditmaal toch wel
duidelijk de hoofdmoot omdat het theaterspectakel weliswaar zeer geestig en
vrolijk was, maar een duidelijke lijn
erin ontbrak. Zo bleef het bij enige
kostelijke grollen, waarmee een uitverkocht huis zich aan barrels amuseerde.
De ochtendgymnastiek 0.1.v. tromonist
Willen van Manen, tenorist Maarten
van Norden als sexy buikdanseres,
Breuker als zich gaandeweg ontkledend concertpianist en nog enkele op
zichzelf uiterst melige, maar goed uitgevoerde en gedoseerde grappen wis-

f^Q^^p^

Levenslustig
Het totale optreden van het Breuker
Kollektief blijft een zeer levenslustige
indruk maken, van vermoeidheidsverschijnselen of ingedutte routine geen
sprake. Dat toont opnieuw de grote
kracht van de Nederlandse avantgarde, en te meer valt het te betreuren
dat ze op het dit weekeinde te houden
North Sea Festival in Scheveningen
goeddeels ontbreekt, zoals al eerder
werd gemeld. Hoe dat uitpakt zullen
we snel weten, maar voor wie dezer
dagen aan de hoofdstad de voorkeur
geeft: de Midzomernachtmerrie duurt
nog voort. Willem houdt gewoon zijn
eigen jazzfestivalletje.

F.D.

—

Het Italiaanse Huis van Afgevaardigden heeft de hervormingsvoorstellen die zijn ontwikkeld door de besturen van de christen-democraten,
communisten, socialisten en enkele
kleinere partijen, goedgekeurd. Die
voorstellen bevatten vier hoofdpunten,
die de minderheidsregering van Andreotti nu in wetten gaat omzetten.
Italië

Jean-Pierre

Didi Thurau behoudt de lei-

derstrui

Het tweede gedeelte van de dertiende

Verkiezingen
Staten en
Europees
parlement
op zelfde dag

koerst. Op de laatste col (van de derde
categorie) viel de beslissing. Danguillaume, Pronk en Lopez-Carril ontsnapten om met een voorsprong van 1 minuut en 21 seconden op het peloton te finishen.

vrijdag
heeft
overeenstemming bereikt over de indiening van een wetsontwerp waarin
wordt voorgesteld volgend jaarde verkiezingen voor de Provinciale Staten
en het Europese parlement op een en
dezelfde dag te houden.
Het

kabinet

Het is de bedoeling dat de eerste directe verkiezingen voor het „Europese
parlement" volgend jaar in mei of juni

Het kan betekenen dat door de aanvaarding van dit wetsontwerp de verkiezingen voor de ProvincialeStaten later plaats zullen vinden dan gebruikelijk is.

selden de meestal heftige, soms lyrische muziekpassages af. Het was, hoe
komisch ook, toch jammer dat niet als
in vroeger jaren een centraal thema
het spektakel overheerste. Daar stond
tegenover dat de muziek, die minder
in het theater was ingebed, nu afzonderlijk zeer goed tot haar recht kwam;
niet alleen in de thema's, maat stuk
voor stuk kwamen de solisten goed uit
de verf, met van Manen en bassist Arjen Gorter voorop.

Fransman

Danguillaume heeft het tweede
gedeelte van de dertiende etappe gewonnen. Hij versloeg in de
eindsprint van een kopgroep
van drie renners Bert Pronk en
de Spanjaard Vicente LopezCarril. Het peloton had een achterstand van ruim een minuut.

etappe, een rit over 159,5 km van Altkirch naar Besancon, verliep weer uitermate rustig. Het grootste gedeelte van
de wedstrijd werd er nauwelijks ge-

plaatsvinden. Voor de verkiezingscampagne van het Europees parlement wil
de regering voor 1978 3,2 miljoen gulden
uittrekken. Op de begroting van dit jaar
is al een (kleiner) bedrag voor hetzelfde
doel uitgetrokken.

Breukers Midzomernachtmeri
Amsterdam. Die gelegenheid
grijpen de Theaterunie en Willem Breuker en zijn muzikan-

De

(Van een verslaggever)

Zomerse theaterpret

Op muziek- en theatergebied
valt niet veel te beleven in

FEDOR DEN HERTOG EERSTE
NEDERLANDSE UITVALLER

Engeland
Intussen is in Engeland duidelijk geworden dat over deBritse deelname aan
deze Europese verkiezingen de eerste
maanden geen definitieve besluiten in
hetLagerhuis worden genomen. Het debat over het kiesstelsel is uitgesteld tot
na het zomer-reces, wat betekent tot medio oktober. Er moet dan ook opnieuw
worden gestemd over de vraag of
Groot-Brittannië wel aan deze verkiezingen zal deelnemen. Nu al is zeker dat
als niet voor het kiesstelsel van de evenredige vertegenwoordiging wordt gekozen en grote groepen willen vasthouden aan het districtenstelsel
de geplande datum, mei of juni 1978, niet
wordt gehaald.

—

—

Huurtoeslag vervalt

De enige die het matte tempo nietkon
volgen was Fedor den Hertog. De Nederlandse kampioen, die onlangs nog zo
glorieus de tiende touretappe won, was
woensdag in Brussel bij een valpartij betrokken geraakt. Hij kwam met zn rechterscheenbeen op een tandwiel terecht,
wat een diepe en vuile wond veroorzaakte. De wond was in de loop van de
laatste dagen nog gaan ontsteken ook.
Fedor kreeg zijn benen niet meer rond,
in deze 13e(!) etappe. Al na 76 kilometer,
toen het tempo nog niet hoger had gelegen dan 30 kilometer per uur, had Den
Hertog een achterstand van bijna tien
minuten. De gekwetste spieren gingen
toen bovendien opnieuw opzwellen. Hij
stapte tenslotte maar in de bezemwagen.

Bijstand iets
hoger
Per 1 januari 1978 zal de bijstad
den opgetrokken, maar tevens
huurtoeslag vervallen. Dit heeft de
ring vrijdagavond besloten.

'

, Voortaan zal aan gehuwde ontv-H

a4

Geluk
Veel meer geluk bracht de dertiende
etappe voor Gerben Karstens. Vrijdag
voor de start van het tweede gedeelte
van dedertiende etappe kreeg de oudste

Nederlandse deelnemer 1500 Franse
franken in zijn handen gestopt. Die 750
gulden kreeg hij als compensatie voor
de fout die een agent bij de aankomst
van de twaalfde etappe in Charleroi
maakte.Karstens reed 40 meter voor het
peloton uit op weg naar een zekere
tweede plaats achter de Belg Sercu,
maar vlak voor de eindstreep reed hij
door de onoplettendheid van de plaatselijke politie een parallelweggetje op.
Door die vergissing eindigde hij als
voorlaatste. Het scheelde Karstens een
prijs van 2650 franken. De 1500 franken,
dieKarstens vrijdag kreeg was dus geen
volledige compensatie. Maar net zo
goed had hij niets gekregen. Karstens
was er dan ook danig mee in zijn schik.
Zo zelfs dat hij kort na de start in Altkirch uit het peloton demarreerde. Hij
reed door tot aan de wagen van de
wenkbrauwen fronsende tourbaas Felix
Levitan en bedankte hem hartelijk. „Zoiets moetje toch doen?", aldus Karstens
later in Besancon, „hij zal deze grap wel
weer niet op prijs hebben gesteld, maar
datkan me niets schelen".

"*

Fedor denHertog

.

De uitslag van het tweede gedeelte van de dertiende
etappe: 1. Jean-Pierre Danguillaume (Fra) 159.5 km
van Altkirch naar Besancon in 4 uur en 6 minuten; 2.
Pronk (Nedl; 3. Lopez-Carril (Spa) zelfde tijd als Danguillaume; 4. Thaler (Wdl) 4.07.21; 5, Van Katwijk
(Ned); 6.Rik van Linden (Bel); 7. Hoban (Gbr.); 8.Karstens (Ned); 9: Esclassan (Fra); 10. Wesemael (Bel).

Voorstellen voor
Belgrado - conferentie
In Belgrado zijn de voorstellen gepubliceerd die onlangs door negen „nietgebonden" landen zijn gedaan voor de
conferentie over veiligheid en samenwerking. Het voorstel is ondermeer de
conferentie te beginnen op 27 september en te eindigen op 15 december, met
de mogelijkheid haar telkens met een
week te verlengen.Informeel circuleerden de plannen
van de negen landen al tijdens de voorbereidingsconferentie die thans in Belgrado wordt gehouden. Gezegd wordt
dat over de meeste punten al overeenstemming is bereikt.

Het algemeen klassement is: 1. Didi Thurau (Wdl)
78 uur 11 minuten en 20 seconden: 2. Merckx (Bel) op
51 seconden; 3. Thevenet (Fra) op 1 minuut en 22 seconden; 4. Kuiper (Ned) op 1.40: 5. Meslet (Fra) op
2.09; 6.Van Impe (Bel) op 2.13; 7. Galdos (Spa) op 2.47;
8. Laurent (Fra)op 2.52; 9.Villemiane (Fra) op 2.53; 10.
Zoetemelk (Ned) op 3.40.

Tennis
Louk Sanders is er niet in geslaagd de
halve finales van de Internationalekampioenschappen van Nederland op de banen van het Melkhuisje in Hilversum te
halen. Hij verloor in de kwartfinales van
de Nieuw-Zeelander Onny Parun: 6—4,
2—6,1—6.

SPORT

Met de Nieuw-Zeelander plaatsten
zich voor de laatste vier: de Australiër
Colin Dibley, de Argentijn Lito Alvares
en de Australiër Kim Warwick.

Schaken
De Joegoslaaf Hulak heeft vrijdag
twee van zijn drie hangpartijen in het
IBM-schaaktoernooi in Amsterdam uitgespeeld. Hij won van de Argentijn
Quinteros en speelde remise met de Israëliër Liberson. Verder is de Joegoslaaf
op deze rustdag voor de grootmeestergroep nog druk doende in zijn afgebroken partij tegen Böhm.
De Brit Miles blijft voorlopig aan de
leiding met 9,5 punt, Hulak en Liberson
hébben een half punt minder, maar de
Joegoslaaf heeft nog de partij tegen
Böhm staan. Vandaag is de slotronde
van het toernooi.
De uitslagen van de hangpartijen zijn:

Hulak(Joe)—Quinteros l—0(12eronde)

Liberson (Isrl—Hulak 0,5—0.5 (13e ronde)
De stand aan kop is: 1 Miles 9.5; 2 Hulak 9(+ 1 afg):
3Liberson 9; 4Kavalek 8,5.

TIJDSCHRIFT VOOR
POLITIEKE EKONOMIE

HERHAALDE OPROEP
GEMEENTE ZAANSTAD

De dienst Reiniging, Milieuhygiëne en Centraal Vervoer vraagt een

CHEF AFDELING REINIGING
De funktionaris zal onder direkte verantwoordelijkheid van de direkteur van de dienst worden
belast met de dagelijkse leiding van de afdeling.

nummer 1:
-Het werkgelegenheidsbeleid in de jaren 1972-1976
-Het 1%-beleid: kritiek op een linkse norm
-Verborgen werkloosheid
-Achtergronden van de jeugdwerkloosheid
-De Nederhorst-affaire
Het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie verschijnt vier maal per jaar. Abonnementen
gelden voor een kalenderjaar en kosten 30,—; de prijs voor dé jaargang 1977 met
ingang van nummer 2 bedraagt 22,50. Men kan zich abonneren door het verschuldigde abonnementsgeld te storten op postrekening 3796008 tnv Stichting Politieke
Ekonomie te Amsterdam.
De prijs van losse nummers bedraagt 8,50 (in de boekhandel) of 10,20 (inclusief
verzendkosten) en zijn in het laatste geval te bestellen door dit bedrag over te maken
op postrekening 2069977 tnv SUA Amsterdam, onder vermelding van TPE met nummer en jaargang (voor het eerste nummer: TPE 77 I)

’

’

In de afdeling Reiniging zijn ruim 120 personeelsleden werkzaam.
De gedachten gaan uit naar iemand met een ingenieursdiploma in één der
milieutechnische
richtingen. Naast technische en organisatorische ervaring dient ook te worden
beschikt over
enige jaren praktijkervaring.
Vereist:

—
— afdelingen
dienst.
— actieve belangstelling voor hergebruik grondstoffen.
omgaan
—
—
uitbrengen.
uitdrukkingsvaardigheid.
—
—

l

leeftijd tussen 30 en 40 jaar.

ruime belangstelling op milieuhygiënisch gebied, o.a. in verband met de samenwerking met
binnen de

van

een sterke persoonlijkheid, die gemakkelijk kan
met alle medewerkers, het gemeentebestuur en het bedrijfsleven en belangstelling heeft voor inspraakprocessen.

een zodanig technische bekwaamheid dat hij na kennisneming van de uitgangspunten verantwoord beleidsadviezen kan
een goede mondelinge en schriftelijke

het vermogen om zich snel in nieuwe ontwikkelingen in te werken.

'

Een psychotechnische test zal tot de selektieprocedure behoren.
Salarisgrenzen

’

3.349.- tot

’

4.691.- per maand.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit
blad te richten aan Burgemeester en Wethouders, Bannehof 1 te Zaandijk, onder vermelding van
de funktie.
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Verschenen bij de SUA

-Rudy Koopmans: Jazz, improvisatie en organisatie van ean „- g
I O, /
groeiende minderheid
'

O

(’ 4,00)
-De Holzkampgroep: Psychologie en Marxisme, een ter- r H O Cfl
rein verkenning, derde herziene druk
I aC,OU

-Veit Bader e.a.: 8 Lezingen over de verhouding
sociologie-marxisme
-Marcelino Camacho: De Spaanse vakbeweging en
de Comisiones Obreras

1.18.84.

Voetbal

De 32-jarige Jan Mak is vrijdag als
trainer van de nieuwe eredivisievereniging Volendam benoemd. Hij tekende
een contfact van een jaar. Jan Mak, die
het afgelopen seizoen werkzaam was bij
de Westduitse amateurclub Erika uit Altenbergen, volgt Leo Steegman op. Eerder was Mak trainer van de amateurclub
CEC uit Emmer-Compascuum.
Volendam heeft verder de 26-jarige
middenvelder Jaap Visser van FC Amsterdam gecontracteerd voor twee jaar.
Visser was vorig seizoen uitgeleend aan
Telstar.

(’ 2,75)
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Honderden soldaten
Smith-leger gedood

Volgens een bekendmaking V
Patriottisch Front, waarin de Rh
sche bevrijdingsorganisaties ond
dingvan Nkomo en Mugabe sam"
ken, zijn in de eerste vijf maand"
dit jaar 851 soldatenvan het Smitfe'
om het leven gebracht.
In de verklaring wordt verder i
dat de gewapendestrijd tegen het
heidsregiem zich nu voltrekt op
erde van het Rhodesische grondl
terwijl nog voortdurend in nieu'
bieden de strijd wordt geopend,
aanvallen zijn acht gevechtsvliegen 58 legervoertuigen uitgeschakel

"

In de Plas van Poot in Zoete' |
zijn zeven dode eenden gevonde'
waarschijnlijk zijn bezweken aar»1 j
lisme. De eenden worden morn^
onderzocht in het centraal dierg* »
kundig instituut in Rotterdam. I l
Plas van Poot zijn vorig jaar o°
eerste aan botulisme gestorven &

■

gevonden.

Gewichtheffen
De 23-jarige gewichtheffer Alexander
Ajvazaijan heeft tijdens de spelen van
de Sowjet-Unie het wereldrecord op het
onderdeel trekken bij de lichtgewichten
(60 t/m 67.5 kg) verbeterd. Ajvazaijan
bracht in de Bjelo-Russische hoofdstad
Minsk 141,5 kilogram omhoog, een halve kilo meer dan het oude record van de
CubaanRobert Urrutia.

Geboren op vrijdag 15 juli
Femke Elisa
dochtervan
Ceciel Hattinga
en
Lauk Woltring
|
Rhijnestein 104, Landsmeer !t

ELLERM^1'
OPTIEK

ga dan naar de specialist.
Wij verzorgen uw complete

(’ 2,75)

-_
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g

Deze boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar. U kunt ze ook bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de tussen haakjes vermelde
portokosten op postgiro 2069977 tnv SUA Amsterdam onder vermelding van de gewe nstetrteKs^liiforrTiatieoye^

korting op recep"j

'

3"

Rozengracht

Garnier

tel. 263858
Knollendamstr3 i),
tel. 828989^

tel. 841748.

Showroom:

Van Limburg Stirumstraat 2 t/m 14,
Tollenstraat 71 t/m 77, tel. 181997

|

SKODA

SCALDIA
ZASTAVA

Fiets en wandel mee

LADA

in onze eerste fiets en

TRABANÏ'

wandel vierdaagse van N.H.
Op 18-19-20-21 juli 1977
Fietsen 20-40-50 km. per dag
Wandelen 10 en 20 kilometer per dag starten tussen 9
uur tot 19 uur vanaf restr. speeltuin De Egmonden Egmond aan Zee, en vanaf Winkelwaard Huiswaard Alkmaar (N) er kan ook per dag gefietst of gewandeld worr
den.

Beck&vanE^
official dealer

Westerstraat

24-^

Amsterdam

tel. 020-241575,
zo Uw 'profL'
Liggen

Meersschaert

Koop
Het plaatsen van alle soor- Brandstoffen, kolen en olie.
ten glas dag en nacht, ook Nu ook voor verwarming,
zaterdags en zondags.
sanitair en loodgieterswerk.
Verkoop van alle merkenShowroom:
ventilatoren. Winkel 6 daWeth. Frankeweg 1,
gen open van 8.00 tot 18.00
tel. 939643.
uur. Tel: 323826
Werkplaats:
van 't Hofflaan 1,
Glashandel „Noord"
tel. 941512.
Adelaarsweg 110.
Amsterdam Noord.
BIJ on* de modernste

ot

Jaat reparer^

"

..

TOURINGCARS

speciale touringcarchauffeurs

Gashaard,

Sinds 1935 dealer e;

met talenkennis. Oortwijn & Zns.
Touringcarbedrijf
Winschoterweg 20—22.

.Oude Pekela.
geyser, wasautomaat, loodi
ii
gieterswerk. Wij berekenen "
Schilderen, witten,
geen voorrijden. Tel. 020
behangen
274105 227365.
ALGEMEEN
AMSTERDAMS

iaa mi

,

Excelsior STOFZUIG*^
onderdelen-rep.-inf..»
v. Woustr. 17, tel. 79

-

-

ONDERHOUD BEDRIJF

Tel. 142405

—**

/ ,OÜ
(’1.70)

ziekenfondslede^

advies en prijsopgaaf

(fi,7o)

J

adviseurs in low viS*
loupen en eontactlefI,
Optometrist 0> |
Alle

keukeninstallaties.

Vraagt vrijblijvend

GLAS

socialistiese
uitgeverij amsterdam

"-Wolfgang Abendroth: Duitsland 35 jaar later: Berufsverbot, feiten en achtergronden

De Brit James Hunt heeft zich vrijdag
de beste startpositie verworven voor de
Grote Prijs van Engeland formule I, die
vandaag op het circuit van Silverstone
wordt gehouden. Hij maakte tijdens de
training op het 4,7 km lange circuit in
zijn McLaren de beste tijd met 1 minuut
18.49 seconden, een gemiddelde van
216,4 km/u. John Watson uit Noordlerland was met een Brabham op een na
het snelst (1.1877) en de Oostenrijker Niki Lauda (Ferrari) staat derde met

VERNIEUWEN

(De Waarheid van
12 juli 1977)

’ ’

Autosport

Als u toch uw keuken wilt

.

„BELANGWEKKEND INITIATIEF"

(§®FZ^@©

van bijstand een bedrag gelijk
volle netto minimumloon worden'
keerd (aan onvolledige gezinnen'
leenstaanden respectievelijk net
en zeventig procent). Maar in he-|
meen zal een aparte uitkering!
woonkosten krachtens de bijstand
niet meer worden verstrekt. De]
subsidie brengt de woonkosten i-I
terug tot een bij dit inkomen aanM
bare last, zo meent de regering.
J
Voor een belangrijk deel van
standontvangers, namelijk diegen*
éen huur verwonen lager dan hoi*
vijfenzestig gulden per maand, bef
dit een vooruitgang. Voor mense11
een huur tussen honderdvijfen 1
gulden en driehonderd vijftig #
verandert er niets. Bij hogere
komt er een verslechtering.

Man, weduwnaar zoekt
Invalide vraagt te koop alle

soorten plateel

AARDEWERK
Beschadigd geen bezwaar,
restaureren is mijn hobby.
Tel. 070 882704.

-

Dame uit Haarlem,

VRIENDSCHAP

z<A

HEER
tussen 60-70 jaar, i-L
KENNISMAKING
van auto, voor
met weduwvrouw om bij en aanspraak. Wie ir>^(
hem in te komen wonen heeft,schrijft of belt j
tel. 020 315469 liefst na Martens, Zijlweg 89.
17.00 uur.
lem tel. 023-326545

vrien^

-

