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sGezondrwke chept arbeidsplaten

Donatiecampagne

Weer ruim
30 mille
erbij
De grote donatiecampagne die
de CPN is gestart is in alle districten en afdelingen van de partij
met veel enthousiasme ontvangen.
Tekenend vormt de reactie van de
kameraden in de Limburgse afdeling Hoensbroek, die een spullenmarkt hielden en de opbrengst erzevenhonderdvijftig gulden
van
in het donatiefonds stortten.
Mevrouw W. te A. stuurde spontaan een gift van 250 gulden met
het verzoek om haar het donatieboekje toe te sturen. Dat deed ook
een donateur uit Twente, die de
inschrijfkaart opstuurde mèt adressen van nieuwe donateurs.
De jongste stand in de donatie-

——

"ma een verslaggever)

Gezonder werken in de bekan tienduizenden
Jbeidsplaatsen scheppen.

N ven
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aantal maatregelen
,£*
jOr te voeren waardoor het

i
; ekteverzuim daalt.

i

Ir* FNV denkt aan maatregelen die

slopend
I teL- n zoals minderminder
produktie per
:?| per uur, beperking van overandere maatregelen. AnderI.|^|ï* enwordt
voorgesteld mensen die
Ij

il wao zijn, maar mogelijkheden
werk te gaan doen
,1 n/^n om ander
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gaat

RET
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zal bij het
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Bestek

campagne is nu
134.095
Dat betekent, dat er in de laatste
paar dagen opnieuw ruim dertigduizend gulden is bijgekomen.
Districten, die nu al meer dan vijftig procent van hun taak hebben
vervuld zijn Twente (71%), IJsselstreek (80), Limburg (61), Zeeland
(57), Groningen (51) en Den Haag

’

Politie slaat in
op actie van
brief naar
Open
Iraanse studenten NDSM en ADM

Bijgaande foto's tonen het hardhandige optreden van de politie op
de Dam in Amsterdam, waar Iraanse studenten zich dinsdagmiddag met kettingen aan het monument hadden geketend. Zij deden
dit uit protest tegen de gevangenhouding van hun landgenoten.

(Van

een verslaggeefster)

Tijdens een actie van Iraanse studenten dinsdagmiddag op De Dam in
Amsterdam heeft de politie van Amsterdam op een schandalige manier ingegrepen. Negen Perzen hadden zich omstreeks vier uur dinsdagmiddag met
kettingen vastgeklonken aan het monument van De Dam. Zij deden dit uit
protest tegen de gevangenhouding van hun landgenoten die óp 23 augustus
de Iraanse ambassade in Wassenaar bezetten.

Vorige week werd bekend
gemaakt dat deze bezetters

tot het tijdstip van hun berechting in hechtenis moeten
blijven.

Toen de studenten op De Dam niet
onmiddellijk bereid waren mee te
gaan met agenten van bureau Warmoesstraat, kwam de politie later met
versterking terug en verwijderde de
Perzen op hardhandige wijze. Bij dit

optreden van de politie werden de
maskers die de studenten altijd tijdens hun acties dragen, door agenten
van hun gezichten verwijderd. Er
werd met de wapenstok geslagen,

één student raakte hierdoor bewusteloos, een ander moest later met lichte
verwondingen naar het ziekenhuis
vervoerd worden.

Vreemdelingenpolitie
Een woordvoerder van de politie

'81 is nog niet genoeg

veerder omhoog
over minder

dan twee weken de milgaat
ennota
verschijnen treden in Den
ook weer de „lekken" op, de meest geL*eüjke manier om het volk vast te laten
ei* aan wat het te wachten staat. Zo is
/l» u.J tgelekt dat minister Andriessen nog
miljoen tekort komt voor
Nl)
dekkingsplan, een bedrag dat de belas-
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egenbelasting
25gulden duurder
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1 Pas bli de indiening
Srte begroting
komt vast te

Vh erh°eveel is alles
wordt

precies
er sprake van

Dit soort prijsverhogingen
worden niet opgenomen in de
halfjaarlijkse prijscompensatie
voor loon- en salaristrekkers.

Overstomingenin

India

diase deelstaat West-Bengalen moeten honderdduizenden
fwVh
|%Y 5en heenkomen zoeken voor het stijgende water. De enor-

«? tleerptromingen hebben aan

tientallen mensen het leven gekost.
van de hoofdstad New Delhi die hun woninontvluchten.

P\o«oto inwoners

verklaarde desgevraagd dat hier was
opgetreden omdat de actie niet van
tevoren was aangevraagd. Volgens
hem was er geen sprake geweest van
hardhandig optreden door de politie.
De maskers waren volgens hem verwijderd omdat men toch ook in het
openbaar actie voerde, hij dacht dat
ze daar dan ook maar openlijk voor
uit moesten komen.
Het ingrijpen had in opdracht
plaatsgevonden van de hoofdcommissaris van politie. De zestien Perzen die mee naar het bureau waren
genomen, worden nog steeds vastgehouden en zijn inmiddels overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.
Een woordvoerder van de gemeente verklaarde desgevraagd dat het
hoofd van de politie, burgemeester
Polak, in dit geval niet van tevoren
op de hoogte was gesteld van het ingrijpen door de politie. In het algemeen moet dit, wel gebeuren, zo zei
hrj, wanneer er sprake is van verstoring van de openbare orde, waaronder deze actie valt, en de politie wil
daartegen optreden.

Herkenning

tingbetalers dan mogen opbrengen. En zoals
ook vorige kabinetten dat gewoon waren te
doen, zal dat in hoofdzaak gebeuren door
het opvoeren van de belasting die automobilisten betalen: accijns op benzine en de motorrijtuigenbelasting.
Ook een accijnsverhoging op alcoholhoudenden dranken zit er nog in.

een accijnsverhoging van vijf
cent per liter en een verhoging
van de motorrijtuigenbelasting
met 25 tot 35 gulden per jaar.

(Van een verslaggever)

Aan de directies van NDSM en ADM is woensdag in de
loop van de dag een open brief aangeboden. Daarin wordt
nogmaals benadrukt dat de personeelsleden van beide werven geen genoegen nemen met pla^eri'Jft afbraak-van de
werkgelegenheid, zoals die bij regering en ondernemers le-

'

ven.

Kosten autorijden
K"

UIT DE INHOUD: pagina 3 Nieuwe
gemeenteraden kozen wethouders; pagina 4 Huisbaas rekende
aanleg van verwarming dubbel;
pagina 5 Besprekingen in Camp
David; pagina 6 Sport; pagina 7
Amsterdamse scheepsbouw aan
vooravond van felle strijd.

Andere plannen die de regering tot
dusver heeft bekend gemaakt zijn
een verhoging van de tarieven openbaar vervoer met 5 procent, een eigen risico in de ziekenfondsverzekering van honderd gulden per jaar en
een eigen bijdrage bij ziekenhuisopname van tien gulden per dag. Daarnaast gaan diverse verzekeringen
o.a. de bejaarden en ziekenfondsverzekering omhoog.
In het kader van het bezuinigingsplan Bestek '81 zullen ook in de inkomenssfeer diverse ingrepen plaats
vinden. Zo zullen de ambtenaren ieder jaar een procent loon moeten inleveren, hetgeen ook geldt voor allen
die van een sociale uitkering moeten
leven.
Bestek '81 houdt voorts een drastische bezuiniging op de collectieve
voorzieningen in, waardoor met name in het onderwijs en in de welzijnssector massale werkloosheid zal
gaan optreden.
Ook wordt gevreesd voor minder
werkgelegenheid in de bouw en in
aanleg en onderhoud van wegen. De
verhoging van de belasting die automobilisten moeten betalen zal namelijk niet gebruikt worden voor verbetering van het wegonderhoud, daar
zal juist flink op bezuinigd worden.
Hoe de bedragen precies luiden
moet tot dinsdag 19 september geheim blijven, maar niemand maakt
er nog een geheim van dat de operatie Bestek '81 diep zal ingrijpen en,
met uitzondering van de rijken, iedereen zal treffen.

—

Al jarenlang dragen Perzische studenten, wanneer zij in het buitenland
in het openbaar optreden tegen het
regime, kappen over hun hoofd om
herkenning te voorkomen. Wanneer
zij door foto's bijvoorbeeld, herkend
zouden worden door het regiem van
de sjah staan hun, zoals bekend, zware repressaille-maatregelen te wachten.

Dat de politie hiervan niet op de
was tijdens hun optreden op
de Dam lijkt zeer onwaarschijnlijk,
toch hebben zij door het verwijderen
van de maskers de Perzen blootgesteld aan vervolging in hun eigen
land of, zoals vaak gebeurt, aan de
weigering van een inreisvisum.
Een van de actievoerders zei zeer
verontrust te zijn over het optreden
van de politie. Een van de agenten
zou volgens hem zelfs een op de
grond liggende student met een getrokken revolver bedreigd hebben.
„Bovendien", zo verklaarde hij,
„wordt ons door de politie verweten
met stenen gegooid te hebben terwijl
dit niet door ons, maar door omstanders gebeurde".
Hij vertelde dat er opnieuw een
grote groep Perzen in hongerstaking
is gegaan uit protest tegen dit optreden en tegen de gevangenhouding
van hun negen landgenoten.
hoogte

De open brief is ondertekend door bouw eveneens nog eens nadrukkeveel ondernemingsraadsleden van lijk van de stemming op de AmsterADM en NDSM en besturen van de damse werven op de hoogte te stellen. Tegelijk daarmee vindt in Ambedrijfsledengroepen van de Industriebonden NW en NKV. Van de sterdam op het districtskantoor van
overhandiging van de brief werd bij de Industriebond NVV een vergadede NDSM een kleine demonstratie ring plaats waar zowel vakbondslegemaakt.
den uit de scheepsbouw als van anDe ondertekenaars zeggen dat hun dere bedrijven aanwezig zijn om te
uitgangspunt is en blijft een samenoverleggen over solidariteit.
bundeling van beide werven met beZaterdag houden de industriebonhoud van alle activiteiten, zowel de den een bijeenkomst in het Zonnereparatie als de nieuwbouw, de gietehuis in Tuindorp Oostzaan. De bijrij en de apparatenbouw. Bovendien eenkomst begint om twaalf uur. Aanwezig zijn ook politici uit diverse
eisen ze dat er geen gedwongen ontslagen vallen.
parlementaire lichamen.
Zoals gemeld worden vrijdagmorEen delegatie van beide werven
gaat donderdagavond naar Delft om gen bij ADM en NDSM personeelsdaar de beleidscommissie scheeos- vergaderingen
gehouden,
waar
wordt besproken welke acties verder ondernomen zullen worden.

(50),
Zie voor een verantwoording van
de donatie-intekenactie pagina 4.

Herstructurering
kartonindustrie

Rectificatie
In onze edities van gisteren meldden wij een aantal bijzonderheden
over de gang van zaken met de herstructurering in de Groningse kartonindustrie. Van de hiervoor door de
regering" ter beschikking gestelde
subsidie van honderd miljoen gulden
wordt naar wij uit doorgaans bevernamen,
trouwbare
bronnen
slechts drie miljoen ter beschikking
gesteld van de zelfstandige kartonfabrieken, terwijl het leeuwedeel gaat
naar de concerns KNP en Bührman
Tetterode.
Ten onrechte wekte ons bericht de
indruk, dat de gegevens hieromtrent
waren ontleend aan een vraaggesprek, dat onze Groningse correspondent had met de voorzitter van de
gezamenlijke actiecomités in de kartonindustrie Arend Luppens. Deze
gaf in het vraaggesprek desgevraagd
commentaar op de gegevens, die in
Den Haag circuleren.
Aangezien de wijze waarop het bericht was geformuleerd misverstanden kan wekken, stellen wij er prijs
op te onderstrepen dat deze gegevens niet zijn ontleend aan mededelingen van Arend Luppens of andere
woordvoerders van de actiecomités.
Het ministerie van economische zaken maakte overigens ten aanzien
van de herstructurering in de Groningse karton in februari van dit jaar
reeds het volgende voornemen bekend: „De kartonfabrieken Lona,
Dollard en De Vrijheid zullen geïntegreerd worden in het bedrijf Bührman Tetterode. De kartonfabrieken
Pekela, Union, De Halm in Hoogkerk
en Stadskanaal worden geïntegreerd
in het bedrijf Kappa/KNP".
Weersverwachting
van
KNMI tot donderdagavond

hei

Plaatselijk
regen

Amsterdamseraadwil
behoud
scheepsbouw

(Van

een verslaggever)

Het voortbestaan van de Amsterdamse scheepsnieuwbouw
en reparatie is van essentieel
belang voor de economische
structuur en de werkgelegenheid in de hoofdstad. Om het
voortbestaan van alle scheepsbouwactiviteiten te verzekeren
moet er een nieuwe Amsterdamse
scheepsbouwonderneming komen, waarin alle activiteiten van NDSM en ADM gebundeld worden.
Een motie van deze strekking
is unaniem aanvaard door de
Amsterdamse gemeenteraad in
een dinsdag gehouden vergadering. Aan B en W is opgedragen
in het overleg met de regering
voor de uitvoering van deze
motie op te treden.
De Amsterdamse raad achtte
deze uitspraak juist op dit moment van groot belang. Het is
immers duidelijk dat ondernemers en regering aansturen op
maatregelen waardoor de Amsterdamse regio onevenredig
zwaar getroffen dreigt te worden. De raad vindt dat de Amsterdamse regio de laatste jaren in toenemende mate met
werkgelegenheidsproblemen,
met name in de industriële sector, wordt geconfronteerd.

Klopjacht op bevolking
in noorden Rhodesië
Een grootscheepse klopjacht met honderden „vrijwilligers" is in het
noorden van Rhodesië tegen de bevolking ingezet, nadat daar een burgervliegtuig is verongelukt en volgens het Smith-regiem tien overlevenden
door guerrilla-strijders om het leven zijn gebracht.
Joshua Nkomo heeft verklaard dat het vliegtuig door zijn troepen werd
neergeschoten, in de veronderstelling dat het voor militaire doeleinden
werd gebruikt, maar hij ontkende dat zijn troepen passagiers zouden hebben gedood.
Het apartheidsregiem heeft echter meteen een oproep gedaan aan de
blanke bevolking om „deze moord op onschuldige burgers" te wreken.

Jongens
gefeliciteerd!
Bovenstaande

uitroep Is de korte
kernachtige inhoud van een brief
die we kregen van lezer B. S. uit
Amersfoort die hij richtte aan alle
medewerkers van De Waarheid
naar aanleiding van de uitbreiding
van de krant.
Anderen schreven soortgelijke
brieven of kaarten met gelukwensen, zoals bijvoorbeeld W. W. uit
Den Haag:
„Proficiat werkers aan De Waarheid! Eerste succes: de krant kon
door de groeiende financiële steun
van de lezers worden uitgebreid.
Tweede succes: wat jullie ervan
gemaakt hebben. De krant Is door
jullie inzet nog aantrekkelijker geworden. Een uitstekende indeling,
waardoor de krant meer overzichtelijk is geworden. Daardoor is hij
gemakkelijker te lezen. Kameraden, zowel de schrijvers als de
technici, ga zo door!"
Een aansporing die door alle medewerkers van de krant ongetwijfeld ter harte zal worden genomen.
En tevens een aansporing voor al
diegenen die met de krant werken
in het land, die op pad zijn voor
colportage en abonnewerving. Zoals kameraad P. K. uit een klein
plaatsje in het oosten van het land
ons schreef: „hierbij een opgave
van tien proefadressen. We heb-
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ben daar de krant bij de colportage
verkocht en er zullen er ongetwijfeld een paar bij zijn, die we als
abonnee of vrijdag/zaterdag-lezer
kunnen inschrijven. En dat Is weer
een mooi kadoo bij die uitbreiding!"
Misschien bent U ook een van de
honderden die de krant een week
of veertien dagen op proef in de
bus krijgen. U kunt dan zelf ervaren hoe De Waarheid niet alleen
uitgebreid voorlicht over al die zaken die van belang zijn voor de
mensen in hun strijd tegen bezuinigingen, maar ook over internationale vraagstukken, over sport,
cultuur enz. Zorg dat U op de
hoogte blijft, maak van Uw proefabonnement een vast abonnement
en vul bijgaande bon in.

Neem een
abonnement
O per week
O per maand

O per kwartaal
O studenten
per kwartaal
O op vrijdag en zaterdag
per maand
O proefabonnement /
twee weken gratis.

f 2.60

’’
’
’

11.25
33,75

21.45
3.75

NAAM
ADRES
WOONPLAATS
O Giro O Kwitantie

Bon opsturen aan:

DEWAARHEID
Keizersgracht 324. Amsterdam.
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De Wonderbaarlijke Reis

van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester
door Willem Wilmink en Willem Vleeschouwer

Dansen in
Groningen

Van
bewegings
theater tot
folklore

Vier dagen lang staat het cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen *
het teken van de dans. Dans van heel uiteenlopende genres, van Bart Stuy
Multi Media tot en met een folkloristische groep uit Frankrijk.

Sientje zat maar te zeuren over de honger
die ze had, en er was nergens éen restaurant
te vinden. Het landschap was mooi, dat wel.
Maar als je een lege maag hebt, vond Sientje,
kon je van mooie dingen helemaal niet genieten. Na een fikse wandeling kwamen ze bij een
hek met een bordje erop: „Middeleeuwen,
Streng verboden voor onbevoegden." Sientje

en Jacob wisten niet wat onbevoegden waren,
dus ze liepen rustig door. En zo kwamen ze
dan in de Middeleeuwen terecht, zonder dat er
veel veranderde aan het landschap.
Ze kwamen terecht bij een ouderwets gebouw. Het bleek de herberg ~ln het vette varken" te zijn, en Jacob legde uit dat herberg
een middeleeuws woord was voor Hotel Café

Restaurant. Ze gingen naar binnen. De waard
vroeg waar ze vandaan kwamen, en toen ze
vertelden dat ze helemaal uit 1978 waren gekomen, sloeg hij met zijn handen op zijn dikke
buik van verbazing. ~Vrouw!" riep hij naar de
keuken, „twee varkens en een vat vol wijn voor
onze gasten. Ze hebben een lange reis achter
de rug."

MOBYDICK
VERHA L VAN: H. Melvil e
Tekeningen: Bris on
Eeuwenlang waren de schepen beladen met rijke vrachten zijde, goud,
ivoor en specerijen voorbijgevaren in de Straat Soenda, tussen Java en
Sumatra. Daar, verscholen in het struikgewas van het groenende voorgebergte van Sumatra, wachtten de prauwen van Maleise piraten hen op,
overvielen de schepen en eisten een zware schatting.
In onze dagen, in de tijd waarover ik spreek, gebeurt het nog regelmatig, dat een Engels of Amerikaans schip door de wilden wordt aangevallen en beroofd van hun lading.

Een goede wind voerde onze walvisvaarder naar de zeeëngte. Kapitein

Ahab had het plan ontworpen, om de Javazee op te gaan en dan naar het
noorden te keren in een gebied waar veel potvissen voorkomen.

Puzzel

Het

No. 4

weer

Hij dacht daarna langs de Filippijnen te gaan en de kust van Japan aan
te doen in het grote walvisseizoen. Op die manier kon de „Pequod" alle
streken bevaren waar de potvis gevangen kon worden, alvorens naar de
evenaar terug te gaan. Zo hoopte Ahab op een ontmoeting met Moby
Dick.
Maar, waarom zult U zeggen, gaat het schip nooit aan land op deze
wereldreis? Drinkt de bemanning geen water?
Bedenk, dat een walvisvaarder in zijn ruim, water meevoert voor enige
jaren. Het goede heldere water uit Nantucket, dat de mannen het liefst
drinken. Niet het troebele water uit de Indische of Peruviaanse rivieren.
Het is zo, dat een walvisvaarder zijn reis kan voortzetten, zonder ook
maar een plaats of een haven aan te doen.

Af en toe

en trok eveneens in oostelijke richting
en zal donderdag mede het weer bij

ons gaan bepalen.

Vooruitzichten voor donderdag en
vrijdag
Veel bewolking met vooral aanvankelijk regen. Middag temperaturen ongeveer 16 graden.
In cijfers gemiddeld over Nederland.
Voor Donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 5.
Min. temp.: omstreeks 12 graden.
Max. temp.: omstreeks 17 graden.
Kans op een droge periode van minstens 12 uur:
70 procent.
Kans op een geheel droog etmaal: 30 procent.
Voor vrijdag: Aantal uren zon: o tot 7.
Min. temp.: omstreeks 11 graden.
Max. temp.: omstreeks 16 graden.
Kans op een droge periode van minstens 12 uur:
80 procent.
Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent.

VERTIKAAL: 1. voorzetsel; 2. kleur; 3. pl. in Nederland; 4. voorzetsel; 5. persoonlijk voornaamw.; 6.
rangtelwoord; 8. boom; 10. voorzetsel; 12. voorzetsel; 13. lidwoord; 14. spil; 15. vogel; 17. huid; 18.
mannelijk kenmerk; 19. kledingstuk; 20. snel; 21.
opgooi; 23. uitroep; 24. niet raak; 25. treurig;
26.
tropisch knolgewas; 28. rivier in Italië.
De oplossing van deze puzzel staat onder het radioprogramma.
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a
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beeld
De truc van
het lek
Het wordt dit jaar weinig origineel gepresenteerd, de trucendoos
„hoe gooi ik de begroting en de
bezuinigingen in de voorverkoop". Zoals gebruikelijk lekt er
weer het nodige uit voordat op
Prinsjesdag het financiële koffertje echt helemaal open gaat. Echt
en officieel dan. Maar dan moeten
we er wel al aan gewend zijn, aan
de bezuinigingen en andere maatregelen die in het nadeel van de
bevolking door dit kabinet-Van
Agt zijn uigedokterd.
Het is een oude tactiek, die ieder jaar weer toegepast wordt. Nu
eens is er een krant die een of andere onthulling doet, dan weer is
er een ijverige televisie-journalist
of radio-reporter die een lek heeft
ontdekt. En ja hoor, o toeval. Zo
heeft werkgeversbaas Van Veen
maandag zijn waarschuwende vinger geheven dat Bestek '81 niet
ver genoeg gaat omdat er geen rekening wordt gehouden met tegenvallers of daar lekt de volgende dag reeds uit dat er een tegenvaller is en dat daarom het autorijden erg veel duurder zal
moeten worden. Bij het Journaal
hadden ze niet eens meer de
moeite genomen een minister of
staatssecretaris te zoeken voor
commentaar.
De gewenningscampagne is 1.1
volle gang, de pogingen om de
mensen murw te maken, te inti-

mideren dat het zo en echt niet
anders kan. Via de televisie worden bar weinig pogingen ondernomen om daar tegenin te gaan,
om te laten zien in wiens belang
en voordeel deze maatregelen en
gevolgen van, tegenvallers zijn.
Vanaf het scherm worden we herhaaldelijk toegesproken in termen

van „wij" of „allemaal" of nog liever „wij allemaal samen". Net als
ik zullen echter duizenden en d/iizenden Nederlanders zich helemaal niet aangesproken voelen.
Ondanks de trucendoos.

Voorspraak
van de
met een te-

Na de laatste aflevering

Mickey Mouse Club

In Amsterdam (een Nederlandse
wordt een tentoonstelling
gehouden, de Firato (Hollands
dus). Vanaf die Firato brengen
omroepverenigingen (typisch Hollands verschijnsel wordt altijd gezegd) allerlei programma's. Zo
ook de Tros (een club die graag
Hollands amusement in haar pakket doet). Onder de titel „Een camera vertelt" werd een show in
elkaar gezet met Nederlandse en
buitenlandse artiesten. Kees Brusse speelde voor camera en vertelde als zodanig een knullig verhaaltje over de geschiedenis van
foto- en filmtoestellen. Knullig
maar nuttig als kapstok voor liedjes en melodie-tjes, in een overigens weinig schokkende selectie.
Nu deed de Hollandse Tros dit
alles in eendrachtige samenwerking met de Duitse SFB (staat
voor Sender Freies Berlin) en dat
bleek verstrekkende gevolgen te
hebben. Mochten artiesten, cameramensen, locatie en regisseur
dan nog Hollands zijn, afgezien
van het onbenullig tussendoor
verhaaltje van Kees moest de rest
in het Duits, een kleine selectie
Hollandse liedjes daargelaten. O
ja, Martine Bijl in de persoon van
de werkster was ook zonder ondertiteling te volgen.
De speciaal voor de show
geschreven teksten moesten echter vertaald worden in het Duits.
De Tros brengt ook die Welt bij u
thuis.
Dinsdagavond stierf Claudius,
vergiftigd door een paddestoel.
Het betekende het einde van een
bijzondere serie, waarvoor deze
laatste aflevering bepaald niet representatief was. Rommeliger,
duidelijk een noodzakelijke afronding, omdat er nu eenmaal een
slot moet komen. Maar dat kan
vele schitterende scènes, indrukwekkende acteer-prestaties, fraaie
kostuums en zorgvuldige aankleding njet doen vergeten. Een serie
die de moeite waard is om herhaald te worden. Ook al omdat er
toch velen zullen zijn die door vakanties afleveringen gemist hebben.
Yvonne Gnirrep
stad)

—

kenfilm over Jack en de bonestaak
— een aflevering van Charlie's
Angels, getiteld De groene kikker.
Dat is een antiek voorwerp, gevuld
met diamanten en eigendom van een
gevaarlijk onderwereldfiguur. En hij
weigert te geloven dat de kikker gestolen is.
In Simonskoop beelden uit de
nieuwe speelfilm Gray Lady Down
ofwel Atoomonderzeeër gezonken.
Hierover ook een gesprek met de

hoofdrol speler Charlton Heston.
Verder ook fragmenten uit de Nieuwe speelfilm van Mei Brooks' High
Anxiety (met de Nederlandse titel
Mei Brooks in hoge nood).
Nos-Tribune is de titel van cci.
maandelijks informatief programma.
In dit programma krijgt publiek de
gelegenheid vragen te stellen over
een actueel onderwerp aan zogeheten
beleidsbepalende personen. Twee critici reageren in de eerste ronde op de
visie van de hoofdgast, waarna de tribune aan het woord komt.
Zo vader zo zoon voor de 150ste
keer en ter gelegenheid daarvan gevuld met CDA-politici-vaders zoals

max. min,
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25 gr 17 gr
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niet ontvangen
21 gr 9 gr
22 gr 14 gr
16 gr 8 gr

22 gr 12 gr
22 gr 13 gr
18 gr 7 gr
26 gr 15 gr
22 gr 16 gr
19 gr 14 gr
19 gr 11 gr
27 gr 15 gr
31 gr 22 gr
31 gr 16 gr
20 gr 9 gr
20 gr 17 gr
16 gr 9gr
24 gr 15 gr
26 gr 19 gr
23 gr 19 gr
16 gr 9gr
25 gr 11 gr
14 gr
25 gr 18 gr

NEDERLAND I
18.50 NOS: De Fabeltjeskrant.

18.55
18.59
19.22
20.10
20.40
21.37
21.55
22.10

Journaal.
TROS: De Mickey Mouse Club.
Charlie's Angels.
Simonskoop.

Finale TROS Talententest 1978.
NOS: Journaal.
NOS: Den Haag Vandaag.
NOS-Tribune, informatief programma.

23.05-23.10 Journaal.
NEDERLAND II

18.25
18.25
18.55
18.59
19.25

TELEAC: Open School.
Leren, hoe doe je dat? (9)

Journaal.
NCRV: Zo vader, zo zoon
Leven in Joegoslavië.

20.00 Journaal.

28 gr 20 gr
32 gr 21 gr

monumenten, de kerkern. Ze
werden hiertoe aangezet door
het televisieprogramma Kerkepad, waarin een aantal toeristische routes langs eeuwenoude kerken in ons land
werd uitgezet.

Op donderdagavonden, de vaste
uitzend-avond van de NCRV,
werd eens in de veertien dagen
een beeld gegeven van twee van
dergelijke routes. De twee daarop
volgende zaterdagen konden de
kijkers dan op eigen gelegenheid

g3^
1'

NieU^

_

Gratis popmuziek in
Rotterdams Zuiderpar^
Zondag 10 september zal in
het Rotterdamse Zuiderpark
voor de tweede achtereenvolgende maal een gratis popfestival plaatsvinden. Het festival
heet „Rotterdam New Pop": er
zal voornamelijk opgetreden
worden door opkomende, nog
niet zulke bekende groepen, zoals de Cimarons (podium noord,
15.00 uur), de Steve Gibbons
Band (n00rd,17.15 uur) en de
Smirks (podium zuid, 14.00 uur).
Onder de wat meer bekendheid
genietende groepen kunnen Lindisfarne (noord, 18,35 uur), Herman
Brood (noord, 14.00 uur), de Darts
(zuid, 18,45 uur) en natuurlijk Gruppo Sportivo (zuid, 17.30 uur) gerekend worden.

'

Uiteraard zijn er de nodige $ *
aanwezig waar eten en drifl" "*!
krijgen is, en voorts _u''e Jf
kraampjes zijn waar theater» jjt»
ret, poëzie en zang ten gehore
worden gebracht.
i/
Op een derde podium word'y*
klassiek en „nederpop" optïeV
er kan tweedehandskledij e» f
den gekocht worden. Op be\jiF
denterrein tenslotte, staan si _j^
folkgroepen, en zelfs een str**
ater. Meer dan pop alleen, du*- ,r
De presentatie is in hand* yf\
Theo Stokking en Harry de V'" f
Het Zuiderpark ligt ach^V
Ahoycomplex en is het &et%[r
lijkst te bereiken met de
tion Zuidplein of Slinge).
voer met halte Zuidplein b**
ook waar je wezen moet.

,*

’

'

"b**'^^

Str«^r

Aantjes, Van Agt, Albeda en Andriessen. Een panel moet raden wiens
zoon in de stoel zit. Om het image te
verhogen en tot algehele CDAvreugde is niets te dol.
Leven in Joegoslavië heette een
BBC-serie met impressies uit dit
land. Vanavond de laatste aflevering,
waarin aandacht voor Skopje, de
stad die jaren geleden zo zwaar werd
getroffen door een aardbeving.
Nicholas Nickleby ijlt als een goede broeder naar Londen om de belagers van zijn zuster Kate uit te dagen. Maar het zijn niet de enige vijanden waar Nicholas mee te maken
krijgt.

Herman Brood en zijn Wild Romance en Gruppo Sportivo ("°

20.27 Nicholas Nickleby.
21.20 Hier en nu
21.55 De Lucy show.
22.20 Kerkepad '78
22.45 Mensenkinderen,
documentaire.
23.05-23.10 NOS: Journaal.
DUITSLAND I
18.50-19.00 Journaal. (Regionaal programma:
NDR: 19.00 Vragen van kijkers. 19.30 Aktualiteiten. 19.45 Kleuterserie. 19.55 Mr. Calis und seme
abenteuerlichen Geschichten. tv-serie. 20.25 Regionaal magazine. 20.59 Programmaoverzicht.
WDR: 19.00 Amusementsprogramma. 19.15 Tennis lieber als Kanonen, tv-serie. 20.15 Aktualiteiten. 20.45 Amusementsprogramma). 21.00 Journaal. 21.15 Aktuele dokumentaire. 22.00 Muziek
en gesprekken. 23.30 Aktualiteiten. 24.00 Die Babenberger in Österreich. TV-spel. 0135-01.40
Journaal.
DUITSLAND II
18 00 Journaal. 18.10 Tekenfilmserie 18.40 Aktualiteiten en muziek. 19.20 De Tony Randall-Show.
20.00 Journaal. 20.30 Kwis. 22,00 Journaal. 22.20
Aktueel programma. 23.05 Nachtfalken. TV-spel.
00.50 Journaal.

foto) vormen twee van de talloze attracties van het
Pop Festival

NDR III

21.00 Journaal. 21.15 Tirez sur le pianiste, speelfilm. 22.35 Documentair programma. 23.20-23.35
Documentaire serie.
WDR III
1900 Kleuterserie. 19.30 Informatieve serie. 20.00
Scholieren- en studentenmagazine. 20.45 Joumal
3. 21.00 Journaal. 21.15 The Thin Man. speelfilm.
22.45 Cultureel magazine. 23.15 Filmportret. 00.15
Journaal.
Nederlands
Net I
1900 Sportprogramma. 19.30 Informatief
gramma. 19.35 Mededelingen en Morgen.
Journaal. 20.10 The Upchat line, tv-serie.
Panorama. 21.00 Informatief programma.
Filmnieuws. 22.15-22.30 Journaal.
BELGIË

pro19.45
20.35
21 25

Net II

20 10 Muziekprogramma. 20.40 Upstairs, Down

stairs, tv-serie. 21.30-22.20

Documentaire serie.

Morgen
NEDERLAND I

10.30-12.00 Schooltelevisie

Rotterda 1*

Morgen

HILVERSUM I 298 m en FM-kanalen
18.00 De kerk vandaag. 18.19 Uitz. PvdA. 18.30
Nieuws. 18.41 De wereld zingt Gods lof. 19.45Leger des Heilskwartier. 20.00 Draaischijf. 21.20
Eén. twee. uit de maat. 21.40 Bij de tijd. 22.00
Rondom het woord; 22.25 Zojuist verschenen.
22.30 Nieuws. 22.40 Politiek weekoverzicht. 22.50
Van onze correspondenten. 23.00 Klassieke liederen. 23.55-24.00 Nieuws.

HILVERSUM I 298 m en FM-kanalen
7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.08 Lichte
muziek. (7.30 Nieuws. 7.41 Echo). 8.30 Nieuws.
8.36 Gymnastiek. 8.45 Gevarieerd programma
(10.30 Nieuws). 11.00 Gesprekken. 12.00 Gevarieerd programma (12.26 Mededelingen. 12.30
Nieuws. 12.41 Echo). 14.00 Gevarieerd programma. (15.30 Nieuws). 16.00 Spreekuur. 17.00 Souvenirs. 17.30 Nieuws. 17.32 Echo.

HILVERSUM II 402 m en FM-kanalen
18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.30 Kleur.
19.00 Licht klassiek. 20.00 Nieuws. 20.05 Het levend verleden (1). Strijkkwartetten. 21.45 De koperen tuin. hoorspelserie. 22.25 Werken van György Ligeti. 23.00 Met het oog op morgen.
23.55-24.00 Nieuws.

HILVERSUM II 402 m en FM-kanalen
7.00 Nieuws. 7.11 Gymnastiek. 7.20 Te Deum Laudamus. 7.54 Op de man af. 8.00 Nieuws. 8.11 Hier
en nu. 8.25 Vandaag... vrijdag. 9.00 Politiek en
samenleving. 8.10 Spiegel van België. 8.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 De Taalshow.
10.30 NOS-Jazzportret. 11.00 Nieuws. 11.03 Meer
over minder. 12.30 Rechtoprecht. 12.49 Uitzending voor de landbouw. 13.00 Nieuws. 13.11 Hier
en 'nu. 13.30Vonken onder de as. 13.45 Onder de
groene linde. 14.00 Aspekten van de kamermuziek. 15.00Verhaal. 15.30 Zoeklicht op Nederland.
(16.00 Nieuws). 17.00 Welingelichte kringen. 17.45
Symbiose. 17.55 Mededelingen.
HILVERSUM
III445 m en FM-kanalen
leder heel uur nieuws.
7.02 Ronduit op 111. 8.03 Tijdsein. 9 03 De muzika

le fruitmand. 10.03 Te elfder ure. 11 02 Polderpopparade. 12.03 Nederlandstalige top-10 en kwiswijs.
13.30 Pop-contact. 15.03 Elpee-pop. 16.03 Nationa-

le Hitparade.
HILVERSUM IV FM-kanalen
7.00 Nieuws. 7.02 Vroeg klassiek. 9.00 Nieuws.
9.02 Nederlandse Barokmuziek. 10.00 Vrijdagmorgenconcert. 11.15 Van het Nederlands concertpodium. 13.00 Klankspiegel. 14.00 Nieuws. 14.02 Op
de vleugelen van het lied: volksmelodieën. 14.20
Orgelmonumenten in Overijssel. 14.45 Woord der
Waarheid. 15.00-17.00 Muziek op vier.
STAD/RADIO Amsterdam 240 m = 1250 kHz
12.00-13.00 Actualiteiten en muziek. (12.05 Uit in
Amsterdam. 12.30 STAD in de stad. met de Prijsvraag). 17.00-19.00 Actualiteiten en muziek. (17.15
Uit in Amsterdam. 18.05 Margreet Dolman, alleen
in Amsterdam. 18.20 Dames en Heren, een ontmoetingsprogramma. 18.50 Sportagenda voor het
weekeinde).
Oplossing: 4

Horizontaal: 1 ego. 3 dot. 6 ere. 7 pop. 8 cc. 9
ek, 10. Ot, 11. rol, 12. Edam, 16. SP, 17. vers. 18. bc.
19. sene. 20. aan. 21 tol, 22. cola, 24 mok. 25. sherry. 27 is. 28. pit, 29. ada. 30. sop. 31. is.
Vertikaal: 1. er. 2 geel, 3. Dodrecht. 4, op. 5. ze. 6.
eerst. 8. es. 10. om. 12. op, 13. een. 14. as, 15. hen.
17 vel. 18. baard. 19. sok, 20 alras, 21. tos. 23 oe.
24. mis. 25. sip. 26. yam. 28. po.

’/"

Live in de nacht

Wereldtitel

zwaargewicht
op t.v.
In de nacht van vrijdaQ ief-,.
.>,i
tember op zaterdag 16
zal via Nederland
reportage worden ul
f
van het gevecht om de
gti
s <*■
zwaargewicht boksen lu pfi. \-t
on Spinks en
ze reportage wordt dooiY^t
Sportpanorama uitgezon
sen 03.55 en 0.500 uur.
Muhammed Ali zal in
in New Orleans trachten
ner_
tel zwaargewicht boksen
ren die hij dit jaar, op l 5 J ar j°
jji
Las Vegas aan de veertien
re Leon Spinks moest
.5
Zaterdagavond aanstaan
r v,0%,,i
Sportpanorama, via Nedecc
0i
sen 22.55 en 23.35 uur,
schouwing van dit ge^eC, 6 sev\sf
o

*

s^

Muhammed^fi)

e\,<

de^

Vanavond

BRUSSEL Nederlands
19.00 Nieuws. 19.10 Actueel. 19.30 Informatief
programma.
19.33 Muziekprogramma. 20.30
Nieuws. 20.33 Muziekprogramma. 22.00 Nieuws.
22.03 Lichte muziek. (23.00 Nieuws). 23.40-23.45
Nieuws.

leven, uitvoerige bezoeken gebracht aan Nederlands oudste

°

die routes, vaak gelegen buiten
drukke hoofdwegen, afleggen.
Donderdagavond 7 septemt*
wordt de serie Kerkepad beslote"
met een route door 't Gooi, Ee- 1"
land en Vechtstreek. Het
hierbij om kerkjes in Nederhor»
den Berg, Vreeland, Kortenhoe
Loenen,
Breukelen,
Naarde- 1Eemnes,
Soest
en
Loosdrecht. Ter gelegenheid va»"
deze laatste uitzending wordt of
bezoek
volgende
de
twee
zaterdagen in de NCRV-studio &_
Hilversum een expositie gehp"
den over kerken en restauratie*'
Bovendien zijn er op het terrevan de studio demonstratie v
oude ambachten die bij het re*
taureren van oude kerken h^
nut tot in onze eeuw bewijzen.

"

Radio

HILVERSUM
III445 m en FM-kanalen
18.03 De vacaturebank. 18.10 Avondspits. 0.02 Lp
Top-20. 1.02-7.00 De nachtwacht.

Tienduizenden Nederlanders hebben deze zomer, dikwijls voor Ket eerst van hun

niet ontvangen
27 gr 22 gr

Televisie
Vanavond

Laatste keer Kerke pad

regen

Er zal donderdag opnieuw veel bewolkmg zijn met aj en toe regen. Dit
weer wordt bepaald door enkele lagedrukgebieden. Een ervan bevond zich
woensdagmorgen bij Parijs en trok in
de richting van Duitsland. De met dit
systeem samenhangende bewolkingszone strekte zich uit van Schotland
via Oost-Engeland naar NoordoostFrankrijk. De zone bewoog zich langzaam via ons land in oostelijke richting en verwacht wordt dat het donderdag nog dicht bij ons land zal liggen. Een ander lagedrukgebied met
neerslagzones lag toen boven lerland

HORIZONTAAL: 1. ik; 3. pluisje; 6. roem; 7. speelgoed; 6. riviertje in Nederland; 9. maanstand; 10.
jongensnaam; 11. cylinder; 12. plaats in Nederland;
16. Sociaal Pedagogisch; 17. lied; 18. dierenuitroep; 19. bijbelse naam; 20. voorzetsel; 21. doortochtgeld; 22. soort drank; 24. drinkkroes; 25. soort
wijn; 27. voorzetsel; 28. kern; 29. meisjesnaam; 30.
schoonmaakmiddel; 31. voorzetsel.

Donderdag 7 en vrijdag 8 september komt Bart Stuyfs bewegingsgroep Multi Media met het
nieuwste project Spiegels. Het
publiek ziet in Spiegels de bewegers vanuit een ongebruikelijke
hoek, namelijk van onderen. Met
behulp van spiegels wordt dit
verwezenlijkt en ook versterkt.
Spiegels werd vlak voor de zomervakantie met veel succes
voor het eerst in Amsterdam vertoond.
Zaterdagavond is in De Oosterpoort de Provencaalse folkloristische
dansgroep Lou Ginestoun te zien. De
35 dansers en danseressen, zangers
en musici sluiten in Groningen een
tournee door ons land af.
Net als op zoveel plaatsen in de
wereld met de folklore gebeurt dreigen ook de traditionele dansen, melodieën en liederen uit de Franse
Provence in de vergetelheid te raken
of te sterk te worden beïnvloed door
het toenemend toerisme. Lou Ginestoun probeert de volkskunst zoveel
mogelijk op de oorspronkelijke manier te behouden. De groep zal zaterdagmiddag overigens ook op de Grote Markt in Groningen acte de presence geven.
Zondagmiddag wordt het dansfestijn in De Oosterpoort afgesloten
door het Ballet Nacional de Mexico
Een jong ensemble dat er niet op uit
is het omvangrijke grote wereldrepertoire te brengen, maar misschien
meer te vergelijken is met het Nederlands Dans Theater.
Het ballet danst uitsluitend werk
van Mexicaanse choreografen. Deze
lieten zich inspireren door composities zowel van Mexicaanse volksmuzikanten als door Strawinsky, Berio,
Xenakis, Bach, Handel en Vivaldi.

'
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gegeven.

Zaterdagavond

vo

ber zal er in Sportpanorarn jn
krjkers die 's nachts
arl He j
blijven een samenvatting
vecht worden uitgezonden-^^/

l'e^

Verkeersinformatie
3
Onder de titel „Muziek- en verkeersinformatie" is de AVRO 3
Hilversum II een nieuw programma gaan uitzenden. In dit progi"
'op uitgebreide schaal verkeersinformatie gegeven, die niet allee vliegVe
voor automobilisten, maar ook stagnaties in het bus-, trein- en oC j,tert
en in de veerdiensten zal omvatten. Het programma wordt in de
de dinsdag en donderdag uitgezonden, vanaf 7 uur.

**.

3

och onderzoek
klacht
egen Haagse

Burgemeester uit kritiek op programma

aar

gemeenteraad

olitie
aê

Rijksrecherche

in

Nieuwe gemeenteraad
Amsterdam
geïnstalleerd

Den

heeft alsnog opdracht ge-B*o een onderzoek in te stel-

de beschuldiging dat
:laar
aantal agenten op het Haagvan politie een

Surinaamse scho-

ernstig mishandeld hebben.
L

opdracht hiertoe is gegeven
de Haagse hoofdofficier van jus'nr. A. W. Rosingh, naar aanleivan de klacht die het Justitieel
'^tenbureau in Den Haag over
geruchtmakende affaire had in,'d ,en mede op verzoek van
Itemeester Schols van Den Haag",

I

'*

.
.

(Van onze

In Amsterdam is dinsdagmiddag de nieu-

het parket.

.j^vankelijk
afzijdig te

we gemeenteraad geïnstalleerd en zijn acht
wethouders gekozen. De fracties van PvdA,

besloot de hoofdoffihouden in deze
die al in februari plaatshad,
hij hier geen taak voor de poHij nam die beslissing op
*^e gegevens die hem ver>uVan
.*t waren door de Haagse politie

*"J*t

pas afgeloheeft hij
fnaandag — de beschikking geen over het verslag dat de schoSamen met de Haagse psychiater
der Kroef over zijn lotgevallen
"at hoofdbureau opstelde en over
"onclusie van de artsen. Op grond
deze nieuwe informatie heeft hij
*6l een onderzoek gelast.

Amerikaans akenman in loskou voorrechter

F* Moskou

is dinsdag een proces
tegen een Amerikaanse zade 37-jarige William Craw*!' die vertegenwoordiger in de
Ejfet-Unie is van International
Farm Machinery Cy te
en drie Sowjet-burgers, op
Inhuldiging
van
deviezen-

Ikoerd
ï^an,

Koester
S^So
■^"erij.

ÏJa de voorlezing
Pdaarde

■J'aagden

Placht,

van de aanklacht
Sowjetde
drie
schuldig te zijn aan de
Crawford antwoordde

; et schuldig".
Deviezen

de Sowjet-beklaagden
controleur in een
ckous bedrijf, verklaarde dat hij
j^matig voor Crawford op de
markt dollars tegen roebels
Ir omgewisseld. Zijn eigen winst
Irbij schatte hij op 13.000 roebel.
Crawford en Kiseljow staan ook
(r^ouw van laatstgenoemde en de
B^ige cassière van een speciale
F^el in Moskou waar buitenlandmet dollars aankopen kunnen
u[>, terecht.
«J's getuige tegen Crawford trad
k Jonge vrouw, Larissa Foermanow
|t die meedeelde een „persoonlijke
jC^e" met de Amerikaan gehad te
en hem in zijn hotel in MosBij die geleK* bezocht te hebben.haar
gevraagd
had Crawford
k*'J wegen wist om tegen vöordeliL koers dollars te wisselen. Tijdens
Wy Verhoor ontstond tussen Crawen de vrouw een woordenwissetoen bleek dat de vrouw een verr, fd kamernummer had genoemd.
[i^wford klaagde dat hij zich bei QUwt als een „pion in een politiek
omdat zoals bekend binin Amerika twee Sowjet6eps werkzaam bij de Verenigde
."es, terecht zullen staan. Voor
en deze twee SowjetIj/^agden in Amerika is door de
'steries van buitenlandse zaken
u de twee landen een ingewikkeld
"Y°rd gesloten waarbij de beklaag). uit voorarrest zijn ontslagen
zich onder hoede van hun ei(jl ambassadeurs ter beschikking
justitie houden.
[(Ye uitspraak
werd woensdag of
JÓY
j, derdag verwacht.

ip}

van

Irdirnir Kiseljow,

KJ'le
j|

j!

l^en

l^eid

\\r

i

u^ford
.

1^

peratie

CPN, PPR, CDA en D'66 stemden voor het
In een rede tot de raad uitte burgemeester Polak op enkele punten kritiek op dit programma, hoewel hij
„veel affiniteit" zei te hebben met
„de hoofdlijnen en met vele onderdelen van het akkoord".

—

Yüddels

Drukke zomermaanden
voor Alarmcentrale
De maanden juli en augustus zijn voor de Alarmcentrale van de ANWB in Den Haag
veel drukker geweest dan
werd verwacht, de ramp op
de Spaanse camping buiten
beschouwing gelaten, aldus
het hoofd van deze afdeling,
de heer Beems.
Het is gebruikelijk, dat de

hulpverlening jaarlijks met
tien procent toeneemt, een
groei, die vrijwel parallel
loopt met de stijging van het
ledental en de verkoop van
reis- en kredietbrieven. In genoemde maanden echter is
vergeleken met 1977
de
hulpverlening op alle gebie-

——

den met veertig tot vijftig

procent toegenomen.

Slecht weer

trieerd vanuit Frankrijk, omdat de
storingen van mechanische aard bleken te zijn en in augustus in dit land
de meeste garages wegens vakantie
zijn gesloten.

Als oorzaak zag hij, dat er dit jaar
meer mensen met vakantie zijn gegaan dan de voorgaande jaren en er
bij pech eerder dan anders een beroep op de Alarmcentrale is gedaan.
Dit waarschijnlijk door de werkzaamheden van de centrale bij de campingramp. In augustus gingen voorts
veel mensen op reis wegens de slechte weersomstandigheden in ons land.
De groei heeft zich vooral voorgedaan wat betreft het nazenden van onderdelen en het terughalen van
auto's, die met pech kwamen te
staan. De meeste auto's zijn gerepa-

Het aantal gewonden, dat hulp
heeft gehad van de ANWB is van 476
in 1977 (juli en augustus) opgelopen
tot 844 in dezelfde maanden van dit
jaar. In deze maanden is het dodental
opgelopen met ruim twintig procent.

Ongeveer 300 mensen bezochten een manifestatie in Utrecht,
waar werd herdacht dat het

volgende week 5 jaar geleden is,
dat de militaire junta van Pinochet op gewelddadige wijze de

Personeel Unilever-Duiven
schort overleg op
De ondernemingsraad van het

Unilever-research-laboratorium

in Duiven (bij Arnhem) heeft
het overleg met de directie opgeschort vanwege de weigering
van de directie opening van zaken te geven omtrent plannen
het laboratorium in Duiven (200
medewerkers) samen te voegen
met en over te plaatsen naar
het Unileverlaboratorium in
Vlaardingen (1.000 medewerkers).

De directies van beide laboratoria

kondigden begin dit jaar een onder-

zoek naar een dergelijke samenvoeging aan. De betrokken ondernemingsraden zouden zo spoedig mogelijk van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte worden
gebracht.

Het onderzoek is al in juni afgerond, maar de directie weigert tot nu
toe de ondernemingsraden in te lichten. Zij wil dat pas volgende maand
doen, nadat dat rapport is besproken
en goedgekeurd door hogere Unileverinstanties.
Bij de OR in

Duiven, waar onderzoek wordt verricht voor de Unileverbedrijven in de derde wereld, is
daardoor de vrees ontstaan dat het
personeel straks voor voldongen feiten wordt gesteld.
De Unilever-OR in Duiven ziet
daar diverse aanwijzingen voor. De
indruk bestaat dat toch al veel Unilever-onderzoek van Nederland is overgebracht naar Unilever-laboratoria in
Engeland. De OR in Duiven is ook
bang, dat de onderzoeks-budgetten
voor laboratoria in Vlaardingen en
Duiven in de toekomst nog verder
verminderd zullen worden.
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Woordvoerders van alle partijen
hielden
na de beëdiging van de
uitgebreide redevoenieuwe raad
ringen die de aard hadden van algemene beschouwingen over de Amsterdamse politiek in de komende
vier jaar.
CPN-woordvoerder Roel Walraven
zei hierover: „De komende tijd zal
geen eenvoudige zijn en de Amsterdamse ervaring is dat er hard opgebokst moet worden tegen antiAmsterdamse opvattingen zowel bij
de regering als bij diegenen die Amsterdam afgeschreven hebben en
haar rol in de nationale politiek bezig
zijn af te breken, die bezig zijn Amsterdam weg te malen in de molen
van de EEG."
Het blijkt dat die eenheid tegen de
anti-Amsterdamse opvattingen moge-

— —

Kraakactie in
Den Bosch
Voor de vierde maal in enkele
maanden tijd hebben jongeren te 's
Hertogenbosch een groot pand gekraakt. Waren eerder het voormalig
Joh. de Deoziekenhuis en het voormalig Baptistenklooster Sint Jan en
de voormalige verpleegstersflat Carolusaan aan de beurt; dinsdag werd
het pand van de Rijks-HBS gekraakt
door zon vijftig jongeren. In totaal
zitten nu ruim 350 mensen in de
kraakpanden. Dinsdagmiddag werd
er door de jongeren in de binnenstad
van Den Bosch een demonstratie gehouden voor meer woonruimte voor
studenten, jongeren en gastarbeiders.
Er liepen ruim 300 jongeren in mee.

De vrouw die in januari van dit
jaar onder zijn handen het leven liet
was de 54-jarige weduwe Tine DonkNoordberg. Zij had de man ontmoet
in een bar en nodigde hem uit om bij
haar thuis nog een slokje te komen
drinken. Na verloop van tijd echter
kregen de twee ruzie omdat zij
steeds slokjes van zijn bier nam. Op
een gegeven moment wurgde de man
in een vlaag van woede zijn "gastvrouw waarna hij trachtte de doodsoorzaak te verhullen door haar met
een krant in brand te steken.

commissie Emancipatiebeleid CRM (C.E.C.); diverse departementale werkgroepen; een Emanci
patie Commissie en een Bijzondere Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid.

Haagse emancipatie
En omdat er toch ook in de provincie nog zoveel
emancipatienood te lenigen valt, stelde de Eman-

cipatie Commissie verder aan mevrouw Kraayeveld (staatssecretaris Emancipatiezaken) voor
Den Haag „wat dichter bij de mensen te brengen" door het oprichten van echte regionale

emancipatiebureaus. De puntjes werden tenslotte
afrondend en keurig op de i gezet, door het voor-

stel van dezelfde Emancipatie Commissie om her
en der „emancipatiewerkers" aan te stellen, op
bedrijven en niet te vergeten op de departementen.
Deze werkers moeten de emancipatiezaakjes dan
nauwlettend in het oog houden.
Zo, zuchtte men toen opgelucht, dat is in kannen
en kruiken. Laten ze nou nog maar eens langskomen met hun gebler over abortus uit het wetboek
van strafrecht, of die crèches voor hun kinderen,
of over al die banen die ze niet kwijt willen; we
verwijzen ze netjes naar een van onze commissies. Zo eenvoudig gaat dat, denken ze in Haagse
kringen: Weten ze veel!

gen van Amsterdam willen schaden.
De ervaring is dat de Amsterdamse
afdelingen van die partijen op dit
punt tegenstellingen met hun landelijke partij aandurven, aldus de
CPN-woordvoerder.
Ook PvdA-woordvoerder Schaefer
maakte een hoofdpunt van de noodzakelijke strijd tegen de regeringspolitiek. Vooral op het gebied van de
werkgelegenheidspolitiek en met name waar het gaat om het verdedigen
van de Amsterdamse scheepsbouw.
Ook Roel Walraven riep in de raad
op tot gezamenlijke actie voor het
„voortbestaan van de Amsterdamse
werflocaties van NDSM en ADM."
„De raad moet samen met de werkers van de scheepsbouwbedrijven
in dat opzicht krachtig en eensgezind
optreden", zei Walraven.
De raad nam daarop met algemene
stemmen een motie aan voor behoud
van de Amsterdamse scheepsbouw.

Program
Roel Walraven zei over het program dat B. en W. moeten gaan uitvoeren, dat dit op vele punten het
karakter heeft van een compromis,
waar de partijen ieder nog hun eigen
opvattingen over hebben. Walraven
noemde in dit verband bijvoorbeeld
de aanleg van een voorhaven bij IJmuiden, waar de CPN altijd voor is
geweest — en nog steeds is — maar
waar de raad in de komende vier jaar
slechts in zeer beperkte mate voor
zal optreden.
Maar, zei Walraven, het gaat de komende tijd vooral om wat ons als
Amsterdamse partijen verbindt en
minder om wat ons scheidt.

Aan het eind van de eerste vergadering van de nieuwe Amsterdamse
gemeenteraad werden de nieuwe
wethouders gekozen. Die nieuwe
wethouders zijn (in volgorde van verkiezing): J. Schaefer (PvdA), E. Heerma (CDA), R. van der Velde (CPN),
G.J. Wolffensperger (D'66), mevrouw
I. Vorrink (PvdA), L. Kuijpers
(PvdA), W. Sinnige (PvdA) en M. van

overnam van de democratisch gekozen regering Allende van Chili.
Volgende week maandag is er in
Amsterdam een grote landelijke
demonstratie. Om 5 uur begint een
culturele manifestatie op het J. D.
Meierplein, waar vandaan om half
acht een demonstratie vertrekt naar
het Beursplein. Daar wordt een politieke manifestatie gehouden en
wordt er gesproken namens de Chili
Beweging Nederland en het Chileens
verzet. Juist nu het militaire regiem
in Chili begint te wankelen is het nodig het bewind verder te isoleren en
het verzet van het volk te steunen.

lijk is, betoogde Roel Walraven, óók
met partijen die landelijk de belan-

Wethouders

macht
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Tegen regeringspolitiek

Chili - manifestatie Utrecht
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De burgemeester had met name
kritiek op de punten met betrekking
tot de voorhaven, het muziektheater,
de parkeergarages en op de wens van
de college-partijen om in dienst van
iedere wethouder een „politieke wethouders-assistent" aan te stellen.
Polak zei wat er hierover in het program staat naar zijn mening „wettelijk niet kan".

Met name voor caravans zijn meer

De 43-jarige J. van de L. uit Utrecht is wegens het wurgen en in
brand steken van een weduwe veroordeeld tot acht jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat is drie
jaar hoger dan de officier van justitie veertien dagen geleden eiste.

t%n

programma.

onderdelen nagezonden aan vakantiegangers dan in andere jaren. De
beroepen op rechtsbijstand zijn met
bijna vijftig procent toegenomen.
Bij de repatriëring van gewonde
Nederlanders zijn moeilijkheden ont-

wurgmoord

e^daad:
tk^St

staan als gevolg van de stiptheidsacties van de Franse verkeersleiders.
De ANWB heeft extra vliegtuigen
moeten charteren en men heeft meer
mensen met auto's moeten terugbrengen dan de ANWB lief was. „Het
heeft ons echter voldoening gegeven,
dat zoveel mensen een beroep op ons
hebben gedaan", aldus tenslotte de
conclusie van de heer Beems.

programma wat na uitgebreide onderhandelingen tussen deze partijen tot stand is
gekomen en dat het college van B. en W. de
komende vier jaar moet gaan uitvoeren.
WD
en
PSP
stemden tegen
dit

Caravans

Acht jaar voor

l 1*!^

Amsterdamse stadsredactie)

der Vlis (PvdA).

De raad besloot tot het aanstellen

van een negende wethouder, maar
deze kon nog niet benoemd worden

Dinsdag werden de nieuwe gemeenteraden in ons land geïnstalleerd.
Hier de beëdiging van de Amsterdamse raadsleden.

omdat dit besluit goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
De enige wethouders die met algemene stemmen gekozen werden waren: Rudi van der Velde (CPN) en
Wim Sinnige (PvdA).

CPN-wethouders in
verschillende gemeenten
(Van

onze correspondenten)

Bij de wethoudersverkiezingen dinsdagavond werden in tal van plaatsen
CPN-vertegenwoordigers in het nieuwe gemeentebestuur gekozen. Dit is het
geval in de stad Groningen, in Finsterwolde, Beerta, Nieuwe Schans, Oude Pekela, Termunten en in Zaanstad.
tevens lid is van het actiecomité de
Vossenkuil, veel te lastig.

Heerlen
Bij de wethoudersverkiezingen in
Heerlen heeft de CPN-fractie geweigerd haar stem uit te brengen. De
CPN is, ondanks verzoeken om informaties, volledig buiten het overleg
tussen de fracties over het nieuwe
college gehouden.
Bij de verkiezing van de commissies van bijstand werd de CPN niet
gekozen in de commissie voor de

volkshuisvesting.
De partijen die in B en W vertegenwoordigd zijn hebben kennelijk
angst voor de sterke rol die de CPN
speelt in de beweging voor sanering
en renovatie in Heerlen en vinden
het CPN-raadslid Paul Simons, die
(Adv.

Utrecht
In Utrecht werd voor het eerst
door de PvdA voorkeur uitgesproken
voor een communistische wethouder.
Ook dinsdagavond werd dit standpunt door de fractievoorzitter van de
PvdA in de raad herhaald. De opstelling van het CDA verhinderde echter
dat het CPN-raadslid Barend Schreuders tot wethouder werd gekozen. De
CDA-woordvoerder, die op dit punt
zijn „veto" uitsprak noemde samenwerking met de CPN in het nieuwe
college van B en W „niet realistisch"
gezien het feit dat de CPN zich

Ingez. mededeling)

voortdurend heeft verzet tegen tariefsverhogingen en andere verslechteringen die op de schouders van de
bevolking neerkomen.
Het college in de Domstad wordt
nu gevormd door vier PvdA- en drie
CDA-wethouders.
Barend Schreuders beklemtoonde
in zijn verklaring de noodzaak van
een krachtiger opstelling tegen de
bezuinigingsplannen van het kabinet.

Zaanstad
De wethoudersverkiezingen in
Zaanstad leverden als verwacht geen
verrassingen op. In het nieuwe college werd de communist Wim Nieuwenhuyse opnieuw gekozen tot wethouder. Het college bestaat voorts uit
vier PvdA-ers en een vertegenwoordiger van PPR-PSP. Tijdens de
stemming liep de negen man tellende CDA-fractie uit protest de zaal uit.

Groningen
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Ook in Groningen hebben de wethoudersverkiezingen geen verrassingen opgeleverd. De CPN hier is in de
gemeentebesturen
volgende
van
plaatsen met wethouders vertegenwoordigd: Groningen (Thewis Wits),
Oude Pekela (Luppie Leeuwerik),
Finsterwolde (Albert Schwertman en
Trijnie
Ahlers-Luppens),
Beerta
(Koert Stek), Termunten (Evert Boersma) en Nieuwe Schans (Fré Stek).

Purmerend
In Purmerend keert de communistische wethouder Karel Bakker niet
in deze functie terug. Voor de herbenoeming van Bakker op de post van
wethouder werden de afgelopen weken vanuit de bevolking acties ontplooid.

De PvdA in deze plaats weigerde
de kandidatuur van de communist te

pttpost

steunen.

Het college in Purmerend wordt
nu gevormd door een combinatie
van PvdA, CDA en WD.
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Bewoners Rietwij kerstraat krijgen gigantische huurverlaging

Actievoerders verspreiden de pamfletten tegen de opheffing van de re
gionale treinverbinding

Huiseigenares
rekende aanleg
van verwarming

Actie in Oost-Groningen

Trein moet

blijven rijden
(Van

onze correspondent)

Het initiatief van het CPN-district Groningen om een grote
actie te beginnen tegen de plannen tot opheffing van de
spoorlijn Groningen-Nieuwe Schans krijgt grote instemming
van treinreizigers en spoorwegpersoneel. De afgelopen dagen
zijn door de actievoerders pamfletten uitgedeeld op de verschillende stations langs de bedreigde spoorlijn.
De inhoud van deze pamfletten benadrukt de betekenis van de spoorlijn voor het gebied en er wordt in
opgeroepen gezamenlijk op te treden
voor het behoud van dit openbaar
vervoer.

Chili-manifestatie
in Eindhoven

Zaterdagavond 9 september
wordt in Eindhoven een Chilimanifestatie gehouden ter herdenking van de bloedige coup
die vijf jaar geleden de democratisch gekozen regering Allende
ten val bracht.
Een aantal organisaties in EindhoCPN, PvdA, D'66, PPR en
ven
CDA Unidad Popular en de plaatselijke afdelingen van het NW, CNV
en NKV hebben middels de Brede
Chili Beweging een programma opgesteld dat als volgt luidt: namens de
Nederlandse organisaties zal het
woord gevoerd worden door de heer
C. Commandeur, landelijk bestuurder van de FNV; namens de Unidad

—

Popular spreekt Erich Schnake, lid

van het Centraal Comité van de Socialistische Partij van Chili.
Verder optreden van de Chileense
zang- en muziekgroep Amakay en
vertoning van de film ~De laatste
woorden van Allende". De Chilimanifestatie heeft plaats in De Effenaar in de Dommelstraat en begint
om half acht.

Op het station van Winschoten
kwam het tot zeer geanimeerde gesprekken met de reizigers, waaronder
ook veel scholieren die van de trein
gebruik moeten maken, alsook de
betrokken machinisten en conducteurs. Spontaan werd vervolgens
meegeholpen om de pamfletten tegen de opheffing van de regionale
verbinding te verspreiden. Ook onderweg, tijdens de treinrit, waren de
oproepen onderwerp van gesprek.
De conducteur zei volkomen achter de actie te staan, „want het gaat
tenslotte ook om m'n brood".
Nog deze week wordt een actiecomité gevormd van een zo breed mogelijke samenstelling. Men wil ook
contact opnemen met de organisaties
van het spoorwegpersoneel.

Miljoenen
in Amerika
verdwenen
Zevenentwintig van de 30 bedrijven in het gebied van Washington
die leveranciers zijn van de federale
regering, zijn betrokken in een affaire waarbij fondsen verdwenen waarmee een bedrag van 66 miljoen dolkir (ca. 140 miljoen gulden) gemoeid
zouden kunnen zijn. Dit schrijft de
Washington Post. Het blad publiceert
een onderzoek naar het betalen van
steekpenningen

Verantwoording donatiecampagne
District Amsterdam is nu op een totaal stand
gekomen van 26 832-. Afdeling Holendrecht
heeft nu al haar taak overschreden met een resultaat van 1180.- (147%); Jordaan gaat ook snel.
stand nu 5482 (66%). Oud Zuid ook meer dan de
helft van de taak vervuld nu 4100 (62%) evenals
Van Wou/Ferd. 80l mei 4000 (69%). Diemen 245;
Landlust 795; Oosterpark 600; Rivierenbuurt
2370; Slotermeer 1040; Waterlooplein 300
District Den Haag heelt nu een totaalstand
bereikt van 21 235 (50%) Bijzondere goede re-

-

sultaten werden behaald door de afdelingen:
Laakkwartier die de taak al ruimschoots
overschreden heeft met 3145 (116%) en Dellt
met 13400- (95%) Vruchtenkwartier nu 1000
(71%). Zuiderpark heeft zijn taak bijna verdrievoudigd vervuld met 700 (280%) Alphen aan den
Ri|n 150 (75%), Binnenstad nu 470; Moerdi|k
350; Morgenstond 500: Duinoord 1120; Scheveningen 150. Rijswijk 250
District Zeeland heeft nu een totaalstand van
1 715- (57%). Nieuw gemelde intekeningen komen van de aldelingen Vlissingen 715: Middelburg 200; Goes 800
District Kennemerland is nu op een totaalstand gekomen van 8 149-. Aldelingen met nieuwe resultaten zijn: Schalkwijk (heeft ook ruimschoots zijn taak vervuld) (131%) stand nu 2300;
Heemskerk 495; Haarlem (Zuid) 1229; tevens
twee gitten voor 60-|ang bestaan partij van J H
te H. 35; B.H. te H. 10.
District Limburg is met een totaalstand van
8858 op 63% gekomen. Aldelingen die de taak
al beduidend hebben overschreden zijn Hoens-

-

Tevens ontvingen wij voor het zestigjarig besta,
een obligatie van 500. Ook een obligatie van 1000

broek met een bedrag van 1425 (142%); Venray
met 400 (160%); Nieuwenhagen 951 (118%);
Maastricht O stand nu 760 (69%); Maastricht W
stand nu 572 (52%); Heerlerheide 1500 (65%);
Heerlen 1475 (64%)
District Twente heeft de intekening ook snel
aangepakt, met drie afdelingen die de taak hebben overschreden Totaal is er nu ingetekend
7 530 - (71%) Afdeling Pathmos heeft de taak al
overschreden stand nu 1175 (106%) evenals
Roombuurt 1345 (141%); en Almelo 2200 (112%);
Laares 575 (95%); Lindenhof 400 (72%); Tubantia
815 (90%); Wesselerbrink 325: Hogeland 295;
Hengelo 300
District Rotterdam heeft nu een totaalstand
bereikt van 10.840-. Weer vele nieuwe meldingen uit de afdelingen: Overschie 1000; Hillegersberg 325; Noord 920; IJsselmonde 525: Dordrecht 1000; Nw Charlois 1000; Hellevoetsluit
345; Spijkenisse 325.
District Noord Holland Noord berichtte ons nu
een totaalstand van 9.400- Nieuwe resultaten
komen van de afdeling: Den Helder 1000: St
Pancras 625: Enkhuizen 1083; Andi|k/Wervershoof 150: Bangert 150; Stedebroek 675
District Utrecht is nu op een totaal gekomen
van 7.177.- met meldingen uit de volgende afdelingen: Utrecht Oost stand nu 1732; Utrecht
Noord 1003; Utrecht West 1500; Utrecht Centrum 1447.
District Zaanstreek totaalstand nu 1 875- Uit
de afdeling Zaandam O. Kogerveld een nieuwe
melding stand nu 535: Wormerveer een eerste
start van 250; en Uitgeest met 550
van de CPN een gilt van P V te H van 2000 en
T.H. te A

itvingen wij van

Oe gironummers lijn: Gemeentegiro nr. C 2394 t.n.v. CPN, Amsterdam
gemeen Penningmeester CPN,Keizersgracht 324. Amsterdam.
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DUBBEL
(Door Frank

van den Berg)

De huiseigenares van een rij woningen in de Rietwijkerstraat/Leimuidenstraat/Sloterkade in Amsterdam heeft van een aantal van haar huurders de
afgelopen jaren veel en veel te veel huur ontvangen.
Deze eigenares, mevrouw Nieme, zelf bewoonster van een
landhuis in het Gooise dorp
Huizen, liet woningen renoveren en berekende vervolgens
een veel te hoge huur.
Minstens in twee gevallen
heeft zij daarbij de controlerende instanties (de gemeentelijke
dienst herhuisvesting en de
huuradvies commissie) rekeningen voor gemaakte kosten gepresenteerd die niet klopten.
Mevrouw Nieme liet centrale
verwarmingen aanleggen die
’5208,40 per stuk kostten. Maar
bij de berekening van de nieuwe huurprijs
waarbij een bepaald percentage van de vernieuwingskosten mag worden
doorberekend gaf zij op: Aanleg
verwarming:
centrale
10266,—. Het dubbele!

.

—
—
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Goedkope huurwoningen werden
hierdoor zo duur, dat de gemeentelijke dienst herhuisvesting ze moest afvoeren van de lijst van aan urgentwoningzoekenden toe te wijzen huizen. Dat deed herhuisvesting ook.
Zonder nadere controle.
Een wel zeer sprekend voorbeeld

van wat in de volksmond in Amsterdam „nep-renovatie" wordt ge-

noemd?

Hel recht van de
huurder
De zaak kwam uit door de vasthoudendheid van één van de huurders, Ruud Fontijn, die in 1974 een
woning aan de Leimuidenstraat betrok. Hij kon niet geloven dat deze
gewone Amsterdamse verdieping 371
gulden huur per maand moest doen
en besloot de zaak tot de grond toe
uit te zoeken.
Nu, in juni

1978, kreeg hij zijn
recht: Hij hoeft honderd gulden minder per maand te betaio

d over de
Zijn verhaal is ont!
grote moeilijkheden ::.e een huurder heeft bij het halen van zijn
recht. En de grote mogelijkheden
die een huisbaas kennelijk heeft
bij het vaststellen van hoge hu-

lang drie hoog achter gewoond en
wilde wel iets ruimers. Dus ik heb
het geaccepteerd. De huurgrens was
toen 301 gulden. Dus de woning zat
in de vrije sector: ledere Amsterdammer mocht erop wonen".

Geen loodgieter
bereid...
„Ik was toen al achterdochtig.
Maar ik dacht: Als ik eerst maar op
de woning zit, dan zien we wel verder. Toen de woonvergunning er was
naar de
besloot ik — wat later
huur-adviescommissie te stappen. Er
kwam een deskundige de woning opnemen. Die man kon heel precies het
bijgewerkte achterstallige onderhoud
scheiden van wat werkelijk woningverbetering was. Alleen over dat laatextramag
namelijk een
ste
huurverhoging berekend worden.
Maar de hele kwestie van de kosten
van de centrale verwarming liet de
behuur-adviescommissie
buiten
schouwing. Ook toen al kwam er een
huurverlaging van 60 gulden per
maand uit de bus."
„Maar ik was nog niet tevreden. Ik
ben toen gaan proberen om een loodgieter in de arm te nemen: Of ze me
een begroting konden leveren van
wat de aanleg van een centrale verwarming van dat en dat merk zou
kosten in mijn woning.
Toen liep ik met m'n kop tegen
een muur. Geen loodgieter bleek bereid dat te doen zonder dat ik werke-

—

lijk van plan was zon ding door hen
te laten aanleggen. Bovendien, zeiden ze, die huiseigenares zou best

eens een klant van ons kunnen worden. Ik ben bij verscheidene loodgieters geweest. Ook al wilde ik voor
het laten maken van een offerte betalen, ze deden het niet!"

Geen reactie
„Uiteindelijk vond ik een kennis
van me, die zelf in het vak zat, bereid een begroting te maken. Hij zei
dat het op minder dan 5000 gulden
zou uitkomen!
Ik met die berekening naar de
huur-adviescommissie. Maar die wilden de zaak niet opnieuw openen.

Ruud Fontijn voor zijn woning in de Leimuidenstraat

Nep-renovaties
in Amsterdam
Brieven gestuurd naar de wethouder
en de dienst herhuisvesting: Geen reactie. Toen heb ik een advocaat van
het NW erbij gehaald. Die had er
kennelijk wel zin in. Hij heeft de
zaak meteen goed aangepakt.
Op 23 maart 1977 begon de eerste
zitting voor de kantonrechter. Die
gaf de huur-adviescommissie opdracht de zaak nog eens te onderzoeken. En toen kon, na twee keer aandringen,
zoals
de
huuradviescommissie schrijft, huisbazin
Nieme zover gebracht worden dat ze
de rekening voor de installatie van
de verwarming presenteerde: 5208,40
gulden had het haar gekost.
Ze liet haar advocaat schrijven dat
kennelijk de administrateur een vergissing had gemaakt, maar handhaafde overigens de eis dat ik de volle
huur zou moeten betalen. En nu
heeft de kantonrechter mij dus gelijk
gegeven. Kopieën van het vonnis heb
ik in de buurt verspreid en ik heb
gehoord dat verscheidene anderen
huurnu
ook
naar
de
adviescommissie zijn gestapt."

Opgestreken
Vier jaar lang heeft Ruud Fontijn
achter de zaak aangelopen voor hij
gelijk kreeg. Al die jaren heeft mevrouw Nieme geweldige bedragen
aan huur teveel opgestreken. Niet alleen van Fontijn! De bewoner van de
woning Rietwijkerstraat 101 stapte
ook al jaren geleden naar de huuradviescommissie toe. Hij kreeg toen ongelijk en zijn huur werd zelfs met
een paar gulden verhoogd!
Nu, in haar rapport over de woning
van Fontijn, in maart 1978, geeft de
huuradviescommissie toe dat „de
commissie inmiddels een duplicaatrekening heeft achterhaald betrek-

king hebbende op de aanleg van een
in grote lijnen gelijksoortige centrale
verwarmingsinstallatie in het perceel
Rietwij kerstraat 101, waarvoor als

kosten eveneens is opgevoerd een
bedrag van 10.266 gulden." De huuradviescommissie vindt het daarom
zeer twijfelachtig of het hier om
„vergissingen" gaat, zoals mevrouw
Nieme de rechter heeft willen doen

Melk voor
de klas
Schoolmelkcom^l

Het Centraal
een nieuwe campagne gestart (
de verstrekking van melk
school een nieuwe impuls &
ven. Edwin Rutten, alias
Willem, presenteert daarbij
j
gevarieerd spelprogramma
bij vooral het voorlichting.
ment over de belangrijke
dingsstof melk naar vore*1
bracht wordt.

.

y

geloven.

Een huurder van een andere woning in de Rietwijkerstraat besloot
ook naar de huuradviescommissie te
gaan. Zij kreeg onlangs de uitspraak
te horen: Haar huur werd verlaagd
van 482 gulden tot 263 gulden per
maand. Vanaf begin 1976 tot september 1978 heeft ze maar liefst 220 gulden per maand teveel betaald!

Niet nodig
Mevrouw Nieme, de huiseigenares,
die we om een reactie vroegen, kon
zich van de hele zaak niets herinneren: „Het komt binnenkort voor de
rechter, geloof ik", zei ze. Terwijl ze
ons ervan probeerde te verzekeren:
„Ik belazer de kluit niet hoor. Ik

nooit. Ik behoor tot één van de weinigen die geen gulden sleutelgeld
vraagt aan de huurders. Ik hoef dat
echt niet hoor, ik heb het niet nodig."

Dat ze het niet nodig heeft, geloven we wel. Haar pandje in Huizen is
er een bewijs van. Maar wat ze allemaal niet gedaan heeft... Daar denkt
men in de Rietwijkerstraat en omgeving heel anders over.
Morgen brengen we in De Waarheid
een vervolg op dit verhaal. Dan komt
de vraag aan de orde hoe het in godsnaam mogelijk is dat zo iets kan gebeuren in een stad als Amsterdam.
Hebben de huisbazen het voor het
zeggen?

JJl

Op een speelse manier
aangeduidt dat gezond etcr1
lekker kan zijn. De nadruk Ja
op het. eten van aardapr^J
brood, zuivelprodukten en fjk
vruchten door de schoolje
Uiteraard staat de schoof
voorziening daarbij centraal jk
Momenteel wordt op 6500 sJI
len in ons land melk in de V miij
gedronken. De circa 350.000 ji
deren op deze scholen proP
ervan. De verwachting is da $
campagne ertoe zal leiden $.
ef ,#j
ook de 'andere scholen
er 22.700 in totaal
in déLd
gende jaren ook zullen ove"J
op de verstrekking van de
gie-gevende vloeistof.
In de campagne is tevens
lied gecomponeerd
.jJj
refrein luidt: Melk is koel, Me $,
love. Melk is pop, ik drin'c

flr.

dj

——

ren.

Ruud Fontijn: „Het huis waarin ik
in 1974 kwam te wonen had tijden
leeggestaan, zoals er meer huizen in
deze buurt tijden leegstaan. Mevrouw Nieme, de huiseigenares, had
een aantal woningen laten renoveren.
Heel summier. De badkamer was betegeld, nieuwe keukenkastjes en aanrecht waren aangelegd. En dan natuurlijk die centrale verwarming
erin, een heel gewone.
Ik weet niet hoe ze het precies gedaan heeft, ik moet aannemen dat ze
bij de dienst herhuisvesting een rekening heeft gepresenteerd die niet
nader gespecificeerd was: Centrale
verwarming, tienduizend gulden en
nog wat."
„De huur werd vastgesteld op 371
gulden per maand. Ik had zeven jaar

/
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Voortbestaan
NS-werkplaats
bedreigd
(Van

h<"Y
De werkgelegenheid bij de Jt.
r
de Nede
werkplaats van
Spoorwegen in Amersfoort
f
ernstig bedreigd. Door het t (}ote
pende goederenvervoer per SP
j,
/f
de concurrentie door vooral
landse onderhoudsbedrijven
i
overcapaciteit ontstaan. Ook
niet doelmatig genoeg wortf
A
werkt in Amersfoort.

Borstvoeding (I)

Het is waarschijnlijk goed om ruim
voor de bevalling over de keuze te
beslissen. In ons land is borstvoeding altijd heel normaal geweest. De
laatste jaren wordt toch nog steeds
behoorlijk veel de fles gegeven, al
hoewel er onder bepaalde groepen
een toename in de borstvoeding is.
Vrouwen die langer dan twee tot drie
maanden borstvoeding geven zijn
uitzondering.
Een aantal voordelen voor de baby
van borstvoeding:
De samenstelling van de melk.
De vetten die in moedermelk zitten zijn onverzadigd en worden
beter door de darmen van de ba-

——
—

\

ten van fabricage plus de winsten

Sinds de tijd dat koemelk gekoeld en
houdbaar gemaakt kan worden kunnen we een keus maken tussen flesen borstvoeding. Over de punten die
daarbij te overwegen zijn gaat dit
stukje. Over de keuze tussen fles- en
borstvoeding spelen veel dingen mee
die persoonlijk zijn. Zo zijn de manier waarop je leeft en werkt, de
houding van je omgeving, waaronder
verloskundige, arts of wijkverpleegster en allerlei emotionele dingen,
factoren die de keuze kunnen beïnvloeden.

ook van tussenhandel en detaillis-

ten maken de hoogwaardige
kunstvoeding tot een vrij kostba-

re aangelegenheid.
De baby's die borstvoeding krijgen worden beter beschermd tegen polio, griep en paratyfus.

rsl°

Amel^"

*

Terwijl de meeste baby's het evengoed doen met moedermelk als fles-

en door de nieren verwerkt worden. Bovendien is het stremsel
van moedermelk zacht en van
koemelk nogal vast waardoor er
opstopping kan komen.
Het melksuiker van moedermelk
is hoger dan dat van koemelk. Dit
bevordert de groei van bepaalde
bacteriën ih de darm en gaat de
groei van andere bacteriën tegen.
Hierdoor krijgen de baby's die
met moedermelk gevoed worden
minder darminfecties.
De verhouding van fosfor en calcium is beter en de hoeveelheid is

by opgenomen.

groter in borstvoeding.

De eiwitten in moedermelk lijken
meer op die van de baby dan die
uit koemelk. Daarom moeten er
meer eiwitten uit flesvoeding worden opgenomen en moet een deel

Moedermelk bevat bij een gezonde moeder genoeg vitamines, behalve vitamine D. Koemelk bevat
zonder bewerking niet voldoende
vitamines voor de baby. De kos-

voeding reageren sommige baby's
overgevoelig op de fles.
Dit kan leiden tot verstopping of

juist diarree. Vaak zal het dan nodig

""

worden voorkomen; zo bleek bij een
groot onderzoek dat veel minder baby's exceem-achtige dingen kregen.
Het zuigen van de borst kost veel
meer energie (ongeveer 60 maal zoveel) dan zuigen aan een speen.
Hierdoor is de baby na het drinken

te groot gat stroomt.

.

Amersfo°^

zijn om op advies sojabonenmelk of
iets dergelijks te geven. Door moedermelk kan ook overgevoeligheid

van de borst veel meer moe en zal
hij beter slapen. Verder bleek dat de
ontwikkeling van de tanden beter
gaat bij baby's die moedermelk kregen. De moedermelk is ook altijd onder elke omstandigheid bij de hand
en op de goede temperatuur. Ook behoeft de baby niet te vechten met
een verstopte speen of hoeft hij niet
de stroom te verwerken die uit een

f

De hoofdwerkplaats in
waar 330 mensen werken,
houdt en repareert het &°e_egO^d
terieel van de Nederlandse SP
gen en particuliere bedrijven- fl
andere hoofdwerkplaatsen s
Haarlem en Tilburg waar h< $fi
houdt van resp. het personen ji,
el en de locomotieven plaatsv
i-t
$Pd
De werkplaats in
een tekort aan werk ëekrege^o*,
de afname van het goederen
per spoor en het feit dat een
grote bedrijven met veel eig
derenwagons deze steeds
.^ttff
buitenland door particulier
onderhouden.
*f

Overgevoeligheid

daarvan weer worden afgebroken

een onzer verslaggevers'

Volgens de

Vervoersfederat^

is het zaak dat NS samen
trokken ondernemingen en
met steun van de overheid
zorgt dat dit hoogwaardige
Nederland blijft.
Bovendien, aldus de

tf

o^l
m.

„.

f(l''rl
verV°^
'Yjce*',.

den, werken de particuliere

Het riante „optrekje" van huiseigenares Nieme te Huizen N.H.

'

mingen vaak met ongek*a
en daardoor goedkoper
is door het onderhoud in het
land te laten plaatsvinden s3
minder zicht op de veilighel
ten.

e

PeTS? bii^Jl
° sr*
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HTENLAND

Westduitse

politie
laat

Een vertegenwoordiger van het
Poolse openbare ministerie, Edmund
Gorski, is maandag naar Brazilië vertrokken om de uitlevering te bepleiten van de Oostenrijker Gustav
Franz Wagner.
Deze wordt ervan beschuldigd als
plaatsvervangend commandant van
het vernietigingskamp Sobibor in
Polen tijdens de nazi-bezetting een
belangrijk aandeel gehad te hebben
in de moord op 250.000 joden.
De 66; jarige Wagner verblijft momenteel in een psychiatrische inrichting bij Brasilia, nadat hij in juni had
geprobeerd zelfmoord te plegen. Zijn
uitlevering wordt ook verlangd door
Israël, West-Duitsland en Oostenrijk.

terrorist
twee keer

glippen.....
3ijn foto werd op massale

i.WI

in de gehele bondsrepu-

'ek verspreid. De bevolking
erg attent zijn, en de poliij^t
/ bijstaan. Onmiddellijk, maar
ook onmiddellijk moest men
F Politie er van in kennis stelJ 1als men ook maar het flauw!* vermoeden had Willy Peter
en met hem andere verY^ten van terreur-aanslagen te

/J"

k°U

gezien.
:
*Vant Willy

Peter Stoll wordt
rdacht van de moord op de
Hanns
l*rkgeversvoorzitter
Schleyer en behoort tot de
gezochte misdadigers in

v

h^st
**st-Duitsland.

Y°t twee-maal

toe, zo blijkt nu,
politie
de
een tip gekregen
kV*>° de verblijfplaats van Stoll.
Jf twee maal oordeelde de poliY> die zo nodig versterkt moest
j..o,,ilen, die niets te veel is woipgen van gewone burgers te
ien telefoons af te
dat... maar even gemoest worden. Er werd
m zo lang gewacht totdat de
weer gevlogen was.
A> 22 juni van dit jaar werd
.'oil j], Frankfurt herkend door
V wapenhandelaar. Stoll had
'b uiterlijk veranderd, maar de
Adelaar doorzag dit. Zijn winwas kort voor de moord op
jjjleyer door Stoll overvallen.
man belde de politie, die
besloot de zaak op de
baan te schuiven. Zo ont-

i J**ft

j^cht

,
'

J*e

""t het blad

Stern.

is maar hoe je
hetbeoordeelt

Het

J|*n

beoordelingsfout? Dat is

_*Hiinste de argumentatie waar-

wordt een verdedi**keerop datbouwen
over
andede politie Stoll, toen
getracht
te

de

het bijzijn van Christian Klar

Adelheid Schulz, liet lopen,
beide anderen worden evente verdacht van de moord op
HFUeyer en hun foto's zijn de
vStduitse burgers eveneens al
leiderden keren voor ogen geko-

Camp David kan wel

Polen eist
uitlevering
van nazi-beul

een week gaan duren
Op honderd kilometer van
Washington is woensdag omstreeks het middaguur (Amerikaanse tijd) de topconferentie
begonnen.

Carter-Sadat-Begin

De bijeenkomsten worden ge-

Afwijzende
reacties van
Syrië, PLO en
Sowjet-Unie
Bij aankomst legden zowel Carter

als de Egyptische president en de Is-

raëlische premier allerlei hooggestemde maar nietszeggende verklaringen over de wenselijkheid van
vrede in het Midden-Oosten af. Sadat
had het daarbij over een „beslissend
keerpunt". Begin sprak over de „belangrijkste bespreking" tot dusver.

houden.

De helikopterpiloot Schlauss
attendeerde de politie op het
drietal, waarop de politie liet
weten de drie „in het oog te houden". Maar ineens waren ze uit
het oog verdwenen. De politie
had nog wel foto's van hen gemaakt en beweerde gedacht te
hebben dat het maar om „marginale figuren" ging.
Totdat de foto's eindelijk waren ontwikkeld en men tot de
conclusie moest komen dat...
nou ja, laten we zeggen er een
beoordelingsfout is gemaakt.
De terroristen wisten in elk geval te ontkomen.

De minisier
Baum verklaarde dat de fout
was gemaakt door Boeden, hoofd
van de speurdien'st naar terroristen, die nog moeilijk met het argument kan aankomen dat hij
niet genoeg mensen om zich heen
heeft om de gezochte personen
op te sporen, want daar zit het
hem kennelijk niet in.
Baum is overigens nog maar
kort minister. Hij is zijn liberale
partijgenoot Matthöfer opgevolgd, die de „onmacht" van de
politie tegen het terrorisme in
zijn schoenen kreeg geschoven en
na de recente verkiezingsnederlagen van de FDP in twee deelstaten het veld moest ruimen.
Matthöfer werd onder meer
aangevallen omdat de politie tijdens de gijzeling van Schleyer
een tip over de vermoedelijke

—

een tip
verblijfplaats van hem
die later juist bleek te zijn
had laten liggen.

—

President Carter liet weten dat
hij ditmaal als „volledig gespreksdeelnemer" zal optreden, d.w.z. zelf
met voorstellen zal komen.

"

Sadat en Begin arriveerden dinsdag ongeveer twee uur na elkaar op de luchtmachtbasis Andrews nabij Washington. Vandaar werden zij in helikopters naar het presidentiële buitenverblijf Camp David in de beboste bergen van de staat Maryland gebracht. Op en rond om Camp
David dat normaliter al zwaar wordt afgeschermd is een ongekend aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Sadat en Begin logeren met hun gevolg elk in een afzonderlijk deel van het
landgoed waar talrijke villa's en andere bouwsels staan. Contact opnemen met hun hoofdsteden is via eigen kanalen niet mogelijk. Zij zijn voor hun communicaties met de buitenwereld
afhankelijk van het verbindingssysteem van de Amerikaanse marine waaronder Camp David
ressorteert.

Op de foto de aankomst van de Egyptisclie president Sadat op Camp David waar hij bij het
verlaten van de helikopter door Carter wordt verwelkomd en een omhelzing volgt.
De omhelzing van Begin en Carter bij de aankomst van de Israëlische premier.

—

Wat is er gebeurd?

noemt en die in het verleden al vaker

ten.
Minister Martin Villa noemde deze

minder exact kon voorschrijven wat
mocht rollen. De Britse werknemers willen geen vierde

wil stakers laten verhongeren

Peruaanse

ragen

mijnwerkers

om steun

.

dwingen hun actie op te geven.

piv. n dsleider Victor León van de
le
[,, van de mijnwerkersbonden

■fijVj herland

°m bij verschillende
or>der
de kerken
\MHM FNV, om meer
hulp te vragen.
rt(Y s de nood bijvoorbeeld voor
? *er>den stakende mijnwerkers
Pk 3000 vrouwen en kinderen
ABrikilometer lange mars hebben
hoofdstad Lima °m
L
>, 'J te zetten aan hun actie.
'j V
crblijven op het terrein van
fyk,medische faculteit van de San
Y's-universiteit. De vrouwen
'fnalnderer> zijn meegegaan naar
c omdat de oogst is mislukt
hiets meer te eten is.

9t'es'
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V? r Slem
P
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gen, weer in dienst worden

genomen.

hield de Peru-

aanse vakcentrale CGTP een grote
demonstratie in Lima uit steun voor
de mijnwerkers. Het regiem dreigt alle 45f'_ mijnwerkers te zullen ontslaan, maar heeft na de demonstratie
het ultimatum verlengd.

sluit de aanvoer van

V '1 r>aar de miJngeb'eden af en
M *cv"en provincies de noodtoe-'
Aan levensmidmedicijnen is
ge'3rek- De mensen slapen
V*
en hebben ook tenV%l 1§ ~lucht
het is nn koud in Peru.
tbc en bronchitis uit te bre-

y gf0

aar ook aan

vVi

■

Orü

De stakingsactie gaat op de meeste
plaatsen nog voort. In de kopermijn
Toque Pala moesten de werkers hun
actie wel opschorten, vanwege gebrek aan voedsel. Op andere plaatsen
zijn nog 45.000 mijnwerkers in staking. Zrj eisen dat bijna 400 collega's
die bij een vorige staking zijn ontslaAfgelopen zaterdag

ren. Volgens de minister gedraagt de
overgrote meerderheid van het politiekorps zich niet ongedisciplineerd
en steunt zij het streven naar consolidatie van de democratie in Spanje.
De vermeende „beledigingen" van
minister Martin Villa hebben betrekking op de enkele dagen
tijdens
een zitting van het kabinet-Suarez
besloten schorsing van acht tot veertien functionarissen van genoemde
politiebond. De Madrileense afdeling
van deze bond, aan de top waarvan
tal van Franco-getrouwen de eerste
viool spelen, had een persconferentie
in het hoofdkwartier van politie be-

—

—

legd.

V °iijnwerkers van Peru die reeds een maand een massaLj'king houden doen een beroepopop internationale solida\l nil het regiem in het land er uit is hen te laten ver-

*e*"en en zo te

nota strijdig met de democratische
ontwikkelingen in Spanje en hij beschuldigde rechtse elementen in het
politie-apparaat ervan op een confrontatie met de regering aan te stu-

Kanapa overleden
In Parijs is dinsdag op 57-jarige
leeftijd Jean Kanapa, lid van het Politiek Bureau van de PCF overleden.
Kanapa was hoofd van de afdeling
buitenlandse politiek van de PCF.

Daar werd de pers een „nota" overhandigd, waarin onder meer werd gezegd, dat de politie voor een situatie
stond, waarvan „de gevolgen niet
zijn te overzien", in feite een onverholen dreigement dat dan het leger
zich maar met de openbare orde
moest gaan bemoeien.
Aan het adres van de regering werden alle verwijten gericht, die de indruk moesten wekken dat van die
kant niets gedaan werd om de nieuwe golf van terreurdaden aan banden
te leggen. Overigens was het geen
toevalligheid dat gelijktijdig ook in
Bilbao (Baskenland) een soortgelijke
nota in de publiciteit werd gebracht
en de politie aldaar de regering mede-verantwoordelijk stelde wegens
haar „vage woorden van' veroordeling" van de terreurdaden in Spanje.
Naar het schijnt zijn de voornaamste opstellers van de nota's nu
door de regering op non-actief gesteld, maar het is intussen wel duidelijk geworden dat er veel meer
aan de hand is.
Want wie de jongste terreurdaden
in Spanje beziet, moet wel tot de
conclusie komen dat er een duidelijke samenhang
het woord coördinatie is in de Spaanse pers al gevallen bestaat.

—

—

Spaanse minister in

conflict

—

een zogeheten „harde nota", die
Vorige week maandag werden gelijktijdig in Baskenland, Galicië en in
eind vorige week op het Madrileense hoofdkwartier van de poCatalonië vier politie-agenten op
straat doodgeschoten, twee ervan
litie aan de pers ter hand was
gesteld en waarin de regering- worden toegeschreven aan de ETA,
de twee anderen aan de sinistere terSuarez een „zwak optreden" teroristenbende, die zich GRAPO
gen het terrorisme werd verwe-

steeds

\L^L/

om de democratisering te doorkruisen
De Spaanse minister van binnenlandse zaken, Martin Villa, heeft een onderzoek gelast naar persberichten, volgens
welke zijn telefoongesprekken door bepaalde politiefunctionarissen worden afgeluisterd.
Het dagblad „Diario 16" had namelijk gemeld vanuit de
zich noemende „Beroepsorganisatie van Politie"
waarvan
zon tienduizend commissarissen en inspecteurs lid zijn
vernomen te hebben dat de telefoon van de minister was afgetapt. Martin Villa zou zich in de afgetapte gesprekken
hebben
„beledigend"
uitgelaten
over enkele topvan
politiebond,
functionarissen
deze
die op hun beurt zouden overwegen om met de bandopnames in de hand een proces tegen de minister aan te spannen...

Britse vakbondsleden zijn in demonstratie naar het
VÜ**serden
van de TUC getrokken om de eis dat er geen regeringsinvT
n 'R e cao-onderhandelingen mag plaatsvinden te onderdat de rege\j^n.*Dit is drie maal achter elkaar gebeurd, zijerhetmaximaal
uit

_Éj___\
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Een „muiterij” in Madrid

De verklaring van de minister
bevatte een veroordeling van

Regiem

wordt gesteld.

De bijeenkomsten in Camp
David zullen naar verwachting
een week, mogelijk zelfs langer
gaan duren. Over het verloop
zal niets worden meegedeeld, zo
is aangekondigd.

De Westduitse minister van
binnenlandse zaken Baum, moest
dinsdag voor een parlementaire
commissie verklaren hoe de drie
op 6 augustus konden ontkomen.
Zij hadden herhaalde malen een
helikopter gecharterd en maakten tweemaal een vlucht boven
een gevangenis waar nog een
aantal van terrorisme beschuldigde personen worden vastge-

TUC-congres

*.

houden in de strikte beslotenheid van Camp David, een luxueus militair buitenverblijf dat
door de Amerikaanse marine
aan de presidenten van de Verenigde Staten ter beschikking

„verantwoordelijkheid" voor moordaanslagen opeiste op momenten, dat
in Spanje nieuwe stappen naar democratisering van het politieke leven
werden gezet.
Moordaanslagen die telkenmale
aan „links" worden toegeschreven en
door die krachten in Spanje, die het
zich afwenden van de praktijken uit
de dictatoriale Franco-periode met lede ogen aanzien, worden aangegrepen voor anti-democratische opri-

politie-apparaat
het terrorisme. Er is zelfs door de
Cortes een speciale anti-terreurwet
aanvaard, waardoor de politie meer
huiszoekingen en aanhoudingen kon
verrichten.
Daarom constateerde het Madrileense dagblad El Pais in een com-

mentaar na de moorden van vorige
week „het onvermogen van de politie
om deze misdaden te voorkomen, de
schuldigen te vervolgen en te arresteren, en het ware profiel van deze
monsterachtige en misdadige samenzwering tegen de levens van de dienaren van de publieke orde, de militaire officieren en democratische instellingen vast tet stellen."
Een samenzwering, een komplot
van de meest reactionaire krachten, erop gericht de politieke atmosfeer in Spanje te vertroebelen,
de burgers angst aan te jagen en
het proces van democratisering te
doorkruisen met op de achtergrond mogelijk de verwachting,
temidden van een geschapen
chaos politie en leger het voorwendsel te geven tot gewelddadig
ingrijpen. x

spingen.

Het is bovendien in Spanje een publiek geheim, dat bijvoorbeeld deze
GRAPO wel eens een verlengstuk
van geheime diensten en bepaalde
secties van het politie-apparaat kan
zijn, of op zn minst gezegd geïnfiltreerd is door de politie.
Zo is het in Spanje niemand ontgaan hoe op 21 juli j.l. twee politiefunctionarissen in Madrid in koelen
bloede werden neergeschoten, op de
dag dat het parlement de nieuwe
ontwerp-grondwet goedkeurde, een
grondwet die tal van Franco-wetten
naar de mestvaalt zal dirigeren en die
het Spaanse volk een aantal democratische rechten en vrijheden zal
gaan garanderen.

En de terreurdaden van vorige
waarvan de meeste daders
„onvindbaar" blijken te zijn, vallen
thans samen met de behandeling
van deze ontwerp-grondwet door de
senaat, de laatste parlementaire fase voordat in november de Spanjaarden in een referendum gevraagd
zal worden deze grondwet
over
de inhoud waarvan alle politieke
partijen en de vakbeweging het in
grote lijnen eens zijn
te bevestigen.
Wie heeft er op dit moment dan
het meeste belang bij terroristische
week,

—

—

aanslagen?

Verklaring PCE
Bovendien, zo wordt in perspublikaties gezegd, is het zo dat de
politie
hoewel de top zich beklaagt over een „tekort aan middelen" — juist méér bevoegdheden
heeft gekregen bij de bestrijding van

—

met top

Talrijke politieke partijen en ook
de vakbonden hebben de moordaanslagen, evenals dat in juli het geval
was, veroordeeld. De Spaanse communistische partij (PCE) wijst er in
een verklaring op dat hier een poging wordt gedaan om de politie
geïrriteerd te maken èn om het leger
aanleiding te geven zich in het democratisch proces te mengen. In feite
zijn deze misdaden gericht tegen de
democratie, tegen de rechten en vrijheden van de burgers, op destabilisatie van de situatie. Het is nodig het
terrorisme uit te bannen. Tegenover
de terreurdaden is het noodzakelijk
om de goedkeuring van de grondwet
te versnellen en een massaal , ja" tot
stand te brengen in het referendum,
aldus de verklaring van de PCE.
En in het PCE-orgaan Mundo
Obrero wordt in een commentaar opgemerkt dat de aanstichters van de
moordaanslagen in plaats van democratische wetten de Centurion-tanks
in de straten willen hebben. Het blad
spreekt van een „grote aanval tegen
de vestiging van de democratie".

,

Coraraando's
Zowel El Pais als andere kranten
verhelen niet dat er nu een openlijk
conflict tussen minister Martin Villa
en figuren uit de top van het politie-

apparaat

is ontstaan (de nationale politie telt 38.000 man, de Guardia Civil
65.000 man). De topcommando's van
de politie zijn na de dood van Franco
in „oude handen" gebleven, zo
schreef de Herald Tribune, d.w.z. bij
de „experts" van Franco die communisten en andere democraten vervolgden, arresteerden en martelden.
Dan valt bijvoorbeeld de naam van
hoofdcommissaris Roberto Conesa,
tot
hoofd
van
de
die
„antiterreurbrigade"
werd
benoemd en vorig jaar met ophef
verklaarde, dat de GRAPO ontmanteld was en niet meer bestond. Als
gevolg daarvan werd Conesa gepromoveerd tot algemeen commissaris
voor informatie en nu wordt plotseling gezegd, dat deze GRAPO weer
actief optreedt...
Duidelijk is wel, dat van zuiveringen in de top van het politieapparaat nimmer sprake is geweest.

Naar verluidt heeft het kabinetSuarez hen (noodgedwongen?) laten
zitten, naar het heet om hun „loyaliteit" tegenover regering en parlement te testen. Het verklaart ook
nu de voorzichtige benadering door
minister Martin Villa (er worden
door hem geen namen genoemd), alhoewel men de „muiterij" niet accepteert en genoodzaakt ys tot
schorsing van enkelen over te geen.
Of er een ingrijpende reorganisatie
in de commando-structuur van de
politie komt, moet worden afge-

wacht. Want is minister Martin Villa
niet in zijn handelingen beperkt? Zo
luidt één van de vele vragen.
Zeker is wel, dat het schorsingsbesluit als antwoord op een „politieke"
stap van deze politiebond in de nabije toekomst gevolgen zal hebben.
Als de Herald Tribune meent te
schrijven dat het kabinet-Suarez tot
dusver zuiveringen heeft vermeden
en terzelfder tijd politieke manoeuvres van de kant van het politieapparaat heeft weten te doorkruisen,
dan lijkt het er nu wel op dat deze
koers niet langer meer gevolgd kan
worden.

Volgens Amerikaanse zegslieden
wil Carter met name vooruitgang
boeken op twee punten: de bezette
westelijke Jordaan-oever (formeel
een deel van Jordanië) en een vorm
van zelfbestuur voor de Palestijnen.
Beide kwesties worden echter besproken in afwezigheid van verschillende betrokkenen. Jordanië, noch
de Palestijnen zijn in Camp David
vertegenwoordigd en ook Syrië is
niet aanwezig.
De Sowjet-Unie en Syrië hebben
de bijeenkomst in Camp David veroordeeld. Aan het slot van een bezoek van de Syrische minister Khaddam aan Moskou op 1 september
werd in een gezamenlijke verklaring
gesteld dat de pogingen de afzonderlijke Israëlisch-Egyptische besprekingen nieuw leven in te blazen neerkomen op een „samenzwering achter
de rug van de Arabische volkeren en
op een anti-Arabische grondslag".
Het persbureau Tass voorspelde
dinsdag in een commentaar dat de
top in Camp David zal mislukken en
verklaarde dat het doel van de bijeenkomst „slechts is de Verenigde
Staten vaste voet in het MiddenOosten te verschaffen". Dit met name door het legeren van Amerikaanse troepen op de westelijke Jordaanoever.

Minister Gromyko pleitte dinsdagavond voor hervatting van de
door de Verenigde Naties belegde
conferentie in Genève over het
Midden-Oosten. De PLO heeft de
bijeenkomst bestempeld als een
„Amerikaanse poging een Amerikaanse regeling op Arabisch gebied op te leggen".

Verklaring in Den Haag
De Nederlandse regering heeft laten weten geen hoge verwachtingen
van Camp David te koesteren. Zij
hoopt dat de bijeenkomst zal leiden
tot volgende conferenties over een
vrede die de instemming heeft van
alle groeperingen, ook die welke niet
in Camp David aanwezig zijn, zoals
Syriërs, Jordaniërs en Palestijnen, aldus een woordvoerder in Den Haag.

Sjah naar
Roemenië en
naar DDR
De sjah van Perzië zal deze maand
officiële bezoeken aan Roemenië en
aan ir Duitse Democratische Republiek brengen.
Het bezoek aan Roemenië, op uitnodiging van president Ceausescu,
begint maandag en duurt vier dagen.
Van Boekarest vliegt hij naar Berlijn
voor een bezoek van eveneens vier
dagen als gast van president Honecker.
Eerder dit jaar bezocht de Iraanse
sjah Hongarije en Bulgarije. Eind vorige maand ontving hij de Chinese
leider Hoea Kwo-feng die daarvoor
in Roemenië en in Joegoslavië was.

Actie in Limburg
tegen reactivering
NAVO-vliegbasis
(Van

een onzer verslaggevers)

Op initiatief van een grote
groep organisaties en personen
is in de Oostelijke Mijnstreek
een comité opgericht tegen de
plannen de militaire vliegbasis
Geilenkirchen weer in gebruik
te nemen.
Op deze nu „slapende" basis in de
Bondsrepubliek, tegen de Limburgse

grens zouden de verkenningsvliegtuigen van het NAVO Awacs-project
moeten worden gestationeerd.
De verklaring is onder andere ondertekend door de CPN-raadsfracties
in Heerlen en Brunssum, het PvdAstatenlid Tummers, het PvdAkamerlid Konings, Interkerkelijk
Vredesberaad, ambtenaren van de
districts gezondheidsdienst, priesters,
onderwijzers, studenten en huisvrouwen uit vrijwel alle plaatsen in de
oostelijke mijnstreek.
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SPORT

Ronde van de Toekomst

Honkbal
verlies

Sowjet-renners
slaan hard toe

Nederland

'

Drie fouten in de eerste inni"*
verden een run op, waarna in de
de slagbeurt de veldspelers op?"
begonnen te grabbelen en
volkomen zijn balans kwijt

*'

Hij zag vier honkslagen langs!
oren vliegen. Met de stand val,
verliet hij totaal ontmoedigd de
vel om plaats te maken voor J 3"
zelendoorn, wiens blessure
hand wonderlijk snel was herste'

klassementen.

Portisch

Portisch en
Miles op kop
In de vierde ronde van het Interpolistoernooi
is
Portisch
door een overwinning op Sosonko op kop gekomen. Samen met
Miles die Dzindzichashvilli versloeg. Larsen won van Spasski.
Portisch heeft voor zijn overwinning niet al te veel werk
hoeven te verrichten.

De opening was de variant van het
Nimzo-Indisch die kort na de oorlog
als de „normale" variant bekend
stond, maar tegenwoordig nog maar
zelden voorkomt. Portisch heeft er
ondermeer in zijn laatste match met
Spasski ervaringen mee opgedaan,
Sosonko had het ook al eens eerder
gespeeld, in het laatste kampioenschap van Nederland met zwart tegen Donner. Direkt na de opening
deed Sosonko een dame-uitval die
hem vrijwel verplichtte om, als Portisch dat zou wensen, op taktische
complicaties in te gaan. Portisch
nam ruim de tijd om alles door te rekenen, en speelde toen inderdaad de
kritieke zet. Er was voor Sosonko
geen weg terug meer, hij moest ingaan op een lange afwikkeling waarna
hrj overbleef met een loper en een pion tegen een toren in een eindspel
dat voor Portisch gemakkelijk te
winnen was.

De uitslag: 1. Sergei Soehoroetsjewkow

Traversaro

behoudt
Europese titel
De Italiaan Aldo Traversaro heeft

zijn Europese titel in het halfzwaargewicht behouden. In een titelge-

vecht over vijftien ronden dat werd
gehouden in Bibione zat er voor uitdager Avenamar Peralta niet meer
in dan een onbeslist, voldoende
voor de Italiaan om voor de derde
achtereenvolgende keer een titelgevecht winnend af te sluiten.

Het zettenverloop: Wit: Portisch (Hongarije);
zwart: Sosonko (Nederland).
1. d2-d4 PgB-f6; 2. c2-c4 e7-e6; 3. Pbl-c3 LfB-b4- 4
e2-e2 c7-c5; 5. Lfl-d3 PbB-c6; 6. Pgl-f3 d7-d5 7
0-0 0-0 8. a2-a3 Lb4xc3; 9. b2xc3 dsxc4; 10
Ld3xc4 DdB-c7; 11. Lc4-a2 e6-e5: 12. Ddl-c2
LcB-g4; 13. d4xes Pc6xes; 14. Pf3-el TaB-d8; 15.
f2-!3 Lg4-e6; 16. c3-c4 Dc7-a5; 17. Lcl-b2 TdB-w
18. Dc2-cl Pes-d3; 19. Dcl-c3 Dasxc3; 20. Lb2xc3
Td2x_; 21. Talxa2 LeSxc4; 22. Ta2-d2 Pf6-d5; 23.
Pelxd3 Pdsxc3; 24. Kgl-f2 f7-f5; 25. Tfl-cl
Pe3-e4 + ; 26. f3xe4 Lc4xd3; 27. Tclxcs Ld3xe4-28. Tcs-c7 Le4-c«; 29. Kf2-g3 TfB-e8; 30 Kg3-f4
h7-h6; 31. K(4xfs TeBxe3; 32. Td2-dB+ KgB-h7; 33
Tc7-c8 Lc6-e4 + ; 34. Kfs-f4 Te3-e2; 35. TdB-h8 +
Kh7-g6; 36. ThB-e8 Le4-d3; 37. TeBxe2 Ld3xe2; 38.
TcB-c7
Zwart geeft het op.

In de eerste paar ronden leek de titelhouder snel af te stevenen op een
fikse overwinning. Hij bestookte Pe-

.

ralta, die met zijn 35 jaar vijf jaar ou-

der is, met snelle linkse hoeken
naar het hoofd. Een grote puntenvoorsprong bouwde Traversaro op.
Echter in het tweede gedeelte van de
partij bleek de uitdager over een betere conditie te beschikken. Hij liep
zijn puntenachterstand in, maar was
in de laatste ronden toch ook niet
meer in staat om Traversaro de titel

Uitslagen:

Portisch (Hon)—Sosonko (Ned) 1—0;
Browne (VS)—Hübner (Wdl) 4—(t
Miles (Eng)—Dzindzichashvili (SU) I—o
Hort (Tsj>—Ljubojevi (Jsl) 14—Vt
Timman (Ned)—Ribli (Hon) Vt—Vi
Larsen (Den)—Spasski (SU) I—o.
Afg. party 3e ronde:
Larsen—Portisch Vi Vi.

te ontnemen

—

De stand na vier ronde is: 1. Portisch en Miles
3 punten; 3. Timman en Larsen 2K; 5. Hort,
Browne en Dzindzichashvili 2; 8. Ribli, Spasski,
Ljubojevic en Sosonko IV.; 12. Hübner 1 punt.

Stöve
uitgeschakeld
Betty Stöve is er niet in geslaagd de kwartfinales van de
open Amerikaanse tenniskampioenschappen te halen. In
twee sets werd zij uitgeschakeld door de Amerikaanse Kathy May: 6-4. 7—6.

Alleen in de tweede set heeft
Stöve haar tegenstandster weerwerk kunnen leveren. Na een
achterstand die opliep tot 3—o
vocht zij geweldig terug. Alle
inspanningen ten spijt kon zij
er geen derde set uithalen. In
de tiebreak maakte onze landgenote, nerveus geworden door
het vaste spel van May te veel
fouten.
Meer succes was weggelegd
voor de als tweede geplaatste
Chris Evert en haar zeer jeugdige landgenote Tracy Austin.
Beiden zetten hun partijen, tegen respectievelijk Regina Marsikowa (Tsj) en de Engelse Arm
Smith in winst om. Evert wom
met 6-4, 6—l, Tracy Austin had
iets meer moeite met Arm Smith,
6-4,6—3.

Stunt

van

Peterborough
De derde divisieclub Peterbo-

rough, die in het verleden al
meerdere malen gestunt heeft in
het Engelse bekervoetbal, heeft
dinsdagavond voor een grote
verrassing gezorgd door eerste
divisieclub Middlesborough te
wippen voor de Engelse Legue
Cup.
De veteraan Tommy Robson
schoot Peterborough na elf minuten spelen in de -verlenging
naar de tweede ronde.

Maertens. Na het dopingschandaal
rond Michel Pollentier in de Ronde
van Frankrijk kwam het tot een
breuk tussen directeur Claeys en De

Gerrie Knetemann wint
in Brasschaat

van Calster aangesteld. Beiden debuteerden dit jaar in de Merckx-ploeg
en
prof
vorig'
als
blonken
jaar uit in de Ronde van de Toekomst. De Belgen Patrick Pevenage,
William Tackaert, Eric Thoelen,
Emiel de Haes en Maurice de Heer
zullen bij De Bruyne hun profdebuut
maken, evenals de Nederlanders Jo
Maas en Jacques Verbrugge. De
Fransman Robert Mintkiewics werd
op verzoek van Schepers en Van Calster als wegkapitein aangetrokken.
Voorts zal de in België wonende Columbiaan Giovanni Jimenez deel uit
maken van de ploeg. Het is de bedoeling dat De Bruyne nog vier renners (drie Belgen en een buitenlander) zal aantrekken.

Wereldkampioen Gerrie Knetemann heeft dinsdag tijdens de „Acht
van Brasschaat" laten zien dat hij
zijn vorm nog niet kwijt is. In de
eindsprint in dit criterium versloeg
hij de Belg Ludo Peeters en diens
landgenoot André Delcroix. Knetemann die in Brasschaat zijn achttiende seizoenoverwinning behaalde reed
de 125 km in 2 uur en 55 minuten.
Henk Lubberding werd achtste en
Jan Raas eindigde op de 21ste plaats.
In een ploegentijdrit over 10 km
werd IJsboerke eerste in 13 minuten
en 55 seconden. De equipe van Peter
Post werd tweede in 14.07.6.

Theo de Rooy wereld studen r
kampioen

Theo de Rooy uit Utrecht is in het
Belgische Bomen wereldkampioen

wielrennen van de studenten geworden. De Rooy had na 120 kilometer
een voorsprong van tien seconden op
de Italiaan Maurizio Orlandi en Leon
Dejietsj uit de Sowjet-Unie.
De Rooy, vorige week al uitblinker
op de Nürburgring in het wereldkampioenschap voor amateurs, was
veruit de beste in het 54 man tellende veld. Na dertig kilometer nam hij
met ploegmaat Dries Klein al een
voorsprong van 25 seconden. Er
kwam een tegenactie. Twaalf renners
namen definitief afstand van het peloton. In de slotfase probeerde De
Rooy keer op keer alleen weg te komen. Met steun van Klein lukte dat
tijdens de laatste kilometer. Kleinwerd zesde.

De Bruyne ploegDAF-Bleelgiiëdr
Fred de Bruyne blijft actief als
ploegleider. In het nieuwe wielerseizoen gaat hij de weg op met een
equipe jonge profs, die gesponsord
zullen worden door de DAFvestiging in het Belgische Aartselaar.
De Bruyne, de voormalige televisiecommentator, debuteerde dit jaar als
ploegleider van onder andere Freddy

a3^

Maar ook Hijzelendoorn
Zuidkoreanen
niet tegenholl^
Drie honkslagen moest hij nol
staan, waardoor de score na de-^j
sastreuze slagbeurt was opge'»j
tot 7—o. Volkomen verloren he^j
Nederlandse ploeg daarna verdY
speeld. Niemand begreep de oo<"
van deze grote reeks fouten.

Bruyne.
De Bruyne contracteerde inmiddels elf renners voor zijn nieuwe team. Als kopmannen zijn voorlopig
de Belgen Eddy Schepers en Guido

1

.

Voor Nederland scoorde U'Y]
in de zesde innings na een ho"
gevolgd door een enorme rn^j
van de Zuidkoreaanse middenv
waardoor Urbanus de ronde k°n j
maken. In de laatste slagbeurts
de Nederland nog eenmaal
pinchhitter Wim Hageman,
eerste bal die werper Kim
over het hek sloeg. De eind5
stond vast: 12—2.

dl^

lo^

De stand is:

1. Cuba 9—lB. 2. Verenigde Staten 10— J
Korea 9—16. 4. Japan 10—14, 5. Nederlany
Italië 9—B. 7. Nicaragua 9—B, 8. Mexico Li
Canada 9—4. 10. Australië 9—2, 11. Belg'e

achter de Zwitser Ryffel en de Pool
Malinowski.

landse Hockeybond een motie
betrekking tot uitbreiding
hoofdklasse, die met meerder%
van stemmen moet worden a
nomen, zal overnemen. „Er e[
eerst een voorstel van ons oi%.
tweemaal acht clubs van te
ken", aldus bondsvoorzitter Jj
mons. „Om diverse redenen .*
dat toch niet goed mog^jj
Tweemaal tien clubs achten _jt
echter een haalbaar alternatief- J
hebben wij al eens eerder
en die uitspraak is nog steeds m
kracht". Op de moment is er
klasse van 12 clubs.
JDe topspelers zijn tegen de j
breidingsplannen gekant. Aan 1' p
der van de Nederlandse pl°e%#
Hannover: „Wij hebben uit ëYd
bron vernomen dat district 'v
met een motie zal komen. Al£'J
lers van de Nederlands elftal^y
maken wij ons daar zorgen p
Wij hebben maandagavond me J
allen over deze kwestie gespr°Ji
en algemeen zijn wij van
dat invoering van twee
sen van elk tien clubs niet tot
betering van het spelpeil zal
Daarom zijn wij er voorstander j
dat de situatie in ieder geval de
ste jaren nog blijft zoals die
met één hoofdklasse van l%f
clubs. Daarbij willen we aanj^
nen dat we best bereid zijn \f
wedstrijden in een weekeind "'
spelen indien dat noodzakelijk j

Voetbal
In een vervroegd gespeelde wedstrijd om de UEFA-cup speelden
het IJslandse IBV in Reykjavik
met 0-0 gelijk tegen Glentoran

Volleybal
In een wedstrijd voor de bezetting van de 17e tot en met de 20e
plaats in het wereldkampioenschap
volleybal voor dames in Riga (Sowjet-Unie) heeft Nederland met 3-1
gewonnen van de -Dominicaanse
Republiek. De setstanden waren:
20-18, 15-7, 13-15 en 17-15. Indien
Nederland woensdag de wedstrijd
om de 17e en 18e plaats tegen
West-Duitsland eveneens in winst
weet om te zetten, is het het hoogste
geklasseerde land uit West-Europa in

(Noord-lerland).

In de Franse competitie behield
Strassbourg de leiding door een 0-1
zege bij Paris FC. De Elzassers hebben drie punten Voorsprong op
Bordeaux (4-1 winst op Lyon), St.
Etienne (4-1 tegen landskampioen
Monaco) en de ploeg van Wim
Suurbier, Metz, dat ook al met 4-1
van Reims won. Op een gedeelde
vijfde plaats staat met vijf punten
achterstand onder meer Bastia, dat
met Rep en Rijsbergen op eigen
veld uithaalde tegen Nancy: 5-1.

dit wereldkampioenschap.

Westduitser Willi Wülbeck verrassend de 800 meter gewonnen voor
de favoriet Mike Boit uit Kenia.
Wülbeck maakte een tijd van
1.45.13, terwijl de Keniaan 1.45.3
liep. De Westduitser nam daarmee
revanche voor zijn miskleun in
Praag bij de Europese kampioenschappen toen hij te laat aan de
start voor zijn serie van de 800 meter verscheen.

Het was een zwaar bevochten
de Nederlandse
dames, het scheelde namelijk weinig of de Dominicaansen dwongen
een vijf-setter af. Bij de stand 14-14
gaf de speelsterswisseling Monique
Remmen voor Caroline Keulen en
Eveline van de Laag voor Els Mulder de doorslag.
In de finale van het wereldkampioenschap ontmoet Japan de winnaar van Sowjet-Unie—Cuba.
overwinning van

Atletiek
Tijdens internationale atletiekwedstrijden in Frankfort heeft de

.

Fred Debruyne (op deze foto met Maertens en Pollentier helemaai
rechts), die aangetrokken is als directeur-sportief voor de wielerploeg
van DAF-trucks.

De 100 meter bij de dames werd
een overwinning voor de Poolse
Irena Szewinska. Bij de heren won
Hazely Crawford uit Trinidad de
sprint in 10.30, voor de Amerikaan
Steve Riddck in 10.34 en diens
landgenoot Steve Williams in 10.44.
De wereldrecordhouder op de
3000, 5000, 10000 meter en 3000 meter hindernis, de Keniaan Henry
Rono, leed een nederlaag op de
3000 meter. Rono finishte als derde

Hockey
Het ziet er naar uit dat het bestuur van de Koninklijke Neder-
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Poolse
manifestatie
in Rotterdam

Van der Wiel 100 procent
Johan van der Wiel heeft na twee
ronden van het wereldkampioenschap schaken voor junioren in Graz
(Oos) nog een score van 100 procent.
In de eerste ronde won Van der Wiel
van de Canadees Rohland, terwijl hij
in de tweede ronde de Portugees Palhares versloeg.
Na twee ronden deelt Van der
Wiel, achttiende op de ranglijst van
de KNSB, de eerste plaats met Björk
(Zwe), Dolmatow (Sow),
FriesNielsen (Den), Karadag (Tur), Foisor
(Roe) en Seirawan (VS).

(Sow)

126 km op een circuit rond Divonne-les-Bains in
3 uur. 27 min. en 29 sec. 2. Aleksander Averin
(Sow) op 28 sec. 3. Alessandro Pozzi (Ita) z.t.
4.
Cabrero (Spa) z.t. 5. Morozow (Sow) z.t. 6. Mutter
(Zwi) op 45 sec. 7. Blandon (Fra) z.t. 8. Glaus
(Zwi) z.t. 9. Bogaerts (Bel) op
2 min. en 8 sec. 19.
Jo Maas (Ned) z.t. 54. Willy Maessen op 7 mm. en
4 sec. 68. Hennie Stamsnijder op 12 min. en 15
sec. 69. Jacques Verbrugge z.t. 74. Ad van Peer
op 22 min. en 37 sec. 76. Jan Claessens op 25 min.
en 17 sec. 85. Jan Jonkers op 27 min. en 39 sec.

tegen

tot aan de vijfde innings
geen honkslag had gekreg«°
deze avond lang heugen. 2"
ten zijn veldspelers hem »"
steek.

De Sowjet-ploeg heeft in de eerste etappe van de Ronde van de Toekomst
vernietigend uitgehaald. Op het parcours rond start- en finishplaats Divonneles-Bains met tweemaal de beklimming van de Col de la Faücille wonnen de
renners uit de Sowjet-Unie 0.1.v. Kapitanow, de oud-Olympisch kampioen alle
Aardig was dat de onbekende
Sergei
Soehoroetsjenkow
de
benjamin van de ploeg, de
meeste prijzen voor zich opeiste. Hij won niet alleen de etappe, maar nam ook de leiding in
het algemeen klassement van de
Belgische proloogwinnaar Bogaerts over en werd ook eerste
in het punten- en bergklassement. De Sowjet-Unie won, met
drie renners in de kopploeg van
vijf, het ploegenklassement, terwijl Sergei Morozow leider
werd in het klassement van de
tussensprints.
De grootscheepse aanval van de
Sowjet-renners in de eerste etappe
had tot gevolg dat van de 89 deelnemers (de gevallen Pool Sujka startte
niet meer) nog slechts een vijfde deel
tot de kanshebbers voor de eindzege
gerekend kan worden. Daarbij maar
één Nederlander: Jo Maas. De Limburger wist zijn achterstand te beperken tot twee en een halve minuut.
Vorig jaar eindigde Maas als twaalfde
op een kwartier. Op/vallend was nog
dat met name de renners, die zich bij
de wereldkampioenschappen onderscheidden, ook nu voorin te vinden
waren.

is

Korea door een diep dal g"
Vooral werper Eddy TromP

Poëziefestival
in Amsterdam
een verslaggever)
Volgende week, van maandag
11 tot zaterdag 18 september,
vindt in Amsterdam het Poëzie
Festival P7B plaats. Een veertigtal dichters uit Europa, de V.S.
en Japan zal daaraan deelnemen.
(Van

In Rotterdam wordt tot en
met volgende week zondag een
Poolse manifestatie gehouden.
In die periode worden in de
Maasstad uiteenlopende culturele
evenementen
georganiseerd.
Zo is er vanaf donderdag een Poolse Filmweek, die doorloopt tot en
met woensdag 13 september. In drie
bioscopen
Kriterion, Venster en
Filmhuis
worden zon dertien verschillende Poolse speelfilms gedraaid, terwijl daarnaast ook nog een
film over de acteur Zbigniew Cybulski te zien is.
Andere activiteiten spelen zich af
in het Theater Zuidplein en De Doelen. In het Theater Zuidplein komen
de Warszawska Opera Kameralna ( 10
september) en het Pools Danstheater
(12 september). In De Doelen
wordt
een reeks concerten gegeven: het ensemble Fistulatores et Tubifinatores
Versovienses (middeleeuwse, renaissance en barok-muziek, 11 sept), The
Novi Singers (jazz, 12 sept). Het Warschau Trio (koffieconcert, 13 okt), Sadowski Ensemble (jazz, 13 sept.), de
organist Andrzej Chorosinski (16
sept.) en een promenadeconcert door
het Rotterdams Philharmonisch Orkest met als solist de Poolse bas Leonard Mröz (16 sept).

One World Poëtry (één wereld
poëzie) noemen de organisatoren,

——

"

Nederlandse Opera
start

met

seizoen

Tannhauser

De Nederlandse Operastichting
opent het operaseizoen 1978/1979
met de „Parijse versie" van Richard Wagners Tannhauser. De
eerste voorstelling wordt op 9
september gegeven in het Circustheater in Scheveningen.
De eerste opvoering van Tannhauser vond in 1845 in Dresden plaats
onder leiding van Richard Wagner
zelf. Voor de opvoeringen in Parijs
werkte de componist deze opera om
en het is deze versie die de Operastichting nu op de planken brengt. De
regie is in handen van de Engelsman
John Cox. De muziek wordt verzorgd door het Concertgebouworkest
onder leiding van Edo de Waart.
Tannhauser is op 13, 16, 26 september en 1 oktober in de Amsterdamse
Stadsschouwburg te zien en voor een
tweede maal in Scheveningen op 22
september.

Hare Majesteit komt met oude koek
Groep: Hare Majesteit

Titel: „De Vergroeiing"

Spelers: Hetty Heiting. Annette Nijder; Carolien van den Berg; Bart Jan te Boekhorst'
Theo Nijland
Plaats: Shaffy theater Amsterdam

„Hare Majesteit" heet de gloednieuwe groep kleinkunstenaars
die dinsdagavond in het Shaffytheater voor haar debuut tekende
met „De Vergroeiing". Een stuk
over kinderen die groter worden
tot het moment is aangebroken
dat ze zelf kinderen krijgen en de
volgroeiing voltooid is.
Dat het een debuut is kan je je, na
de voorstelling gezien te hebben, nog
maar nauwelijks voorstellen want,
om maar met de deur in huis te vallen, ik heb zelden een eerste presentatie van een groep gezien die zo wei-

nig verrassend was en zo doorkneed
gespeeld werd als deze. Alle leden

van het zich zelf een kollectief noemende „Hare Majesteit" (wat zou
daar achter zitten?) komen oorspronkelijk van de Amsterdamse kleinkunstakademie en die heeft altijd al
te kampen gehad met een teveel aan
traditie en een gemis aan vernieuwingsdrang.

Om een lang verhaal kort te maken: ~De Volgroeiing" is zeer clichématig (en dat dreigt op zich zelf al
een cliché te worden). Het stuk bestaat voor de pauze uit een reeks
scetches over kinderpleziertjes en
verdrietjes om na de pauze en een
korte behandeling van de puberteit
in méér serieuze zaken te belanden.
Zon collage van kind tot volwassene

blijkt een te uitgemolken thema om
nog veel leuks op te leveren.

Weinig te raden
Vakkundig is het allemaal wel. De
meeste van de vijf spelers maken de
indruk met gemak meer aan te kun-

nen dan ze nu van zich zelf eisen.
Vooral de, helaas sporadische, muzikale intermezzo's klinken als klokken en verder mag de onderlinge samenwerking perfect heten.
Al met al laten de nieuwe groep en
haar eerste produkt afgezien van die
mysterieuze naam, weinig te raden
over en zal ze het plezier wat ze er
zelf duidelijk in heeft maar moeilijk
op het publiek kunnen overdragen.
Het speelt nog tot en met aanstaande
zaterdag in Shaffy.
M. O.

Soyo Productions, de Kosmos en het
Literair Tijdschrift Mandala, hun
festival. Het doel ervan, zo zeggen
ze, is de aandacht te vestigen op een
internationale, vernieuwende stroming in de literatuur, die zich baseert op waarden uit verschillende
tijden en culturen.
Het is de eerste keer dat deze, internationaal niet onbelangrijke,
groep in Europa gepresenteerd
wordt. Het gaat bij de opzet van dit
festival dus om meer dan poëzie alleen: om een bezinning op de waarden van onze en andere culturen
voor een toekomstige samenleving,
zo menen de organisatoren. Dat' betekent echter niet dat de dichters
op P7B (hoewel er zeker meer onderlinge samenhang te verwachten is
dan jaarlijks op het Poetry International Festival in Rotterdam) allemaal dezelfde boodschap of maatschappelijke ideeën zouden hebben.
Dichters op P7B zijn onder andere:
SimonVinkenoog, die ook samen met
de Amerikaan Ted Bernigin een
workshop creatief poëzieschrijven
geeft op donderdagmiddag, Bert
Schierbeek en verder uit ons eigen
land Harry Hoogstraten, Peter Nijmeijer, Wim van Binsbergen van
wie onlangs gedichtenbundels verschenen, de Surinaamse dichter Edgar Cairo, de Italiaan Franco Beltranetti, van wie evenals van de Engelse dichter Ton Raworth kort geleden gedichten in het Nederlands
verschenen, Amerikanen als Michael Brownstein en Lewis Macadams,
van wie de laatste op donderdag
een workshop over politiek en poëzie geeft.
Erg interessant lijkt ook de Chicano-dichter Ricardo Sanchez die
schrijft in het Engels/Spaanse slang
van de Chicano's en de MexicaanseAmerikanen en die gezien wordt als
iemand die de aanzet heeft gegeven
voor een eigen Chicano-literatuur.
Dat brengt ons er dan op dat niet
alleen elke avond door verschillende dichters gedichten worden voorgelezen; ook zijn er elke dag overdag workshops over een groot aantal uiteenlopende thema's.
Nadere informatie kunt u ongetwijfeld krijgen bij de Kosmos,
Prins Hendrikkade 142 in Amsterdam.
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ectaculairerestauratie in Groningen

VIRUS met
EEN
vingerafdrukken! Met iemand die zo-

KOLOMLIN KERK
VIEL BIJNA OM

! de A-kerk in Groningen is een spectaculaire actie aan de gang om
fende gevaar van een instorting van de kerk uit te bannen,

het

'j restauratie van de kerk bleek dat minstens twee van de kolommen, die
fü-Welvèn van de kerk dragen, niet meer voor hun taak zijn berekend. Een
deze kolommen, waarop een gewicht van circa 400 ton drukt, wordt op
°genblik vervangen.

'

j;6 jaar werden in

deze pijontdekt die in de
enkele weken zo groot
*u. dat onmiddellijk ingrijll°dig was om directe inf_ te voorkomen. Er wer.e&kele noodvoorzieningen
placht om de gewelven te
|A De noodsituatie onti hadat het Rijksarcheolo-

beuren

l^*h

gisch Onderzoekkundig Bureau
uit Amersfoort tussen de twee
opgravingen verkolommen
ondergrond,
de
richtte in
de
waardoor
toch al zwakke
kolommen extra ondermijnd
werden.
De vervanging van de kolom geschiedt door een constructie op acht

Graanoogst

meter hoogte aan te brengen, die de
belasting van de kolom overneemt.

Daarna zal het dak van de kerk opgevijzeld worden, en de scheurende
kolom worden afgebroken en vervangen worden door een van beton.
De riskante operatie is uniek in
Nederland. Vervanging van kolommen bij restauraties van kerken is
wel vaker gebeurd maar de omvang
van de pijlers in de A-kerk maakt het
tot een opvallende krachttoer.
De 26 meter hoge kruin van de Akerk maakt de stenen gewelven tot
een van de allerhoogste van Nederland.

iets ontdekt kun je twee kanten uit.
Of je moet hem met bekwame spoed
laten opnemen als een deugdelijk geval van iemand die onder ernstige
graad van delirium gebukt gaat, of je
bent haast gedwongen om hem een
receptie aan te bieden als een van de
grootste genieën uit vele afgelopen
eeuwen, iemand waarbij de heer Pasteur, slechts een kwajongen is.
Je zou ook kunnen denken aan een
grap. Dat laatste is echter zeker niet
waar. De iemand in kwestie, de Amerikaanse geleerde Palese is een van
de ruwweg zestienhonderd virologen
uit 56 landen die tot en met vandaag
Den Haag bevolkten en die daar niet
de indruk maakten deel te nemen
aan een humorfestival. Integendeel,
ze congresseerden zoals virologen
doen: over virussen en dat zijn helemaal niet van die leuke beestjes.
Echter, de geleerde in kwestie had
geen zakflaconnetje bij zich en is ook
niet ijlings opgenomen voor een ontwenningskuur en dat virusje in
kwestie is alleen maar en dan nog
platgeslagen in de kleine hoekjes van
de publiciteitsmedia terecht gekomen.
Dan moet er dus toch wel iets bijzonders aan de. hand zijn want aan te nemen valt dat die virologen toch wel
weten dat een virus geen hand heeft
en je kunt er bovendien vanuit gaan
dat zelfs op de vingertoppen van een
te vroeg geboren baby vele miljarden
virussen genoeg plaats vinden om

UIT HET NIEUWS GELICHT
Door Jos Haagmans

met elkaar landelijke wandeltochten
te organiseren.
De ontdekking van „een virus met
vingerafdrukken" lijkt me eerder te
maken te hebben met de sympathie-

ke behoefte van mensen, die zich
langdurig en uitputtend met een en
hetzelfde „ding" bezighouden dat
„voorwerp" te belasten met allerlei
menselijke eigenschappen. Het wordt
een persoon met karaktertrekken en
uiterlijke hoedanigheden die ze ook
aan zichzelf toeschrijven.
Zoiets moet hier ook het geval zijn.
Vandaar dat die Amerikaanse geleerde, Patese zijn mede-virologen verbaasd liet staan met zijn opmerking
dat het virus dat de afgelopen winter
over de hele wereld de „Russische"
griep veroorzaakte de vingerafdrukken vertoonde van het virus dat in
1950 in Amerika werd ontdekt en dat
FW werd gedoopt. Dat virus snelde
de hele aardbol rond tussen 1946 en
1957.

Toen is het verdwenen. Voorgoed.
zoals het met virussen behoort te

gaan. Hoogstens kunnen ze terugkomen met een ander karakter. Maar
gelijke vingerafdrukken wil, niet alléén in de justitiële wereld zeggen
dat het om precies dezelfde personen
gaat. Hetzelfde virus dat twintig jaar
later weer opnieuw opduikt, dat kan
niet, althans kón niet.
Vandaar de vraag waar zich die virologen nu plotseling tussen al die andere vragen door voor geplaatst zien:
waar heeft dat virus zich al die tijd
schuilgehouden?

Is het twintig jaar lang heimelijk in
„de mens" blijven zitten?
Is het stilletjes verscholen gebleven
in „het dier"?

Is het bewaard gebleven in de na-

tuur, bijvoorbeeld in een bevroren

vogeltje ergens in de steppen? Of
heeft het kunnen ontsnappen uit een

van de laboratoria waar het sinds de
jaren vijftig in diepvries bewaard
wordt?

Palese noemt deze vier veronderstellingen de meest aan de wetenschappelijke zekerheid grenzende wetenschappelijke waarschijnlijkheid.
Het gaat om een serieus probleem.
Met dat dood zelfs in dubbelzinnige
betekenis want een virus kan aardig
wat meer aanrichten dan een verstopte neus, kanker bijvoorbeeld.
Prof. dr. J. Van der Veen, hoogleraar
medische microbiologie in Nijmegen en voorzitter van de Nederlandse
organisatiecommissie voor dat congres ziet met name „de vlucht uit het
lab" als de meest waarschijnlijke mogelijkheid.
Zon geval dus als met de grotere en

gevaarlijker broer van het griepvirus,
de pokkenbacterie die in Engeland
ontsnapte. Ook dit maakt de zaak er
niet leuker op.
„Het bewijs valt niet te leveren, maar
de veronderstelling van ontsnapping
uit het lab mag zeker niet worden
weggewuifd als pure speculatie of
science-fiction", aldus prof. Van der
Veen. Volgens hem moet men zich
dan ook gaan beraden over het probleem van de beveiliging van laboratoria waar gewerkt wordt met
griepvirussen die op dit ogenblik
niet meer bij de mens voorkomen.
Palese's ontdekking is het resultaat
van een nieuwe onderzoeksmethode
die een heel nauwkeurige vergelijking tussen virussen mogelijk maakt.
Met de toepassing van deze methode
is ook ontdekt dat griepvirussen bij
dieren helemaal niet zo stabiel zyn
als men vroeger dacht en daar net zo
goed aan veranderingen onderhevig
zijn als in de mens. Dat zou tegen de
veronderstelling pleiten dat het virus
indertijd van mens op dier is overgegaan en nu weer is teruggefloept.
Toch sluit prof. Van der Veen dat
nog niet helemaal uit alhoewel hij
zegt zich dat „moeilijk
te kunnen voorstellen". Wat zowel
volgens Prof. Van der Veen als Palese wel absoluut moet worden uitgesloten is dat inde keten van veranderingen die virussen ondergaan een
„terugveranderen" naar dat van 1950
mogelijk zou zijn. Prof. Van der
Veen houdt het daarom op de ontsnappingstheorie.
En ontsnappen is menselijk

Handen ineen voor behoud scheepsbouw

over

van de graanoogst in de Flevopolder die dezer dagen
*°nnen is. De foto is genomen bij Lelystad waar zich de grootboerderij van Nederland bevindt. Het werk is zoals de foto
lf zien sterk gemechaniseerd.
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K^e olie-concerns Shell en BP er niet meer onder uit

toe te geven dat zij het olie-embargo tegen het
[Yfegiem hebben ontdoken en dat Smith geen druppel
is gekomen, hebben topmannen van de concerns
tegen Britse regeringsvertegenwoordigers.
ingezet
j?Jyal
jrjjsten er evenveel van als wij", luidt in het kort de bevan Shell-toman McFadzean in een brief aan de
ja-

k^kort

i>se Times.

t(

/*ean laat in zijn brief blijken

die de olie-concerns
(„op onze
|Y«>ren wisten wij van niets")
j^ laar het rijk der fabeltjes
verwezen. Maar volt 'adzean was er maar één
de leveranties stop te zetlij b°ycot van Zuid-Afrika. En
"il de regering-Wilson niet.
i« regering realiseerde dat er
V Van een effectieve boycot
1 "werden alle pogingen er
om de maatschappijen en
ties
in de P°sitie te steUen
l\a
l v ?ar de letter nog wel de boo
en maar n'e^ naar de
lKL
s.' vvs
'de nu tot enige openft v gedwongen McFadzean.
R
meteen al laten weten
s°luut geen enkele kennis
h de
betrokkenheid van BP
Xv
P«H, su staatsconcern) en Shell
g„. king van de boycot.
Ajj °ofwaardigheid staat daare' heel erg op het spel.
S°n
dat met
C%. verkondigde
illegale
Smith
het
te&en
k" rder
in weken dan maanrW,
CTe Val kon worden gebracht.
z'Jn regering een
VV
'°kkade in voor de MoSe haven Beira, waar kenV tanker mee is tegengeIjV, °vendien waren er geheidie Wilson hadden kun-

kort hielden

j.

PeKt*
*

41rt^

J^ft

Pvs

J

L^jj

ef°

'tt^n

uStelde

'

Shell-topman:
Britse regering
wist evenveel
als wij.
on is geen stommeling, dus is hij
niet misleid". Dat lijkt een sluitende
redenering.
In 1969 kwamen de Britse Conservatieven aan de regering, die zeven
jaar lang geen aandacht aan de ontduiking besteden.
De verwijten over een weer vallen
nu als rijpe appelen van de boom.
Het geeft allemaal dé indruk, dat
„nogal wat" hooggeplaatste figuren
donders goed wisten wat er gebeurden, handig elkaar uitspeelden om
de medeverantwoordelijkheid te
spreiden en nu pogen om verdere
onthullingen en onderzoekingen te
voorkomen door een boekje over de
anderen open te doen.

Amsterdam aan
vooravond van
felle strijd
"(Van

onze sociale redactie)

Amsterdam staat aan de vooravond van felle strijd voor behoud van zijn belangrijkste industrie: de scheepsbouw.
Bij de ADM en de NDSM bereiden vakbondskaders en -leden zich voor op de personeelsvergaderingen van aanstaande vrijdagmorgen, waar gesproken zal worden
over actie. Op andere bedrijven, ook buiten de directe scheepsbouw, wordt
overlegd hoe de komende dagen het meest effectief solidariteit kan worden betuigd.
Die broodnodige steun aan de strijd van de scheèpsbouw-werkers is zonder twijfel
ook te verwachten van de bevolking in Amsterdam-Noord en omliggende plaatsen,
waar de gezinnen van de mensen uit de scheepsbouw wonen.

—

dinsdag
In deze initiatieven
nog aangevuld met een gezamenlijke motie van de voor het
eerst vergaderende nieuwe Amopenbaart
sterdamse raad
zich hoe langs het IJ een bondgenootschap van strijd groeiende is zoals Amsterdam in jaren
niet heeft gekend. De gevaren,
die de Amsterdamse werkgelegenheid bedreigen, waren ook
nog nooit zo groot als nu.
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Week zondag gewurgd
de duinen bij Oostkaft uitgewezen dat het
misbruikt is.

het belangrijkste is: het afslaan van
de regeringsplannen en het voorbereiden van actie om de eis van behoud van alle scheepsbouwactiviteiten in de hoofdstad kracht bij te zetten. Er is geconstateerd dat over de
vraag, hoe precies een eventuele samenbundeling in de Amsterdamse
scheepsbouw gestalte moet krijgen,
de meningen uiteenlopen. En ook
gesteund overidat de ADM-ers
gens door velen bij de NDSM
vasthouden aan hun opvatting dat
uitgangspunt daarbij zal moeten zijn:
behoud van beide werven en van alle
arbeidsplaatsen. Over de precieze
vorm van samenwerking zal de discussie nog verder worden gevoerd.
zo is maandagavond vastgeMaar
steld nu moet vooropstaan dat het
belang van alle werkers in de

—

—

——

scheepsbouw en het behoud van de
activiteiten van beide werven eensgezinde actie eist tegen de regeringsplannen.

Het besluit van de ADM-ers, NDSMers en deIndustriebonden in de hoofdstad hiervoor thans de nodige
voorbereidingen te treffen verdient de
directe en onbeperkte steun van de helevakbeweging in de hoofdstad, van de
werkers op andere bedrijven, van de
gehelebevolking.
Het gaat er om duidelijk te makers
dat het moment is bereikt waarop
gezegd moet worden: tot hier toe en
niet verder. In het belang van de duizenden arbeiders in de scheepsbouw
zelf en van de duizenden anderen in
toeleveringsbedrijven en elders die
van de scheepsbouw afhankelijk zijn.
In het belang van Amsterdam.

Afwijzen interpellatie zeer ongebruikelijk

CDA en VVD tegen
spoeddebat over
stopzetten

ontwikkelingshulp
onze parlementsredactie)

Colombia, Jamaica, Peru

dat die niet wilde
l^^weert
\
aan maatregelen tegen i
verhaal
;ll\ ,r)'b'ijkbaar
e.r niethetzo erg,
ge-

V5 ür 'SOn

Het is de grote betekenis van de
vakbondskader-vergadering van afgelopen maandag, dat besloten is thans
tot het belangrijkste te verklaren wat

bij de NDSM.

De betrokken landen zijn Cuba,
en Tunesië.
Tijdens eerder overleg hierover in de
vaste Tweede Kamercommissie voor
ontwikkelingssamenwerking
had
Pronk reeds voorgesteld het besluit
van De Koning op de kameragenda
te zetten. Ook toen waren CDA en
WD tegen.
Minister De Koning vertrekt zoals
bekend 11 september naar Indonesië,
welk land nog wel steeds op de lijst
van concentratielanden staat.
Evenals in de commissie kregen de
beide regeringsfracties dinsdag bij de
afwijzing van het gevraagde spoeddebat de steun van de kleine rechtse
fracties in de Kamer. Voor het houden van de interpellatie waren PvdA,
CPN, D' 66. PPR, PSP en DS'7O.

Britse sanctie:Aeti°nderlsonde heeft
hierover
♦Nle'
m, g gevoerd met De Gaulle,

t

—

Belangrijkste

Werkzaamheden

De regeringspartijen CDA en VVD hebben dinsdag het
zeer ongebruikelijke besluit genomen een interpellatieverzoek van de oppositie af te wijzen. Het PvdA-Tweede Kamerlid Pronk, in het vorige kabinet minister van ontwikkelingssamenwerking wilde zijn opvolger minister De Koning
(CDA) ondervragen over diens besluit de ontwikkelingshulp
aan vijf zogenaamde concentratielanden stop te zetten.

V^erh15
i^
7

_ rllmentaar

—

om die aan te wakkeren door het voor te
stellen dat „oplossingen" voor de problemen bij het ene bedrijf of in de ene
regio noodzakelijkerwijs inleveren
zouden betekenen bij een ander bedrijf
ofregio.
Niet altijd bleek men zich bij ondernemingsraden en vakbondsinstanties ervan bewust hoe achter dit
soort beschouwingen over de toekomst van de scheepsbouw de opzet
schuil ging om de ene groep van
werkers tegen de andere op te zetten.
Ook de discussies in de Amsterdamse scheepsbouw bleven de afgelopen tijd niet geheel onberoerd door
de bedervende invloed die van dergelijke redeneringen uitging. Zo
sloopin een discussienotavanuit deondernemingsraad bij de NDSM een formulering, die erop neer kwam dat bij
een noodzakelijk genoemde samenbundeling van alle Amsterdamse
scheepsbouwactiviteiten in de toekomst de ADM zou dienen te worden
gesloten en overgeheveld naar het terrein van de NDSM. Deze formulering,
dieook in vakbondsbeschouwingen terug te vinden was, stuitte op scherpe
kritiek van dekant van vakbondsleden
en ORbij deADM.
Welke vorm van samenwerking of
samenbundeling straks ook nodig
blijkt om te beletten dat regering,
ADM-directie en RSV-top hun zin
krijgen, aldus het standpunt dat daar
van meet af aan werd ingenomen,
voorop moet staan dat geen werf
daaraan mag worden opgeofferd 'wil
ernst gemaakt worden met de eis dat
de scheepsbouwactiviteiten in de
hoofdstad behouden dienen te blijven.

(Van

vW, dat volgens McFadzean

■v\

in boren

—

geen stommeling

p

De dupe zijn de werkers.
Meer dan tweeduizend werknemers
van de NDSM-nieuwbouw, de gieterij en de apparatenbouw komen op
straat te staan. En tegelijk met hen
nog vele werknemers meer uit.
toeleveringsbedrijven, van onderaannemers en andere ondernemingen,
die direct of indirect van de scheepsbouw afhankelijk zijn.
De dupe is ook Amsterdam.
Sluiting van de scheepsnieuwbouw
en andere acitiviteiten bij de NDSM
betekent dat de bijl gaat in een van
de belangrijkste activiteiten van de
hoofdstad.

De afbraakplannen die de regering
voor de scheepsbouw in de hoofdstad op stapel heeft staan zijn catastrofaal. Zij behelzen sluiting van de
hele NDSM op alleen de reparatiegrond
afdeling na die de ADM-directie toegespeeld krijgt overigens wel onder
Met het besluit van de vakbondde afspraak dat die zich dan op het smensen van ADM en NDSM om de
NDSM-terrein zal vestigen en de handen ineen te slaan voor wat thans
ADM-werf zelf zal sluiten.
het belangrijkste is
het de grond
De grote profiteurs van deze operain boren van de afbraakplannen in
tie zijn de directies van het RSVde Amsterdamse scheepsbouw en
concern en van de ADM. De eerste optreden voor behoud van alle
zou haar drijven om de NDSM af te scheepsbouwactiviteiten en hun arstoten met succes bekroond zien. De beidsplaatsen
wordt een dikke
Waarheid onthulde al ruim een jaar streep getrokken door de rekening
geleden dat de RSV-leiding hierop van regering, ADM- en RSV-directie.
uit was maar toen werd dat nog van
Hoe hadden die er niet op gerevele kanten
ook van vakbondszijkend ook wat Amsterdam betreft wel
de afgewimpeld.
hun zin te krijgen. Zij» baseerden die
Bevestigd wordt hoe de RSVverwachting op de redenering dat het
leiding inderdaad al van meet af aan
herhaalde gepraat over de „onvermijerop uit is geweest om de sanering delijkheid" van sanering en inkrimvan de scheepsbouw te laten uitping ook veel gehoord uit de mond
draaien op een algehele liquidatie van vakbondsvertegenwoordigers in
van de nieuwbouw in de hoofdstad.
de beleidscommissie scheepsbouw
Een andere profiteur is ADMde mensen wel zou doen berusten. En
vooral ook speculeerden zij op verdirecteur Bosman. Hij krijgt de aldeeldheid. Zelf lieten de ondernemers
leenzeggenschap over de Amsterregeringsde
de afgelopen tijd weinig onbeproefd
reparatiebouw,
als
damse

W^
'^l,
\rY*

Vilson s

plannen doorgaan, doordat hij de
NDSM-reparatie-afdeling in zijn bedrijfzal mogen opnemen hetgeen hem
nog extra aantrekkelijk wordt gemaakt
doordat de regering financiële steun
belooft tot een bedrag dat in de vele
tientallen miljoenen gaat lopen.

Begroting
Schepen gemeerd bij het terrein van de ADM aan de Meeuwenlaan

Het argument van CDA en WD
om het verzoek af te wijzen was dat

beter gewacht zou kunnen worden
tot de behandeling van de begroting
van ontwikkelingssamenwerking.
Erkend werd overigens dat het afwijzen van een interpellatieverzoek

zeer ongebruikelijk is. leder Tweede
Kamerlid heeft het recht een minister te ondervragen over een zaak die
niet op de Kameragenda staat. Hiervoor heeft hij echter toestemming
nodig van een meerderheid van de
Kamer.
Meer dan elf jaar geleden, in 1967
werd voor het laatst een interpellatieverzoek afgewezen. In totaal is dit
sinds 1945 achttien keer gebeurd.

—

Poging tot aanranden
De rechtbank in Arnhem heeft de 21-jarige M. de B. uit die stad veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek
wegens poging tot aanranding, dietstai met bedreiging en geweld. De vrouw moest met ernstige
verwondingen in een ziekenhuis worden opgeno-

men.

8

Familiebericht
Voor uw hartelijke blijken van deelneming, ondervonden na het heengaan van mijn innig geliefde
vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder

I d 1 1A F»l_D
Dag .00700930: .0 1 30 4 00 7 00 9 30 uur
P'EA PAOLO PASOLINI S LAATSTE FILM

233192

Al UfIMRRA 1

SIST '
23 31 92

Gerdy Bastiaanse-Weiland,

AIUAMRRA «_9
nLnn.llDnH
23 4*7*.

Uit aller naam:
H. J. Bastiaanse

RtLLXIUfc

Meer dan een film

CINERAMA
Marnlittr*st 400

MIDNIGHT
EXPRESS
BRAD DAVIS RANDY

M

Dag. 2.30 7 159.45:70. 1.30 4.00 7.15 9 45 uur
Een psycho-komedie in HilchcocK stijl

QUAID

21

"
CALYPSO

Utrecht, september 1978,
Schooneggendreef 18.

MEL BnooKs

m

Marnli'alraal

HIGH ANXIETY
MEL BROOKS MADELINEKAHN

2*12 27

D.ig 2 15 7 00 9.30.
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LET OP DE MET K-10-D GEMERKTE VOORSTELLINGEN

Melktanks zijn

genadeslag voor
kleine boeren
(Van

een

medewerker)

De actie van melkveehouders in Hoogeveen, maandagavond,
stond niet op zichzelf, al jarenlang wordt door de Nederlandse Zuivel Industrie gepoogd de melktanks in te voeren. Dit geldt met name voor Groningen en Drente. In het Groningse Zuidwesterkwartier werd tegen de omschakeling een handtekeningenactie gevoerd
tegen de zuivelfabriek DOMO. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hoogeveen zal er opnieuw een handtekeningenactie gevoerd
worden in Drente.
De overschakeling op het nieuwe
systeem is in ons land begonnen tegen het eind van de jaren zestig.

Voor de fabriek was het voordeliger
om de melk in melktanks eens in de
drie dagen op te halen in plaats van
één keer per dag de melkbussen.
Grotere melkveehouders konden het
eveneens inpassen in hun moderne
bedrijfsvoering, voor hen was het namelijk ook voordeliger. De eerste
„tankmelkers" waren dan ook alleen
grote boeren.
De overschakeling naar het tankmelken betekent in de eerste plaats,

dat de boer de melk enkele dagen in

een melkkamer bewaart. In plaats
van op de fabriek wordt de melk op
de boerderij afgekoeld tot op een
temperatuur van 4 graden celsius.
De melkkamer met een oppervlakte van ruim 20 vierkante meter, komt
op een verbouwing te staan, die flink
in de papieren loopt en waarvoor de
boeren bij banken voor leningen
moeten aankloppen. De RABO-bank
toont zich in dat opzicht bijzonder
actief.

sept.

AlexanderPichler
choreografie: Gerhard Senft
dingent: John Kapper

vrBen

M

johann strauss

taatste voorstellingen!

Philip

Shanks

enßodWillmolt

De Nederlandse Operastichting

vrlssept.

De Waart. Cox. Lazandis
Bello. Carson. Connell/Van den Berg. Cold. Goedhart.
Haenen. Luxon. Spijker. Wenkoff
Concertgebouworkest, Ned Operakoor. Nat Ballet
1e en 2e rang uitverkocht,
overige rangen, zeer beperkt aantal plaatsen
Publiekstheater

a

20.15 uur

uur

,900

piatOnOW-Tsjechow

■*

briek drukten, door de boeren zelf
gedragen zou moeten worden.
De kleinere boeren bleven dus op
de oude manier melk leveren. Vanaf
1975 nam tegen hen de druk toe,
doordat steeds meer grote boeren
overgingen op de melktank en het
toen voor de zuivelfabriek duur werd
om#nog de melkbussen op te halen.
Kleine veehouders werden toen gedwongen over te stappen op de

uur

melktank.

Zij moesten daarvoor investeringen
doen, waarvoor zij de middelen niet
hadden. Grote economische moeilijkheden dreigden en dat is een van de
oorzaken van het huidige verzet. De
kleinere boeren zijn bovendien van
mening, dat de tot nu toe gevolgde
methode van het ophalen van melkbussen best gehandhaafd kan worden zonder dat dit de grote zuivelfabrieken voor onoplosbare problemen
zal plaatsen.

b. h.

"

_

Tannhauser-wagner

Alles voor de tuin

Edward Aibee
regie: Robert Kidd: vertaling Ernst van Altena:
dekoren kostuums: HansChnstiaan

wo2osept. ZuidelijkToneelGlobe

K-10-D a
""
"
K-10-D "
"

MOOie Helena -Hacks/KawannaarOffenbach
regie: UlrichGreitt

Leidseplein

PITV A

vr 8 Michel Waisvisz za 9 Bennink. Dulfer. Litlle wo 13
Beloftet Di workshop: zo gesloten De Jazzlijn 020-

267764
toegang f3.50: worksriopgratis

fbe^zo)

8

20 30uur

TRAPPEN OP

het nieuwe programma van

*

"

Don Quishocking

._ f*
K . l0

try-out abonnementen voor het theater De Brakke Grond (5 voorstellingen f 15.-) zijn nog verkrijgbaar aan de centrale kassa van de
Neslhealers. Nes 63. dagelijks lussen 11 en 18 uur. tel 23 2904

:

vrls.zal6 Toneelgroepcentrum MATA HARI van Ton
try-outs
Vorslenbosch: regie: Peter Oosthoek: muziek o Iv
20 30uur

BobZimmerman

K-10-D

d014,vr15 Toneelgroep Centrum lunchvoorstellingen

-

12.30 uur

VERGEET'T MAAR van BarneKeeffe: regie Eddy
Habbema mei o a Peler Romer. Polio Hamburger K-10-D

dil2t/m
16

"" fr""

THE TURNING POINT

b. h Leidseplein
23 <5 79

2030uur

Theatergroep Splinter SPLINTER EN CO. SINDS
1900 (uil de tijd van MataHari)
regie: Leen Jongewaard Klein-Bellevue
K-10-D

""
"

"
a

Dag. 7.30 1000 uur

Jacgues Tati S verrukkelijke meesterwerk

Dag. 2 30: zo.

1 15 3 30 uur
Een verloren wereld van mysteries

a

#

#

Oiq

23 45 79

CITY
7
b. h. Leidseplein
23 M 69

Amstelstraat

theater
21 OOuur

' HI.ÜÜF

"

" muziek
a

theaterzaaldo7 t/mzoIOCENTRESTAGE met Never
sogood: fonteinzaal wo 6+ vrBt/mz01022 OOuur

s

t/mz01722 OOuurCENTßESTAGEmet'lnExilewithan
African Head'en'More, More'

.
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do7MAJOR ROAD BAND: vrBGUNNER CADE za 9
23 OOuur SAILJOIA;zoIOBASILs BALLS UP BAND comedy rock
iedere woensdag 20 OOuur JAMSESSIE vooralle muzikanten

" film
"

zie AMSTERDAMSE FILMHUIZEN

■7 niTrntny

IribAlbn

Dag 2 307.00 9.30:

230655

Bestuursleden van de melkfabriek in de kantine van het bedrijf op
het moment, dat de melkveehouders actie voerden. Zij werden tot in
de avond in de kantine vastgehouden.

"

theater
2030uur

a

""
uur
" 2215
muziek
"a 15

Velen minder dan minimum _

OOuur

"

Volgens de berekeningen inzake de personele inkomensverdeling van het Centraal Bureau
voor de Statistiek voor 1978 zijn
er ongeveer 89.000 zelfstandigen,
die een inkomen onder het niveau van het minimumloon
hebben. Dit is 18,1 procent van
het totale aantal zelfstandigen.

Europese bank
lening voor
Braziliaanse
atoom NV
De Braziliaanse maatschappij voor
kernenergie „Nuclebras" heeft van
een Europees bankconsortium een
lening ontvangen van 110 miljoen
dollar (ruim 230 miljoen gulden). Aan
het hoofd van het consortium bevindt zich de „Westdeutschland Girozentrale". Het geld zal worden gebruikt voor het industrieel complex
in Pocos de Caldos, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Sao Paulo,
waar een uraniumverrijkingsfabriek
wordt gebouwd. Dit heeft een woordvoerder van „Nuclebras" maandagavond in Rio de Janeiro bekendgemaakt.
De verrijkingsfabriek in genoemd
complex moet volgend jaar in bedrijf
worden genomen. De fabriek krijgt
een capaciteit van 500 ton per jaar.

Van het totale aantal belastingplichtigen van ongeveer 5.382.000 blijken
er ongeveer 1.606.000 ofwel 29,8 procent een keminkomen te hebben dat
lager is dan het niveau van het minimumloon. Ruim de helft van deze
1.606.000 zijn gepensioneerden, namelijk ongeveer 878.000 of tweederde
van alle gepensioneerden. Bij een
vergelijking tussen het minimumloon en het inkomen van gepensioneerden dient volgens het CBS te
worden bedacht, dat het hier om
brutobedragen gaat. Sinds 1 juli 1974
is de AOW
als minimuminkomen
voor bejaarden op nettobasis nagenoeg
gelijk
aan
het
nettominimumloon.

——

film

i vm.

een ongelukje van één van de
spelers, voorlopig geen Tasso in Weimar' van Baal:

dagelijks

*

-

"*

.

"
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"
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14 00 uur filmvoorstellingen

(beh vr

15 t/m zol7 sept

)

première'Bergen Verzetten'door het Popen Spel
vrls,vr22, Kollektief een poppenvoorstelling naar het oude
za 23 sept. Chinese volksverhaal: regie ArmemariePrins
20 00 uur

""
a" dil9endo Vanzetti'- de beruchte rechtzaak vande
21
Italiaanse
" zo20 17
Vanzetti
zol7t/m
sept.

"

voorinformatie, bel 231311: zuilenzaal:(Jici beh zo/ma
a
Katheater 'de ongelofelijke maar droevige geschiedenisvan de ongelukkige E rèndira en haarhar'teloze grootmoeder' (tryouts): shaffyzaal: t/m za 9 Hare Majesteit a
De Vergroeiing: wo 13, do 14 Theatergroep Carrousel #
'Drie bij vier'
shaffyzaal: vadi 12Panem et Circenses
K-10-D
konsertzaal: zo 10 Internationale Gaudeamus muziekweek Matrix Ensemble, Jane Manning. sopraan oI v.
Peter Wiegold. ASKO ensemble. Ingrid Deij - fluit en
Niek de Vente piano werken van Wiegold. Okatsu en
Holm

zieAMSTERDAMSEFILMHUIZEN

" theater
"

konsertzaal:

"

.

a

"

TheNewYorkStreetTheatreCaravan met'Saccoen
20er|aren
gastarbeiders

#

tegen twee

OOuur

sept. straatvoorstelling van Saccoen
volgende week)

(zie

nende jongeren.
231390.
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Ellerma'

optie*

adviseurs in low vis'
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fondsen 20% kortiHS
ce Rozengracht 2 1

Pl-

tel. 020-26385»
Knollendamstra»
tel. 020-8289»»
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In uw eigen K'

De Waarheiflj

PARKIPM
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HET MET MIJ
KOM. DOE
der Sinnlichkeitl
MICHELE PERELLO

PLEIN THEATER 1

MONiOUE REGNE

HE«RI

Met ons valt daar best over te praten.
Wij bekijken met u of er een mouw is aan te passen.
Daar zijn we nu eenmaal Gemeentebank voor. _^^
Net zo zeker en snel als een gewone
**t
Maar wel met één verschil '.QL_f
ü helpen is ons enige
"\
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CZARMIKA
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Premiere

9 21S 7-00 9.W;io. t45 4.15 7.00 9.30 uur
Er geen ontkomen aan
Da

is

r.9 „ „..a,„„
THE
S»VARM
Michael Came Katherine Ross Richard Widmark

12

Dag 230 6.45 9.3Q. zo. I.IS 4.oÖ6ls'Ï3Ö"üür"
RFIVIRRAMfITMLIIIUimiIUI
Het fantastische afscheidsconcert van THE BAND met ERIC
PLEIN THEATER 2 NEIL DIAMOND 808 DYLAN JONt MITCHELI eva
2? 35 42

7e WEEK
CLAPTON

in

. . -. -

THE LAST WALTZ

72 M 88

Elke avond 7.00 9.30; ia. Wo
DC nieu*s,e di»c°-''lm mcl

RIALTO

AL

■
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Nederlandse premiere
GENEVIEVE BUJOLD MICHAEL DOUGLAS RICHARD WIDMARK
Variety: ..Eicellen! suspenser". ..Genevieve Bujold super"

«3363

Dag 200 7.009.30. io. 1.30345 7.00 930 uur
OPNIEUW IN ROULATIE! DON SIEGELs SUPER WESTERN

-

Morricone

Dage!l|kS 2.00 7.30 10 15 uur
D"k Bogarde en Silvana Mangano in Luchino Visconli

V

-

DEATH IN VENICE

|2

(Dood ln Venetië)

Zaal 1 Dagelijks 7.45 en 10.00 uur
Verbluffende mysterieuze Ihriller van WIM WENDERS

TUC MfllflPQ

>!i!£B.«

THE
AMERICAN FRIEND
met
BLAIN

■

Bereikbaar met tram 4 en 8 en bus 32.
Geopend: maandag tot en met vrijdag van 8.30—16,30 uur
en maandagavond van 17.30—20.00 uur.

—1
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MEDUSA TOUCH ■»:»*«
THE
TUSCHINSKII
RICHARD BURTON LINO VENTURA LEE REMICK
Reguliersbreestraat
Tiinmiinniyi

TUSCHINSKI
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n

'
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MYSTERIES
RUTGER HAUER

28 26 33

Dag 2307 00 9.30;

K^aKïS*,**

SYLVIA KRISTEL LIESBETH LIST KEES
FONS RAOEMAKERS RITA TUSHINGHAM ANDREA FERREOL
ia io.

TUSCHINSKI
3 BANANAS
Reguliersbreestraat
met WOODY ALLEN
26 26 33

TIIQPUIMQ-fl A
Reguliersbreestraat
2626 33

ICPUIUQ-f*! CÜ
Tl
I UouniiloM
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POLITIEK & CULTUUR

16
BRUSSE

Art. gew.
wczi9*

marxistisch-leninistisch tijdschrift

eva.

1304 00 7.00 9.30 uur WOODY ALLEN S

LOUISE LASSER

CARLOS

«""«

MONTALBAN

zi'

EQUUS

16

Gf<"«
«'■■«" (Volkskranl) Een ..Mus!" (Parool)
mei RICHARD BURTQN PETER FIRTH Regie: Sidney Lumet
6e WEEK
Dag 2.30 645 9 30; ia io 'l 1$ 400645 9 30 uur
Schokkend en aangri|pend manifest (Volkskr.)
Sierk aanbevolen tHel Parool)

IM HERBST
DEUTSCHLAND
Een film van HEINRICH BOLL ALF BRUSTELLIN

AL

AIUAMRRA 1
ALnHmDrmi

_

Nachtvoorslelling: vrza 00.15 uur

—
— in beweging
Marianne Braun — Aletta Jacobs

IQ

Neem een abonnement a
jaar, stud. f 15.-.

PIER PAOLO PASOLINI S

of OE 120 DAGEN VAN SODOM
SAL0
PAOLO BONACELLI GIORGIO CATALOI

Verschenen bij het
Instituut voor Politiek en
zoek (IPSO)

16

5* WEEK

VOOR WERK EN EEN
BETER BESTAAN van

’

’

Dagblad De Waarheid
vraagt met spoed

1.40 (+

—

’

A

voor West
Aanmelden 3.30-4.30 uur, Postjesweg 72 of Hudsonstraat 127.
voor Buitenveldert.
Aanmelden na 2 uur; L. Beumer, Groot Ruwenberg 18,
tel. 446497 of Veldman, Loevestein 177, tel. 443118.
voor Oosterpark
Aanmelden: J. v.d. Beek, Oosterpark 53, tel. 020-940645 of 16.00 uur 3e Oosterparkstraat 88 hs.

—

Tel. 939643. WeW
't Hofflaan, tel. OZY
■

tl

HetStript

Verkoop en inrui'p/
bekende en
il1]
strips. Elke nieu*' é
direkt in huis ./

Tel. 020-713721. n
uur.
J

F. Stufp'

en

?J3>

oua-metaaln"

bel oP|

020-242*

Westerstra 3,,!

Lijnbaansgi" 3

:

<A

- 514791^^Y.<

Chi^ 't»fi

Gevraagd:
ties t/m ± 196

brochures: *
Chin%ffl

ten zoals

ture, People's
rich, Gietenstra» a,
Haag. 070

- &m/j

Rinus SI""
Van ouds beP

"

a

FilmhuisShafty-Keizersgracht324-tel. 231311
va.do7beh.zo/ma2o 30+ 22 15uur DeValken van
IstvanGaal

a

s

"

.
.

"

-

Melkweg Cinema -Lijnbaansgracht 234 tel. 2417 77
do 7 20 00 uur The Fooi (Festi val ot Fools film). 23 00 uur
eindexamenfilms filmacademie '78 vrB2o 00 uur als
do 7. 22 OOuurDeduivelslaat zijn vrouwvan Ferenc
Andras: 24 00 uur een beroemde musical uitde 30-er
laren, za 9 20 00 uur als do 7: 22 00 uur als vr 8. 24 OOuur
alsvr8:zo1020 00uuralsdo7 22 00 uur als vr 8: 24 00
uurals vr8.w01320 00 uur Mr. Brown comes down the
hillvan Henry Cass

Zienema Oktopus-Keizersgracht 138-tel.23 81 95
do 7. vr 8 20 00 + 22 00 uur Les Ambassadeurs van
Ktarilned premiere) wol320 OOuur KingLearvan
Kozintsev

"

«
a
#
#

"

a

.,

*

"

"
a
"
a
bij CISCA-Ticketshop (hoek Leidseplein/
" KAARTVERKOOP
*
36e week "
Marnixstr.)enbi|7s VVV-theaterbespreekbureaus
"a
"""""""""""""" " " " " a " " a

"'"

.j

Zoutziederf' t
Rotte' o$J

""

a

Filmhuis Akhnaton-NZ Kolk 25-tel. 243396
20 00uurvr8t/m zo 10Le fond de I'air est rouge van
Chris Marker; wo 13Solaris vanTarkovski

L*

y

huish. art 1
elektr. m*

De grote omvang van deze groep
wordt uiteraard veroorzaakt door het

"

a

1

voOr

sno^P

zo 17sept. de Indonesische gamelangroepßatnaßudhaya
15 OOuur 35dansers. danseressen en musici (tel reserveren
a
drrngend aanbevolen,

1

Wie weet er eef ./.
etage in Amste' J
mij. Eventueel gf
kamer in Utree* 1' >
030

ten,

Bezorger

de

0.80 verzendkosten)
Verkrijgbaar in de afdelingen en distrikten
van de CPN en bij de boekhandel, door
storting van
2.20 op postgirorekening
2252298 t.b.v. Stichting IPSO
Postbus
10192
1001 ED Amsterdam.

Prijs

f 18.50 per

P&C verschijnt bij Uitgeverij
Pegasus, Leidsestraat 25,
1017 NT Amsterdam,
tel.'o2o-231138.

Sociaal Onder-

Plan voor de bestrijding
economische crisis

0.a.:

60 jaar strijd
Rinus Haks
Boe Thio Klassenverhoudingen

RAINERWERNER

IfltN IHt

FranK*

beeldromans en J
ten. v.d. Hoopstr J'

Het septembernummer bevat

FASSBINDER ALEXANDER KLUGE eva
Nederlandse premiere
Dag. 1 30 7 00 9 30: io 3 00 7 00 9.30 uur
Weer io n subliele perfekte franse film'
4e WEEK
ir;
niKDnin MCItTUr Eleonore Klaewem Od^le Michel
Anouk Fer,ac Reg.c Diane Kurys
UIAÖULU
„Een menselijke, ha.-l-erwaimende film (Volkskrant)

23 74 60

sanitair en loodg'e
Showroom

°

VERSCHIJNT NU
MAANDELIJKS

12

aani vm. de lengle v.d hoofdfilm gelieve u tijdig
n; ds9«üiks 230 6.45 930 uur
23e WEEK

aanvangst

vy

Nu ook voor

Weth.

16

,Ji

kole"

Brandstoffen,

2e WEEK

os 9 2307 00 9 30' la t°- '-30 4.00 7009 30 uur
Premiere
Hel r°mantische drama naar de roman van de Nobelprijswinnaar
KNUT h*hsun

-2l

Meerssdl^j

BRUNO GANZ GERARD
DENNIS HOPPER
..Suspense' waarvan zelfs voor Hitchcock nog wal te leren valt (Volkskr.)
Zaal 2 Dagelijks 745 en 10.00 uur ETTORE SCOLA s meesterwerk
SOPHIA LOREN MARCELLO MASTROIANNI
Dag 2.30 700 9.30; ia, io. 1304.00 7.00 930 uur

van
Ess
official deal6.

tel. 020

UNA GIORNATA PARTICOLARE IE-».,— ~„ 16

2626 33

*f^

Beek

AmsterdaijJ

Nieuwe Binnenweg 135,3014 GJ Rotterdam.
Postbus 103,3000 AC Rotterdam, tel. 010-361055.

""Se^ WEFk

» meeilerlijke

Traban* i

Ifo Westers^
24-261

te verdienenK|g^|)gy|

5e WEEK

-TWOMULES
FOR SISTERSARA-splinternieuwe
K^.,kopie 12
CLINT EASTWOOD SHIRLEY MACLAINE

SSSSES-b

'

Lada

aanuhoeftlffiw^f-j

CUIYIA

Ceintuurbaan 340

17

en THE COMMODORES

Nederlandse premiere
van Diana Ross Love and kisses Sanla Esmeralda Se WEEK
Cameo Thelma Houston Patty Brooks Paul Jabara
Elke avond 7.30 10.00; vr. za.nacht 00 15 uur
9e WEEK
D* super-suspense-thriller van het jaar! MICHAEL CRICHTON's

72 34 SB

CflCl/IA
önOl-ln

OONNA SUMMER

De bankiS^ÖJ

"

THANK GOD IT S FRIDAY
Muiiek

Ceintuurbaan 338

DlUni

AL

nl.lm van MARTIN SCORSESE

middag 1 45: zo.middag 1.30 3.30 uur

’

Skoda
Scaldia
Zastava

2e WEEK

»"**»'"<">"-»»

(Sklavm

RPMDDAUfIT
nLlllDnnriU I "

—

i

*"
Amsterdam'

Per regel

Alleen

Regie David Green Vakmanschap (TeJ ) Uitstekend entertainment (V K -. )
Dag 11.30 130330530730930
vanaf 130 uur
Ee" ero"sche vrouw waarvan mannen dromen

SPJ

Plaats eens 'n

2e WEEK

1.30 4 00 7 00 9 30 uur

contactlenze^
Alle

metrist O.V.

(The

ia 10

'

-

zonder werk zit?

12

, , ,

enz. v.a. 200;

Alle merken. C. va"
♦el. 020 655545.
s

10.30 1.30 4.00 700 uur
4e WEEK
van WALT OISNEY

-

experti

tapijt v.a. 300.-.
breed tapijt gratis 9

2e WEEK

1 30 4 00 7 00.

_>

trapp^

De

39* WEEK

wo. 2.15 uur

agenda

; (amsterdamse filmhuizen) *

dan dat van het minimumloon voor
volwassen werknemers. Niettemin is
ook de groep werknemers van 23 jaar
en ouder omvangrijk te noemen, aldus het CBS, hun aantal bedraagt
ongeveer 134.000. Het betreft hier
voornamelijk mensen met part-time
inkomens.

ia

waltdisneys

15 OOuur

Een andere grote groep wordt gevormd door de werknemers: ongeveer 541.000 belastingplichtige werknemers of 15,9 procent van het totaal
aantal werknemers verdienen minder
dan het minimumloon. Deze groep
wordt voor het grootste deel gevormd door werknemers jonger dan
23 jaar, namelijk ongeveer 407.000.

minimum-jeugdloon, dat lager ligt

AL

12
NÖGGERATH
S.O.S.
ATOOMONDERZEEËR GEZONKEN
Reguliersbreestraat
mei CHARLTON HESTON DAVID CARRADINE STACY KEACH

I

"

17e WEEK

»

en heidense verschrikkingen

1.00 3.15 6.45 9 30 uur

.

-

LEIDSEPLEIN
TumTCn

Prinsengracht 452

a

Walt Disney

BROOKE SHIELDS SUSAN SARANOON
CARRADINE
In Cannes bekroond mei de Grand Pn» Techmque
Kor ï00r programma
Dag 00 730 1000 l 0,3Q 40 73f) 000 uu
°pn*eu* m «enonmg mei splinternieuwe filmkopie! 808 FOSSE s
york
liza minnelli michael
1R
PADADCT
LMDnUtI joelgrey marisa berenson
10

di 12 t/m do 1420 30 uur Poëzie Hardop Helemaal goed
komt het nooit:: KUNST-10-DAAGSE vr 15, za 16 20 30
uur Vrouwencabaret Natascha Emanuels: zo 17 15 00
uurtry-outDeSissies:zol7 20 30 uur tryout Ineke Co- a
hen DeZwamkous van Gil bertLeautier: ma 18t/m do 21
20 30 uur Poëzie Hardop 'Helemaal goed komt het
nooit'
K-10-D

"
"
"

uur

AL

PRETTY BABY j___.^ri-_-;-^-s
KEITH

nr HlTlllll/
UL UI IMJIa

""

wo 1153 30

Elke dag 2.00 7.45 10.00 uur
6e WEEK
Nederlandse premiere van de nieuwslc film van LOUIS MALLE

23 17 06

#

MAJORROADmefPuttingontheSlyle':wol3 + vrls

13Ö6.45_T_0:_0.

24 Do vr. ma di. 2 00 7 00. zo. Wo
°C nieuws,e komi4thc speelfilm

boven Krilerlon
24 57 90

"

,o

11e WEEK
33
INIsLL IJt 'n de fantastische nederlandse familiefilm fl|_

f
Zo. 100 3.00:

vao*

Fl ORA ni^MFV
HOND. WAAR GA JE MET OE BAAS NAAR TOE?
AL)
THFATFR
"En I ClI
Shaggy DA
Oean Jones Tim Conway Suzanne Pleshelle

OS
PTI min

zie CENTRUM BELLEVUE

.

bèta*

WOONRUIMTE

leenstaanden of sa""

4e WEEK

van WALT OISNEY NU IN STEREO
FANTASIA
Wuitek om naar te kijken, beeld om naar te luisteren.

26 26 33

"

Het SIKH zoekt

1 DE IDIOOT naar d. gel<|.namiqe roman van OOSTOJEWSKI 16

time

Muiiek: Ennio

""
"
"

16

NE(DEB

5e WEEK

CONTINENT
ONTSNAPPING torgot)
UIT HETPATRICK
VERGETEN
(Peopte that
WAYNE DOUG McGLURE

23

di 12sept. AMSTERDAMS PHILHARMONISCH
2015uur ORKESToIv ANTONKERSJES
9r zaa
solist: NIKITAMAGALOFF, piano
werken van o.a Ravel: La Valse-Brahms: Pianoa
concert nr 2
toegang 1 11.-: PAS-65/CJP f 6.50

SC

Tel. 020-182987:

16

MIMONCLE

L-.dsepi.m

32 3S*2

_"
.

piyni
I
nmu

I

|6

Arme Banerofl

LA
vie DEVANT SOI m._->*Bekroond met de Oscar 1978 als beste buitenlandse film

"~—

D'AIMER
„ C EST
~, „,„„ „ „„„, „
""' L'IMPORTANJ
~
m

Bellamystraat 313

no":r 16

IL GIARDINO DEI FINZI CQNTINI

,

|Q

2e WEEK

I Geld lenen, ook als je

IC

IQ

—*

grandiozeacteerprestatie

Sanda m Vitlono de Stca s

strips

Dag 2.00 7,00 9.15: zo. 2 00 4 30 7 00 9 15 uur
30e WEEK
Simone Signoret Bekroning als beste actrice van het jaar voor deze

C
PITV
Uil I u

Dom.mque

Za'° wo *30 0 uur

PINFAP

Regullarsbreeslraat

dansschoö
Gerver

9e WEEK

jaar

Richard Widmark

MERLIJN OE TOVENAAR

damrak ?

]%

m.komavama

bekleedt uw trap
merkvinyl. Let op-

22e WEEK

Shu^j MacLaine

w-l.amson

ID

2e WEEK

Hel dilemma in het levert van 2 vrouwen"

FqED

De super suspense thriller van het

e|angn|ke

inschrijving geope'

Levm s st,,U

Se WEEK
tC

1000 uur

Dag 300 7 00 9 45; zo. 1.00 3 30 7 00 9 45 uür

23 4S 7'

30 uur

]6

Regie Setgio Leone

3e WEEK

HET
VERLOREN PARADIJS -"w-i ju*
16
WILLEKE VAN AMMELROOY HUGO VAN DEN BERGHE BERTANDRE

23 59 09

jazz
21 30uur

1 15 4 00 7 30

ia nacht 00

Matinee: Oo vr t

riUCAP

Voor dansl-!

2. WEEK

Gcncvieve Bujold Michael-Douglas

in

H*."*: P»"' c*e Lussonél
Prod Matthijs van Heynmgen
Ruiger Haver Sylvia Kristel Liesbefh Llsl Kees Brusse
Fons Rademakers Rila Tushmgham Andrea Ferreol eva.
Oag 2.15 7 30 10 00: zo

Vr

uur^Henry

za n.ichi 00 15 uur

Zaal

'

MVPTCDICO
mToltnlto

*
"

JH^ """VIES

00

QQ|Y|/\

H..,|e-rr,.,01|. 161

Dag. 130 7.159.45. _o 1 45 4 15 7.15 9 45 uur
PREMIERE
H"' f O"l«"ll|S'Che drama naar de roman van de Nobelpri|SWinnaar
KNUT HAMSUN

Vr

|

CTlinifl U
j>luulu^

12

..

PITY R

k-io-d

piiinj

"

bUNVUT

16

„,

V' n^h'»
THAT MAN BOLT
«

RJAI TO

2e WEEK

Pnjs der internationale dlmkritiek Cannes 1978
Dag 730en10 30 uur Wereldpremière van Andriei Waida s
Dagelijks 2 30 7.15 9.45; zo 1 45 4 15 7 15945 uur
Terugkeer van PECKINPAH als grootmeester
Kris Knstolferson Ali MacGraw
PflkllfDV
Burt Young Ernest 80-gn.ne

"

Nïchlvoorutltmg.., ~.Mpou

12

'D

.
- .

3e WEEK

WOODV ALLEN s

La3,ite

VOQR EEf| pAAR DQLLAR MEER
CLINTEASTWOOD LEE VAN CLEEF

Regie SAM PECKINPAH

— —

16

«.week

JULIE HARRIS

IC

?«w*

CITY
3
b h. Leidseplein

b. h.

e elke vrijdag 19.45-20.20uur toyer-muziek door leerlingen Sweelinck
Conservatorium o a.v. Buma-fonds

"„

_

00 1S

'

16

Charles Bronson

EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT SÉX

THEATER
NhRfiFPATU
NU-bLRATH

Ik denk dat The Bealles werkelijk nog steeds onoverlrolfen n\n

23 45 79

K-10-D

-

(Elly de Waard. Volkskr)

23 45 79

"

LEIDSEPLEIN

,
THE HISTORY OF THE BEATLES
AL
■
DE MËNSÜTf MARMER^ '
' 16"

PITV
lilI I L0

24 69 33

"

BORGNINE

JAMES

I

't Kleermakertje,
ren en veranderen
dag tot vrijdag tot
uur. Kerkstraat 313.
Reguliersgracht, tel-233240.

16
6e WEEK

EiaK."

5e WEEK

ONCE
UPON A TIME IN THE WEST
JASON ROBARDS MUZIEK: ENNIO MORRICONE

pi-ry 1

.
"-

De grootste melkfabriek in ons

""
""

EPNEST

ID

7e WEEK

vrouwenfilm

Roben Redford. Natalie

"nacht 00 30

4e WEEK
S£

~

De

za.nacht00.15

KRITERIIIN

Dag 8.00 en tO 00 uur Een tilm die zeker door de .hardcore lans moet
wordengenen (Jip Golsleijn. Tel

23 45 79

malBsept. ToneelgroepTheater
20,5

-

72 22 91

'
."

land, de coöperatieve DOMO in Bei-

len, liet enkele jaren geleden al weten dat de kosten van koeling in een
melktank, die tot nu toe op de fa-

CONVQY
met BUHT YOUNG

Reguliersbreestraat

"

a

zal6sept. OeNederlandse Operastichting

"

.

zo wo 7 00 9 30 uur
en AL' MacGRAW in

Vr, la.nachl 00.15

PITV A

16

garrani

la

KRIS KR,STOFFERSON

_3~45 79

,

wol3sept.

""
"

"

243639

Llll
b. h Leidseplein

Platonow-Tsiechow
SuuT met
o.a. Jules Croiset. Annet Nieuwenhuyzen

" oouur Tannhauser-wagner
.19

"
"
""
"

?4' u"r

stacy

Regie Maunno Lucidi
Dag. 1.30400 7.00 9 30.

#

_is

a

.

wo 70°

16

Marseille

BLUE MOVIE
uur.
eerste
PUCK
SOUP^..
THE
4 MARK BROS
Vr
uur
Wood.
THIS PROPERTY IS CONOEMNED
Vr
uur
DEAN
EAST OF EDEN »■!«
Vr
uur
.ertomngen , an
naCh'

O
PITV
U"IJ

Rcqre Br.an G Hullon
8e WEEK
J

THE
MAN FROM THE ORGANIZATION
_,et ROGER
Moore
keach ivo

#

Sir Michael Redgrave
" ïïl°o T in'Shakespeare'sPeople
met David Dodimead.
"
Bowen.Rosalind
'

"

D39' 11S 3-30 7GO 945: "-*°

PtWCTOI

Publiekstheater

s
e
20 15 uur

"

PINFAP
nAMRAK
?
untminrx l

16

IC

CLINT EASTWOOD in

HEROES
KELLYS
Mcl Te„ y Sav3|as on Don.ild Sulherland

"
ffi" 1
■"
"

regie:

"
"

5'4'

I

«_". a.MAL
KI9'

"

Hoofdstad Operette

"

+

nAMRAKÏ
Unilllinn

PITY
I,ll' 9

..

Terugkeer van Peckmpah als qroolmeesler)
(Uil de Pers
uur
15 12 43
DAGELIJKS
8 00 uur MATINEES ZA
ZO.
200
CHARLES BRONSON CLAUDIA CARDINALE HENRY FONDA
riUCMi
(j- legendarische WESTERN van SERGIO LEONE
liNtmn

""
"
7
"" do2oisuur
Eine Nacht in Venedig
"

PIUPAP

Dag 115 4 00645930 uur

Mm

van

nieuwe schetst
van LIEUWE
bij Mell
Petit restauraO*
Harteveldseweg 30, 0
Geopend van 7—ls
(waar vindt u dat-1

16

6e WEEK

Vr. za.nacht 00.15 uur SAM PECKINPAH s NIEUWSTE
Kl" """offerson Ali MacGraw
PnUWnV
Bun Young Einest Borgnme
UUNVU I
Vr za nacht 00 15 uur. Nual klassiek!

Li I I

AL

sex-fictionfilm.

CINEAC
#

Bespreken 7 dagen tevoren, óók PAS-65 en CJP,
dagelijks 10-15 uur. telefonisch 11-15 uur

De melkveehouders, die zich de melktank niet door de zuivelfabriek
willen laten opdringen, maandag tijdens hun actie voor het gebouw
van de fabriek. Overschakeling op melktanks zou de genadeslag voor
hun bedrijf betekenen. De melkveehouders willen beëindiging van hun
lidmaatschap van de coöperatie bewerkstelligen, als die blijft volharden in de melktank voor hen. Zij menen, dat de melk in bussen bij
hun bedrijf kan worden opgehaald.

Nieuwendijk 67

Afte remmen los voor volwassenen! Een
Leslie Bovee Der,iree Wesl
QCYUifIDI
Pl
Sharon Thorpe Annelle Haven
öCAWUtILU

AA
ULII I nHnL

tIÏÏ".rZ.T"

00 30 uur Gangsler-komngen

eoo.6albe.-t

(mei

5e WEEK

Oag. 11 15 100245430615 8 00 9 45 .o. vanaf 1.00 uur

I

pCUTD

Raadpleeg CISCA-UITKRANT-tel. 22 9011 of
RADlOSTAD24omtr.middengolfl7-19uur

"

Imln.v. CS

MM*3

reynolds

STEVE McQUEEN is

Wéér 9

'a

jl1

bAmPING

16

2a WEEK

Do 'm
BORSALINO 'mcl J"n-Paul Beimondo en Alain Deion) 16
16
zo.ym wo. GODFATHEB OF HARLEM Fred wm-m*.*.

piTU |

4e WEEK

VAN HET WERKTEATER
P-odukhe en reg.e Th.,s Ch.no-.sk,
PETER FABER HELMERT WOUDENBERG JOOP ADMIRAAL
SHIREEN STROOKERev a Een laaiende komedie (Tel)

Nachlelitks

Tolstraat

■

VDOfl uLUÜpAMDIIin
PAI
HD Nederlandse premiereEEN FILM
UnLlrOU Pl

Vr. za.nacht 00.15 uur

riNFTni

■
AL

Nederlandse premier.
CLOHIS LEACHMAN
1 153.45 7.009 30 uu»
van Nederlands nieuwste speelfilm

THE MEAN MACHINE»»"

CALYPSO CLUB BÜLLITT

...

!

HOGe N°°°

HIRAM KELLER
Robert Aldnchs sensationele film

Vr.ia.nachl 00.30 uur

M62 27

een onthutsende ervaring!!

.N.-~„~,..p.. m «..
JOHN HURT Regie Alan Parker

SeVYEEK

*.g..:f»-»».coFEi._N,

MARTIf^POTTER

uflLir-U

16

ÜBERTO

I """'

Weteringschans

betuigen wij U onze oprechte dank.

■
ynpn

P OUINTAVAIE
O-g 2 30 7 15 9 45. to 1 45 4 15 7 15 945 uu»
40e WEEK
Woody Allen s geestige visie op vrouwen sei en nchielf
D,*NÊ keaton
ir
aimir UAI
Hl. Pilt MHLL TONY ROBERTS Bekroond met 4 Oscars! ID
Dag 2.15 7.00 9 30~; ia. 1.153.45 7.00 9.30 uur
2e WEEK
C..TALD,

SATYRICON

pil

5e WEEK

SALO
-ol de 120 dagen van Sodom
PAOLO BONACELLI GIORGIO

.

Nachhroor.lelling: ïr ~, 24 00 uur

Al UAMDDA 9
A_r.flm_l.fl_

Duizenden jongens en meisjes, die -B
werken of studerenkunnen geen kamer JB&
vinden. En'n dak boven je hoofd is het fH.
minste wat je nodig hebt, vindt u ook niet?^|
Als u een behoorlijke kamer of een etage £
vrij hebt, bel of schrijf dan even.
Doet u het wel direkt?
Adressen:
Henri Polaklaan 10
231390
J.W. Brouwersplein 9 797534
SRVU De Boelelaan 1115
548.3600
ASVA Weesperstraat 51
225771 '
SIKH

MAI

"

%3P PK ** ": '11

»

MfirWW^
BF Publikatie van

w£k uw Bemeente in
>#««_»&__;*
Hf het ministerie van
''*■-.-">*. :>-...K_ Volkshuisvesting
MM
enßuimtelijke
1 Ordening

|ÏPn-samenwerking met

fI

:*

''

M

mWWW Jv

i""" «■ *.

fMco\bfj
odie?
costuff
allec%y

klepJl

